
   

1 
 

De toekomst 

wil 

vooruit 

 
 

 

 

 

 

Programma Groen! voor de Vlaamse verkiezingen 2009 

 

Versie 4  



 Inleiding  

2 
 

Inleiding 

 

Groen! stelt voor: de Groene Big Bang 

Zo’n 13 miljard jaar geleden ontstonden uit één grote knal – de ‘Big Bang’ – onze kosmos, het 

universum, de natuurwetten en alle materie. Niets zou nog hetzelfde zijn nà de oerknal. De Big Bang 

was het begin van alle verdere leven op aarde.  

Vandaag wordt het alweer erg heet onder onze voeten. De aarde warmt steeds sneller op en in onze 

samenleving stijgt de temperatuur vaak sneller dan in een snelkookpan. Op klimatologisch, sociaal en 

economisch vlak is de crisis nooit zo groot geweest. 

Groen! ziet de crisis als een historische kans om de zaken helemaal anders aan te pakken en om op 

grote schaal nieuwe jobs te creëren, om ons milieu schoner te maken en meer ontspannen te gaan 

leven. We moeten het roer drastisch durven om te gooien. We hoeven dus niet bang te zijn voor de 

Groene Big Bang. We moeten ‘m omarmen want de Groene Big Bang staat voor: 

Een groene economie 

Een economie die duurzaam, gezond, milieu- en mensvriendelijk is. Een economie die afval omzet in 

grondstoffen en oneindig recycleert. En zo vele duizenden nieuwe banen creëert. 

Een betere levenskwaliteit 

Wij willen onze afstompende manier van leven en werken veranderen in een evenwichtige en 

duurzame manier van samenleven waarin iedereen gewaardeerd wordt voor de inzet van zijn 

talenten.  

Een maatschappij waarin iedereen meetelt 

In een écht beschaafde maatschappij heeft iedereen dezelfde rechten: werkenden, 

gepensioneerden, mensen zonder inkomen, kleine spaarders, maar ook wie niet kan sparen. Wij 

verzetten ons tegen een manier van denken of een beleid dat mensen verdeelt en tegen elkaar 

opzet.  

Die Groene Big Bang is mogelijk. We zijn het aan onszelf en onze omgeving verplicht om samen werk 

te maken van een mooie toekomst en een bloeiende samenleving waarin duizenden nieuwe jobs 

gecreëerd worden. En dat kan het best door massaal op Groen! te stemmen!  

Kies voor Groen! en maak van de Groene Big Bang dé verkiezingsinzet op 7 juni. 

De toekomst wil vooruit 
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1. Een groene economie 
 

Groene economie 
 

De Groei- en Crash-economie 

De economie zoals we die tot nu toe kenden, is niet duurzaam. De blinde fixatie op BBP groei leidt tot een 

zware uitputting van het milieu, en creëert zeepbelrijkdom die onvermijdelijk weer uit elkaar spat. De huidige 

financieel-economische crisis is onlosmakelijk verbonden met de klimaatontsporing en de sociale crisis. 

Winstbejag, vrije markten en deregulatie zijn te lang de centrale drijfveren van onze economie geweest. We 

botsen nu tegen de grenzen aan. Periodes van BBP-groei en BBP-crash volgen elkaar op, maar de toestand van 

onze planeet gaat constant achteruit. Een greep uit de feiten: 

 Beeld je een voetbalveld in, dat je 100 meter diep zou uitgraven. Als je die reusachtige put zou vullen 

met ruwe aardolie, en je dat tienduizend keer zou herhalen, bekom je de hoeveelheid olie die de 

wereldeconomie dagelijks opslokt
1
. België verslindt elke dag 86 van die uitgegraven voetbalvelden vol 

olie
2
. Aan dat tempo zijn we binnenkort door de mondiale voorraad heen, waardoor we kunnen 

zeggen dat het tijdperk van de structureel goedkope olie definitief voorbij is. Daarmee ligt binnenkort 

het fundament van de groei-economie aan diggelen.  

 Dit hallucinante olieverbruik is een van de oorzaken van de steeds stijgende ecologische voetafdruk. 

De laatste vijf jaar nam de ecologische voetafdruk van België met 6% toe
3
.  

 De Earth overshoot day is de dag waarop de wereldeconomie alle hulpbronnen heeft opgebruikt die 

de aarde in één jaar tijd genereert. Voorbij deze dag, putten we de hulpbronnen sneller uit dan de 

natuur ze kan genereren. De Earth overshoot day vervroegt elk jaar: in 1990 viel de dag al in begin 

december, in 2000 in begin november en in 2008 al op 23 september
4
. Elk jaar maken we grotere 

ecologische schulden dan het jaar voordien.  

 Er valt nauwelijks een verbetering van de CO2-uitstoot waar te nemen: Vlaanderen stootte 73.825 

kton CO2 uit in 2006, tegenover 73.326 kton in 1997
5
. Wat de totale broeikasgassen betreft (dus 

inclusief CH4, N2O, PFK’s, HFK’s en SF6) zit Vlaanderen wel op schema. De CO2-uitstoot echter is een 

goede graadmeter van de echte structurele verandering van onze economie en ons energiesysteem – 

een gelijkblijvende CO2-uitstoot is een slecht teken aan de wand. 

 Jaarlijks produceert elke Vlaming meer dan een halve ton huishoudelijk afval, en men slaagt er niet in 

deze afvalstroom te laten verminderen
6
.  

 De winstmarges van de banken in België verdubbelden in de periode van 1995 tot 2005
7
, om daarna in 

2008 volledig te imploderen. De financiële architectuur blijkt onbetrouwbaar en instabiel. De gevolgen 

voor de reële economie zijn niet te overzien.  

 Marktspeculatie creëert instabiele prijzen en hongersnood: tussen december 2006 en maart 2008 

steeg de prijsindex van voedselgrondstoffen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) 

met 71 procent en voor rijst en granen met 126 procent. In juli 2008 zakte deze indexen weer tot op 

het niveau van 2006.  

                                                           
1 De wereldwijde olieproductie bedraagt 80 miljoen vaten per dag, of ruim één miljard liter. Bron: statistical Review 2008, BP 
2 In 2006 heeft ons land 31.552.000 ton ruwe aardolie ingevoerd. Bron: FOD Economie, Panorama van de Belgische Economie 2007. 
3 Bron: WWF 
4 Bron: Global Footprint Network  
5Studiedienst Vlaamse regering, Milieu & Natuur, Evolutie van de totale CO2-uitstoot 
6 555 kg afval/persoon in 2007 tegenover 530 kg afval/persoon in 1998. Bron: Studiedienst Vlaamse regering, Milieu & Natuur, 
Huishoudelijk afval. 
7 Febelfin, Kerncijfers en duiding, 2006 
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 Het minimumsalaris steeg de afgelopen 20 jaar niet, ondanks de stijging van het BBP en de stijging van 

de lonen. Hierdoor neemt de inkomensspanning in ons land toe
8
. 

De feiten zijn bekend. Maar het beleid reageert onvoldoende. Op sommige milieuvlakken werd er wel 

vooruitgang geboekt, maar dit gebeurde vooral in de rijkere landen. En daar wordt de winst door meer 

ecologische efficiëntie dikwijls meteen terug opgegeten door stijgende consumptie. De sociale crisis verbetert 

er niet op met de economische recessie: de laagste inkomens worden het hardst getroffen. De financiële crisis 

toonde aan dat het kapitaal zichzelf niet kan reguleren. Het privatiseren van de winsten en het socialiseren van 

de verliezen is onaanvaardbaar. Wat Groen! betreft markeert deze financiële crisis het einde van een tijdperk 

waarin deregulering de norm was. 

We stellen vast dat ons huidig economisch model niet opgewassen is tegen deze uitdagingen. We kunnen de 

problemen van vandaag niet oplossen met het denken van gisteren. Het neoliberaal economisch groeimodel 

dat vandaag nog altijd overheerst, houdt de mondiale ongelijkheid in stand, veroorzaakt nooit geziene 

milieudegradatie en leidt niet langer tot een toename van ons geluk of van onze gezondheid. Wie deze evolutie 

wil keren, moet van economisch paradigma veranderen. Dat is waar Groen! op inzet. 

Groene economie: een stabiel alternatief 

Een ecologische economie plaatst de fysieke dimensie van het economisch proces centraal. Een ecologische 

economie vertrekt vanuit de vaststelling dat de economie volledig afhankelijk is van het grotere ecosysteem 

aarde. Het huidige neoliberale model houdt enkel rekening met de financiële dimensie van het economisch 

proces, wat een veel te enge en dus incorrecte visie is.  

In een ecologische economie wordt er rekening gehouden met de grenzen aan de draagkracht van het 

ecosysteem, en wordt de herverdeling op een sociaal rechtvaardige wijze georganiseerd. Er wordt genoeg 

geproduceerd om welvaart en welzijn voor alle wereldbewoners te creëren, maar overproductie en 

overconsumptie worden vermeden en tegengegaan. Deze economie van het genoeg, het tevreden zijn met een 

redelijke welvaart die niet onbeperkt verder moeten stijgen, is op termijn het enige alternatief voor het huidige 

traditionele groeidenken en het concurrentieopbod tussen landen en werelddelen. 

In een ecologische economie betekent vooruitgang een positieve evolutie van ecologische en sociale 

indicatoren: een toename van de ISEW
9
, een afname van de ecologische voetafdruk, een kleinere 

milieugebruiksruimte. Een ecologische economie laat het groeidogma van het neoliberale economisch denken 

achter zich. Dit neoliberale dogma stelt dat economische groei (lees: een stijgend BBP, een steeds groter 

wordende omzet) de welvaart van iedereen verhoogt. Volgens dit neoliberale dogma lossen problemen van 

armoede, sociale onrechtvaardigheid en milieuvervuiling zich vanzelf op, als de gehele samenleving maar rijk 

genoeg wordt. Ecologische economie vertrekt vanuit de wetenschappelijk vaststelling dat 50 jaar van 

onafgebroken economische groei de sociale onrechtvaardigheid en de milieuproblematiek niet heeft kunnen 

elimineren. Om het in economisch jargon te zeggen: de Kuznets-curve bestaat niet (zie grafiek onder).  

                                                           
8 Institut pour un Développement Durable, Distribution et redistribution des revenus : Indicateurs pour la Belgique – 1985-2008, Philippe 
DEFEYT – février 2009 
9 Index of Sustainable Economic Welfare, zie ook verder. 
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Figuur 1: Neoliberale economen geloven in de theorie van Kuznet (zie bovenste grafiek). Bij een constant 

stijgend BBP zou de druk op het milieu eerst toenemen, vervolgens stagneren en tenslotte dalen. 

 

Figuur 2: De realiteit spreekt de grafiek uit figuur 1 tegen: de ecologische voetafdruk van België is tussen 1984 

en nu enkel toegenomen, bij een constant stijgend BBP. 

Daarom streeft een ecologische economie niet naar groei, maar naar welzijn. Een ecologische economie zet 

rechtstreeks in op het respecteren van de natuurlijke grenzen aan de draagkracht van mens en milieu, en op 

herverdeling. 

Groene New Deal: de weg naar een ecologische economie 

De structurele drievoudige crisis, vraagt een structureel drievoudig antwoord. Iedereen heeft door dat business 

as usual geen optie meer is. De economische relancemaatregelen moeten tegelijkertijd het milieu herstellen, 

en de sociale kloof dichtrijden. De maatregelen moeten radicaal zijn, en onverkort worden uitgevoerd. Er 

moeten banen gecreëerd worden, die blijven en die goede arbeidsvoorwaarden inhouden. Er moet een 

economie komen die werk maakt van een beter leefmilieu. We moeten investeren in een 

paradigmaverschuiving richting ecologische economie. Dit kan worden gefinancierd door een herallocatie van 

de miljarden die nu gepland zijn voor de onduurzame betonprojecten uit het VIA-pact (cfr. de grote en kleine 

missing links, het Saeftinghedok, Seine Schelde West,..), door een federale taks op de afgeschreven energie 
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centrales van Electrabel/SUEZ (één miljard euro, waarvan zeker de helft naar Vlaanderen dient te komen), door 

de veiling van CO2-emissierechten, door het stopzetten van de aankoop van vervuilingsrechten in het 

buitenland, etc. We kunnen de omslag niet alleen maken, en daarom staat de Groene New Deal ook voor het 

afsluiten van een pact met werkgevers, werknemers, federaties, milieubewegingen, consumentenverenigingen, 

universiteiten, banken en noem maar op. Alle belanghebbenden worden betrokken en het resultaat is een 

alliantie voor een groene economie. 

Dit voorstel heet de GROENE NEW DEAL. De Groene New Deal is een gelijktijdige aanpak van de klimaat-, 

sociale en financieel-economische crisis, via massale investeringen in een ecologische economie. De Groene 

New Deal wil de economische recessie tegengaan door de miljarden euro’s die nu verdwijnen in onduurzame 

en verlieslatende projecten zoals de verbreding van de Brusselse Ring en het Saefthingedok, te investeren in 

een ecologische heroriëntatie. Er hoeft niet noodzakelijk méér geld uitgegeven te worden, maar het geld dat 

we hebben moeten we slimmer investeren. Groen! wil tot 2020 jaarlijks één miljard euro investeren in de 

groene sectoren van de toekomst. 

We kunnen dit geld verdienen door in te zetten op een efficiëntere werking van de overheid, door een 

rigoureuze bestrijding van de fiscale fraude, en door de terugverdieneffecten van de groene investeringen. Nu 

werk creëren, zorgt er immers voor dat de werkloosheidsuitkeringen dalen. Nu investeren in onderwijs, 

onderzoek en ontwikkeling, bouwt menselijk kapitaal op dat binnen afzienbare tijd rendeert. Nu investeren in 

een kennisnetwerk van bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen en noem maar op, zorgt morgen voor 

nieuwe exportproducten die Vlaanderen verrijken. De booming business van de toekomst ligt in de 

milieutechnologie en de propere energie: Vlaanderen moet zich nu inzetten om het first mover advantage 

binnen te halen. Als Vlaanderen er bijvoorbeeld in slaagt om de eerste te zijn die de passiefhuistechnologie op 

punt zet, zal Vlaanderen ook de eerste zijn die er een exportproduct van kan maken. De eerste speler heeft 

altijd een groot concurrentieel voordeel tegenover de nakomers. Dus snel zijn is de boodschap: zo wordt de 

hele wereld plots onze klant.  

Een regering moet in deze tijden duidelijke groene keuzes maken: op die manier kunnen we tegen 2020 

minstens honderdduizend nieuwe, groene jobs creëren. De Groene New Deal schept werkgelegenheid, en 

helpt op lange termijn de evolutie naar een ware ecologische economie vooruit.  

 

Economisch overheidsinitiatief 

ISEW en ecologische voetafdruk : een nieuw kompas 

De klassieke economische groei wordt traditioneel gemeten en weergegeven door het Bruto Binnenlands 

Product (BBP). Wij verwerpen deze waardemeter, omdat die erg bedrieglijk is. Het BBP schetst een vertekend 

beeld van de welvaart van een natie, omdat het alleen de toegevoegde waarde meet die in geld kan worden 

uitgedrukt. Het BBP houdt geen rekening met de aard van de economische activiteiten, zegt niets over de 

onbetaalde informele activiteiten, noch over de inkomensverdeling. Het BBP vertelt ook niets over de 

aantasting en vermindering van het ecologisch kapitaal. Met andere woorden, een stijgend BBP wil niet zeggen 

dat het welzijn van de samenleving is toegenomen. Groen! wil de fixatie op het BBP los laten.  

1.1. Er zijn andere indicatoren beschikbaar, die de werkelijkheid beter weergeven. Groen! wil de waarde van 

de economische activiteiten meten met de Index van Duurzame Economische Welvaart (de Index of 

Sustainable Economic Welfare of ISEW). De ISEW is een alternatieve indicator om de welvaart van een 

economie te meten. In tegenstelling tot het gangbare BBP, maakt de ISEW het onderscheid tussen 

opbrengsten (totale consumptie, verminderd met alle defensieve uitgaven zoals medische uitgaven) en 

kosten (negatieve effecten op het leefmilieu en het natuurlijk kapitaal). In de berekening van de ISEW 
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wordt er ook rekening gehouden met de inkomensongelijkheid, en wordt onbetaald werk zoals 

mantelzorg en vrijwilligerswerk ook meegeteld.  

 

Figuur 3: De Index voor Duurzame Economisch Welvaart (ISEW) voor België (1970-2006, in euro) houdt rekening 

met informele arbeid, aantasting van het milieu, inkomensverdeling, etc. Als deze elementen in rekening 

gebracht worden, zien we dat de duurzame welvaart (onderste lijn) niet of nauwelijks  gecorreleerd is met een 

stijgend BBP per capita (bovenste lijn). Data, methodologie en resultaten: Brent Bleys, MOSI-VUB 

1.2. Naast de ISEW willen we ook andere bruikbare duurzaamheidindicatoren in het economisch beleid 

introduceren, zoals de ecologische voetafdruk. Deze indicator is een maat voor de hoeveelheid 

aardoppervlakte die we nodig hebben om in onze behoeften te voorzien.  



 Groene economie  

9 
 

 

Figuur 4: De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Belg overschrijdt de draagkracht van de planeet  (zie 

linkeras, uitgedrukt in hectare). De stijging van het BBP (zie rechteras, uitgedrukt in miljoenen euro’s) leidt niet 

tot een daling van de voetafdruk. Bron: Global Footprint Network, WWF en NBB. 

1.3. Het is de bedoeling om de ISEW en de ecologische voetafdruk op hetzelfde beslissingsniveau te heffen als 

nu het BBP. Dit wil zeggen dat de Vlaamse overheid zichzelf doelstellingen oplegt voor een dalende 

voetafdruk en een stijgend ISEW. Elk jaar dient er een officiële berekening te komen van de ISEW en de 

ecologische voetafdruk van Vlaanderen. Hiertoe dient de studiedienst van de Vlaamse regering extra 

mensen aan te werven en de nodige expertise op te bouwen. De berekening dient niet meer te gebeuren 

door onafhankelijk onderzoekers of NGO’s, maar door de Vlaamse overheid zelf, in samenwerking met 

eerstgenoemden. Elk economisch overheidsinitiatief moet vervolgens geëvalueerd worden naar de 

impact op de ISEW en de ecologische voetafdruk.  

Taken voorbehouden aan de overheid  

1.4. De overheid schept het kader voor een ecologische en sociale marktwerking. Zelf draagt ze de volle 

verantwoordelijkheid voor het democratisch functioneren van de samenleving, de veiligheid binnen de 

samenleving, de ontwikkeling en het in stand houden van basisinfrastructuren, de universele 

dienstverlening en algemene toegankelijkheid van publieke en nutsvoorzieningen (openbaar vervoer, 

post, telefonie, financiële instellingen, water, elektriciteit en gas), de uitbouw en algemene 

toegankelijkheid van voorzieningen voor de gezondheidszorg, van sociale en culturele voorzieningen, van 

onderwijs. Sinds de jaren ’70 heeft de overheid zich echter op tal van vlakken laten terugdringen in 

opeenvolgende golven van privatisering. Pas als het verkeerd gaat zoals bij de financiële crisis of bij fout 

gelopen publiek-private samenwerking wordt er opnieuw richting overheid gekeken. In veel gevallen 

werden de lusten geprivatiseerd of gegarandeerd terwijl de belastingbetaler via de overheid mocht 
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opdraaien voor de hoog oplopende kosten. De overheid moet opnieuw het voortouw nemen in de 

hierboven opgesomde sectoren door ofwel de taak zelf uit te voeren (eventueel via autonome 

overheidsbedrijven), ofwel door vrij initiatief binnen een strikt kader te subsidiëren, ofwel door 

uitbesteding op basis van strak omlijnde beheersovereenkomsten. Er komen geen nieuwe privatiseringen 

en zoveel als mogelijk neemt de overheid opnieuw haar functie van hoofdrolspeler op waar die verloren is 

gegaan. De overheid staat in ieder geval garant voor gelijke en betaalbare toegang tot kwaliteitsvolle 

dienstverlening rekening houdend met de reële sociale en milieukost. 

De rol van een overheidsbank 

1.5. De spaarbanken hebben zich in de voorbije decennia steeds meer aan speculatieve activiteiten gewijd, die 

meer en meer van de economische realiteit losraakten en steeds riskanter werden. Nu klapt het systeem 

volledig in elkaar en is het hoog tijd dat de spaarbanken weer strikt gescheiden worden van de risicovolle 

zakenbankactiviteiten. Spaarbanken dienen zich enkel te richten op hun kerntaak: spaargeld beheren en 

leningen verstrekken. Er is hier ook een duidelijke rol weggelegd voor een overheidsbank. Onze economie 

heeft nood aan een overheidsbank, die spaargelden in alle veiligheid beheert, en die met de ingezamelde 

spaargelden de lokale economie aan goedkope kredieten helpt. Zo’n overheidsbank is een belangrijke 

speler in de financiering van KMO’s, en kan via haar kredietbeleid helpen de Groene New Deal te 

realiseren. Op die manier krijg je een groene overheidsbank, die als smeermiddel voor de ecologische 

economie dient. Het bankmodel dient uiterst eenvoudig en transparant te zijn: winst is niet de missie, wel 

efficiëntie, veilig beheer van spaargelden, en vlotte kredietverlening aan de lokale economie.  

 

1.6. Noch in deze groene overheidsbank, noch in om het even welke andere private bank, mogen de 

gemeenten referentieaandeelhouder zijn. Zij richten zich te veel op lokale belangen, en kunnen 

bovendien niet rechtstreeks geïnterpelleerd worden door het parlement. Hieruit volgt dat burgemeesters 

of andere lokale bestuurders niet thuis horen in raden van bestuur van financiële instellingen zoals nu in 

Dexia. Zij missen daartoe doorgaans de knowhow en moeten onvoldoende rekenschap afleggen. Groen! 

vraagt dan ook dat de Gemeentelijke Holding op termijn haar participatie in Dexia verkoopt, en dat de 

lokale mandatarissen uit hun bestuursfuncties ontslag nemen. 

 

Productnormen, labels en consumenteninformatie 

1.7. Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat producten duurzaam zijn, door het opleggen van normen. 

Bedrijven verschuilen zich vaak achter de stelling dat ze gewoon produceren wat de consument vraagt. 

Dit staat gelijk aan het afschuiven van verantwoordelijkheid op individuele consumenten, en dat moet de 

overheid tegengaan. In eerste instantie zijn er dus productnormen nodig, in tweede instantie 

transparante en goede informatie. 

 

1.8. Wie een jeansbroek koopt, wil weten waar die gemaakt werd, onder welke arbeidsvoorwaarden, en of de 

katoenteelt al dan niet op biologische wijze gebeurde. Dat kan via een Wet Openbaarheid Productie en 

Ketens naar Nederlands model. We willen een wettelijk kader voor het werken met labels (eco-, fair 

trade-, ..). Ook voor financiële producten willen we volledige transparantie. We vragen dat banken, 

beursgenoteerde bedrijven, investeerders aangeven hoe ze rekening houden met ethische, milieu- en 

sociale criteria. Ook voor bedrijfsleiders die bewust kiezen voor maatschappelijk verantwoorde productie 

is het markeren van grondstoffen een grote hulp (bijvoorbeeld FSC- label voor duurzaam hardhout – 

certificaat voor eerlijke diamanten -..). Natuurlijk moet elk systeem van labels, productnormen of 

verplichte informatie voor consumenten best op Europees niveau geregeld worden. Het is voor bedrijven 

niet werkbaar om per regio te moeten voldoen aan een andere set regels en informatieverplichtingen. 

Vlaanderen zou het voortouw moeten nemen in deze strijd naar Europese duurzaamheidnormen, 
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Europese labels en Europese consumenteninformatie. Natuurlijk hoort bij de strijd voor transparante 

consumenteninformatie, ook de strijd tegen een overdaad aan reclame. Groen! ijvert voor het recht op 

reclamevrije ruimten in de samenleving. Zo moeten scholen en kinderprogramma’s op televisie volledig 

reclamevrij blijven. En wie duurzame consumptie zegt, veronderstelt ook sterke consumentenrechten. 

Daarom wil Groen! deze verder versterken, van gegarandeerde bedenktijd over goed functionerende 

ombudsdiensten. Ook mag de wet op het eenzijdig betalingsbevel die nu voorligt in het federaal 

parlement, nooit goedgekeurd worden. 

 

Groene jobs voor een groene wereld 

Honderdduizend banen tegen 2020 

 Hernieuwbare energie 

 

1.9. Groen! wil maximaal de kaart trekken van hernieuwbare energiebronnen op basis van zon, wind, 

duurzame waterkracht en biomassa. Dit wil ook zeggen dat we definitief afscheid nemen van verouderde 

technologieën zoals kernenergie en steenkoolcentrales. In plaats van vervuilingsrechten aan te kopen in 

het buitenland, is het veel beter voor onze economie en voor de werkgelegenheid om te investeren in het 

halen van de klimaatdoelstellingen in eigen land. Groen! wil dat Vlaanderen op het vlak van hernieuwbare 

energie een top vijf-regio wordt. We bengelen nu achteraan.  

 

 

Figuur 5: België haalt slechts 3,90% van de totale elektriciteitsconsumptie uit hernieuwbare energiebronnen. 

Hiermee scoren we vijf keer slechter dan het Europese gemiddelde. Bron: Eurostat 

1.10. Om onze achterstand in te lopen, is er nood aan een zonnedakenplan voor Vlaanderen, de installatie van 

minstens 3.000 MW aan windturbines op de Noordzee en 1.500 MW op land, een slim interactief 

energienetwerk, een grootschalig pilootproject voor verwarmingsketels die ook stroom leveren (micro-
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WKK voor individuele woningen en mini-WKK voor woonwijken en industrieterreinen) en slimme 

verlichtingssystemen. Een windfall-taks op het huidige onduurzame Electrabel, kan 500 miljoen euro 

opleveren voor Vlaanderen voor deze investeringen. In Duitsland is de sector van de hernieuwbare 

energie nu al goed voor 260.000 jobs. Agoria schat het potentieel aan tewerkstelling in hernieuwbare 

energie in Vlaanderen op 40.000 jobs in 2020. Met de hogere investeringen die wij voorstellen, schatten 

we het jobpotentieel in de hernieuwbare energiesector op 50.000 nieuwe banen.  

 

 Groene jobs in de bouw  

Ook op vlak van energiebesparing zitten we nu in de staart van het peloton.  

 

Figuur 6: België heeft een hogere energieintensiteit dan o.a. Duitsland, Frankrijk en Italië. 

1.11. Groen! wil met een ambitieus renovatieplan van alle woningen in Vlaanderen tegen 2020 echt lage 

energiewoningen maken. Dat zijn 100.000 woningen per jaar die aangepakt moeten worden. We leggen 

strenge normen op voor nieuwbouw en vernieuwbouw (resp. E 60 en E 70) en we voorzien steun voor alle 

soorten isolatiewerken (van daken, vloeren en muren). Via een verlaging van de registratierechten 

kunnen nieuwe eigenaars aangezet worden om de energieprestaties van hun woning sterk te verbeteren. 

Groen! wil dat alle 65.000 nieuwe sociale woningen die de regering plant, lage energiewoningen worden. 

Nu spreekt men slechts over 19 passiefwoningen. Het zijn juist de sociale huurders die nood hebben aan 

lagere energierekeningen. We schatten hier, ons baserend op cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw, 

een jobwinst van 10.000 banen tegen 2020. Verder willen we een groen investeringsprogramma voor de 

nieuwbouw van publieke gebouwen: administratieve gebouwen, kantoren, ziekenhuizen... 25 

passiefscholen is een goed begin. Maar het E-peil moet voor de 211 andere nieuwe schoolgebouwen ook 

drastisch omlaag. Vlaanderen moet ten slotte de ambitie hebben om echt duurzame wijken te helpen 

realiseren naar het model van Vauban (Freiburg) of Bedzed (Londen). Daarbij kiezen we voor sociale 

ecowijken en niet voor elitaire (ecoloft) projecten die enkel voor meer gegoeden toegankelijk zijn. Op 

termijn kunnen duurzaamheidnormen opgelegd worden aan alle nieuwbouwwijken. Deze keuzes zorgen 

ervoor dat de bouwmarkt niet stilvalt, en dat 10.000 nieuwe banen ontstaan. 

 

 Werk maken van ecologische mobiliteit  
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1.12. Groen! wil investeren in duurzame logistiek. We kiezen voor minder vrachtwagens en meer vervoer over 

het spoor, meer kust- en binnenvaart, ondergrondse transportnetwerken en pilootprojecten rond 

stadsdistributie. We pleiten voor versnelde investeringen in het openbaar vervoer. Uit studies van Arbeid 

en Milieu en van de UNEP is al gebleken dat deze oriëntatie arbeidsintensiever is dan de onduurzame 

tegenhangers. We vragen dat de Vlaamse regering investeert in snelwegen voor fietsers, in grote 

voetgangersgebieden in centra en in meer trams voor de regionale steden. Nieuwe lightrailverbindingen 

moeten niet alleen worden aangekondigd, maar ook echt gerealiseerd. Groen! is voorstander van de 

gelijktijdige ontwikkeling van een (hybride) elektrisch wagenpark en de verdere uitbouw van de capaciteit 

aan windenergie om deze wagens van groene stroom te voorzien. Elektrische wagens laten rijden op 

fossiele of nucleaire stroom is voor ons geen optie. Elektrowagens kunnen ingezet worden om overtollige 

windstroom die niet op het net kan, tijdelijk op te slaan en bij tekorten terug af terug af te geven. Tegen 

2020 zouden een half miljoen plug in-hybrides kunnen rondrijden in Vlaanderen, ter vervanging van 

evenveel of meer oudere wagens. Als we weten dat maar liefst 13% van de totale CO2-uitstoot in ons land 

van het autoverkeer komt, en ruim 23% van het transport in totaal, is het belang duidelijk om in de 

transportsector de emissies te reduceren
10

.  

 

Figuur 7 De totale broeikasgas emissies, opgedeeld per sector. Transport staat in voor 23%, waarvan 13% 

afkomstig van autoverkeer alleen. 

We willen voor alle wagens niet alleen ambitieuze normen voor CO2 , maar bijv. ook voor fijn stof. We 

voorspellen dat deze keuzes 15.000 jobs in de groene wagenindustrie tegen 2020 kunnen opleveren.  

 Groene industrie  

                                                           
10 Bron: Automotive facts, FEBIAC 
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Investeren in groene technologie zal beslissend zijn voor de concurrentiekracht van de Vlaamse bedrijven. De 

ecotechnologieën nemen de plaats in van de ICT enkel jaren terug. Of zoals AGORIA
11

 het stelt : “No Future 

without Green Technology”.  

1.13. Groen! wil het budget voor ecologiesteun verdubbelen en vooral voorbehouden voor echte pioniers, de 

zgn. ‘top runners’ op vlak van ecologische innovatie. In Japan heeft deze aanpak zijn nut al bewezen. 

Vlaanderen heeft een grote voorsprong opgebouwd in het selectief inzamelen en recycleren van 

afvalstoffen. Die mogen we niet verliezen. Er werken nu al 2.500 mensen in de kringloopsector en 6.000 in 

de afval- en recyclage-industrie. Als men ook nog eens de stap durft te zetten naar het ecologisch 

ontwerpen van producten, kunnen er duizenden nieuwe jobs bijkomen.  

1.14. Voor de Groenen moet de Vlaamse overheid maximaal inzetten op de transitie naar een duurzame 

chemie. We steunen het project duurzame energie van Essenscia. De petrochemie moet zich 

transformeren in biochemie die meer draait op biologische grondstoffen. Groen! wil een duurzamer 

gebruik van kunststoffen door meer hergebruik en recycling, minder additieven (zoals zware metalen, 

broom-, fluor- en aromatische verbindingen) en onderzoek naar alternatieven voor aardolie als grondstof, 

zoals bioplastics. We willen milieuvriendelijke wasmiddelen, verven, kunstvezels etc actief promoten. 

Groen! wil een actieplan rond nanotechnologie gezien de vele kansen die deze technologie biedt op vlak 

van gezondheid, milieu en energie. Tegelijk willen we ook meer onderzoek naar effecten op milieu en 

gezondheid. Groen! gelooft in schone én slimme producten. Schoon, slim, spaarzaam en sociaal gaan 

samen. Maar dan willen we ook investeren in groene ICT en de export van e-waste naar het Zuiden 

stoppen. Samen kunnen deze keuzes 9.000 banen bij creëren. 

 

 Landbouw en natuurontwikkeling  

 

1.15. Landbouw en milieu hebben op termijn gelijklopende belangen. Groen! wil landbouwers steunen die 

kiezen voor klimaatvriendelijke bedrijven voor meer ecologische en diervriendelijke teelten. 

Voedselproductie dicht bij huis willen we promoten, zodat KMO’s en lokale economie floreren. 

Landbouwers, maar ook gezinnen, verenigingen, gemeenten die mee zorg dragen voor het bewaren van 

open ruimte en het herstellen van natuurwaarden, willen we fors belonen, via royale 

beheersovereenkomsten met alle boeren, en via een nieuw stelsel van groenzorgpremies. Via een 

ambitieus natuurherstelplan willen we jobs creëren door natuur en bos te ontwikkelen, eerder dan door 

open ruimte te vernietigen. In Vlaanderen werken al 5.000 mensen in de sector van de bodemsanering en 

grondreiniging. Door het saneren van brownfields kunnen nieuwe sites gecreëerd worden voor bedrijven 

of voor woningen. Daarnaast willen we ook een programma om de bodem te beschermen tegen erosie, 

verminderde vruchtbaarheid en verstening. Als we echt werk maken van een integraal waterbeleid in 

Vlaanderen, kunnen ook hier meer mensen aan de slag. Er werken nu al zo een 11.000 mensen in de 

sector van drinkwatervoorziening en waterzuivering. Er moeten nog veel investeringen gebeuren, niet 

alleen in rioleringen, ook in het klimaatbestendig maken van Vlaanderen zodat we beschermd zijn tegen 

de gevolgen van de klimaatverandering (overstromingen , maar even goed verdroging, stormen,...). We 

voorspellen dat de investeringen in landbouw en natuur zo’n 15.000 extra banen kunnen opleveren tegen 

2020. Het potentieel van bodem- en waterzuivering bedraagt 1.000 extra banen tegen 2020. 

 

Tijd om te werken en om te leven 

1.16. De economische crisis doet de werkloosheidscijfers uit de pan swingen. Wie wel nog werkt, heeft vaak te 

weinig tijd om job en gezin te combineren. Daarom wil Groen! herverdeling van arbeid en tijd 

aanmoedigen. Laat diegenen die dat verkiezen, minder werken, met loonverlies. Zo komt er arbeidstijd 

                                                           
11 AGORIA is de federatie van de technologische industrie. 
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vrij en kunnen anderen aan de slag. In tijden van crisis kan tijdelijke arbeidsherverdeling een middel zijn 

om ontslagen te vermijden: vele werknemers kozen hier spontaan voor. De overheid kan proefprojecten 

stimuleren om de tijdelijke arbeidsherverdeling om te zetten in definitieve arbeidsherverdeling als de 

economie weer heropleeft. 

 

1.17. Groen! wil iedereen het recht geven op een gezond evenwicht tussen werk, gezin en vrije tijd. We willen 

mensen de kans geven om hun werktijd beter te spreiden over de loopbaan. Omdat levenskwaliteit 

primeert. Groen! wil iedereen de kans bieden om 32 uur per week te werken. Al wie voor deze 

arbeidsduurvermindering kiest, moet recht krijgen op voltijdse sociale zekerheidsrechten (pensioen, 

werkloosheidsuitkering, …). Als de sociale lasten het laagst zijn voor wie in een 32 urenweek werkt, kiezen 

bedrijven sneller voor zulke stelsels. De sociale partners kunnen per sector akkoorden over 

arbeidsduurvermindering afsluiten. Als de overheid er in slaagt om een evenwichtige tijdsherverdeling te 

organiseren, leidt dit tot belangrijke minderuitgaven. Gezinnen krijgen immers weer ademruimte om zelf 

zorgtaken op zich te nemen, en werkgevers zullen meer mensen aanwerven om hetzelfde werk gedaan te 

krijgen. De vraag naar (zwaar gesubsidieerde) zorgtaken zoals kinderopvang en ouderenzorg zal minder 

snel stijgen, en de uitkeringen voor werkloosheid zullen dalen. Deze materie dient op macro-economisch 

niveau te worden opgevolgd: hoeveel brengt de tijdsherverdeling ieder jaar op aan minderuitgaven en 

extra inkomsten voor de overheid?  

 

1.18. Er bestaan al heel wat middelen om een gezond evenwicht tussen werk en vrije tijd te bereiken: Groen! 

wil dit tijdsbeleid sterk uitbreiden, de bestaande systemen vereenvoudigen en beter op elkaar 

afstemmen.  

(Zie hoofdstuk Werk: Op korte termijn tijdsrechten versterken. Geef meer mensen meer keuze om minder 

te werken.) 

 

Het belang van vrijwilligerswerk 

1.19. Vrijwilligerswerk heeft een uiterst belangrijke maatschappelijke functie. Ongeveer een miljoen Vlamingen 

zetten zich dagelijks, wekelijks, maandelijks of op sporadische basis in voor een onbetaalde activiteit die 

zij de moeite vinden. Vrijwilligerswerk manifesteert zich in alle sectoren van onze samenleving, van milieu 

over ontwikkelingssamenwerking tot zorg en jeugd. Het gaat verzuring tegen, het houdt mensen mentaal 

en fysiek gezond, het helpt bij het ontwikkelen van talenten en ook niet vergeten: het levert een zeer 

hoge meerwaarde voor de Vlaamse economie. Vrijwilligers nemen immers heel wat nuttige en 

noodzakelijke taken op zich in de samenleving. Dit is niet zichtbaar in de nationale rekeningen omdat 

vrijwilligerswerk per definitie onbetaald is en dus niet in loon wordt uitgedrukt (cf. onze kritiek op het 

BBP). De Vlaamse overheid dient op te treden als facilitator van vrijwilligerswerk: zij dient een 

vrijwilligersvriendelijk klimaat in te richten.  

 

Structurele hervorming financiële sector 

Het 21 punten plan  

1.20. Een Groene New Deal voor Vlaanderen kan zijn volledig effect enkel dan bereiken als hij omkaderd wordt 

door de juiste politiek op federaal, Europees en internationaal niveau. De financiële crisis legt wereldwijd 

de reële economie lam, en dus ook de broodnodige investeringen in de groene economie in Vlaanderen. 

Het is daarom noodzakelijk de financiële sector op structurele wijze te hervormen, zodat een 

systeemcrash zoals we die nu meemaken nooit meer kan voorkomen. De groene economie heeft een 
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stabiele en veilige financiële sector nodig als basis, en om dit te bereiken heeft Groen! samen met Ecolo 

een 21 puntenplan opgesteld. Deze voorstellen kunnen best op federaal en Europees niveau worden 

aangepakt. De voorstellen leiden tot een betere identificatie van het risico, een beperking van het risico, 

een betere bescherming tegen het risico en het aanzetten van managers en bestuurders tot meer 

verantwoordelijkheidszin. 

Betere identificatie van het risico: 

 Er dient een publieke en onafhankelijk noteringsagentschap opgericht te worden. 

 De internationale boekhoudkundige normen moeten herbekeken worden in het licht van de 

huidige problemen. 

 Alle activiteiten van een bank moeten worden opgenomen in haar balans. 

 

Beperking van het bankrisico: 

 Banken worden verplicht meer veilige activa aan te houden, bijvoorbeeld volgens de 

geherstructureerde balans uit tabel 2. 

Activa  Passiva  

Vorderingen banken  30 Kapitaal  4 

Leningen klanten  40 Reserves  3 

Risicoloze effecten  5 Deposito’s  45 

Overige effecten  23 Schulden banken  40 

Varia  2 Varia  8 

TOTAAL  100 TOTAAL  100 

Tabel 1: Huidige balans (gemiddelde van de Belgische banken). Bron: Febelfin 

Activa  Passiva  

Vorderingen banken  25 Kapitaal  8 

Leningen klanten  60 Reserves  7 

Risicoloze effecten  15 Schulden banken  25 

    Deposito’s  60 

TOTAAL  100 TOTAAL  100 

Tabel 2: Geherstructureerde balans, hypothese. Eigen berekening. 

 De BASEL II-afspraken voldoen niet, dus banken moeten worden verplicht een significant groter 

eigen vermogen als buffer aan te houden. 
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Figuur 8 De internationale Basel II-afspraken berekenen hoeveel eigen vermogen een bank dient aan te houden, 

in functie van het genomen risico. Deze berekening kwam er in de praktijk echter op neer dat banken 

onvoldoende eigen vermogen aanhielden (vaak minder dan de Basel I afspraken) en dus bijzonder gevoelig 

werden voor tegenslagen. 

 

Figuur 9 Groen! stelt voor om banken wettelijk te verplichten een veel hogere buffer aan eigen vermogen te 

houden. Dit maakt de banken meer resistent tegen crisissen. 

Beperking van het risico op de financiële markten: 

 Het hefboomeffect (door te beleggen met geleend geld) moet drastisch ingeperkt worden. 

 Beurstransacties dienen hoger belastte worden, en de Tobintaks of een variant erop dient te 

werkelijkheid te worden. 

 Duurzame beleggingen worden gestimuleerd en fiscaal bevoordeeld. 

 Er dienen vertragingsmechanismen te komen op de financiële markten. 

 Zuiver abstracte financiële constructies (short selling, effectiseren, …) moeten worden 

onderzocht, en eventueel verboden of gereglementeerd. 
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Betere bescherming tegen het risico: 

 Een Europese regulator dient de grensoverschrijdende banken te superviseren. 

 De ECB moet naast inflatiebestrijding ook instaan voor financiële stabiliteit. 

 Het depositogarantiefonds moet aangespekt worden. 

 Belastingsparadijzen moeten bestreden worden o.m. door inkomsten afkomstig uit 

belastingsparadijzen zwaar te belasten. 

 Spaarders dienen transparante en volledige informatie te krijgen. 

 De controlerol  en bevoegdheden van het CBFA dienen te versterken. 

Managers en bestuurders : 

 De gouden parachutes moeten verdwijnen om moral hazard tegen te gaan. Een bovengrens van € 

250.000 lijkt ons ruim voldoende als ontslagpremie. 

 

Figuur 10 De regering deed na de bankencrisis in het najaar 2008 een voorstel om de ontslagvergoedingen te 

beperken tot 18 maanden loon. Dit zou betekenen dat bijv. de topmanagers van Fortis bij ontslag een 

vergoeding van bijna € 6.000.000 ontvangen. Groen! stelt dat een ontslagpremie van € 250.000 in alle gevallen 

voldoende en billijk is, en bovendien de moral hazard drastisch vermindert. 

 De lonen van de topmanagers moeten omlaag naar een realistisch niveau. 

 Aandelenopties en andere betalingstructuren die enkel gericht zijn op korte termijn winsten, 

dienen ingeperkt te worden. 

 Bestuurders moeten een bewijs van competentie kunnen leveren. 

 Managers dienen voor een deel aansprakelijk gesteld te worden met hun persoonlijk vermogen. 

 

Ethisch bankieren als norm 

1.21. Ethisch bankieren dient de norm te worden. Om dit te kristalliseren en te beschermen tegen de uitholling 

van de term door marketing, moet er een wettelijke definitie komen van de begrippen ‘ethisch’, 

‘maatschappelijk verantwoord’, ‘duurzaam’, ‘groen’ etc. Deze woorden dienen net zoals het woord 

‘biologisch’ of ‘chocolade’ nauwgezet omschreven en beschermd te worden. Enkel op die manier kan de 

consument 100% zeker zijn dat wat als ethisch verkocht wordt, ook werkelijk ethisch is.  
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Lokale munten maken de economie weerbaarder 

Zoals Bernard De Lietaer, medeoprichter van de euro en vroeger werkzaam bij de NBB, het stelt: als we een 

wereldeconomie laten draaien op één enkele munt, creëren we een bijzonder instabiel systeem. Het is net 

hetzelfde zoals wanneer een landbouwer al zijn grond met één enkel gewas volplant. Zodra er één ziekte of 

infectie of slecht weer is, gaat de volledige oogst eraan. Onze huidige internationale economie is te afhankelijk 

van de dollar. Als die op een dag onderuit gaat (wat niet onwaarschijnlijk is, gezien de buitenlandse schuld van 

de VS nu al 330% van hun BBP bedraagt), stort de wereldeconomie in elkaar. 

1.22. Om dit soort rampen te vermijden, is het van belang om de samenleving meerdere munten te laten 

gebruiken. We spreken dan niet over euro’s, dollars, yen, Zwitserse franken of Indiase rupees – die zijn er 

al. We spreken over zeer kleinschalige, complementaire lokale munteenheden. Op het niveau van een 

vriendenkring, een dorp, of een provincie. Dit systeem is beter bekend als LETS of Local Exchange and 

Trading System en het bestaat vandaag in Vlaanderen al
12

. LETS zijn een alternatieve ruileenheid, 

waarover afspraken gemaakt worden in een kleine groep. De leden van de groep kunnen de LETS dan 

gebruiken om goederen en diensten onderling uit te wisselen. Dit past perfect in een ecologische 

economie, waar de lokale productie en consumptie weer versterkt moet worden. Natuurlijk vergt zo’n 

systeem (naast een hoop vertrouwen) ook administratie en ondersteuning. Daar ligt een rol weggelegd 

voor de Vlaamse overheid. Zij dient dit principe op de agenda te plaatsen en te helpen uitbouwen. 

 

Een groene fiscaliteit 

1.23. Vlaanderen moet haar fiscale autonomie
13

 op een meer rechtvaardige manier invullen, waarbij de 

sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De belastingsdruk moet verschuiven weg van arbeid, naar 

kapitaal en milieuvervuilend gedrag. Deze verschuiving moet gecombineerd worden met een uiterst 

rigoureuze aanpak van fiscale fraude. Een internationale studie
14

 schatte de ondergrondse economie in 

België op ruim 20%. Stel dat het zwarte geld dat daar circuleert in de reguliere economie terecht zou 

komen, dan kan de Belgische staat op korte termijn op 10 miljard extra inkomsten rekenen, en met meer 

moeite en tijd tot 30 miljard euro extra inkomsten. Daarmee komt de sanering van de torenhoge 

overheidsschuld, de financiering van een basisinkomen, het welvaartsvast maken van de uitkeringen, etc 

al een stuk dichterbij. 

 

1.24. Groen! is van oordeel dat de Vlaamse jobkorting een asociale maatregel is. Die mensen met de laagste 

inkomens (mensen die leven van een uitkering, van een pensioen, …) vallen uit de boot. De jobkorting zou 

zogezegd moeten aansporen tot werken, maar voor personen met een handicap of gepensioneerden 

haalt dit weinig uit. Zij zijn immers niet vatbaar voor activering. De jobkorting werkt allesbehalve 

herverdelend. Groen! wil de jobkorting herzien. De prioriteit moet daarbij bij de lagere inkomensgroepen 

liggen, dus ook gepensioneerden, langdurig zieken of wie niet werkt. Groen! pleit voor structurele 

maatregelen om de inkomenspositie van deze mensen te verbeteren en hun armoederisico te 

verminderen. 

 

1.25. Milieuvervuilend gedrag dient belast te worden. Het kan voor Groen! niet door de beugel dat bedrijven de 

milieukosten van hun producten afwentelen op de maatschappij. Het zijn de gebruikers zelf die de 

                                                           
12 Zie o.a. www.letsvlaanderen.be  
13 Vlaanderen staat volgens de huidige verdeling van bevoegdheden in voor de volgende belastingen: de Vlaamse forfaitaire korting op de 
personenbelasting (jobkorting); de registratierechten; de successierechten; de schenkingsrechten; de onroerende voorheffing; de 
verkeersbelasting; eigen belastingen (slijterijen, automatische ontspanningstoestellen). 
14 Schneider & Klinglmair, Shadow economies around the world: what do we know?, Institute for the study of labor, maart 2004 

http://www.letsvlaanderen.be/
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volledige kost moeten dragen. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ moet gerealiseerd worden via een 

groene fiscaliteit, want de marktwerking laat de vervuiler te vaak vrijuit gaan. Om dit met een voorbeeld 

weer te geven: laat autorijders minder belasting betalen voor het bezit van hun wagen, en méér per 

gereden kilometer. Ook moet de belasting per gereden kilometer natuurlijk hoger liggen als het een erg 

vervuilend model betreft. Zo creëer je een drijfveer voor de mensen om minder te rijden, en om met 

meer ecologische wagens te rijden. Een ander voorbeeld is kernenergie: de ware kost van kernenergie zit 

niet vervat in de marktprijs ervan. De producenten van kernenergie zijn immers verplicht om zich te 

verzekeren tegen nucleaire rampen, maar geen enkele verzekeringsmaatschappij wil dit risico 100% 

dekken. De verzekeringsmaatschappijen stellen dus een plafond aan hun tussenkomsten in geval van een 

nucleair ongeluk, en alles boven dat plafond moet door de staat worden betaald. In feite komt dit neer op 

een extra kost die niet door de gebruikers van kernenergie wordt betaald, maar door de volledige 

gemeenschap. Opnieuw moet dit anders: de prijs van kernenergie moet omhoog, zodat hij de volledige en 

ware kost bevat. Dat is de doelstelling van een groene fiscaliteit.  

 

1.26. Groen! is principieel ook voorstander van een hogere belasting op de inkomens uit vermogen. Deze 

inkomens worden immers veel minder zwaar belast dan bijvoorbeeld de inkomens uit arbeid. De OESO 

publiceerde op 2 april 2009 een zwarte lijst van belastingsparadijzen
15

: België werd opgedeeld in de grijze 

zone. Dit wil zeggen dat ons land zich niet naar de OESO standaarden schikt. 

Er is dus nood aan automatische informatie uitwisseling, een verhoging van de bestaande belastingen op 

kapitaal en ook aan nieuwe kapitaalsbelastingen. Een mooi voorbeeld hiervan is de belasting op de 

meerwaarde op aandelen. Deze belasting moet niet de transacties van de modale belegger viseren, maar 

wel de meerwaarde die gerealiseerd wordt bij de verkoop van een ‘aanzienlijk belang’ van bijvoorbeeld 

10%. Ons huidig fiscaal wetboek bevat reeds een dergelijke bepaling
16

, het is slechts zaak die bepaling 

licht aan te passen. Bovendien bestaat deze belasting in de meeste van onze buurlanden (Nederland, 

Frankrijk, Engeland, …) al. 

 

Steun aan bedrijven 

Top runner: voorlopers steunen 

1.27. Een ecologische economie heeft nood aan ambitieuze doelstellingen op het vlak van ecologische 

productinnovatie. Met het top runner-programma willen we de innovatieve voorlopers ondersteunen. 

Elke nieuwe technologie die gecommercialiseerd wordt (bijv. een hybride wagen) zal in eerste instantie 

duurder zijn dan de oudere technologieën die reeds langer op de markt zijn. Dit maakt dat nieuwe 

technologieën het moeilijk hebben marktaandeel te veroveren, en dat de prijs dus lange tijd hoger blijft 

dan de oudere technologieën. Als het gaat om doorbraaktechnologieën op milieuvlak, dient de overheid 

tussen te komen. Er is geen betere ondersteuning voor een nieuwe technologie dan het wegwerken van 

het prijsnadeel. Als een hybride wagen in aankoopprijs evenveel kost als een normale wagen, zal de 

consument sneller geneigd zijn de hybride wagen te kopen. Dit zorgt voor een grotere afzetmarkt, wat 

zorgt voor schaalvoordelen, wat dan weer zorgt voor prijsdalingen. Na verloop van tijd wordt de steun 

overbodig en mag die verminderen. Natuurlijk mag de steun nooit leiden tot hogere winstmarges voor de 

producent. De steun duurt maximaal drie jaar, daarna moet het nieuwe product op eigen benen kunnen 

staan. Ook dient er duidelijk gecommuniceerd te worden over de milieuvoordelen van de nieuwe 

technologie. Dit is het top runner-programma: de overheid gaat op zoek naar de doorbraaktechnologieën 

                                                           
15

 België op ‘grijze’ belasting-lijst, De Standaard, 2 april 2009  
16

 Art 90, 9° WIB 1992 bepaalt dat wanneer meer dan 25% van de aandelen van een binnenlandse 
vennootschap verkocht worden aan een buitenlandse vennootschap, de gerealiseerde meerwaarde belast 
wordt tegen het tarief van 16,5%. 
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die al op de markt zijn, ondersteunt deze financieel om de aankoopprijs te laten zakken, en geeft ze het 

top runner label. Op die manier kan de consument de voorlopers gemakkelijk herkennen, en aan een 

normale prijs aanschaffen. Na drie jaar bepaalt de nieuwe technologie de wettelijke norm. Bedrijven die 

niet investeren in het halen van de norm, straffen zichzelf af. Bedrijven die investeren in het overschrijden 

van de norm, halen de top runner steun binnen en creëren een uitstekend imago via het top runner label. 

 

 

Figuur 11: De overheid kan de prijs van innovatieve doorbraak producten naar beneden halen, om zo een 

grotere afzetmarkt voor de doorbraaktechnologieën te garanderen. Dit maakt dat innovatieve producten 

sneller marktrijp worden. 

 

Aankoopbeleid overheid 

1.28. De overheden op alle niveaus (Vlaanderen, provincies, gemeentes) hebben materiaal nodig voor hun 

werking. Dit omvat dienstvoertuigen, werk- en beschermkledij, kantoormateriaal, schoonmaakproducten, 

kantoorgebouwen, voeding, elektriciteit etc. Het aankoopbeleid van de overheid moet gericht zijn op 

ecologische innovatie, en moet daarbij bereid zijn om een hogere prijs te betalen als dat nodig is. De 

overheidsaankopen kunnen, net zoals de top runner-steun, helpen om het marktaandeel van ecologische 

voorlopers te verhogen. Bovendien kan het aankoopbeleid van de overheid zich meer richten op de 

KMO’s. Er moeten centrale richtlijnen komen die worden opgelegd worden aan alle niveaus. De 

elektriciteit die overheidsgebouwen en –bedrijven verbruiken, dient groene elektriciteit te zijn. De 

schoonmaakproducten waarmee de overheidsgebouwen schoongemaakt worden, moeten biologisch 

afbreekbaar zijn. Het voedsel dat geserveerd wordt in overheidsrestaurants, moet fairtrade en biologisch 

zijn, en ga zo maar door. Bureaustoelen dienen 100% recycleerbare cradle to cradle-modellen te zijn. Men 

kan zelfs een stap verder gaan, en producten bestellen die nog niet bestaan op de markt: zo versnelt men 

het innovatietraject, en ondersteunt men de innovatieve bedrijven in het marktrijp m aken van hun 

producten. Zo wordt het aankoopbeleid van de overheid een grote hefboom van innovatie. 

 

Onderzoek en Ontwikkeling 

Voorlopers ondersteunen

subsidie

vraagprijs

Zonder steun Met overheidssteun
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1.29. De lidstaten van de EU hebben zich ertoe verbonden om tegen 2010 minstens 3% van hun BBP te 

spenderen aan onderzoek en ontwikkeling. Dit kadert in de Lissabondoelstelling om van Europa de meest 

innovatieve kenniseconomie te maken. Op dit moment investeert Vlaanderen slechts 2,09% van haar BBP 

aan onderzoek en ontwikkeling, waarvan 1,46% afkomstig van de industrie en 0,63% van de overheid
17

. 

Groen! wil dat de 3% doelstelling gerealiseerd wordt en grotendeels naar sociaal en ecologisch 

vernieuwende projecten gaat, en dan vooral naar de doorbraakinnovaties. Het is ook van cruciaal belang 

dat minstens de helft van het overheidsbudget naar fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gaat. Dit 

onderzoek is gedreven door een lange termijn logica: het is de bron van wetenschappelijke kennis die 

later leidt tot nuttige toepassingen.  

 

Figuur 12 De Lissabondoelstellingen voor investeringen in O&O worden niet gehaald. Groen! wil dat de 3% 

target gerealiseerd wordt, en vooral gaat naar sociaal en ecologisch vernieuwende projecten. Ook dient er een 

jaarlijkse opvolging van de resultaten van het onderzoek te komen. Zo zetten we stappen richting groene 

kenniseconomie. 

1.30. De uitgaven moeten een aantoonbare weerslag hebben op de milieuvriendelijkheid van onze economie 

en ook dat moet jaarlijks opgevolgd worden. Op die manier willen we vooral inzetten op een groene 

kenniseconomie. Daar ligt ons potentieel. Vlaanderen dient een ware brainport te worden: een 

knooppunt van kennis en onderzoek, een broeinest van ideeën. Dat vraagt ook een cultureel klimaat dat 

wetenschappers en intellectuelen waardeert en ruimte geeft voor creativiteit. Aangezien onderzoekers 

niet noodzakelijk zakenmensen zijn, wil Groen! ook investeren in de ontbrekende schakel tussen 

onderzoek en exploitatie van de onderzoeksresultaten. 

 

Industriële ecologie 

1.31. We willen dat de overheid bij de aanleg van bedrijfsterreinen, havens en luchthavens het model van de 

industriële ecologie stimuleert. De industrie kan gezien worden als een ecosysteem met eigen kringlopen. 

In een dergelijk systeem wordt gekozen voor samenwerking (industriële symbiose) om kostenefficiënt te 

werken. Afvalstoffen van het ene bedrijf worden grondstoffen voor het andere bedrijf, energie- of 

warmteoverschotten in het ene bedrijf worden positief ingezet in het buurbedrijf. Energieopwekking kan 

                                                           
17 Meest recente cijfers (2005) afkomstig van de studiedienst van de Vlaamse regering, Wetenschap & Innovatie, EVOLUTIE van de 
UITGAVEN VOOR O&O als % BBP naar sector van uitvoering 
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in WKK-centrales voor alle bedrijven op één terrein. Waar dergelijke initiatieven niet spontaan ontstaan, 

is er een rol weggelegd voor de Vlaamse overheid. Via onderzoek, maar ook via gerichte stimuli en een 

slimme planning van bedrijventerreinen kan zij bedrijven overtuigen om hun materiaal en energiestromen 

beter op elkaar af te stemmen. Ook het saneren van zwaar vervuilde industriegronden (brownfields) hoort 

hierbij – op die manier dienen geen nieuwe bedrijfsterreinen te worden aangelegd. 

 

Bestaande steunmiddelen  

1.32. De Vlaamse overheid heeft via de participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) heel wat middelen in 

handen voor het ondersteunen van ondernemerschap. Dit gaat van het verstrekken van risicokapitaal 

over waarborgen tot fiscale voordelen voor vriendenleningen. Natuurlijk onderwerpt de PMV de 

bedrijven aan een streng onderzoek vooraleer ze hulp te verschaffen. Groen! is voorstander van het 

toevoegen van ecologische en sociale criteria aan deze steun. Op die manier krijgen vooral de groene 

ondernemers een duw in de rug. 

 

1.33. Wat de bestaande ecologiepremie betreft: alle bedrijven die willen investeren in energie-efficiëntie of in 

betere milieuprestaties, moeten ondersteund worden. We willen de wedstrijdformule (call-systeem) die 

nu in voege is, vervangen door een rollend investeringsfonds. Het budget voor ecologiesteun dient te 

worden verdubbeld naar 240 miljoen euro.  Een deel van de middelen die nu gaan naar 

infrastructuurwerken, kan voor deze verdubbeling gebruikt worden. Zuinig ruimtegebruik wordt een 

integrale voorwaarde voor ecologiesteun. 

 

1.34. Algemeen gezien dient er meer integratie van beleid te komen, vooral tussen economie, energie en 

leefmilieu. Instrumenten zoals de ecologiesteun, Presti 5 (afvalpreventie) en het Milieu Innovatief 

Platform werken nu te veel op een eiland. 

 

Tijdelijke nationalisatie van banken  

1.35. Naast de ideologische visie op de rol van een overheidsbank, is Groen! ook voorstander van een tijdelijke 

nationalisatie van bestaande banken in problemen. De financiële crisis noopte de overheid om op 

drastische wijze tussen te komen bij Dexia, Fortis en KBC. Deze grootbanken zijn essentiële pijlers van 

onze economie, en faillissementen moeten ten alle tijde vermeden worden. Deze tussenkomsten van de 

overheid mogen echter geen moreel dilemma creëren: als banken de garantie krijgen dat ze niet kunnen 

failliet gaan, lokt dit het nemen van meer risico uit. Bovendien moeten reddingsplannen van de overheid 

altijd strikte voorwaarden verbinden aan de hulp – blanco cheques zijn geen optie. Daarom vindt Groen! 

de tussenkomsten van de overheden niet gepast: ruim 20 miljard aan kapitaalinjecties en achtergestelde 

leningen, meer dan 300 miljard aan staatswaarborgen, zonder harde garanties dat het vanaf nu anders zal 

gaan. De overheid neemt een ongezien financieel risico, zonder dat daar veel tegenover staat. De winsten 

werden in de vette jaren volledig geprivatiseerd, en nu het systeem in elkaar klapt is het de gemeenschap 

die de verliezen moet dragen. Dat is voor Groen! onaanvaardbaar en daarom pleiten we voor het 

ondersteunen van banken in moeilijkheden via een tijdelijke nationalisatie. Andere landen volgen deze 

piste ook, waaronder de VS en het VK. België en Vlaanderen zouden net hetzelfde moeten doen: door 

nationalisatie kan de overheid zelf de nodige herstructureringen uitvoeren, kan ze het kredietbeleid 

bepalen en de lokale economie van een vlotte financiering voorzien, kan ze de werkgelegenheid veilig 

stellen, en kan de genationaliseerde bank na verloop van tijd weer verkocht worden met een belangrijke 

meerwaarde zodat ook de belastingbetaler er beter van wordt. In het geval van een tijdelijke 

nationalisatie, is het echter niet de bedoeling om van de genationaliseerde bank een groene 
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overheidsbank te maken (zoals elders beschreven). Hoofdzaak is het voorkomen van het faillissement en 

het overbruggen van de moeilijke periode, met een zo laag mogelijk risico voor de belastingbetaler. 

 

Een KMO-vriendelijk beleid 

1.36. De kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen, zijn met een miljoen werknemers goed voor 

ruim 40% van de tewerkstelling in de private sector. In totaal zijn er 480.740 KMO’s in Vlaanderen (minder 

dan 50 werknemers) tegenover slechts 2.886 grote ondernemingen (meer dan 50 werknemers). Dus 

ongeveer 99% van de bedrijven in Vlaanderen zijn KMO’s. Deze bedrijven reflecteren de 

ondernemersgeest van de Vlaming, zijn een belangrijke motor van de economie en leveren veel 

werkgelegenheid. Een hele regio die afhankelijk is van één bedrijf, is economisch en sociaal erg 

kwetsbaar. Grotere diversiteit creëert een veel sterkere economie. In een ecologische economie moet er 

dus een KMO-vriendelijk beleid gevoerd worden. Daarom stelt Groen! het volgende voor: 

 Administratieve vereenvoudiging waar mogelijk: het uniek loket voor milieu- en 

stedenbouwkundige vergunningen dient gerealiseerd te worden, zoveel mogelijk digitalisering 

van diensten (bijv. milieuvergunningen), centrale gegevensdatabanken, een sneller afhandeling 

van de vergunningsaanvragen …  

 De wet op de handelsvestigingen (ook bekend als de IKEA-wet) heeft de deur opengezet voor 

grote ketens en shoppingcentra (meestal buiten de kernen van steden en gemeenten), ten koste 

van lokaal verankerde zelfstandige ondernemers en KMO’s. Groen! kiest resoluut voor levende 

woon- en winkelkernen in onze steden en gemeenten en wil om die reden ook de wet op de 

handelsvestigingen grondig evalueren en aanpassen. 

 Er dient in elke provincie een sterk coördinatiepunt te komen voor minder hinder bij 

wegenwerken. 

 Er wordt 1 Vlaams KMO-Financieringsagentschap opgericht dat alle financieringsmaatregelen voor 

KMO’s bundelt. Een sterke betrokkenheid met de KMO’s en hun organisatie wordt gerealiseerd, 

en milieucriteria worden geïntegreerd in de dossierbeoordeling. 

 De Winwinlening (wanneer een vriend, kennis of familielid geld uitleent aan een bevriende 

onderneming en hiervoor in ruil een belastingvoordeel ontvangt) moet worden uitgebreid en 

versoepeld : niet alleen starters maar alle Vlaamse KMO’s moeten in aanmerking komen, en de 

beperking van 50.000 euro maximum per kredietnemer moet worden opgetrokken. 

 De Vlaamse overheid bijzondere aandacht besteedt aan de promotie en herwaardering van het 

technisch en beroepsonderwijs. 

 Meer koopzondagen en een soepeler erkenning van toeristische centra, versterken de 24/24 

economie van steeds meer consumeren. Bovendien wordt dit voor kleine handelaars maar ook 

voor veel werknemers in grotere handelszaken onhoudbaar. Groen! vraagt respect voor 

sluitingsuren en rustdagen. Anderzijds kan via een goed reglementering van nachtwinkels wel een 

voldoende service aangeboden worden na de officiële uren. 

 Een systeem van vouchers voor technologische ondersteuning van KMO’s die willen vergroenen : 

de bestaande BEA’s (budgetten economisch advies) gingen in die richting, maar die verdwijnen nu 

wellicht in de ecologiesteun.  Met een systeem van groene vouchers kunnen KMO’s die willen 

innoveren, beroep doen op externe experts die marketing, management, financieel en technisch 

advies geven. 

 Faillissementen zijn onvermijdelijk. Het is contraproductief om de gefailleerde ondernemers enkel 

met de vinger te wijzen: een betere ondersteuning na faillissement en ook een begeleiding van de 

ontslagen werknemers is cruciaal.  
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Buitenlandse handel: globalisering op mensenmaat 

1.37. De ecologische en sociale kost van de neoliberale globalisering is onaanvaardbaar hoog. Door ons 

consumptiepatroon, onze productiemethodes en de ongelijke verdeling van welvaart en welzijn in de 

wereld, zadelen we onze kinderen en kleinkinderen op met een immense ecologische schuld. De huidige 

globalisering kost jobs hier en creëert uitbuiting en milieuvervuiling in het zuiden. Praktijken zoals het 

illegale e-waste-transport naar Ghana vanuit de haven van Antwerpen
18

, zijn een toonvoorbeeld van hoe 

het niet moet. Vlaanderen moet op alle fronten strijden tegen deze mensonterende werkomstandigheden 

en milieubelastende praktijken. De belangrijkste handelspartners van België zijn weliswaar Frankrijk, 

Duitsland en Nederland, maar toch heeft een vierde van de buitenlandse handel van België betrekking op 

landen buiten de EU15. In 2006 heeft België zo voor 60,5 en 62,3 miljard euro respectievelijk uit- en 

ingevoerd naar de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India  en China), de Verenigde Staten en de groep van 

de 12 nieuwe EU-lidstaten. In onze eigen handelsbetrekkingen moeten we het goede voorbeeld geven, en 

de wereldwijde internationale handel moet minstens voldoen aan volgende voorwaarden: 

 Er dienen wereldwijde bindende afspraken over minimumlonen, kinderarbeid en arbeidsduur te 

komen.  

 Groen! wil eerlijke kansen voor iedereen in de wereldhandel. Daarom hebben de landen van het 

Zuiden recht op eerlijke prijzen voor hun grondstoffen, betaalbare geneesmiddelen voor hun 

bevolking en toegang tot de westerse markten voor hun producten. Groen! wil importheffingen 

op producten uit ontwikkelingslanden afschaffen en de eigen exportsubsidies afbouwen. We 

erkennen het recht van arme landen om hun grenzen slechts geleidelijk open te stellen en bij 

wijze van overgang maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen producten en sectoren. 

 Groen! wil een organisatie die de markttoegang voor kleine en middelgrote producenten uit het 

Zuiden kan bevorderen. Zo’n organisatie werkt aan kwaliteitsverbetering en informeert over 

mogelijke markten, regelgeving, beurzen en potentiële kopers. 

 De sociale basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie moeten dezelfde rechtskracht 

krijgen als de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Handel of investeringen die deze 

basisnormen overtreden, krijgen een extra heffing aan de buitengrenzen van de EU. Als een 

ontwikkelingsland een dergelijke heffing krijgt opgelegd, gaat het geld van die heffing naar de 

verbetering van de arbeidssituatie in dat land. 

 Internationale handelsregels worden getoetst aan de principes van duurzame ontwikkeling. Een 

sterke mondiale milieuorganisatie moet hier garant voor staan.  

(Meer voorstellen voor een andere globalisering zijn te vinden in ons Europees programma.) 

 

Arbeidsbemiddeling 

1.38. Het is onaanvaardbaar dat nog zoveel mensen door de mazen van het sociale net vallen en niet delen in 

de welvaart. We verzetten ons tegen de stigmatisering van armen of werklozen. We geloven in een 

positief activeringsbeleid dat mensen kansen biedt om zich maatschappelijk te engageren en bij te dragen 

aan duurzame projecten. We geloven niet in een negatief activeringsbeleid dat mensen van de regen in 

de drop helpt, met als ultieme consequentie dat ze ook het recht op een minimuminkomen kunnen 

verliezen. Mensen voor hun verantwoordelijkheid plaatsen is nodig om misbruiken tegen te gaan, maar 

enkel binnen een kader waarin aan allen echte kansen geboden worden en waarin niemand wordt 

opgegeven. 

                                                           
18 De achterkant van ons elektronisch comfort. E-waste overspoelt Ghana. De Standaard, 7 februari 2009 
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 Groen! wil de werklozen meer werkkansen bieden door een betere opleiding en begeleiding te 

organiseren, door de lasten op arbeid te verlagen zodat arbeid goedkoper wordt, en door de 

bestaande arbeid beter te verdelen.  

 Groen! wil niet stilzwijgend beknibbelen op uitkeringen. Daarom moeten alle vervangings- en 

minimumuitkeringen welvaartsvast zijn: zowel aan de index als aan de evolutie van de welvaart 

gekoppeld. Anders verliezen uitkeringstrekkers koopkracht. 

 Laaggeschoolden en allochtonen hebben het moeilijker op de arbeidsmarkt. Groen! wil 

discriminatie bestrijden. De overheid moet het voorbeeld geven door in de administraties tot een 

afspiegeling te komen van de bevolking. 

 Groen! wil ook werkgevers aanmoedigen die aandacht hebben voor de diversiteit van hun 

werknemers. Zo krijgen ook oudere, vrouwelijke en/of allochtone werkzoekenden, 

laaggeschoolden en mensen met een handicap gelijke jobkansen. 

 In plaats van te wachten tot mensen maanden werkloos zijn, wil Groen! de bemiddeling al 

opstarten op het moment dat werkloosheid dreigt. Dit vraagt een bijsturing van de VDAB om 

arbeidsbemiddeling proactiever te maken. 

 Assessments en begeleiding mogen geen voorrecht zijn voor kaderfuncties of een troostprijs bij 

afvloeiingen. Groen! wil de kans op loopbaanbegeleiding voor iedereen die daar in een snel 

wisselende arbeidsmarkt behoefte aan heeft. 

 Levenslang leren schept vandaag vooral kansen voor wie al lang heeft kunnen studeren. Daarom 

wil Groen! een leerkrediet voor iedereen op 18 jaar. Wie doorstudeert na 18 kan er onmiddellijk 

gebruik van maken. Voor al wie vroeg gaat werken, is het een levenslange mogelijkheid om later 

bij te studeren. Zo krijgen mensen met een kortere scholing eindelijk ook maximale kansen om 

(andere) diploma’s te halen. 

 Vandaag wordt er steeds meer gesproken over een nog strengere aanpak van werkzoekenden. 

Terwijl werkzoekenden nu al zwaar onder druk worden gezet om de eerste de beste job aan te 

nemen. Een waardige job vinden moet het doel zijn van de begeleiding en opleiding van 

werkzoekenden. De VDAB biedt werkzoekenden vaak korte opleidingen aan die hen snel 

voorbereiden op één specifieke job. Wie reeds zwak staat op de arbeidsmarkt, wordt daardoor 

niet altijd versterkt in zijn capaciteiten, met weinig perspectief op sociale promotie tot gevolg. 

Groen! pleit daarom voor meer opleidingen voor werkzoekenden om hun brede inzetbaarheid op 

de arbeidsmarkt te versterken.  

 Ook wanneer werknemers ontslagen worden, hebben zij recht op een kwaliteitsvolle begeleiding. 

Deze begeleiding is nu te ongelijk ingericht. Ze moet sterker gericht worden op het weerbaar 

maken van de werknemer, en vooral kansen bieden aan de kwetsbare groepen. 

 

Speciale werkgelegenheidsprogramma's 

Investeren in zorg en sociale economie 

1.39. We willen ook investeren in een uitbreiding van de sociale economie. Deze sector stelt reeds 20.000 

mensen te werk, dit zijn twintigduizend mensen die nog moeilijk aan de slag kunnen in het reguliere 

circuit. Van die twintigduizend mensen zijn er 16.200 personen met een handicap. De sociale economie 

creëert voor hen een zinvolle tewerkstelling en heeft daarom een zeer belangrijke maatschappelijke 

functie. Vaak gaat het om producten en diensten die vanuit het reguliere commerciële circuit niet op 

betaalbare wijze kunnen worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een pesticidenvrij groenonderhoud. 

Ondernemingen in de sociale economie stellen niet de winst maar wel de menselijke meerwaarde voorop. 

Daardoor vervullen zij ook een voorbeeldrol voor de rest van de economie. De sociale economie moet ook 

in de toekomst verder kunnen groeien en hiertoe alle kansen te krijgen (onder meer via het 
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aankoopbeleid van de overheid). De jobs uit de sociale economie mogen ook niet evolueren naar 

tweederangsjobs – duurzaamheid en goede arbeidsvoorwaarden moeten centraal staan. 

 De opgebouwde expertise in de sociale sector moet ten volle worden benut: hiervoor wordt de 

sector best betrokken bij de opmaak van het tewerkstellingsbeleid voor personen met een 

handicap. Op het Vlaamse terrein hebben de vertegenwoordigende organisaties uit de sociale 

economie die optreden als koepels en overlegstructuren van de deelsectoren zich gefedereerd in 

een Vlaams overleg. Het betrekken van dit Vlaams overleg bij de beleidsvoering is essentieel.  

 Er dient een maximale afstemming van de reglementering en organisatie te komen tussen de 

verschillende sectoren in de sociale economie. Op die manier komt er een grotere interne 

mobiliteit van de sociale werknemers in de verschillende sectoren, en wordt het geheel 

transparanter.  

 Ook de verschillende beleidsdomeinen die bevoegd zijn voor sociale economie (sociale zaken, 

tewerkstelling, economie, milieu, onderwijs, emancipatie) moeten nauw met elkaar samenwerken 

en een consistent beleid uitstippelen. Eventueel kan sociale economie ook een aparte 

beleidsbevoegdheid worden, met één aanspreekpunt voor de ganse sector.  

 De bestaande financieringsmechanismen voor de sociale economie dienen gebruiksvriendelijker 

en efficiënter te worden georganiseerd.  

 Er dient meer aandacht te komen voor die mensen die zelfs na intensieve begeleiding niet in de 

beschutte of sociale werkplaatsen of arbeidszorg terecht kunnen.  

 Er dient zo snel mogelijk een Vlaams vervolg te komen op het Kringloopfonds dat binnenkort 

wordt afgeschaft.  

 Groen! wil meer kwalitatieve jobs in de diensteneconomie. Hiermee kunnen we zowel de 

levenskwaliteit van vele mensen verhogen als kwalitatieve jobs voor laaggeschoolden stimuleren. 

Goede statuten zijn wel een cruciale voorwaarde.  

 In (stads)wijken met meer dan 10% werkloosheid wil Groen! werkateliers in de wijk. In zo’n 

werkatelier kunnen werkloze en werkende buurtbewoners samen een beroep doen op 

computeren technische infrastructuur (voor hout- of metaalbewerking, elektronica, …), gericht op 

activiteiten in de buurt. Begeleiders ondersteunen deze vrijwillige activiteiten, leren op de 

werkvloer en begeleiden naar opleidingscentra. 

 

Arbeidszorg 

1.40. Arbeidszorg biedt in Vlaanderen aan ongeveer 4.000 personen een zinvolle dagbesteding. Het gaat hier 

om personen die omwille van allerlei redenen (nog) geen betaalde tewerkstelling (meer) aan kunnen. Zij 

hebben een vraag naar arbeid, maar ook nood aan zorg. Groen! pleit voor een basisfinanciering voor alle 

arbeidszorginitiatieven, aangevuld met een rugzakfinanciering per arbeidszorgmedewerker, en 

rechtszekerheid en een statuut voor alle arbeidszorgmedewerkers.  

(Voor meer informatie over Zorg, zie ook het hoofdstuk Werk) 
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Duurzaamheid en milieu 

 

Gezond milieu, een basisrecht 

Groen! komt op voor een gezond leefmilieu. En dan denken we niet enkel aan milieu in de enge zin. Het gaat 

om de kwaliteit van lucht, water en bodem, maar ook om het binnenhuismilieu, om gezonde en lekkere 

voeding. We zetten ons ook in voor voldoende open ruimte en natuur, stiltegebieden en het vrijwaren van 

rustmomenten in je leven. Groen! stelt fundamentele vragen bij de doorholeconomie en wil ieder het recht 

geven om letterlijk en figuurlijk op adem te komen. Sigarettenrook, lawaai, stress kunnen ook onze 

levenskwaliteit ondermijnen. 

Groen! kiest altijd eerst voor de gezondheid. Als er twijfel is vragen we dat het beleid voorzichtig is in het 

toelaten van nieuwe stoffen of producten in onze leefomgeving (voorzorgsprincipe). Door toedoen van 

onderzoek dat onze groene ministers vroeger opstartten wordt in Vlaanderen permanent de band onderzocht 

tussen vervuilende stoffen en mogelijke gezondheidsproblemen (biomonitoring). Maar als er verbanden gelegd 

worden, dan moet de politiek ook echt durven optreden. Daar schrikt men nu nog altijd voor terug. 

Groen! wil milieu- en gezondheidsnormen afstemmen op de gezondheidsrisico’s voor de kwetsbaarste groepen 

in de samenleving, zoals kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, astma- en hartpatiënten… We willen komen 

tot een beleid van chemische hygiëne. Het Europees REACH-programma wil alle chemische stoffen screenen. 

Dat is een stap in de goede richting.  

Milieu zorgt voor werk 

Meer en meer groeit het besef dat investeren in milieu zorgt voor jobs. En dat investeren in milieu kan helpen 

om uit de crisis te raken. De tijd dat milieu en tewerkstelling tegenover elkaar stonden, is lang voorbij. 

Meer zelfs, het milieu is ‘in’ tegenwoordig. Iedereen wil  investeren in een beter leefmilieu. Bedrijven 

gebruiken het milieu als verkoopsargument, ministers springen op de groene kar  en alle partijen pakken uit 

met veel groene retoriek. 

Op zich is dat een goede zaak.  Het is goed dat er de voorbije jaren een consensus gegroeid is over de 

milieuproblemen en het klimaat.  Maar dat wil niet zeggen dat er ook eensgezindheid is over de oplossingen.  

Er wordt veel over milieu  gepraat, maar er wordt weinig concrete actie ondernomen. Er is veel ‘greenspeak’ en 

‘greenwashing’. Bedrijven en politici die groene verhalen vertellen, maar intussen bij de pakken blijven zitten. 

Erger nog, sommigen gaan door met vervuilen, maar  trachten zich naar buiten uit toch voor te doen als groene 

jongens of meisjes. Denk maar aan de groene affiches van Electrabel… 

Als Vlaamse Groenen hebben we niet de waarheid in pacht. Alle stappen in de richting van een meer duurzame 

samenleving zijn voor ons waardevol, hoe klein ook. Maar we hebben wel de ambitie om vooruit te kijken en te 

blijven aangeven welke inspanningen nodig zijn als we  echt een ecologische trendbreuk willen realiseren. Niet 

omdat wij dat zo graag willen, maar omdat die trendbreuk echt nodig is. Niet een klein plofje, maar een grote 

groene big bang… 

Het milieu als motor van onze economie 

Meer en meer groeit ook het besef dat ecologie alles te maken heeft met economie. Het hele milieubeleid 

heeft te lang op een eiland gezeten. Milieubeleid deed te lang dienst als stoplap. Aan de economie zelf werd 

niet geraakt, maar op het eind van het economisch verhaal, mocht het milieubeleid de rotzooi komen 

opkuisen. Een dergelijke end-of-the-pipe-aanpak is niet meer van de tijd. De ecologische bekommernis moet in 
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het economisch proces ingebakken worden. De ecologische vernieuwing van producten en productieprocessen 

kan dé nieuwe drijvende kracht worden van onze economie.  

Als we denken vanuit een groen economisch kader, leidt dat ook tot een radicalisering van de 

milieudoelstellingen.  Tot nu toe was het de bedoeling de milieuschade zoveel mogelijk te beperken en de 

vervuiling die toch tot stand komt, zo efficiënt mogelijk te saneren. Dat volstaat niet meer.  

Een ecologische economie kiest voor zero emissie processen, voor CO2-neutrale productie bijvoorbeeld, voor  

huizen die ‘nul’ energie verbruiken, voor auto’s die ‘nul’ vervuilende stoffen uitstoten, voor productie  die  niets 

aan afval nalaat. In het zog van de  ‘Cradle to Cradle’-filosofie  willen ondernemers streven naar het vermijden 

van alle afval. Afval wordt voedsel, afvalstoffen worden hergebruikt als grondstoffen, de ecologische kringloop 

wordt gesloten. Voorlopig is dat meestal nog ‘wishful thinking’. Maar het geeft wel een streefdoel aan. Het 

houdt ons scherp. En het vermijdt dat we zelfgenoegzaam worden.  

Nog een stap verder is dat een groene economie het milieu niet enkel niet meer belast, maar integendeel zelfs 

verbetert.  Binnen de groene economie spreekt men soms van ‘ecologisch kapitaal’ (het geheel van 

grondstoffen en diensten die de natuurlijke ecosystemen ons bieden). De oude niet-duurzame economie 

maakte winst door ecologisch kapitaal te vernietigen. De nieuwe ecologische economie kan welvaart creëren 

door dit ecologisch kapitaal te herstellen of  uit te breiden. Denk aan natuurherstel, ontwikkeling van nieuwe 

stadsbossen, herstel van levende bodems, ontwikkeling van biomaterialen, de valorisatie van de energie van de 

zon en van de aarde, de bouw van klimaatwijken die de luchtkwaliteit verbeteren, en van passiefplusgebouwen 

die meer energie produceren op een schone manier, dan dat ze energie verbruiken.    

In de aanloop naar zo’n ecologische economie, is ook een milieubeleid nieuwe stijl nodig, een milieubeleid dat 

de bakens grondig verzet en uit haar isolement treedt. Een milieubeleid dat niet betuttelt, maar kansen biedt. 

Een milieubeleid dat voluit gaat voor het creëren van ecologische én economische meerwaarde en van groene 

jobs. Geen milieu-‘defensie’, maar een ecologisch offensief  voor een nieuwe duurzame samenleving. 

Duurzame ontwikkeling 

Een betere afstemming van ecologische, economische en sociale doelstellingen, dat heet in feite ‘duurzame 

ontwikkeling’. De Vlaamse regering ontwikkelde een eigen “Vlaamse strategie Duurzame Onntwikkeling” met 

een reeks lovenswaardige objectieven. Een goed punt is ook dat de bevoegdheid duurzame ontwikkeling aan 

de minister-president werd toegewezen. Maar spijtig genoeg leidde dat er onvoldoende toe dat duurzame 

ontwikkeling ook echt de motor werd van het Vlaamse beleid. Het woordje ‘duurzaam’ wordt te pas en te 

onpas in de mond genomen en rond DO werden ook enkele hoogmissen georganiseerd, zoals rond duurzaam 

wonen of duurzame mobiliteit. Maar in de feiten was er weinig echte steun voor de ‘duurzame 

transitieprocessen’. Duurzaamheid wordt als schaamlap gebruikt om een niet-duurzaam beleid gericht op 

klassieke groei en logistiek ‘op te pimpen’.  

Stilstaan is achteruitgaan 

De uitdagingen voor onze gezondheid en voor onze economie zijn dus groot. Maar de Vlaamse regering heeft 

de voorbije jaren vooral afgeremd. In het Vlaams regeerakkoord werd zelfs ingeschreven dat Vlaanderen niet 

meer tot de beste van de klas wilde behoren. We wilden niet meer vooraan in het peloton fietsen. Liever 

achteraan in ‘de bus’ nog binnen de tijd over de meet rijden.  Minister-president Peeters gebruikte zelfs een 

nieuwe term voor dit gebrek aan ambitie: ‘no gold-plating’. We willen geen gouden medailles meer. Het gevolg 

is dat ons milieubeleid jaren heeft stilgestaan. Dat zegt bv. ook het ACV
19

.  Meer zelfs, de klok werd ook 

teruggedraaid. Want stilstaan is achteruitgaan. We zijn onze koploperspositie aan het opgeven. En de Vlaamse 

                                                           
19 Tom Willems, Evaluatie van vijf jaar milieu- en energiebeleid, De Gids op Maatschappelijk Gebied, 3/2009. 



 Duurzaamheid en milieu  

30 
 

Regering is daar nog fier op ook. Alsof een bedrijfsleider trots komt zeggen: gelukkig  bengelen we terug aan de 

staart wat ICT-innovaties betreft. Goed bezig… 

 

Propere lucht 

Het belang van zuivere lucht voor onze gezondheid 

Groen! wil zorgen voor propere lucht door de vervuiling aan te pakken aan de bron. Ons verkeer, de industrie, 

maar ook de verwarming van gebouwen en woningen, zorgen voor vuile lucht. Hoge ozonconcentraties in de 

zomer of pieken van fijn stof het hele jaar door zijn slecht voor onze longen en bedreigen vooral mensen met 

minder weerstand, zoals kinderen of ouderen. 

1.41. Het aantal kinderen met astma is de voorbije tien jaar verdubbeld. In plaats van kinderen, ouderen, hart- 

en astmapatiënten binnen te roepen bij smog of ozon, wil Groen! werk maken van gezonde lucht. De 

normen voor een goede luchtkwaliteit willen we afstemmen op de meest kwetsbare groepen: ouderen, 

kinderen, CARA-patiënten. 

 

1.42. Groen!  wil radicaal gaan voor propere lucht. Uitlaatgassen  en  vervuilde partikels lozen op het openbaar 

domein is niet meer van deze tijd. We moeten de ambitie hebben om te gaan voor schone productie, 

schone energie  en schone verplaatsingen. Zero-uitstoot moet de streefnorm worden. Dat is alleen 

mogelijk als we kiezen voor structurele verandering.  Als we kiezen voor minder gemotoriseerd verkeer, 

meer fietsen en  meer openbaar vervoer. En voor propere voertuigen. Als we kiezen voor  bindende 

reductieprogramma’s voor bedrijven en sectoren, zodat de vuillast stelselmatig wordt afgebouwd en we 

geleidelijk overstappen naar schone productie en herstel van milieuwaarde. Veel luchtvervuiling heeft te 

maken met energieverspilling. Warmte gaat verloren, er komen CO2 en andere broeikasgassen vrij in de 

lucht, maar tegelijk ook andere boosdoeners zoals fijn stof, stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen, 

PAK’s…  Een efficiënt klimaatbeleid zorgt dus niet enkel voor minder broeikasgassen in de lucht en minder 

opwarming, maar zorgt er ook voor dat onze lucht terug schoon wordt.  

 

1.43. Vlaanderen, Brussel en België zouden als ‘hot spot regio’s’ (streken met veel verkeer en industrie, en dus 

ook met veel vervuiling) vragende partij moeten zijn in Europa voor strenge regels op het vlak van de 

bescherming van onze gezondheid. Maar de regering Peeters probeerde veeleer de Europese regelgeving 

af te zwakken. Om echt op te treden en onze gezondheid te beschermen, ontbreekt de politieke wil. Die 

wil is er wel om op vraag van de industrie de normen te versoepelen. 

 

Fijn Stof in Vlaanderen 

De norm voor fijn stof  mag van Europa slechts 35 dagen per jaar overschreden worden. De voorbije jaren 

zaten we op bijna alle meetstations in Vlaanderen en Brussel ver boven dat maximum. In het kader van de 

voorbereiding van de Europese strategie ter bestrijding van de luchtverontreiniging schatte een grootschalige 

Europese studie het aantal vroegtijdige overlijdens in België alleen al door  fijn stof (PM2,5) op maar liefst 

13.000 voor het jaar 2000. Of een gemiddelde van 13,5 verloren gezonde levensmaanden of  1,1 verloren 

gezond levensjaar per inwoner  (DALY
20

). Het probleem is dus bijzonder ernstig. Toch weigert de Vlaamse 

                                                           
20 DALY :  ‘disability adjusted life years’ : deze indicator meet het aantal gezonde levensjaren die een populatie verliest door ziekte en 

sterfte. Het is de optelsom van de jaren verloren door sterfte aan een bepaalde ziekte (verloren levensjaren) en de jaren geleefd met een 

ziekte, rekening houdend met de ernst ervan (ziektejaarequivalenten). 
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overheid dit te onderkennen. Integendeel men gaat liever lobbyen bij Europa om de normen voor fijn stof te 

versoepelen. 

Een Panorama-uitzending  op 30/11/2008 maakte brandhout van het Vlaamse beleid op vlak van fijn stof. In 

vergelijking met Nederland blijft het beleid op vlak van luchtkwaliteit in Vlaanderen ondermaats. In Nederland 

werden  bouwvergunningen geweigerd voor nieuwe wegen en kantoorprojecten, omdat daardoor de 

hoeveelheid fijn stof in de lucht zou verhogen. In ons land is een plaatselijke verhoging van fijn stof geen 

probleem.  

In Nederland geeft de overheid forse subsidies voor  nieuwe wagens met roetfilter en voor het plaatsen van 

een roetfilter in  oudere wagens. Roetfilters zijn belangrijk omdat ze tot 50% van de uitstoot van fijn stof 

kunnen vermijden (als zo’n filter wordt ingebouwd op een bestaande wagen) en tot 90% als ze zijn ingewerkt in 

nieuwe modellen. 

Dankzij de premie voor roetfilters worden in Nederland de meeste nieuwe dieselwagens met ingebouwde 

roetfilter verkocht. Bij ons worden nieuwe dieselwagens nog dikwijls zonder filter verkocht, wegens geen 

subsidie. De premies die worden toegekend voor roetfilters op oudere wagens zijn tot nu toe een flop. Terwijl 

er in Nederland al 75. 000 oudere vrachtwagens zijn uitgerust met een roetfilter, ging het in Vlaanderen het 

voorbije jaar maar over één  enkele vrachtwagen.  Voor personenwagens werden in Nederland  sinds 2006 al 

meer dan 25.000 personenwagens uitgerust met een roetfilter. In Vlaanderen moet de regeling nog opstarten 

en is er amper € 4 miljoen voorzien in de Vlaamse begroting  (goed voor max. 10.000 voertuigen). 

Minister Crevits  kondigde aan dat ze een hogere taks (BIV) zou aanrekenen aan nieuwe dieselwagens die niet 

zijn uitgerust met een roetfilter. Van die taks werd intussen niets meer vernomen.  

 

Ozon 

De waarschuwingswaarde voor ozon werd de voorbije jaren verschillende keren overschreden. Op zo’n hete 

ozonrijke dagen krijgen vooral oudere mensen last en elk jaar zijn er ook honderden mensen die daardoor ziek 

worden of voortijdig overlijden. Vooral de combinatie van hittegolven en ozonpieken is bijzonder gevaarlijk 

voor risicogroepen. Door een combinatie van hitte en meer luchtvervuiling (ozon) vielen er respectievelijk 

1.226 en 1.300 extra doden in de hete zomers van 1994 en 2003. En dergelijke hete zomers zouden volgens de 

klimaatspecialisten van het IPCC courant worden.  

Om ongezonde ozon- of fijn stof-pieken in de zomer te vermijden, moet je het hele jaar door zorgen voor 

minder vervuiling. Dat vergt moed om structurele maatregelen te nemen, zoals de invoering van een slimme 

kilometerheffing die zorgt voor minder verkeer. De Vlaamse regering heeft hier rond een principebeslissing 

genomen. Maar was intern te verdeeld om verdere stappen te zetten. Het gevolg is dat we op het terrein nog 

nergens staan. Als we samen met Nederland  zo’n slimme kilometerheffing willen invoeren, eerst voor 

vrachtwagens en dan voor alle wagens, zullen we dringend een tandje bij moeten steken.   

 

Een actieplan propere lucht 

Als we echt iets willen doen aan de vuile lucht boven Vlaanderen, volstaan halve maatregelen niet meer. Dan 

moeten we werk maken van een geïntegreerd plan (voor alle vuile stoffen samen: fijn stof, ozon, 

stikstofoxiden, benzeen, PAK’s, CO , CO2, …) en een structureel plan. Kleine ingrepen hier en daar volstaan niet.  

Iedereen moet meewerken aan het proper maken van onze lucht: de industrie, de landbouw, de energiesector, 

de mensen die hun huizen verwarmen, alle mensen in het verkeer.  
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1.44. De Vlaamse bedrijven hebben hun uitstoot naar de lucht de voorbije decennia fors verminderd. Zeker als 

je het bekijkt per eenheid van productie. Maar in absolute cijfers durft de uitstoot toch nog toenemen.  

Europa legt niet alleen plafonds op aan alle lidstaten voor de uitstoot van CO2, maar ook voor andere 

schadelijke gassen en stoffen
21

. Maar de Vlaamse regering doet liever alsof haar neus bloedt. Met de 

huidige uitstoot en productiegroei zullen we de Europese normen niet halen. Gewoon voortdoen alsof er 

niets aan de hand is, is struisvogelpolitiek. Omdat er Europese boetes dreigen. Maar ook omdat  we op 

die manier onze gezondheid en ons milieu  blijven belasten en ondermijnen. Groen! pleit voor een nieuwe 

creatieve aanpak. Waarom zouden we niet het systeem van verhandelbare emissierechten zoals dat nu 

Europees bestaat voor CO2 ook ontwikkelen voor andere vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden, 

vluchtige organische stoffen (die mee zorgen voor ozon, voor ammoniak (dat mee zorgt voor verzuring)  

en voor fijn stof?  Zo worden de bedrijven die de meeste inspanningen doen om proper te werken, 

beloond en moeten de andere emissierechten aankopen. Wellicht werkt dat beter dan een heffing op 

vervuilende stoffen. Daar spreekt men al lang van (bv. van een NOx-heffing), maar er komt niets van in 

huis.    

 

1.45. Vooral in het verkeer blijven emissies oplopen. Elke auto apart wordt properder. Maar het aantal auto’s 

en gereden kilometers blijft wel toenemen. Als we het probleem van de luchtvervuiling door het verkeer 

systematisch willen aanpakken, betekent dat dat we de ambitie moeten hebben om de hele vloot van 

voertuigen in ons land schoner te krijgen. Groen! wil een hoger budget voor roetfilterpremies  en een 

echte bewustmakingscampagne zodat zo snel mogelijk zoveel mogelijk dieselwagens uitgerust zijn met 

zo’n filter. Groen! wil een premie van € 600 voor roetfilters voor alle dieselwagens, zoals in Nederland. 

Tegen 2012 willen we dat 90% van alle dieselwagens uitgerust is met zo’n filter. Tegelijk willen we dat er 

terug premies komen voor de installatie van LPG-tanks in benzinewagens. Tegen 2012 willen we 10% van 

ons benzinewagenpark omschakelen naar LPG. Toen onze groene minister de LPG-premie invoerde, was 

dat een groot succes. Spijtig genoeg werd deze actie nadien stopgezet.  

 

1.46. Groen heeft een voorstel van decreet ingediend in het Vlaams parlement om op basis van de ecoscore die 

VITO berekende voor wagens (uitstoot van CO2, vervuiling fijn stof, lawaai) een ecobonus toe te kennen 

aan chauffeurs die een nieuwe wagen aankopen die gevoelig beter is voor het milieu dan hun oude wagen 

of aan chauffeurs die een eerste wagen aankopen die beter dan gemiddeld scoort op vlak van milieu. 

Deze regeling kan onmiddellijk ingevoerd worden. In Wallonië gebeurde dit al. Het Vlaams gewest blijft 

ter plaatse trappelen… Groen! wil ook chauffeurs belonen die zich bijscholen in zuinig en 

milieuvriendelijke rijgedrag. Zeker op momenten van vervuilingpieken is er geen nood aan zogeheten, 

‘sportieve chauffeurs’. 

 

1.47. Groen! wil bedrijven en  leasefirma’s aanzetten om over te stappen op groene vloten. Of beter nog, ze 

kunnen werken met mobiliteitsbudgetten, zodat werknemers zowel voor woon-werkverplaatsingen als 

voor dienstverplaatsingen kunnen kiezen voor alternatieven zoals openbaar vervoer, fiets, deelauto’s.  

 

1.48. De overheid kan zelf het goede voorbeeld geven. Het wagenpark van ministers, administraties en 

overheidsbedrijven  kan omgevormd worden tot ‘groene vloten’. Nu heeft men alleen afgesproken om 

iets minder vervuilende wagens te gebruiken. Ons hele bussenpark moet proper rijden. Op elke dieselbus 

hoort een filter. En eigenlijk zou men beter zoveel mogelijk omschakelen naar aardgasbussen. Als dat in 

India kan, waarom dan niet in Vlaanderen? 

 

1.49. Smogalarm. Bij oplopende concentraties kunnen ook noodmaatregelen genomen worden. Om de 

gezondheid van de mensen die er het meest last van hebben, te beschermen. Men kan kiezen voor een 

snelheidsverlaging op autosnelwegen. DE IRCEL (Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu) berekende dat een 

                                                           
21 Bijv. via de NEC- richtlijn (NEC = National Emission Ceilings of nationale uitstootplafonds) 
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dieselwagen die zijn snelheid aanpast van 120 naar 90 km/u, tot 30% minder fijn stof per afgelegde 

kilometer uitstoot. Op plaatsen waar de verontreiniging het hoogst ligt, kan autorijden tijdelijk beperkt 

worden. Bepaalde emissies van fabrieken (bv. chemische solventen) kunnen verminderd worden. Mensen 

kunnen aangezet worden om minder de wagen te nemen, minder energie te verbruiken. En waarom niet 

opnieuw ozontickets, of gratis op bus, tram en trein op piekdagen op kosten van de vervuilers? Veel beter 

is (zoals in Nederland) te kiezen voor permanente snelheidsbeperkingen in smoggevoelige gebieden om 

hoge vervuilingpieken te voorkomen. Voor ozon bv. helpen maatregelen op korte termijn niet. Minder 

verkeer zorgt zelfs voor een tijdelijke opstoot van vervuiling. Dan kun je alleen op langere termijn effecten 

boeken. Door de achtergrondconcentraties aan ozon omlaag te brengen. Hoeveel benzinestations zijn nu 

al uitgerust met dampretoursystemen, om te beletten dat er benzinedampen vrijkomen die mee zorgen 

voor de vorming van ozon? Voor de rest beperken de ministers zich in periodes van ozonsmog tot het 

geven van goede raad. Kinderen moeten binnen spelen als het erg warm is in de zomer, bejaarden dienen 

zich heel rustig te houden en niemand mag nog zware fysieke arbeid plegen. En zelfs dan is men niet 

consequent. Op de herhaalde vraag van Groen! om bij hoge ozonconcentraties buitenarbeiders verlof te 

geven, werd nooit ingegaan. En sportdagen met kinderen gaan gewoon door, ozon of geen ozon. De 

overheid neemt zich zelf niet ernstig.  

 

Afval = Grondstof 

Minder afval via een kringloopeconomie 

Olie wordt schaars. Maar ook veel grondstoffen en materialen (zoals metaalertsen) worden schaars en 

daardoor op termijn ook duurder. Producten met een korte levensuur die we al snel weer wegwerpen, dat 

kunnen we ons niet meer veroorloven. Groen! wil van een wegwerpeconomie evolueren naar een 

kringloopeconomie. Waarbij afval terug grondstof wordt, waarbij hergebruik en recyclage de regel worden, en 

niet de uitzondering. Groen!  blijft daarom meer dan ooit geloven in een hiërarchie voor de verwerking van 

afval, de fameuze “Ladder van Lansink”.   

 VOORKOMEN. De afvalberg laten aangroeien is geen optie, zelfs als de verwerkingsmogelijkheden  

voor  afval steeds beter worden. Het Europese ‘end of waste’-verhaal kan niet misbruikt worden om 

inspanningen op vlak van preventie te verminderen. Integendeel. Zuinig omspringen met grondstoffen 

blijft het alfa en omega van elk duurzaam materialenbeleid.  

 HERGEBRUIK. Producten een tweede leven geven (tweedehands), reinigen en terug gebruiken 

(retoursystemen)  is altijd beter dan eenmalig gebruik en nadien recyclage van het materiaal.  

Recyclage kan nooit zonder hinder of energieverlies. Direct opnieuw gebruiken is beter.  

 RECYCLAGE. Het  recupereren en opnieuw inzetten van de stoffen in producten (bv. glas, metalen, 

hout, papier, ...)  is altijd beter dan diezelfde stoffen verbranden met energierecuperatie. Het 

energetisch rendement van recyclage ligt hoger en de schade voor het milieu is meestal geringer. Ook 

de inzet als bodemverbeteraar (compost) moet waar mogelijk absoluut voorrang krijgen, om een 

verdere biologische verschraling van onze bodem tegen te gaan. 

 ENERGIEOPWEKKING. De mogelijkheden om meer energie te halen uit afvalstromen zijn sterk 

toegenomen.  Maar  dat is geen reden om  minder te recycleren.  Verbranden zorgt ook voor extra 

schade voor mens en milieu (zie verder). Verbranden van afval zonder energieopwekking willen we 

uitsluiten, niet alleen voor huisvuil, maar ook voor alle andere afvalstoffen. Daarbij willen we kiezen 

voor het hoogst mogelijke energetische rendement. Bv. via stoomcentrales (70%) of warmteproductie, 

waarbij hogere energierendementen kunnen bekomen worden dan bij klassieke verbranding met  

elektriciteitsproductie wordt in Vlaanderen gemiddeld slechts een energetisch rendement gehaald van 

20%.  Via warmteproductie of stoomcentrales kunnen veel hogere rendementen gehaald worden (tot 

70%).    Groenestroomcertificaten voor klassieke verbrandingsovens zien we niet zitten. Omdat je dan 
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in feite recycleren van afval ontmoedigt. Nieuwe vormen van steun (zoals groene warmte- of 

groenestroomcertificaten) zien we wel zitten, op voorwaarde dat die strikt voorbehouden worden 

voor de valorisatie van afval dat niet recycleerbaar of herbruikbaar is.   

 STORTEN. Storten van afval is een slechte zaak voor milieu en gezondheid, maar het is ook economisch 

dom, omdat je waardevolle grondstoffen wegkiepert. Voor huishoudelijk afval werd het storten door 

de groene ministers al afgebouwd.  Nu is het de uitdaging om voor bedrijfsafvalstoffen hetzelfde te 

doen. Voor bestaande stortplaatsen vragen we concrete afwerkingplannen.  Op termijn kunnen op 

oude storten ook terug grondstoffen gewonnen worden.  

Op langere termijn willen we in feite ‘af van afval’. Ons streefdoel voor de  toekomst is een zero-afvalbeleid. Op 

dit moment lijkt dat nog utopisch. Maar het is belangrijk dat we alle neuzen in die richting krijgen. Het feit dat 

veel mensen in de industrie hier nu ook in beginnen te geloven (cf. ‘Cradle to Cradle’) geeft nieuwe moed. 

 

Bedrijfsafval :  voorkomen of opnieuw inzetten als grondstof 

1.50. Vlaanderen produceert jaarlijks meer dan 25 miljoen ton primair bedrijfsafval (= afval vóór elke 

verwerking). Dat blijft immens veel. En het is 87% van de totale hoeveelheid primair afval (dus veel meer 

dan huisvuil). Los van het bouwafval, stijgt het bedrijfsafval ook nog altijd sneller dan het BBP. Groen! 

vindt dan ook dat we nog veel meer inspanningen moeten doen om bedrijfsafval te voorkomen. Zeker als 

het over gevaarlijk afval gaat, waarvoor geen zinvolle nabestemming meer mogelijk is. Groen! steunt de 

keuze van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en van het Steunpunt en 

Informatiecentrum voor de preventie van Afval (STIP) om bedrijven te sensibiliseren om van bij het 

ontwerp van producten te zorgen dat er na gebruik van het product minder afval achter blijft. Dat kan 

maar als men echt inzet op eco-efficiëntie en eco-design (zie verder). 

Intussen heeft Vlaanderen  een grote voorsprong opgebouwd in het selectief inzamelen van afvalstoffen. We 

hebben op  eigen bodem belangrijke afvalverwerkingfilières en recyclagebedrijven uitgebouwd. FEBEM raamt 

het aantal jobs in de Belgische private afvalverwerkende industrie op 6.000. Hier mogen we zeker een groei van 

30% verwachten tegen 2020.  Het is een van de enige groene sectoren waar we echt een koploperspositie 

verworven hebben.  

1.51. Vlaanderen heeft heel wat te winnen bij een verdere uitbouw van een markt voor secundaire 

grondstoffen (en brandstoffen). Zeker op een ogenblik dat de prijzen voor grondstoffen in het algemeen 

aan zeer sterke schommelingen onderhevig zijn en op termijn in een structureel opwaartse trend zitten.  

 

Afvalstromen = Stoffenstromen 

1.52. De Vlaamse regering kan maximaal inzetten op meer en betere jobs in de kringloopsector (nu goed voor 

2.700 jobs), tweedehandswinkels en in de vele bedrijven die bezig zijn met nuttige toepassingen in het 

verlengde van de terugnameplicht voorzien in het Vlaams Afvalstoffendecreet en VLAREA. De 

terugnameplicht voorziet dat de producent zijn producten na gebruik in principe  terugneemt en instaat 

voor de verwerking. In de praktijk gebeurt dit dikwijls via milieubeleidovereenkomsten met 

sectorverenigingen . We geven enkele voorbeelden:  de verwerking van houtafval, de recyclage van 

verpakkingen en kunststofafval,  van glas, bouwstoffen, van batterijen, vervallen geneesmiddelen, de 

ontmanteling van autowrakken, wit- en bruingoed, het rechapperen of verwerken van autobanden, van 

afgewerkte oliën en frituurvetten, van textielafval, ...  Groen! wil deze regeling uitbreiden naar nieuwe 

afvalstromen en producten. Tegelijk willen we de verantwoordelijkheid van de producenten aanscherpen. 

De bestaande milieubeleidovereenkomsten met de industrie kunnen best aangescherpt worden. Zo bv. 
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voor elektrisch en elektronisch afval. De inzameldoelstellingen voor RECUPEL kunnen opgetrokken 

worden en tegelijk is er meer controle nodig zodat er een eind komt aan het dumpen van grote 

hoeveelheden van dit afval in de derde wereld. 

 

1.53. Als men de doelstellingen in een milieubeleidovereenkomst niet haalt, moeten ook echt boetes opgelegd 

worden.  Voor veel  afvalstromen zijn in het kader van de terugnameplicht echte monopolies ontstaan . 

Groen! wil die openbreken. Een strikte wetgeving ter zake biedt duidelijkheid en helpt de industrie juist 

vooruit.  En zorgt voor extra jobs . De Vlaamse overheid kan daarom best extra steun geven voor de top 

runners op het vlak van recyclage.   

 

1.54. Als afvalstoffen zijn omgewerkt tot grondstoffen, spreekt men van secundaire grondstoffen. Groen! wil de 

inzet van deze secundaire grondstoffen administratief vergemakkelijken en aanmoedigen.  Mits ze 

voldoen aan kwaliteitsvereisten  (de zgn. ‘gebruiksvoorwaarden’).  Bij de federale overheid en Europa 

dringen we aan op  doelstellingen voor gebruik van gerecycleerd materiaal in nieuwe producten. Op die 

manier kunnen storende fluctuaties op de markt van de  grondstoffenprijzen ondervangen worden en 

kunnen voor bepaalde materialen minimumprijzen gegarandeerd worden.  

 

1.55. Op lange termijn heeft de industrie er belang bij dat de terugnameplicht  niet uitgehold, maar juist 

versterkt wordt. De regering Peeters is daarin niet altijd duidelijk.  Met de lippen belijdt men wel het 

principe ‘Cradle to Cradle’, maar in de praktijk wil men geen te zware recyclagedoelstellingen opleggen 

aan sommige industrietakken. Of wil men doelstellingen zelfs terug versoepelen. 

 

1.56. De grootste hoeveelheid afval is het bouw- en sloopafval.  Hier gaan we voor 100% hergebruik. Via 

selectieve sloopbestekken worden gevaarlijke stoffen eruit gehaald.  De storten voor inerte materialen 

(bouwstoffen)  kunnen dicht. Door de lat voor hergebruik van bouwstoffen hoog te leggen, kan ook veel 

milieuschade voorkomen door het ontginnen van primaire bouwstoffen (zand, grind, klein, leem) en 

kunnen de normen voor ontginning verscherpt worden. 

 

1.57. Ook de hoeveelheid organisch afval is aanzienlijk. Ook hier pleiten we allereerst voor het hergebruik als 

grondstof  (bv. afvalhout in de spaanplaatindustrie) of als bodemverbeteraar (GFT en groenafval 

composteren).  Om de vruchtbaarheid van de bodem in stand te houden moet er voldoende koolstof 

terug in de bodem gebracht worden. Als we te veel biomassa aan de bodem onttrekken en verbranden, 

werken we de degradatie van onze bodem in de hand. 

 

1.58. Pas als deze vormen van valorisatie niet kunnen, is inzet van ‘biomassa’  voor de opwekking van energie 

verantwoord. Ook voor organisch afval is hergebruik als materiaal of grondstof steeds beter voor het 

milieu dan verbranden met terugwinning van energie. Soms zijn combinaties mogelijk, bv. een installatie 

waar je eerst vergist en biogas wint en dan via compostering werkt aan een stof die de bodem kan 

verrijken.  

 

Vermijd afvalkilometers 

Voor al deze afvalstromen is het van belang (voor het milieu, maar ook voor de tewerkstelling en onze 

economie) dat ze zo dicht mogelijk bij de bron verwerkt worden, best in Vlaanderen zelf, dat de overheid mee 

investeert in het vinden van afzetmarkten en dat er zo weinig mogelijk materiaal verdwijnt naar het buitenland. 

1.59. Het is een schande dat nauwelijks wordt opgetreden tegen de grote stromen van elektronisch afval, 

autowrakken en plastics naar het Zuiden. Vlaams parlementslid Rudi Daems volgde het elektronisch 

schroot naar het Afrikaanse land Ghana, waar het op immense afvalhopen in bijzonder ongezonde 
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omstandigheden ‘gerecycleerd’ wordt. Vaak door kinderen. Groen! is voor een gecontroleerde uitvoer 

van bonafide tweedehandsproducten naar derde landen, maar vraagt een streng optreden tegen alle 

vormen van illegale of half-legale dumping in het Zuiden. 

 

De toekomst is aan ecodesign 

1.60. Nog een stap verder gaan de inspanningen om via ecodesign (het ecologisch ontwerpen van producten) 

van in de conceptfase afvalstromen te beperken of te vermijden. Producten worden idealiter zo slim 

ontworpen dat ze nadien geen problematische afvalstroom meer opleveren. Dat ze enkel afval nalaten 

dat terug als grondstof of zelfs voedingsstof kan gebruikt worden. Verwerken van afval dat vol zit met 

schadelijke producten (zoals zware metalen, organische chloorverbindingen enz.) is vragen om 

problemen. Het is NIET mogelijk om dergelijk ‘vervuild afval’ proper en gezond te verwerken. Zeker niet 

met een afvalverbrandingsoven. Beter is dat soort afval te recycleren of te hergebruiken. Maar als er te 

veel schadelijke componenten in het afval zitten, zal ook hergebruik of recyclage zorgen voor extra hinder.  

 

1.61. Binnen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij wil men meer inzetten op duurzame materialen 

(en kunststoffen) en heeft men daartoe een ‘Plan C’ gelanceerd.  Dit is voor ons de toekomst Deze 

projecten moeten dan ook voluit gesteund worden. Bedrijven die dezelfde keuzes maken hebben als 

voorlopers recht op forse ecologiesteun. OVAM zal zich in de toekomst hopelijk meer kunnen bezig 

houden met materiaalstromen dan met afvalstromen. 

 

Minder huisvuil 

1.62. Ook de hoeveelheid huisvuil kan verder omlaag, zowel de totale hoeveelheid huishoudelijk afval als de 

restfractie. Het huidige uitvoeringsplan voor huishoudelijke afvalstoffen  mist elke ambitie en bevriest 

gewoon de doelstellingen voor de komende tien jaar (bv. 150 kilo restafval/inwoner/jaar). Men laat zelfs 

toe dat de klok echt wordt terug gedraaid. Zoals in Antwerpen waar je GFT-afval terug bij het restafval 

mag steken.  De laatste jaren stagneert de hoeveelheid afval die gescheiden wordt ingezameld en 

verwerkt. Vlaanderen leidt volgens de milieubeweging aan “koplopersangst”. We zijn inzake selectieve 

inzameling de beste in Europa en dat volstaat, denkt de huidige meerderheid. Groen! wil onze koppositie 

echter juist verzilveren. We kunnen nu ook de eerste worden in de uitbouw van een volwaardige 

kringloopeconomie. We kunnen nog beter, waarom zouden we het dan laten?  Veel Vlaamse gemeenten 

zitten nu al voorbij de doelstelling van de 150 kilo restafval. Voor ons is dat geen reden om op onze 

lauweren te gaan rusten. We kunnen de norm nog scherper stellen. 100 kilo restafval per inwoner per jaar 

is in veel gemeenten nu al makkelijk haalbaar. Op die manier kunnen we de 272.000 ton taakstelling voor 

nieuwe verbrandingsovens verder inkrimpen. Op dit moment dreigt door al de ingediende projecten zelfs 

een overcapaciteit aan verbrandingsovens. In plaats van te investeren in  verbrandingsinstallaties wil 

Groen! investeren in recuperatie en recyclage van afval. Dat zorgt voor veel meer jobs en voor een 

nieuwe economische sector met echte meerwaarde. Tegelijk is het beter voor het milieu en onze 

gezondheid.  

 

1.63. Groen! gaat voor een doorgedreven preventiebeleid. Het is niet voldoende om de groei van de afvalberg 

te compenseren door preventie. We willen de afvalberg effectief afbouwen en zorgen dat er minder afval 

komt. En dat zoveel mogelijk afval terug gebruikt wordt als grondstof.  
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1.64. Daarom gaat Groen! voor een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van de producenten voor de 

inzameling en verwerking van het afval dat ze zelf produceren. Zo moedigen we hen aan om afval te 

voorkomen. 

 

1.65. Groen! wil consumenten belonen die afvalarm winkelen. In Zonhoven werd ooit een spaarpuntensysteem 

toegepast. Wie herbruikbare verpakkingen kocht, kreeg  punten. Dergelijke beloningssystemen kunnen 

over heel Vlaanderen toegepast worden door gemeenten, met steun van OVAM. 

 

DIFTAR  (gedifferentieerde tarieven voor afval)  

1.66. Groen! staat achter het principe van DIFTAR. De hoeveelheid afval die je buitenzet, wordt gemeten, soms 

letterlijk gewogen. Wie veel afval produceert, betaalt meer, afhankelijk van de hoeveelheid en de aard 

van de fractie (hogere prijs voor restafval en PMD, minder voor GFT). Wie afval vermijdt, wordt financieel 

beloond. Vaste kosten voor afval (forfaitaire belastingen) worden in ruil afgeschaft.  De invoering van 

onderscheiden  tarieven mag nooit een verkapte belastingverhoging zijn. Als de invoering van dergelijke 

tarieven gepaard gaat met een verhoging van de totale kost voor de gezinnen, ondermijnt dat het 

draagvlak voor een goed afvalbeleid. In overleg met het OCMW kunnen sociale correcties voorzien 

worden voor specifieke doelgroepen (kansarme gezinnen, mensen met incontinentieproblemen, ...).  

 

1.67. Wie meer inspanningen doet om zijn of haar afval te scheiden en weg te brengen, bv. naar een 

containerpark, willen we ook extra belonen. Het gebruik van een containerpark moet voor de mensen van 

de buurt voor normale hoeveelheden huisvuil  gratis zijn. Zeker voor gevaarlijke afvalstromen is dit van 

belang (bv. klein gevaarlijk afval, asbesthoudend materiaal, transformatoren met PCB’s). Want  we 

moeten vermijden dat die in het milieu terechtkomen. 

 

Propere verbrandingsovens bestaan niet 

1.68. Bij verbranding van afval wordt onvermijdelijk veel fijn stof geproduceerd, en vooral veel ultrafijne 

stofdeeltjes (deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micron). In de vroegere gezondheidsdiscussies 

over afvalovens ging het vooral over dioxines en PCB’s. En terecht, dat was toen het meest in het oog 

springend probleem. Dankzij de acties van de vorige Vlaamse regering  is het dioxineprobleem nu onder 

controle. Terecht verschuift nu de aandacht naar de zeer kleine stofdeeltjes, vervuild met PAKS en zware 

metalen die zeer diep in de longen kunnen doordringen. De laatste jaren is veel meer bekend geworden 

over de zeer schadelijke gezondheidseffecten van die heel kleine stofdeeltjes. Bovendien ontstaan in de 

schouw van een oven ook nog eens secundaire stofdeeltjes die helemaal niet gefilterd worden. Cruciaal is 

de vaststelling dat het hierbij NIET gaat om het totale gewicht van het stof dat vrijkomt, maar om het 

AANTAL en de GROOTTE van de deeltjes. In de normering van de emissies van ovens wordt hier totaal 

geen rekening mee gehouden. Dat moet voor Groen! veranderen. 

Via het Vlaams biomonitoringprogramma (meten van vervuilende stoffen in het lijf van de mensen zelf) hebben 

we in Vlaanderen de nodige expertise  i.v.m. milieu en gezondheid. Het hele biomonitoringprogramma werd 

opgestart onder meer door de discussie rond verbrandingsovens. Het debat over de gezondheidseffecten van 

verbrandingsovens, is nog niet beslecht. In Vlaanderen zijn alle streken vervuild (ook de meer landelijke 

gebieden). Het is dus moeilijk om extra effecten aan te tonen van verbrandingsovens. Toch werden in het kader 

van de biomonitoring wel degelijk relevante gezondheidseffecten vastgesteld (beschadigd DNA, vertraagde 

geslachtsontwikkeling) en werd in de buurt rond de Isvag-oven in Wilrijk  ook een verhoging van biomerkers 

aangetroffen (stoffen die worden teruggevonden in het lichaam en een indicatie zijn voor mogelijke 

gezondheidsschade in de toekomst): zo bijv. PCB’s, hexachloorbenzeen, PAK’s en vluchtige organische stoffen. 
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Zeggen dat verbrandingsoven nu perfect schoon zijn en geen enkele risico meer vormen voor de gezondheid, is 

dus niet juist. Wel juist is dat verbrandingsovens nu  veel properder zijn dan enkele jaren terug. Dat is mee de 

verdienste van de Groenen.  

1.69. Groen! blijft aandringen op meer diversificatie van de eindverwerking en de uitbouw van meer capaciteit 

voor het scheiden en vergisten van afval als voorbehandeling voor afvalverbranding. Op deze wijze wordt 

ook maximaal gekozen voor het hergebruiken van materialen.   

In de mechanisch-biologische verwerkingstechnieken wordt het binnenkomende afval in opeenvolgende 

stappen gescheiden in diverse fracties. De mechanische stappen omvatten breken, zeven, scheiden, wassen, 

enz. In de biologische stap wordt een deel van het aanwezige organische materiaal afgebroken, hetzij onder 

aërobe omstandigheden (composteren, drogen), hetzij onder anaërobe omstandigheden (vergisting met 

productie van biogas). 

1.70. De bouw van nieuwe verbrandingsovens wijzen we af. Als de oudere installaties aan vernieuwing toe zijn, 

kunnen ze vervangen worden door scheidings/vergistingsinstallaties (voorbehandeling) en 

afvalenergiecentrales voor de energetische valorisatie van het restproduct na scheiden en vergisten 

(nabehandeling). Klassieke verbrandingsovens zoals we die nu kennen  houden op termijn op te bestaan… 

 

Van bodemsanering naar bodembescherming 

Vlaanderen is koploper  op vlak van bodemsanering. We halen volgens de OVAM een van de hoogste 

percentages aan grondreiniging in de wereld. Maar de laatste jaren heeft de Vlaamse regering serieus 

afgeremd. Ook hier leidt men aan ‘koplopersangst’.  En ook hier dreigen we onze voorsprong uit handen te 

geven. Met alle gevolgen voor milieu en gezondheid, en voor de tewerkstelling in de sector van bodemsanering 

en grondreiniging. 

Decennia van milieuverontreiniging  hebben ons letterlijk met een vergiftigd geschenk opgezadeld. Het totaal 

aantal risicogronden in Vlaanderen bedraagt meer dan 76.000. Zo’n 35% (ca. 27.000 gronden) werden hiervan 

onderzocht en 19.588 waren verontreinigd.  In meer dan 10.500 gevallen is sanering noodzakelijk. 

De eerste opdracht is  al die vervuilde  gronden terug schoon krijgen. Zodat ze terug kunnen gebruikt worden. 

Iedereen is het eens dat deze ‘black points’ moeten gesaneerd worden, zeker als ze een ernstige bedreiging 

vormen voor de gezondheid. Toch schiet de sanering onvoldoende  op.  Slechts een goede 1.000 

bodemsaneringsprojecten werden intussen helemaal afgewerkt.  

De budgetten die door deze Vlaamse regering besteed werden aan bodemsanering vielen veel te laag uit.  Ooit 

was beloofd dat alle schadelijke historische bodemvervuiling in Vlaanderen zou geremedieerd zijn tegen 2036. 

Tegen het huidige tempo zullen we die doelstelling zeker niet halen. 

De Vlaamse regering schuift de problemen ver door naar de toekomst. Onze kinderen en kleinkinderen zullen 

de klus moeten klaren. Intussen zoekt men de oplossing dan maar in een afzwakking van de wetgeving. De 

normen voor een kwaliteitsvolle bodemsanering werden fors afgezwakt . De cijfers spreken voor zich (MIRA, 

2007) : 
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Door de wijziging van het bodemsaneringdecreet in 2006  werd  een totaal verkeerd signaal gegeven. In plaats 

van  echt te saneren, kan men nu kiezen voor een risicoanalyse en een beperking van risico’s. Ook dat komt 

neer op uitstel en doorschuiven van verantwoordelijkheid naar de toekomst.  Ook de mensen van OVAM 

waarschuwen dat kiezen voor minder uitgaven op korte termijn, de kosten op lange termijn fors kan verhogen, 

bv. als we de Europese kwaliteitsdoelstellingen voor grondwater niet halen. Het enkel beheren van vervuiling  

staat bovendien duurzame ontwikkelingsprojecten (bv. in steden) in de weg. Het kan projectontwikkelaars zelfs 

afschrikken. De Vlaamse regering is bijzonder kortzichtig bezig. 

1.71. Ook de veel belovende brownfieldaanpak, de sanering van vervuilde bedrijfsgronden via PPS-formules, is 

onvoldoende op gang gekomen.  Projecten als Willebroek Noord geven de mogelijkheden aan.  Er werden  

42 brownfieldprojecten aangeduid maar die zitten al jaren geblokkeerd.  De Vlaamse regering heeft nu op 

de valreep drie onderhandelaars aangesteld om deze projecten te deblokkeren. Maar intussen is veel tijd 

verloren.  Bovendien zijn er veel meer brownfields in Vlaanderen. Het gevolg is dat de Vlaamse regering 

toch weer nieuwe greenfields (groene  ruimten) wil aansnijden om er nieuwe industriegebieden van te 

maken. Voor Groen! kan dit niet. Intussen is zelfs nog niet duidelijk welke minister juist bevoegd  is voor 

de ontwikkeling van brownfields, de minister  van economie, ruimtelijke ordening of milieu. Groen! vraagt 

dat de minister van leefmilieu de coördinerende rol zou krijgen. 

De Vlaamse overheid werkt ook samen met sectoren zoals de tankstations (BOFAS)  en de droogkuis 

(Vlabotex). Maar ook hier gaat het allemaal tergend langzaam. Voor de droogkuissector gaat het minstens 30 

jaar duren. Voor vervuilde terreinen van vroegere tankstations gaat het om meer dan 1.700 dossiers. Maar 

men is nog maar op 135 plaatsen effectief met werken gestart.  

1.72. Ten slotte is er de regel op grondverzet. Groen! pleit voor  veilige normen en een strikt toezicht, zodat  

verontreinigde gronden niet over heel Vlaanderen kunnen uitgespreid worden. Vrachtwagens die 

vervuilde grond vervoeren, worden nu nauwelijks gecontroleerd.  OVAM  moet hier nauw samenwerken 

met de milieu-inspectie om de recyclage van gronden maximaal te ondersteunen. We hebben de 

expertise in Vlaanderen om gronden  te zuiveren zodat ze volledig veilig opnieuw kunnen gebruikt 

worden. Laat ons die knowhow dan ook inzetten. Daardoor creëren we extra jobs en vermijden we diffuse 

vervuiling. 

 

1.73. Groen!  wil opnieuw een ambitieus beleid op vlak van bodemsanering. Zo lang er zoveel vervuilde 

gronden blijven braak liggen, is het niet verantwoord nieuwe gronden aan te spreken. Grond en ruimte 

zijn schaarse hulpbronnen in Vlaanderen. Investeren in grondreiniging schept jobs en  nieuwe ruimte om 

te ondernemen of nieuwe ruimte  om te wonen. Of nieuwe ruimte voor natuur.  
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1.74. Groen! steunt de plannen van OVAM om extra te investeren in woonzoneprojecten, in scholen en in 

nieuwe stedelijke ontwikkelingsprojecten  (bv. de sanering van oude gassites).  

 

1.75. Groen! vraagt meer middelen voor ambtshalve saneringen, onder meer in het kader van een anti-

crisisbeleid.  Tegelijk dringen we ook aan op een structurele regeling van de gezamenlijke financiering van 

projecten met de privé. Als die cofinanciering niet van de grond komt, moet opnieuw gedacht worden aan 

de instelling van een Bodemsaneringsfonds waaraan alle grote vervuilers bijdragen. 

 

Bodembescherming 

Intussen komt er ook steeds meer aandacht voor bodembescherming. Vermijden dat de grond vervuild wordt 

met vervuilende stoffen of de grond terug proper maken is een minimum. Een volgende stap is terug werk 

maken van een levende bodem. We staan er niet zo vaak bij stil, maar de bodem leeft. Natuurlijke kringlopen 

van water, voedingsstoffen en energie zorgen ervoor dat we de bodem kunnen gebruiken. Gewassen en 

grondstoffen kunnen zich op en in de bodem ontwikkelen. De bodem maakt variatie in de landinrichting 

mogelijk, we kunnen boren in de bodem en bouwen op de bodem.  

De bodem wordt in Vlaanderen niet enkel bedreigd door vervuiling, maar ook door erosie (2 miljoen ton per 

jaar). De vruchtbaarheid van de bodem gaat er zienderogen op achteruit. Het aantal bodems met een lage en 

zeer lage vruchtbaarheid in Vlaanderen bedraagt reeds 25%. 179.843 ha of 13,3 % van de Vlaamse bodem is 

verhard of afgedicht, zodat de bodem niet meer kan ademen en het water niet meer kan doorsijpelen in de 

grond.  

1.76. Het moet de ambitie zijn van de Vlaamse overheid om de bodemerosie in Vlaanderen een halt toe te 

roepen, het aantal bodems met een (zeer) lage bodemvruchtbaarheid tegen 2020 minstens te halveren 

en het verhardingspercentage geleidelijk terug te dringen. Naar Nederlands model kunnen we ook in 

Vlaanderen werk maken van een volwaardig beleid van bodembescherming. Sinds 2006 is  de doelstelling 

van bodembescherming ook opgenomen in een het nieuwe Vlaamse bodemdecreet. Het komt er nu op 

aan er echt werk van te maken. Net als in Nederland kan het inrichten van een ‘week van de bodem’ 

leiden tot meer bewust bodemgebruik  en concrete steun voor bodemherstel- en beschermingsacties. En 

tot de nodige maatschappelijke discussies rond toekomstig bodembeleid, bv. rond een ondergronds 

bestemmingsplan.  Veel gegevens zijn al samengebracht in de Databank Ondergrond Vlaanderen.  Nu is 

het zaak rond de ondergrond ook een echt beleid te gaan voeren. 

 

Proper water : om te drinken, om in te zwemmen, voor de natuur 

Proper water is van belang voor onze gezondheid. Het is een basisrecht: zuiver en betaalbaar drinkwater, 

proper water om in te zwemmen, regenwater zonder giftige resten, betrouwbaar water als grondstof voor 

(voedsel)productie, propere beken en rivieren als slagaders  van een gezonde natuur. 

Groen! wil de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater fors verbeteren. Daar hebben we ons toe 

verbonden door het goedkeuren van de Europese kaderrichtlijn water.  

Er werden In Vlaanderen  al miljarden geïnvesteerd in waterzuiveringinfrastructuur (RWZI’s), in collectoren en 

in rioleringen de voorbije jaren. Toch haalt Vlaanderen de Europese doelstellingen niet. De fysisch-chemische  

waterkwaliteit stagneert de laatste jaren. In de meeste Vlaamse waterlopen (70%)  is de biologische 

waterkwaliteit nog altijd niet goed.  Die biologische kwaliteit is van belang als we terug levende rivieren willen. 
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1.77. Groen! wil dat tegen 2020 80% van onze waterlopen een goede tot zeer goede biologische  waterkwaliteit 

heeft. De zuiveringsgraad in Vlaanderen (het aantal inwoners aangesloten op een grote 

zuiveringsinstallatie t.o.v. het totaal aantal inwoners) bedraagt slechts 70%. Daarmee doen we het 

beduidend slechter dan veel andere Europese landen, die alle een zuiveringsgraad hebben van meer dan 

85%.  De doelstelling voorzien in het derde milieubeleidsplan, een zuiveringsgraad halen van 80% in 2007, 

werd niet gehaald. Tegen 2012 zou de zuiveringsgraad 100% moeten zijn.  

 

Transparantie  van geleverde inspanningen : geen geld in het water gooien 

In de waterzuiveringsector gaat veel geld om. De burger heeft recht te weten of al dat geld ook zo efficiënt 

mogelijk besteed wordt. Een succesvolle aanpak van de afvalwaterzuivering vraagt om een geïntegreerde 

planning met duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden. Waar Groen! tijdens de vorige regering de 

beheersovereenkomst met waterzuiveraar Aquafin had opgezegd, omdat die voor de overheid bijzonder 

nadelig was,  gaf Kris Peeters met  deze regering Aquafin terug vrij spel.  Het gevolg is dat er nog altijd geen 

echte resultaatverbintenis is voor Aquafin. Ze krijgen massa’s geld toegestopt en kunnen blijven rekenen op 

gegarandeerde winsten. Maar daartegenover staan te weinig  garanties dat ze ook echt zuiver water moeten 

afleveren.  

1.78. Om onze rivieren echt schoon te krijgen, zijn bijkomende inspanningen nodig. De Vereniging voor Steden 

en Gemeenten (VVSG) schat de investeringen die nog nodig zijn in gemeentelijke rioleringen op € 7 

miljard.  Daarbovenop is nog eens een € half miljard per jaar (2% van nieuwwaarde van het net) nodig 

voor de sanering van bestaande rioleringen. Heel wat oude riolen rotten letterlijk weg in de bodem en 

lekken naar het grondwater. Groen! wil ook terug voldoende middelen voor een degelijk beheer van het 

rioolnetwerk. Het is ook van groot belang dat daarbij overal gescheiden stelsels voor afvalwater en 

hemelwater aangelegd worden. Groen! pleit ervoor om deze investeringen die toch moeten gebeuren, zo 

snel mogelijk uit te voeren. Dat schept groene jobs op korte termijn, wat van groot belang is in tijden van 

crisis. En het helpt ons om op tijd ons water proper te krijgen en zo onze gezondheid en het milieu te 

beschermen. De Vlaamse regering dient daarbij met voldoende middelen over de brug te komen om 

gemeenten te helpen. Daarbij kan rekening gehouden worden met de kost per inwoner, de reeds 

geleverde inspanningen en de financiële draagkracht van de gemeente.   

 

Kosten niet afschuiven op de gezinnen 
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Op dit moment willen gemeentebesturen hun inhaalbeweging op vlak van rioleringen financieren door het 

optrekken van de gemeentelijke saneringsbijdragen (of riooltaksen). Dit leidde de voorbije jaren tot een grote 

schommeling van de drinkwaterprijs over Vlaanderen (van € 2,12 tot € 3,76 /m³) en tot een gemiddelde 

prijsstijging van de drinkwaterprijs van maar liefst 30%.  Drinkwater is een basisvoorziening, net als energie. In 

tijden van crisis de prijzen voor dit soort basisproducten optrekken is  asociaal.  

1.79. Groen! verwerpt deze prijsstijgingen en vraagt een uniforme en lagere drinkwaterprijs voor alle 

Vlamingen.  Toch zeker voor het basisgebruik. Door  het instellen van meer progressieve tarieven, kan 

ervoor gezorgd worden dat wie echt met water smost, wel in hogere tariefschijven terecht komt. Voor 

70.000 gezinnen worden geen rioleringen en RWZI’s voorzien, maar wordt een oplossing gezocht via IBA’s 

(individuele behandelingsinstallaties) of eventueel kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI’s). De 

overheid mag deze kosten niet afwentelen op gezinnen, want zij is mee verantwoordelijk voor de slechte 

ruimtelijke ordening die nu leidt tot hogere kosten om alle afvalwater te collecteren en te zuiveren.  

 

Betrouwbaar drinkwater 

1.80. Het gebruik van kraantjeswater wordt door de overheid fors aangemoedigd en terecht.  Het is even goed 

of soms zelfs beter dan flessenwater. Water uit de kraan moet dan ook volledig betrouwbaar zijn en moet 

op alle potentieel schadelijke stoffen getest worden (bv. ook op stoffen die mogelijks onze vruchtbaarheid 

verstoren).  Om  te vermijden dat de kosten voor de ‘bereiding’ van drinkwater steeds verder oplopen, 

kan de Vlaamse overheid nog strenger optreden om vervuiling van waterwingebieden en grondwater (bv. 

met pesticiden of meststoffen) te voorkomen.  

 

Water sparen en recycleren 

1.81. Het gewest, maar ook gemeenten  kunnen nog meer moeite doen om gezinnen en bedrijven te 

overtuigen om regenwater en afvalwater gescheiden te houden. Dat kan best vastgelegd worden in 

stedenbouwkundige voorschriften. Regenwater kan afgekoppeld worden, dus apart opgevangen worden 

in regenwaterputten of -grachten. In elk geval moet het apart gehouden worden van het afvalwater.  Zo 

vermijden we overstorten en de hydraulische overbelasting van waterzuiveringstations.  Nog beter is het 

als regenwater gebruikt wordt in huis voor sanitaire doeleinden. Wie daarvoor kiest mag  fors 

ondersteund worden met premies. Want door  op die manier spaarzaam om te gaan met water,  zijn 

minder zware investeringen nodig in de afvoer van water en wordt vermeden dat bij zware regenbuien  

rioolbuizen overlopen en dat vuil water toch weer in de natuur terecht komt. Als de gemeente een 

gescheiden riolering aanlegt, kan ze best  de inwoners die langs dit project wonen, steunen om ook de 

nodige investeringen te doen in scheiding van afval- en regenwater. Wie ondanks alle tussenkomsten van 

de overheid, dan toch nog vuil water loost in het milieu of regenwater  blijft sturen naar de riolen, wordt  

ook effectief beboet. Voor grote verharde oppervlaktes zonder opvang van  regenwater, kan een 

regenwaterbijdrage gevraagd worden. 

 

Integraal waterbeleid: meer ruimte voor water 

1.82. Groen! wil meer ruimte en tijd voor water. Zo kunnen we wateroverlast voorkomen en de natuurlijke 

dynamiek herstellen. Overstromingsgebieden beschermen ons tegen overstromingen en bieden tegelijk 

plaats aan extensieve landbouw, recreatie en natuur.  
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1.83. Het overstromingsgevaar neemt toe als water de kans niet meer krijgt om in de bodem te dringen omdat 

we alles asfalteren en betonneren. Groen! wil premies voorzien voor bedrijven, winkels en gezinnen die 

bijv. grote parkings, of opritten meer doorlaatbaar  maken voor water.  Ook groendaken kunnen een 

buffer voor water vormen. 

De uitvoering van het integraal waterbeleid vastgelegd door de Europese Kaderrichtlijn Water en door het 

decreet integraal waterbeleid van 2004 is een belangrijke ecologische, maar ook economische opdracht.  

Integraal waterbeleid wil het beheer van de waterhoeveelheden, van de waterkwaliteit en van het leven in en 

om het water gecombineerd aanpakken en beter op elkaar afstemmen. De hervorming van de watersector 

eind 2004 bood drinkwatermaatschappijen de kans om zich om te vormen tot integrale waterketenbedrijven 

die zowel verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van drinkwater als voor het saneren van afvalwater. Maar 

ook na deze hervorming  blijft de watersector in Vlaanderen erg versnipperd: 14 verschillende 

drinkwatermaatschappijen (7 intercommunales, 6 gemeentebedrijven en één VOI) en dan nog eens 8 

maatschappijen voor het beheer van  rioleringen.  

1.84. Nu de bekkenbeheersplannen (na lang dralen) eindelijk door de Vlaamse regering zijn vastgesteld, bestaat 

de uitdaging erin om ook het beheer van de waterkwaliteit en de waterhoeveelheid meer te integreren. 

De productie en distributie van drinkwater enerzijds en de collectering en zuivering van afvalwater 

anderzijds zouden op termijn het best op hetzelfde niveau, met name dat van de bekkens georganiseerd 

worden. Alle taken in het waterketenbeheer zouden dan behartigd worden door één integraal 

waterketenbedrijf op deelbekken- of  bekkenniveau. Groen!  wil dat de openbare 

drinkwatermaatschappijen zich verder echt omvormen tot integrale waterketenbedrijven die niet enkel 

geïnteresseerd zijn in de verkoop van kubieke meters waters maar die ook diensten aanbieden voor 

waterbeheer op vak van duurzaam omgaan met drinkwater, regenwater, afvalwater, grijs water en die 

ook begaan zijn met het beheer van de waterhoeveelheden. De bestaande 104 Polders en Wateringen 

willen we afschaffen en vervangen door nieuwe waterschappen. 

 

Vlaanderen beschermen tegen de klimaatverandering 

Groen! is voorstander van een sterk klimaatbeleid. Om te vermijden dat de klimaatverandering op hol slaat en 

onbeheersbaar wordt.  Dat neemt niet weg dat er  ook maatregelen nodig zijn om ons aan te passen aan de 

gevolgen van de opwarming, die nu al onomkeerbaar zijn. Men spreekt dan van een ‘adaptatiebeleid’. De 

klimaatverandering zal effect hebben op het energiegebruik (verwarming en koeling), op de gezondheid (ten 

gevolge van temperatuurstijgingen en ziekten), op landbouw, visserij en bosbouw, op recreatie en toerisme, op 

de waterbevoorrading en -kwaliteit, op de ecosystemen en de biodiversiteit en op de industriële en openbare 

infrastructuur (tengevolge van extreme weersomstandigheden zoals stormen en overstromingen). 

 Vlaanderen staat ter zake nog bijna nergens. Nederland staat al veel verder met een actieprogramma ruimte 

en klimaat (ARK). Daarin wordt aangegeven hoe men Nederland klimaatrobuust wil maken, bestand tegen de 

gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen maar ook verdroging of hittegolven. De Vlaamse 

overheid dient werk te maken van een OMEGA-plan, een herziening en uitbreiding van het bestaande Sigma-

plan, rekening houdend met recente wetenschappelijke prognoses. 

1.85. Groen! wil een Omega-plan om de Vlamingen te beschermen tegen overstromingen.  

 Versnelde uitvoering van het Sigmaplan – herevaluatie van de veiligheidsnormen op basis van het 

meest recente klimaatonderzoek 

 Verankering van overstromingsgebieden in de RUP’s – betere afstemming van klimaat- en planologisch 

beleid – richtlijnen voor watertoets voor plannen/programma’s 

 Gemeentebesturen belonen die ruimte reserveren voor water 
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 Premies voor gezinnen die kiezen voor ontharden van verharde oppervlakten of de infiltratie van 

regenwater  – streefcijfers i.v.m. minder verharde oppervlakte voor gemeenten 

 Scheiding afval- en regenwater : herwaardering van grachten en sloten – beken terug ontbuizen 

 Snellere afbakening van overstromingsgebieden en een billijke vergoeding voor bouwbeperkingen in 

overstromingsgebieden 

 Een sluitende verzekering voor slachtoffers van overstromingen 

 Meer inspanningen om water te sparen – er wordt nog altijd teveel kostbaar drinkwater versmost 

 Onderzoek van overstromings- en stormbestendigheid van woningen, gebouwen en infrastructuur en 

opzet van een actieplan terzake 

 Studie Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek naar gevolgen opwarming op biodiversiteit – 

aanpassing VEN en IVON 

Naast maatregelen om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen en stormen, zijn er ook acties nodig 

om verdroging tegen te gaan en om de mensen in de toekomst te beschermen tegen overmatige hitte. Een 

voorbeeld: de mogelijke waterschaarste in Vlaanderen in hete zomers. 

 

Uit een vergelijking met andere Europese landen blijkt dat de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen en Brussel 

per inwoner, de tweede laagste is.  De grondwaterlagen in Vlaanderen lijden onder overexploitatie. Naast een 

plan tegen overstromingen, is er ook een ‘Hitte- en droogteplan’ nodig. 

1.86. Groen! wil een ‘hitte- en droogteplan’. Bescherming tegen Hitte en Droogte 

 Duurzaam bouwen: steun aan investeringen in ventilatie en koeling in woningen, parallel met 

isolatiesteun  

 Premies voor groene daken  

 Keuze voor een groenbeleid dat zorgt voor een leefbaar micro- klimaat  

 Structureel beleid om vervuilingpieken te voorkomen : steun voor roetfilters en LPG-tanks  

 Permanente snelheidsbeperking in milieugevoelige zones  

 Bescherming grondwaterstand : steun voor wateraudits en gebruik hemelwater - ontrading 

grondwaterwinning en aanleg verharde oppervlakten  

 Uitwerking laagwaterstrategieën en besparingsplannen per stroombekken  

 Uitbouw van woonzorgzones om sociaal isolement van alleenstaande ouderen tegen te gaan   

 Oprichting van een kennis- en adviescentrum rond dierplaagpreventie  

 Monitoring op nieuwe tropische ziektekiemen 
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Minder stress en lawaai 

Veel mensen voelen zich permanent opgejaagd. Dat heeft met overvolle agenda’s te maken. Maar ook met 

drukte en veel herrie. We snakken dikwijls naar stilte en rust. En niet iedereen kan zich om de drie maand een 

weekendje of midweek permitteren om er tussenuit te zijn. Te veel lawaai maakt ook ziek. Uit een recent 

Zweeds onderzoek blijkt dat verkeerslawaai het risico op een hartaanval verhoogt met 40%. Groen wil 

aandacht voor een rustiger leefomgeving: minder lawaai, van vliegtuigen, van verkeer, van geluidsinstallaties, 

van bedrijven. Te veel lawaai is schadelijk voor de gezondheid. Vooral de verstoring van de nachtrust maakt 

mensen ziek. Spelende kinderen zijn voor ons per definitie geen lawaai. Geluidsnormen mogen niet misbruikt 

worden om normaal samenleven of zich uitleven onmogelijk te maken.  

1.87. Voor Groen! is een oplossing maar mogelijk als men duidelijke keuzes durft maken. Nachtvluchten 

moeten gebannen worden. En het aantal vliegtuigbewegingen kan niet verder blijven toenemen. Blijven 

aansturen op een verdere uitbreiding van de luchthavenactiviteiten, is waanzin. Toch kiezen de 

meerderheidspartijen daar vandaag juist voor. De logistiek gaat voor alles. Er liggen plannen klaar om de 

trafiek te verdubbelen. Dan heb je een groene partij nodig die zegt dat er grenzen zijn aan de groei. 

Stillere vliegtuigen OK, maar vooral minder vliegtuigen.  

 

1.88. Hetzelfde geldt voor het verkeer op de weg. Als er altijd maar meer auto’s en vrachtwagens komen, zijn 

we op de duur nergens nog gerust. Op straat zitten of spelen, is al lang een fictie geworden. Groen! wil de 

straten terug heroveren voor de mensen. Ook dat betekent dat we duidelijke keuzes moeten maken. 

 

1.89. Europa vraagt om het omgevingslawaai in kaart te brengen en via saneringsplannen te verminderen. Die 

moeten de geluidsoverlast langs grote autowegen, spoorwegen en luchthavens in kaart brengen. De 

kaarten vormen de basis voor geluidsactieplannen, die het in kaart gebrachte lawaai moeten 

verminderen.  Normaal moesten die geluidskaarten al in juni 2007 klaar zijn, maar ze zijn er dus nog 

steeds niet. In het Brussels gewest is men al bezig met saneringsplannen, in Vlaanderen moet dit nog 

allemaal beginnen.  

 

Minder straling 

We leven in een mobiele samenleving waar we veel of zelfs alles willen doen op verplaatsing. En draadloos. 

Onze mobieltjes, gsm’s zijn daarvan het beste voorbeeld. Ook internetten willen we overal. Via de GPS en de 

satelliet vinden we onze weg en straks worden al onze aankopen in de supermarkt automatisch gescand met 

RIFD-systemen. De hoeveelheid straling waaraan we ons zelf blootstellen, neemt dan ook voortdurend toe. 

Ook hier pleit Groen voor voorzichtigheid. Over de risico’s is geen eenduidigheid. 

1.90. We willen de blootstelling aan de zogenaamde niet-ioniserende straling beperken, met bijzondere 

aandacht voor kwetsbare groepen. Kinderen bijvoorbeeld, maar ook mensen die extra gevoelig zijn voor 

chemische stoffen of straling. Daarom willen we de bestaande norm verstrengen. De nieuwe Brusselse 

norm van 3V/m voor gsm-masten die ook wordt aangeraden door de Hoge Gezondheidsraad, zou in heel 

België moeten gelden. In het Vlaams parlement heeft Groen! een voorstel van decreet ingediend. We 

kregen intussen een meerderheid van het parlement achter onze vraag om de norm te verstrengen. Ook 

het Waals Gewest wil dit doen. De operatoren stribbelen zwaar tegen. Maar voor ons is de gezondheid 

van tel en daarmee willen we geen risico’s nemen. 

 

1.91. Groen! pleit ook om zendmasten niet te plaatsen in de buurt van scholen, kinderbewaarplaatsen, 

ziekenhuizen.  Ook hierin worden we steeds meer gevolgd. 
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1.92. En rond de risico’s van langdurig gebruik van de gsm-toestellen zelf, zeker door kleine kinderen, is 

dringend meer voorlichting nodig voor ouders en kinderen jongeren zelf. Groen! pleit voor meer 

onderzoek en veilige productnormen. Van het moment dat er veiliger alternatieven mogelijk zijn, moeten 

die de norm worden. Gsm’s met een lagere stralingswaarde (SAR van minder dan 0,6 W/kg) moeten via 

een label aangemoedigd worden. De zogenaamde DECT-toestellen voor draadloos telefoneren in huis 

kunnen beter geweerd worden, omdat ze permanent te veel stralen uitzenden. Dat is een federale 

bevoegdheid, maar de Vlaamse overheid kan mensen mee helpen sensibiliseren. 

 

Een gezonde leefomgeving ook binnenshuis 

We brengen een groot deel van onze tijd binnen in huizen door. Maar ook daar is er vervuiling: sigarettenrook, 

oplosmiddelen, formaldehyde, zware metalen of zelfs asbest. Het kan ook om schimmels gaan of mijten. Door 

slecht afgestelde gasverwarmers worden elk jaar ongeveer 1.500 mensen ziek door CO-vergiftiging (CO = 

koolstofmonoxide). Elk jaar sterven gemiddeld 30 mensen door CO. Fijne stofdeeltjes of benzeen komen van 

buiten naar binnen en zorgen ook in huis soms voor ongezonde concentraties. De slechte kwaliteit van het 

binnenhuismilieu is een belangrijke factor in het ontstaan van een aantal aandoeningen zoals astma, allergieën 

of chronische vermoeidheid. In de praktijk blijkt binnenhuisvervuiling ook een sociaal probleem te zijn. De 

grootste problemen doen zich voor bij mensen die het slechtst gehuisvest zijn. In Vlaanderen zijn er minstens 

300.000 huizen die te wensen overlaten wat milieu en gezondheid of veiligheid betreft. Ook in Brussel is er nog 

een groot probleem van ongezonde woningen. Waar sanitaire voorzieningen te wensen overlaten, zal het 

gevaar op een slecht binnenhuismilieu en op gezondheidseffecten navenant groter zijn.  

1.93. Ecologische criteria voor bouwproducten. Gezond en ecologisch bouwen en wonen moet de norm 

worden en Groen! wil de mensen helpen door steun te geven voor ecologische renovaties. Kiezen voor 

een goede isolatie, maar tegelijk voor een gezonde ventilatie, en voor gezonde materialen die geen 

ongezonde dampen uitwasemen: dat alles willen we steunen, zeker voor mensen die het niet zo breed 

hebben. Een  absolute prioriteit is het verwijderen van echt gevaarlijke stoffen bv. asbest rond de 

verwarmingsbuizen in je kelder. Hier is zeker een saneringspremie nodig. Anders gaan mensen toch zelf 

breken of laten ze ongezonde materialen gewoon zitten.  

 

1.94. Groene ambulances.  Onder impuls van Groen! werd enkele jaren terug een netwerk uitgebouwd van 

medisch milieukundigen bij de LOGO’s (lokale gezondheidsnetwerken).  Maar nu willen we nog een stap 

verder zetten.  Als mensen chronisch ziek zijn, kan het nodig zijn dat experts bij hen thuis komen kijken 

waar mogelijke oorzaken zijn. Groene ambulances, noemt men dat In Brussel. Groen! zou die graag in 

heel het land invoeren. Zodat men vervuilende stoffen die je ziek maken snel op het spoor komt en men 

je nadien kan helpen om te saneren en je huis terug gezond te maken.   

 

1.95. Rookvrije publieke ruimtes. Roken is de grootste risicofactor binnenshuis. Groen! steunt een rookverbod 

voor heel de horeca. Zoals op alle openbare plaatsen. We willen alle rokers aanzetten om zo weinig 

mogelijk mensen te laten meeroken: bv. thuis of in de wagen. Gelukkig is de mentaliteit bij de mensen al 

sterk veranderd. 

 

Milieuhandhaving  

Vlaanderen heeft een heel arsenaal aan milieudecreten. Maar je hebt niets aan wetten  als er onvoldoende 

controle is of die decreten ook worden nageleefd. 
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De (federale) parketten hebben handen en expertise te kort om milieumisdrijven consequent te vervolgen. 

Toch blijft dat nodig. Bij ernstige milieumisdrijven wordt de gezondheid van mensen in gevaar gebracht of 

worden op ongeoorloofde wijze vermogensvoordelen opgebouwd. Daartegen moet strafrechtelijk opgetreden 

worden.  

1.96. De Vlaamse regering tracht nu met een grote boog om het probleem van het falen van justitie heen te 

trekken.  Voor Groen! kan dat niet. Het Vlaams handhavingsbeleid kan enkel aanvullend zijn, kan niet in 

de plaats treden van een volwaardige justitiële aanpak. Er zal verder moeten gewerkt worden aan 

concrete afspraken met justitie over de prioriteiten van het vervolgingsbeleid.  Groen! steunt de intentie 

om de parketten te ontlasten, gewestelijke overheden te responsabiliseren en om een aantal kleine 

vergrijpen te depenaliseren.  Maar dit mag niet leiden tot een  nieuw log en kostelijk Vlaams bestuurlijk 

apparaat met Handhavingscollege, naast het federale justitiële apparaat. Kunnen we geen betere 

resultaten boeken door te komen tot een betere en meer transparante samenwerking met de parketten, 

bv. door het opdrijven van het instrument van minnelijke schikking? Of kunnen we niet beter deze 

middelen toeschuiven aan de gewestelijke milieu-inspectie en de lokale handhaving, zodat zij meer 

armslag krijgen om hun werk te doen? Er wordt al een tijdje gewerkt met administratieve straffen en 

boetes in Vlaanderen.  En de Vlaamse Milieu-inspectie werkt al langer met handhavingprogramma’s en 

rapporten. Met het nieuwe Vlaamse handhavingdecreet wordt hier nu meer systematiek in aangebracht. 

Maar dit decreet is een papieren tijger zonder tanden. Sterke instrumenten zoals een regularisatieplan, 

een dwangsom en een bestuurlijke transactie worden  niet langer behouden. Ook de lokale lacunes op 

het vlak van milieuhandhaving worden onvoldoende weggewerkt. Er zijn geen garanties dat het toezicht 

op klasse 2- en 3-bedrijven veel beter zal verlopen. Tegelijk wordt door een Vlarem-wijziging een groot 

aantal klasse 1 bedrijven in klasse verlaagd, zodat er minder in plaats van meer toezicht zal zijn op 

bedrijven die toch flink wat overlast kunnen veroorzaken. 

 

Participatie 

De regering Peeters zette in op een participatief milieubeleid. Althans in woorden. Men wou alles bespreken 

met alle stakeholders en er werden grote hoogmissen van overleg ingericht zoals bv. de klimaatconferentie. In 

de praktijk werd er met de adviezen van het middenveld weinig rekening gehouden. Van de 365 aanbevelingen 

rond klimaatbeleid werd slechts een beperkt aantal opgenomen in het Vlaams Klimaatbeleidsplan (zie deel 

energie/klimaat). Na enkele kritische adviezen van SERV en MINA-raad  werd een heel proces opgezet om de 

strategische adviesraden te hervormen. Na vier jaar transitieplanning is het nog altijd onduidelijkheid troef. Eén 

ding is zeker: de adviesraden hebben aan invloed verloren, traditionele economische belangengroepen (de 

Boerenbond op kop) hebben weer een veel dikkere vinger in de pap gekregen. 

1.97. Groen! wil inzetten op betrokkenheid van burgers en het middenveld bij het beleid, maar dan via een 

transparant proces. Voor ons geen PR-stunts, maar echte inspraak op basis van duidelijke afspraken : wat 

is beslist beleid  (bv. het regeerakkoord), wat is langetermijnplanning (bv. milieubeleidsplan) en waarover 

kan samen beslist worden met burgers, bedrijven  en verenigingen. De rol van de adviesraden moet terug 

uitgeklaard en opgewaardeerd worden.  
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Energie en klimaat 
 

                                                  

Voor een ambitieus Vlaams klimaatbeleid 

De klimaatcrisis is een feit. En de mens heeft deze crisis mee veroorzaakt. Hierover bestaat eensgezindheid 

onder zowat alle wetenschappers. Na de laatste rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) hebben ook alle politici en partijen erkend dat er dringend nood is aan een doortastend beleid.  De 

komende 15 jaren moeten we ervoor zorgen dat de opwarming niet boven de 2°C uitstijgt. En volgens sommige 

wetenschappers volstaat zelfs dat niet. Als we dit niet doen, slaat  ons klimaat op hol en wordt de 

klimaatverandering onbeheersbaar. Alsof je op een rollercoaster zit, maar niet weet of alle ‘loops’ gesloten 

zijn… De klimaatcrisis duldt geen uitstel. We kunnen niet eerst de financiële crisis aanpakken en dan pas het 

ontspoorde klimaat. We moeten beide samen aanpakken. Dat is ook vanuit sociaal oogpunt de enige oplossing. 

Het is bijzonder cynisch dat vooral de zwaksten getroffen worden door klimaatgeweld: in de derde wereld, in 

New Orleans, maar ook in ons eigen land. De opwarming van de aarde wordt ook in Vlaanderen voelbaar. 

Klimatologen zoals Van Ypersele verwachten meer stormen en overstromingen in de winters en hittegolven en 

droogte in de zomers. Tegen het eind van de eeuw zou het overstromingsrisico zowel aan de kust als in het 

binnenland toenemen door de verwachte stijging van de zeespiegel met zeker 88 cm. Door een combinatie van 

hitte en meer luchtvervuiling (ozon) vielen er respectievelijk 1226 en 1300 extra doden in de hete zomers van 

1994 en 2003. Dergelijke hete zomers zouden courant worden. De minst weerbaren in onze samenleving zullen 

het eerst het gelag betalen. Groen! wil alles doen om dit sociaal en ecologisch onrecht te voorkomen. 

De risico’s zijn erg reëel, de uitdaging is groot, maar de oplossingen zijn er. Groen! doet niet aan doemdenken. 

We roepen ieder op om mee te werken aan een positief alternatief dat goed is voor het milieu, maar ook voor 

de economie en de tewerkstelling. Dan kunnen we ons leven in eigen handen houden. En worden we niet 

overgeleverd aan de willekeur van weer en ontij. 

Van Kyoto naar Kopenhagen 

Op 16 februari 2009 vierden we vier jaar Kyoto. Want het was toen vier jaar geleden dat het Kyoto-protocol 

door voldoende landen ondertekend werd en zo kracht van wet verwierf. De Kyoto-periode loopt nog enkele 

jaren,  tot 2012. Veel vrome beloftes moeten nog in daden worden omgezet. Maar er is hoop. In Vlaanderen 

daalden de broeikasgassen in 2007 voor het eerst onder het niveau van Kyoto.   

Het ziet er naar uit dat we de Vlaamse doelstelling zullen halen:  5,2% minder broeikasgassen uitstoten dan in 

het referentiejaar 1990. Dat heeft echter weinig te maken met een structureel beleid van de Vlaamse regering. 

Veeleer met externe factoren, zoals de (tijdelijk) gestegen brandstofprijzen. Vanuit de milieubeweging wordt 

ervoor gewaarschuwd dat een verdere daling van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen er niet inzit, 

als men niet echt werk gaat maken van een structurele aanpak. Vooral op vlak van energiezuinig wonen en 

milieuvriendelijk verkeer blijft Vlaanderen een dramatische achterstand behouden tegenover andere landen. 

Het volstaat immers niet om mee te drijven op de golf van duurzame investeringen op de privémarkt  (bv. 

isolatie of zonnepanelen). Als Vlaanderen wil bijbenen en voorloper wil worden op het vlak van (ecologische) 

innovatie, dan zijn structurele investeringsprogramma’s van doen om de overstap te maken naar een echt 

groene en toekomstgerichte economie. 

Groen beleid werkt: als we echt willen, kunnen we de CO2-pletwals een halt toeroepen. Maar we zijn er nog 

lang niet. Het Kyoto-hoofdstuk is bijna geschreven. Kyoto was de prelude, het voorspel. Nu kan het echte werk 

beginnen. De uitdaging blijft enorm: tegen 2050 moeten we de CO2-uitstoot met 90% verminderen. In het 

20/20/20-akkoord gaat de Europese Unie voor 20% meer energie-efficiëntie, 20% hernieuwbare energie en 
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20% vermindering van broeikasgassen tegen 2020. Of zelfs 30% minder broeikasgassen als de rest van de 

wereld meedoet. 

Alle ogen zijn nu gericht op Kopenhagen. COP 15 is nu het ordewoord: de 15
de

 opvolgconferentie van het Rio-

verdrag. Van 7 tot 18 december eind van dit jaar. Kopenhagen moet een doorbraak worden. In de geest van Rio 

moeten er eerlijke afspraken gemaakt worden over milieu en ontwikkeling. Alle rijke landen moeten grenzen 

durven erkennen. Ook nieuwe rijken en landen in volle ontwikkeling.  Het zal geen Kyoto 2 worden. Het wordt 

(hopelijk) Kopenhagen 1: het begin van een nieuw tijdperk. Wat graag willen we de VS (terug) het voortouw 

laten nemen. Laat Obama de draad opnemen, waar Al Gore die moest neerleggen in Kyoto, 12 jaar geleden. 

Het wordt een diplomatiek huzarenstuk: ieder land respecteren in zijn kunnen, zijn ontwikkelingsniveau, maar 

allen samen toch verantwoordelijkheid nemen. Voor toekomstige generatie, voor onze planeet.  

Kopenhagen zal de doelstellingen uitzetten ver voorbij Kyoto, ver voorbij 2012, radicale objectieven voor 2030, 

2050. De weg na Kopenhagen zal lang en zwaar zijn. Om Kopenhagen te halen zal ons systeem moeten 

veranderen, is een heuse revolutie nodig, zal onze economie moeten vergroenen. En kleine stapjes zullen niet 

volstaan. Met alleen maar kleine stapjes raak je niet over een afgrond. Of met de woorden van Yvo De Boer, 

hoofd van het VN-klimaatbureau dat Kopenhagen voorbereidt, “Mondjesmaat is de grootste vijand van 

verandering”.  We hebben nood aan een groene omwenteling, een inspirerend plan om het  klimaat te redden 

en tegelijk onze economie.   

Vlaanderen blijft achter 

Als je minister Crevits of minister-president Peeters bezig hoort, zijn ze goed bezig. Verstandig groen noemen 

ze dat. Maar de waarheid is dat er geen enkele reden is voor enige zelfgenoegzaamheid. Want  Vlaanderen 

doet het helemaal niet zo goed op vlak van klimaat. Europa legt ons een doelstelling van 13% hernieuwbare 

energie op tegen 2020. Officieel wil de Vlaamse regering deze doelstelling nu halen. Maar de regering Peeters 

bewoog eerst hemel en aarde in Europa om veel zwakkere doelstellingen te bedingen voor Vlaanderen.  

Er werd de laatste jaren – gelukkig maar – fors geïnvesteerd in nieuwe windmolens en zonnepanelen. Maar dat 

gebeurde niet alleen bij ons. Ook in onze buurlanden, in heel de wereld was dat het geval. Vlaanderen blijft 

achterop hinken. We konden het lezen in één van de ECO-rapporten van ‘De Standaard’: België komt in Europa 

pas op de 14
de

 plaats als het gaat over de capaciteit aan windenergie. Ook voor zonnecollectoren en 

fotovoltaïsche zonnepanelen doen we het niet goed.  Voor  thermische zonne-energie staan we op de 15de 

plaats in Europa.  Voor  elektriciteit uit zonnepanelen op de 11
de

 plaats. Groen! wil dat Vlaanderen tot de top 

van de Europese regio’s gaat behoren, zeker als het gaat om ecologische innovatie. 

Maar voorlopig presteren we dus absoluut middelmatig. En waarom is dat? Omdat onze Vlaamse en federale 

regeringen geen keuzes durven te maken. Men raakt verstrikt in besluiteloosheid of halfslachtige keuzes. Of 

men maakt de verkeerde keuzes omdat men toch weer de oren laat hangen naar de lobby’s en fora van een 

voorbij tijdperk. Als er ergens goed en krachtig bestuur nodig is, dan is het wel op de lange weg naar de 

realisatie van de toekomstige doelstellingen van Kopenhagen.  

Daar is lef voor nodig. Lef om te breken met onze afhankelijkheid van eindige, uitputbare brandstoffen. Of het 

nu om olie, steenkool of uranium gaat. De voorraden zijn beperkt en raken snel uitgeput. Het tijdperk van de 

goedkope olie is voorbij. Gas wordt gebruikt als chantagemiddel in internationale betrekkingen. We moeten nu 

radicaal kiezen om onze afhankelijkheid van fossiele energie af te bouwen. Om dit te bereiken is een 

energierevolutie nodig, op basis van de drie E’s : Energiebesparing, Energie-efficiëntie en Hernieuwbare 

Energie.  

In plaats van vervuilingsrechten aan te kopen in het buitenland, wil Groen! dat er vooral geïnvesteerd wordt in 

het halen van de klimaatdoelstellingen in eigen land. Als toch gekozen wordt voor steun aan 
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ontwikkelingsprojecten (CDM = Clean Development Mechanism) moeten die aan dezelfde criteria voldoen die 

we stellen voor projecten in Vlaanderen zelf. 

 

HET KLIMAATPLAN VAN GROEN! 

Groen! stelde al enige tijd terug een klimaatplan op. In de Kamer dienden we een klimaatwet in. De 

internationale milieubeweging Friends of the Earth wil dat Europa en alle Europese lidstaten zo’n klimaatwet 

goedkeuren. “ACT NOW” is de boodschap van het filmpje dat Nick Balthazar maakte om politici op te roepen 

om zo een klimaatwet goed te keuren.  

Met ons plan, met onze klimaatwet willen we de uitstoot van broeikasgassen in België tegen 2050 met 90% 

verminderen. Jaarlijks willen we een vermindering van 3% CO2-uitstoot.  

 Krachtlijnen van ons klimaatplan 
 
Doel 

 30% minder C02 (eq) tegen 2020 

 50% minder CO2(eq) tegen 2030 

 80% minder CO2(eq) tegen 2050 
 
Tijdslijn 

 40% energiebesparing en -efficiëntie (2009 - 2030) 

 50% energievernieuwing (2009 – 2030- 2050) 
o 30% hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 
o 50% hernieuwbare energiebronnen tegen 2050 

 
Budget 

 1% van het (federaal) BBP wordt besteed aan klimaatinvesteringen (afgerond 3 mia euro) 
 

 

Ons Klimaatplan in hoofdlijnen 

Uitstoot van broeikasgassen: -50% tegen 2030, -90% tegen 2050 

 Vlaanderen moet naar Zweeds voorbeeld radicaal kiezen om de komende decennia te evolueren naar 

een CO2-vrije economie.  

 Groen! wil tegelijk werk maken van de geplande uitstap uit kernenergie. Nieuwe kerncentrales zijn 

geen oplossing voor het klimaatprobleem, en ook het langer openhouden van bestaande centrales is 

een slechte oplossing omwille van de veiligheidsproblemen, maar ook omdat noodzakelijke 

vernieuwingen in ons energiesysteem dan nodeloos vertraagd worden.  

 Groen! wil dat de oude kolencentrales onmiddellijk gesloten worden, want ze leggen een 

onverantwoorde hypotheek op het halen van onze Kyoto-verplichtingen. We geloven niet in propere 

kolencentrales of in vormen van opvang en stockage van CO2 als oplossingen voor ons land.  

 Groen! pleit ervoor om onze verslaving aan olie drastisch te beperken. Tegen 2050 moet een halvering 

van onze afhankelijkheid van olie mogelijk zijn.  

 Als alternatief wil Groen! energie half zo snel verbruiken en twee keer zo efficiënt produceren. Het 

alternatief van Groen! is in eerste instantie gebaseerd op het verhogen van de energie-efficiëntie. 

Zoals de verhoging van de efficiëntie bij de productie van warmte en stroom (warmtekrachtkoppeling, 

maar ook stadsverwarming), en meer nog het energiezuiniger maken van producten en 

productieprocedés.  
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 Daarnaast wil Groen! versneld werk maken van het maximaal realiseren van het enorm potentieel dat 

in ons land rest aan energiebesparing vooral in de aanpassing van bestaande woningen en het 

standaard realiseren van passiefhuizen en -gebouwen.  

 Groen! wil ook sneller werk maken van het zuiniger maken van alle voertuigen (wagens, 

vrachtwagens, maar ook schepen en zeker vliegtuigen). Voor auto’s gaan we voor een norm van max. 

80 gram CO2-uitstoot per kilometer tegen het jaar 2020.  

 Groen! vindt dat de overheid bijzonder sterk moet inzetten op de ontwikkeling en uitbouw van 100% 

hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie, geothermie, kleinschalige waterkracht). 

Groen! wil verder tegen 2030 30% van onze energieproductie verzorgen op basis van hernieuwbare 

energiebronnen, en tegen 2050 50%.  

 Ook voor biomassa en biogas ziet Groen! een belangrijke rol weggelegd als hernieuwbare 

energiebron. Voor Groen! is het telen van gewassen voor energieproductie of als grondstof in de 

industrie, maar verdedigbaar als dit niet ten koste gaat van de voedselbevoorrading en als voldaan 

wordt aan duurzaamheidcriteria.  

 Als sluitstuk van een energieplan dient de ecofiscaliteit ingeschakeld te worden: verspilling van 

energie kan duurder worden, arbeid goedkoper. België staat nog altijd nergens wat de realisatie van 

een geloofwaardige CO2-energietaks betreft.  

 Ten slotte moet er ook aandacht besteed worden aan de gevolgen van de klimaatverandering voor de 

veiligheid, de gezondheid, de economie, de natuur. Groen! heeft een Omegaplan opgemaakt met 

extra maatregelen om ons te beschermen tegen meer overstromingen en de stijging van de zeespiegel 

(zie deel natuur).  

 

Ons Klimaatplan per sector 

Huisvesting 

Energiezuinige woningen.  

1.98. Groen! pleit voor een alliantie tussen werk en milieu in de bouw. Naar Duits voorbeeld. Groen! wil elk jaar 

100.000 woningen in Vlaanderen omvormen tot lage energiewoningen. Zo zal voor 100.000 gezinnen de 

energiefactuur en de CO2-uitstoot halveren. De bouwsector zal er wel bij varen. De 170.000 huidige jobs 

kunnen behouden blijven en er komen minstens 10.000 nieuwe groene bouwjobs bij. 

 

1.99. Het energiebesparingpakket dat de Vlaamse regering lanceerde mist ambitie. Bovendien zijn er 

onvoldoende middelen voorzien om het echt te realiseren.  

 

1.100. Groen! wil van alle woningen in Vlaanderen tegen 2030 echt lage energiewoningen maken. Dat zijn in 

totaal ongeveer 2 miljoen woningen, wat de eerste tien jaar neerkomt op ongeveer 100.000 woningen per 

jaar. We dienden een decreet in met ambitieuze normen voor isolatie en een veel sterkere ondersteuning 

van de sector en gezinnen die willen bouwen om effectief aan die normen te voldoen. Een energiepeil van 

E 60 (en een K-peil van 30) zou zo snel mogelijk (2010) standaard moeten worden voor nieuwbouw, en E 

70 (en K 35) voor vernieuwbouw. De steun voor alle soorten isolatiewerken (dak-, maar ook muur- en 

vloerisolatie), maar ook voor hoogrendementsglas en hoogrendementsverwarmingsketels willen we 

verder optrekken. De bouwsector steunt onze eisen, maar minister Crevits heeft er geen oren naar.  

 

1.101. Ten slotte moet het de bedoeling zijn om de bouw van echte lage energiewoningen, passiefwoningen 

of zelfs passiefpluswoningen (woningen die geen stroom verbruiken, maar stroom leveren aan het net) te 

bevorderen. Daarom pleiten we voor extra premies voor al wie bouwt of verbouwt tot een energiepeil 

lager dan 60 of zelfs 50. 
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Lagere registratierechten.  

1.102. Jaarlijks worden in Vlaanderen ongeveer 30.000 woningen verkocht. Bij de verkoop van een woning 

wil Groen! eigenaars aanmoedigen om verbeteringswerken uit te voeren. Groen! stelt een systeem voor 

waarbij een belangrijk deel van de registratierechten wordt teruggeven aan de mensen die hun woning 

energiezuinig maken. Een groot deel van de registratierechten die je betaalt kun je terugkrijgen via 

trekkingrechten (een soort protonkaart) als je investeert in het energiezuiniger maken van je woning. De 

verlaging van registratierechten kan gecumuleerd worden met de bestaande fiscale aftrekken voor 

energiebesparing in woningen (die er ook ooit kwamen onder impuls van Groen!). De verlaging van de 

registratierechten is geplafonneerd en forfaitair, zodat het ook een sociaal rechtvaardige maatregel is 

(identieke huizen kosten soms een pak meer omwille van de buurt waarin ze zijn gelegen).  

 

Energiezuinige sociale woningen.  

1.103. Zeker in de sociale woningbouw moet  het de standaard worden om alleen nog lage energiewoningen 

neer te zetten. Want juist sociale huurders hebben het meest nood aan lagere energierekeningen. De 

Vlaamse regering plant duizenden nieuwe sociale woningen tegen 2020. Kiezen voor een Groene New 

Deal betekent dat men ernaar streeft om van al deze woningen lage energiewoningen te maken en waar 

mogelijk passiefwoningen. Zo kan men mee een markt creëren voor hoogwaardige ecologische bouw in 

Vlaanderen. Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft het pad geëffend om de eerste 19 

passiefwoningen te realiseren in de sociale woningbouw. Een stapje in de goede richting. Maar we 

hebben een reuzensprong nodig. 

 

10.000 energiezuinige seniorenwoningen  

1.104. Dikwijls zijn woningen niet aangepast aan de bewoners. Veel senioren zijn verplicht om in veel te grote 

gezinswoningen te blijven wonen, omdat de wachtlijsten voor serviceflats veel te lang zijn. Ze investeren 

niet meer in aanpassingen aan hun woning en betalen zich intussen blauw aan stookkosten, Groen! wil 

investeren in nieuwe seniorenwoningen en serviceflats en ervoor zorgen dat die maximaal energiezuinig 

zijn. Op die manier komen tegelijk heel wat grotere woningen vrij voor jonge gezinnen. Die kunnen eerst 

gerenoveerd en energievriendelijk gemaakt worden. Grotere rijwoningen en villa’s kunnen aangepast 

worden zodat er meerdere gezinnen terecht kunnen, of  mensen die kiezen voor samenhuizen of andere 

nieuwe woonvormen.  

 

400.000 gratis energie-audits in Vlaanderen.   

1.105. Gratis energie-audits worden al lang in het vooruitzicht gesteld. In de praktijk worden nu vooral meer 

oppervlakkige energiescans aangeboden en dan vooral voor mensen die het minder breed hebben. Wij 

staan daar volledig achter.  Op deze wijze wordt zinvolle sociale tewerkstelling gecreëerd en komt men op 

korte termijn tegemoet aan de meest dringende noden van de mensen die het meest nood hebben aan 

een lagere energiefactuur.  Maar als we het woningpark structureel willen vernieuwen, zullen we ook een 

beroep moeten doen op grondige energie-audits door erkende energie-auditeurs. Groen! wil de komende 

tien jaar gratis volwaardige energie-audits in 400.000 woningen in Vlaanderen bij lagere inkomens, maar 

ook bij gezinnen met een gemiddeld inkomen. 



 Energie en klimaat  

53 
 

  

Derde-investeerderssystemen.  

1.106. De fiscale aftrekken voor energiebesparing zijn een succes. Maar veel mensen vallen uit de boot, 

omdat ze niet vermogend genoeg zijn om veel af te trekken van hun belastingen. Daarom werkt de 

Vlaamse regering sinds kort met premies. Dat is al een stuk beter. Maar ook premies moet je soms lang 

wachten. Rechtstreekse kortingen op de factuur zijn nog beter. Maar het beste systeem is een 

derdebetalersregeling. Het systeem bestaat al: firma’s die isolatie plaatsen in huizen, die de eigenaars 

terugbetalen met de minderkost op de energiefactuur. De Vlaamse regering wou daar ook werk van 

maken, maar in de prakrijk is er weinig van terecht gekomen. Voor mensen in de energiearmoede is zo’n 

systeem van geleidelijke terugbetaling in combinatie met voorfinanciering dé mogelijkheid om hun huis 

energiezuiniger te maken. Groen! wil dat distributienetbeheerders zo’n systemen van voorfinanciering 

invoeren. Zij kunnen energie-efficiënte investeringen voorfinancieren en met de besparing die de 

consument dan realiseert op de energiefactuur, wordt de investering terugbetaald. De consument moet 

dus geen vers geld op tafel leggen om de investering te betalen. Het wordt geregeld via de energiefactuur. 

 

Eén sociaal klimaatfonds.  

1.107. Aansluitend bij het systeem van voorfinanciering pleit Groen! voor de bundeling van alle 

beleidsmiddelen in één groot sociaal klimaatfonds. Dit fonds geeft goedkope tot gratis leningen tot 5.000 

euro per woning voor ecologische renovaties. De hoogte van het ontleningbedrag wordt gekoppeld aan 

de verbetering van het energiepeil van de woning en aan de uitvoering van een energie-audit. Gezinnen 

betalen hun investering geleidelijk terug op basis van de gerealiseerde bezuinigingen op de 

energiefactuur. Het klimaatfonds is federaal, maar de middelen moeten naar de gewesten gaan die ze 

kunnen besteden aan het energiezuinig maken van woningen. Van de federale overheid verwachten we 

dat ze het geld halen waar het zit: bij Electrabel/Suez bijvoorbeeld, dat massa’s profijt slaat uit de 

afgeschreven kolen- en kerncentrales. We verwachten een directe bijdrage van jaarlijks een miljard euro 

en dat zonder een hypotheek te leggen op Synatom (de reserves voor het betalen van de kosten voor het 

beheer van kernafval en voor de ontmanteling van kerncentrales). 

 

Gebouwen 

1.108. Groene openbare gebouwen. Op vlak van energiezuinig bouwen moet de overheid natuurlijk zelf het 

goede voorbeeld te geven. Nieuwe Vlaamse overheidsgebouwen moeten wat ons betreft vanaf 2010 als 

passiefhuisgebouwen ontworpen worden. Ook bij  renovaties wordt gewerkt volgens het 

passiefhuisprincipe.  

 

1.109. Daarom pleiten we voor een groen investeringsprogramma voor passiefnieuwbouw voor publieke 

gebouwen:  administratieve gebouwen, kantoren, ziekenhuizen… De eerste aanzet is gegeven met de 

keuze voor de bouw van 25 passiefscholen. Maar als onderdeel van het Vlaams investeringsprogramma 

zullen er nog 211 scholen gebouwd worden de komende jaren. Terwijl de norm voor alle andere 

schoolgebouwen E 70 wordt. Dat is dan weer veel minder ambitieus. De norm zou ook hier minstens op E 

60 kunnen gezet worden of men zou het doelpercentage voor passiefscholen kunnen optrekken.  
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1.110. De Vlaamse overheid kan ook duurzame kantoren en kantoorsites stimuleren naar het model van het 

‘Cradle to Cradle’-kantoorwijkproject Park 20/20 te Haarlemmermeer
22

. 

 

 

Duurzame wijken 

In Duitsland en Nederland wordt vorm gegeven aan CO2-neutrale of echt duurzame wijken. 

In Vlaanderen verwijst de actie klimaatwijken van de Bond Beter Leefmilieu naar bewonersgroepen die elkaar 

helpen om hun ecologische voetafdruk naar beneden te halen. Tot de bouw van echte klimaatwijken naar het 

voorbeeld van BEDZED (Londen), Vauban (Freiburg) of EVA Lanxmeer (Culemborg) is het bij ons nog niet 

gekomen. Ook praktische ondersteuning van klimaatinitiatieven op wijkniveau (zoals in het project duurzame 

wijken van de Brusselse Ecolo-minister Evelyne Huytebroeck) is in Vlaanderen nog niet structureel voorhanden. 

In Vlaanderen worden veel nieuwe verkavelingen aangesneden en nieuwe wijken gebouwd. Overheid en 

projectontwikkelaars spelen graag groene troeven uit (veel groen, gemeenschapsruimte, woningen met laag 

energieverbruik, zonnepanelen, eventueel het autoluwe karakter). Maar een keuze voor een coherent 

duurzaam project is meestal te hoog gegrepen. Vanuit de privé wordt nu het voortouw genomen: het project 

Tweewaters (1.200 woningen) van Ertzberg in de Vaartkom te Leuven heeft de ambitie om een CO2-negatieve 

wijk te bouwen (waarbij 28% van de bewoners van de stad Leuven van groene energie zou voorzien worden). 

Andere projecten die volgens het departement LNE in het kader van een transitie naar duurzaam wonen en 

bouwen, als model kunnen dienen, zijn de Gasmetersite in Gent (500 woningen), het Igemo-project Papenhof 

te Mechelen (280 woningen) en het project ‘Ieper Oostsector’ (200 woningen).  

1.111. Groen! vindt dat de Vlaamse regering het tot stand komen van duurzame wijken actief moet 

bevorderen en  daartoe een impulsprogramma duurzame wijken kan lanceren. Met aandacht voor het 

ecologische (energiebesparing – groenbeheer – waterhuishouding – afval), maar ook voor aspecten van 

het samenleven (voldoende sociale woningen, sociale netwerken, meer gedeelde ruimte en 

voorzieningen, meer-generatie-wonen, mantelzorg). Per provincie zouden een of meer pilootprojecten 

kunnen gestart worden. Met de bedoeling dat deze projecten zowel op ecologisch als sociaal vlak een 

voorbeeldrol kunnen gaan vervullen. Op termijn kunnen duurzaamheidnormen opgelegd worden aan alle 

nieuwbouwwijken.  

 

Energieproductie 

De Vlaamse overheid kan nog veel sterker dan vandaag inzetten op de ontwikkeling en uitbouw van 100% 

hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie, fotovoltaïsche cellen, kleinschalige waterkracht, 

warmtepompen en diepe geothermie, getijden-, osmose- en golfslagenergie). Ook hier ligt een groot potentieel 

aan tewerkstelling. In Duitsland is de sector van de hernieuwbare energie nu al goed voor 260.000 jobs. De 

Vlaamse koepel van technologiebedrijven Agoria schat het aantal mensen dat nu al werkt in de sector van de 

hernieuwbare energie (zon, wind, biomassa) in Vlaanderen op 4.600 en ziet een potentieel van 40.000 jobs en 

zelfs meer in 2020.  

De laatste jaren werden er veel zonnepanelen en windmolens geplaatst in Vlaanderen. Het aantal uitgereikte 

groenestroomcertificaten voor zonne-energie nam volgens de VREG tussen 2006 en 2008 toe met een factor 

22,5 (van 1.356 certificaten naar 30.562). Geen wonder, want de sector van de hernieuwbare energie ‘boomde’ 

                                                           
22 http://www.park2020.com/  

http://www.park2020.com/
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zeker na de opstoot van de olieprijzen vorig jaar. Maar dat gebeurde niet alleen in Vlaanderen maar in heel 

Europa en in heel de wereld. Het gevolg is dat we met het huidig investeringsritme, onze achterstand op 

andere landen nog lang niet hebben ingehaald. We blijven achteraan bengelen. Het moet de bedoeling zijn om 

inzake ecologische innovatie en zeker wat betreft investeringen in hernieuwbare energie, tot de top 5 van de 

regio’s te behoren.  We hebben de knowhow en de bedrijven in huis. Denk aan de samenwerking tussen IMEC 

en Photovoltech voor de productie van een nieuwe generatie zonnecellen. Het zou onverstandig  zijn om 

bestaande inspanningen (bv. groenestroomcertificaten of gemeentelijke premies) nu af te bouwen omdat de 

overheid het investeringsritme niet zou kunnen volgen. Voor 2010 verwacht de sector van de zonnepanelen nu 

zelfs een dip door de daling van de groenestroomcertificaten van € 450 naar € 350. Wellicht zullen kleinere 

installateurs hierdoor uit de markt verdwijnen. Anderzijds willen we ook manifeste misbruiken voorkomen. 

Rijke villabewoners mogen best hun zwembaden verwarmen met zonnepanelen. Maar daar moeten geen 

overheidssubsidies voor gegeven worden.  

Het zou de ambitie moeten zijn om in Vlaanderen tegen 2020 zeker de vooropgestelde doelstelling binnen het 

Europees klimaatpakket (13%) te halen. Maar we moeten nu al mikken op de langere termijn. Gezien de 

stormachtige ontwikkelingen in de sector van de hernieuwbare energie, moet tegen 2030 een taakstelling van 

30% groene stroom haalbaar zijn en tegen 2050 minstens 50%. Met de extra inspanningen die wij voorstellen, 

en rekening houdend met de prognose van 40.000 directe en indirecte groene  jobs van Agoria, stellen we hier  

een potentieel voorop van 50.000 nieuwe jos in de groene energiesector tegen 2020. 

 

Zon 

Het totaal geïnstalleerd vermogen aan fotovoltaïsche zonnepanelen in Vlaanderen bedraagt eind 2008 (naar 

schatting) 55.000 kWp. We halen een vermogen zonnestroom per inwoner van 5,5 W, gemiddeld goed voor 

een 4,4 kWh stroom in een  jaar.  In Duitsland is dat 46,5 W. Met een gemiddelde groei van 21% (wat op basis 

van de huidige trend realistisch is) zouden we tegen 2020 per inwoner 70W zonnestroom kunnen realiseren of 

0,4 m2 oppervlakte zonnecellen per inwoner (waar het technisch potentieel 18 m2 per inwoner is). Dan zouden 

we tegen 2017 het niveau halen van Duitsland in 2007, maar nog altijd een achterstand hebben van tien jaar. 

Dat betekent dat nog meer ambitie nodig is als we effectief een inhaalbeweging willen doen.  

1.112. Groen! pleit voor een 100.000 zonnedakenplan voor Vlaanderen waarbij particulieren, verenigingen of 

bedrijven hun dak kunnen verhuren voor de installatie van zonnepanelen. Je ontvangt dan zelf gratis 

groene stroom en de installateur ontvangt groenestroomcertificaten en kan de extra zonne-energie 

leveren aan het net. Tal van privé-initiatieven werken al in die richting. De Vlaamse overheid zou er een 

systeem van kunnen maken van collectieve decentrale zonnestroomproductie, waarbij niet enkel de 

productie voor eigen gebruik, maar ook de productie voor het net van belang wordt. 

 

1.113. Zonnecollectoren of zonnepanelen zouden de norm kunnen worden bij nieuwbouw, zoals al het geval 

is in de Duitse stad Marburg. Nieuwe technieken zoals de fotovoltaïsche dakleien van Eternit maken dit 

niet ondenkbaar. 

 

1.114. Groen! wil nog meer bedrijven stimuleren om  te investeren in grootschalige PV-installaties op 

bedrijventerreinen. Er is ruimte zat voor zonne-installaties op  1.100 ha kantoren, 8.600 ha opslagruimten 

en 20.900 ha ambacht- en industriegebouwen. Dat kan via installaties op platte daken of via 

zonnevolgsystemen (zonnetrackers). 

 

1.115. Via zonneboilers kan zonne-energie ook gebruikt worden om water op te warmen in huis. Al in 2000 

lanceerde Wallonië het actieplan Soltherm. Deze campagne is een integrale marktontwikke-

lingscampagne voor toepassingen van thermische zonne-energie. Vlaanderen kan een soortgelijke 
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campagne starten. Nu wordt enkel publiciteit gemaakt voor individuele premies (cf. campagne ‘Groene 

energie is geen science fiction’). 

 

Wind  

Groen! gaat voor een versnelde ontwikkeling van windturbineparken op de Noordzee, maar ook op land.  In 

geen geval mogen de bestaande windenergieprojecten op de Noordzee stil vallen bij gebrek aan middelen. De 

Vlaamse overheid kan de drie lopende Noordzeeprojecten mee steunen zodat de nu al vergunde geplande 

capaciteit van Noordzeewindenergie van 846 MW zo snel mogelijk effectief gerealiseerd wordt. Idem voor de 

realisatie van de andere plannen (gevraagde concessies) voor bijna 1.200 MW. Het technisch potentieel voor 

windenergie op de Noordzee is 21.000 MW, waarvan 2.000 MW tegen 2020 zou moeten gerealiseerd worden. 

Maar de lat kan ook hoger gelegd worden. En nieuwe modellen van windturbines, zoals aerogeneratoren in 

volle zee  kunnen voor verdere doorbraken zorgen.  

1.116. De bijdrage van windparken op zee in de Belgische energievoorziening kan sterk verhoogd worden : 

 indien de bijdrage van ELIA in de aansluitingskosten verhoogd wordt. In Denemarken en Duitsland 

moeten de netbeheerders deze aansluitingskosten volledig voor hun rekening nemen. In België is dit 

slechts 33 % met een maximum van 25 miljoen euro.  

 door te onderzoeken of een groter deel van het Belgisch continentaal plat voor windenergie kan 

worden gereserveerd in plaats van voor verdere overbevissing en voor grind- en zandwinning.  

 door megawindparken te bouwen buiten het Belgisch continentaal plat , samen met buurlanden als 

Nederland, Duitsland Groot-Brittannië, ... De mogelijkheden zijn bijzonder groot, we kijken dan naar 

bijdrages van windenergie van 50 % en meer in de totale energievoorziening met bijv. de uitbouw van 

een waterstofroute, … Een concept voor een dergelijk windpark van 10.000 MW werd al  in 2004 

gelanceerd door het Ierse Airtricity  en in 2007 bijgetreden door Groen! De bedoeling is om deze 

landen via onderzeese HS-kabels te verbinden en langs stukken van deze kabels windparken te 

plaatsen die 10.000 MW (ongeveer de volledige piekvraag van België) kunnen leveren aan het Brits, 

Duits en Nederlands net. Er is in principe niets dat België of Vlaanderen ervan weerhoudt zich hierbij 

aan te sluiten. 
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Op land stonden er in juni 2008 in Vlaanderen 127 windturbines met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen 

van 170 MW (cijfers Vlaamse Windenergie Associatie). Tegen 2020 zou met een realistisch groeiscenario van 

jaarlijks 15% een 1.000 MW voor Vlaanderen (en 2.500 voor België) moeten haalbaar zijn. Groen! pleit al lang 

voor soepeler vergunningsvoorwaarden voor windturbines op land, ook voor kleine particuliere turbines en 

microturbines. In Vlaanderen mogen windturbines nagenoeg enkel worden gebouwd op industrieterreinen en 

plaatsen van openbaar nut, zoals autosnelwegen en ontginningsgebieden. Daardoor raken wel steeds meer 

bedrijven betrokken bij windturbineprojecten. Bedrijven klagen echter over de administratieve rompslomp. De 

belangrijkste obstakels voor de bouw van een windturbinepark is niet het ontbreken van wind, maar het 

verkrijgen van de nodige bouw- en milieuvergunningen. Er zijn veel criteria, waarvoor verschillende instanties 

zijn bevoegd. Gemiddeld moet een bedrijf rekenen op 2 à 3 jaar eer de vergunning is verleend.  

1.117. Daarom wil Groen! in elke gemeente een plan met de inplantingmogelijkheden voor windturbines. Een 

versnelde opmaak van de nodige RUP’s moet de oprichting van windturbines in agrarische en 

vergelijkbare buffergebieden mogelijk maken. Daarbij moet uiteraard een milieutoets (invloed op natuur 

en fauna zoals trekvogels) plaatsvinden. Groen! wil ook duidelijke en vereenvoudigde criteria: de 

bebakening t.b.v. de luchtvaart mag niet strenger zijn dan in de ons omringende landen, duidelijke en 

haalbare criteria m.b.t. geluid en slagschaduw. 

 

De bouw van een slim stroomnet (smart grid) 

1.118. De Vlaamse overheid dient snel werk te maken van de ontwikkeling van slimme energienetwerken. Er 

is al lang sprake van een soort van internet van energiegebruikers waarbij grote en kleine producenten en 

gebruikers van energie op een of meerdere slimme netten terecht kunnen (smart grids). Zo zou dan de 

opslagcapaciteit en de opname van stroom op een slimme manier kunnen geregeld worden, zodat 



 Energie en klimaat  

58 
 

decentrale productie van groene stroom ook echt een afzet vindt en de consumenten er echt beter van 

worden.  

Eandis klaagt over het feit dat het stroomnet de toevloed van groene stroom niet aankan. Dat is eerst en 

vooral goed nieuws. Productie van meer groene stroom klinkt beloftevol voor de toekomst.  Maar het is 

ook zorgwekkend nieuws, want het betekent dat ons stroomnet verouderd is, te gecentraliseerd en 

afgestemd op grootschalige centrales zoals kerncentrales. Ons stroomnet is niet voorbereid op de meer 

decentrale stroomproductie van morgen. Het zou erg cynisch zijn als daardoor de hoopvolle ontwikkeling 

van hernieuwbare energie  afgeremd zou worden. 

De ontwikkeling van slimme energienetwerken is een aandachtspunt van het innovatiebeleid van de 

Vlaamse Regering en werd reeds als belangrijke opdracht gegeven aan de Vlaamse Raad voor 

Wetenschapsbeleid. Het is een goede zaak dat netbeheerders en de Vlaamse Regulator voor de 

Electriciteits- en Gasmarkt, de VREG, nu gaan samen zitten. Maar het is aan de Vlaamse overheid om 

voldoende middelen ter beschikking te stellen. 

Met de ontwikkeling van een Europees megagrid en HVDC-lijnen
23

, kunnen de ambities inzake 

hernieuwbare energie aanzienlijk toenemen: invoer van groene stroom van megacentrales (CSP 

(Centralised Solar Power) uit Zuid-Europa of Noord-Afrika of van windenergie-eilanden in de Noordzee, 

wordt dan een realistische optie. 

 

Kerncentrales : geen uitstap uit de uitstap 

1.119. Kernenergie is een doodlopend straatje. Een grootschalige, vervuilende en gevaarlijke technologie uit 

het verleden. Tal van problemen blijven onopgelost, zoals het probleem van de verwijdering van het 

kernafval, de risico’s van globaal terrorisme en de vermenigvuldiging (proliferatie) van kernwapens in een 

wereld waar het aantal kerncentrales enorm zou toenemen. Ook rond de veiligheid van de centrales rijzen 

steeds weer vragen en de werking van het agentschap dat de kernsector controleert (de FANC) laat te 

wensen over. Het is gewoon onaanvaardbaar om de kerncentrales langer open te houden dan voorzien in 

de wet op de kernuitstap, zeker als we weten dat wereldwijd de gemiddelde leeftijd van een kerncentrale 

ligt op 21 jaar. Volgens sommigen is een revival van kernenergie hét antwoord op de stijgende olieprijzen 

of op het broeikaseffect. Kerncentrales worden echter vooral gebruikt om elektriciteit te produceren, niet 

voor verwarming of transport. Olie daarentegen wordt nauwelijks gebruikt voor de productie van 

elektriciteit, maar staat wel in voor 20% van het energieverbruik nodig voor de verwarming van huizen en 

gebouwen, en voor maar liefst 80% van het energieverbruik nodig in het transport. Kernenergie is daar 

hoegenaamd geen alternatief. En als je naar de hele nucleaire cyclus kijkt, wordt er ook CO2 uitgestoten 

door nucleaire stroomopwekking. Ook de piste waarbij kernenergie gebruikt wordt om waterstof te 

produceren, is uitzichtloos. Want dan zou de bevoorradingszekerheid van de nucleaire brandstof al snel 

een probleem worden. Ook uranium is een eindige brandstof.  

Groen! gelooft ook niet in een vierde generatie van kerncentrales. Al het (onderzoeks)geld dat men daar 

blijft in pompen, kan veel beter besteed worden om voluit te gaan voor de echte alternatieven 

(hernieuwbare energie en energiebesparing). 

 

Sluiten van de vervuilende steenkoolcentrales.  

                                                           
23 High-Voltage Direct Current (hoogspanning-gelijkstroom). Als dit soort hoogspanningslijnen een vermogen van meer dan 1 GigaWatt 
halen per leidingsstraat, kan zonnestroom vanuit Zuid-Marokko naar de Benelux getransporteerd worden met een verlies van amper 15%, 
cf. Dr. E.H. du Marchie van Voorhuyzen, GEZEN, Nederland 
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1.120. In België is steenkool nog altijd goed voor 10% van de totale elektriciteitsproductie. In Vlaanderen zijn 

nog vier thermische centrales op steenkool actief. Deze centrales produceren elektriciteit op basis van 

vervuilende en achterhaalde technologieën. Deze kolencentrales moeten zo snel mogelijk dicht. Ook de 

omschakeling naar het stoken van biomassa (bv. olijfpitten of palmolie) is geen oplossing. Nog los van de 

grote vragen die gesteld kunnen worden bij het duurzaam karakter van bv. de palmolieproductie in 

ontwikkelingslanden. Het Nederlandse bedrijf E.On wil de toelating bekomen om nieuwe 

steenkoolcentrales te bouwen in Vlaanderen Gent, Antwerpen). De extra CO2 die daarbij vrij komt zou 

men opvangen en afvoeren voor ondergrondse opslag. Europa werkt een regeling uit voor dit soort van 

CCS (“carbon capture and storage”  of opvang en opslag van CO2). Groen! gelooft niet in CCS voor 

Vlaanderen. Misschien moet het wel als mogelijkheid open gehouden worden in andere landen. Bv. voor 

China waar elke 5 dagen een nieuwe kolencentrale open gaat.  CCS kan daar misschien de pijn verzachten.  

 

Warmtekrachtkoppeling: op grote en op kleine schaal.  

1.121. Ook op het vlak van warmtekrachtkoppeling ligt Vlaanderen nog sterk achterop. Maar grote bedrijven 

zoals BASF nemen nu zelf het voortouw en investeren in grote WKK-installaties. En de Vlaamse regering 

steunt de ontwikkeling nu via WKK-certificaten. Groen! ziet daarnaast ook een groot potentieel in de 

ontwikkeling van zogenaamde micro-WKK’s. Stel je voor: een hoogrendementverbrandingsketel in je 

kelder, die ook zorgt voor stroom in je hele huis. Groen! wil dat snel werk gemaakt wordt van de 

ontwikkeling van micro-WKK’s in Vlaanderen, eerst door de start van een demonstratieproject zoals in 

Nederland, nadien door de structurele voorwaarden te scheppen  voor energieproductie thuis en levering 

onder gunstige voorwaarden aan het net.  

 

Energiezuinige ondernemingen 

Een echte resultaatsverbintenis met bedrijven inzake de uitstoot. 

1.122. Bedrijven houden steeds meer rekening met de klimaatverandering. Europese bedrijven lopen voorop 

in initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan, mede onder invloed van het Europese 

emissiehandelssysteem dat op 1 januari 2005 is ingegaan. Maar een behoorlijk aantal heeft ook een 

vooruitstrevende klimaatstrategie, en speelt zowel nationaal als internationaal een voortrekkersrol. Een 

groeiend aantal ziet ook economische voordelen in het op de markt brengen van nieuwe producten en 

diensten. Andere bedrijven zijn minder proactief, wachten af hoe het overheidsbeleid zich ontwikkelt en 

nemen in de tussentijd alleen die maatregelen die nodig zijn. Elektriciteitsbedrijven bv. lijken momenteel 

drukker bezig met fusies en overnames dan met klimaatverandering. Groen! vindt dat alle bedrijven echt 

inspanningen moeten doen om effectief minder CO2 en andere broeikasgassen uit te stoten. Deze 

bedrijven overdreven veel emissierechten toestaan of vrijstellen van bindende emissieplafonds helpt hen 

op lagere termijn niet vooruit. Anderzijds weten bedrijven zelf het best op welke manier ze concreet 

energie kunnen besparen. Groen! is tegen te veel betutteling, maar pleit wel voor een echte 

resultaatsverbintenis. 

 

Naar een klimaatvriendelijke landbouw en visserij 

1.123. De  landbouw is sterk gemechaniseerd, verbruikt veel fossiele energie en is verantwoordelijk voor 

minstens 11% van de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen. Groen! wil gratis energie-audits voor 

land- en tuinbouwbedrijven en steun voor investeringen in energie-efficiëntie, zonnepanelen en 
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windturbines voorgefinancierd door het Klimaatfonds. Verder kan energie bespaard worden door anders 

om te gaan met minerale meststoffen en krachtvoer. Vooral in de glastuinbouw zijn grote energiewinsten 

mogelijk. Via de techniek van ‘de gesloten kas’ kunnen serres uitgroeien tot zonnecollectoren en netto-

energieleveranciers. De teelt van energiegewassen kan ervoor zorgen dat de landbouw zelfbedruipend 

wordt op het vlak van energievoorziening (zie deel ecologische landbouw). 

 

1.124. De huidige vissersvloot in Vlaanderen hanteert niet-duurzame visserijmethodes (de boomkor) die 

slecht zijn voor het zeemilieu (omdat ze de zeebodem omploegen), maar die ook heel veel brandstof 

verbruiken. Groen! wil de vissers steunen die omschakelen naar meer duurzame visserij (zie deel 

Noordzee en visserij). 

 

Mobiliteit 

Minder autokilometers, meer openbaar vervoer, stappen en fietsen .  

1.125. Nieuwe investeringen in openbaar vervoer zijn nodig om onze afhankelijkheid van olie te verminderen, 

maar ook om broeikasgasemissies te verminderen en de uitstoot van vervuilende stoffen (bv. 

roetdeeltjes) die onze gezondheid schaden. Vlot, betaalbaar, betrouwbaar en comfortabel openbaar 

vervoer, gecombineerd met veilige en comfortabele fiets- en voetgangersverbindingen, dat is de 

toekomst voor de steden en het platteland. Groen! wil dat in de grote steden massaal wordt geïnvesteerd 

in een fijnmazig net van tram- en buslijnen, fiets- en voetgangersnetwerken, en in een efficiënte 'park and 

ride'-infrastructuur aan de stadsrand. Op die manier wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker dan de 

auto. 

 

Verkeersbelastingen vervangen door slimme kilometerheffing.  

1.126. We willen dat de komende legislatuur de slimme kilometerheffing een feit wordt. De bestaande BIV 

(belasting op de inverkeerstelling) en VB (verkeersbelasting) worden afgeschaft en vervangen door een 

heffing waarbij je betaalt per kilometer. Maar dan op een ‘slimme manier’. Je betaalt dan bv. minder als je 

op rustige wegen, buiten stedelijke centra of buiten de spits rijdt en als je wagen minder verbruikt en 

minder vervuilt. Sluiproutes door bewoonde centra worden ontraden.  

Uit een Nederlandse studie blijkt dat een slimme kilometerheffing de NOx -uitstoot met 50% kan 

verminderen, CO2 met 35%, fijn stof met 65% en het energieverbruik met meer dan 30%. We pleiten voor 

de invoering van een slimme kilometerheffing in fasen samen met Nederland, of beter nog in Benelux-

verband, eerst voor vrachtwagens, nadien ook voor personenwagens. In Nederland is het hele project al 

lang gelanceerd. Het wordt dringend tijd dat we echt mee inpikken. De Vlaamse regering heeft een 

principebeslissing genomen, maar heeft de hele uitvoering daarvan voor zich uitgeschoven. Omdat men 

het hierover binnen de regering niet eens raakte. We dreigen andermaal de boot te missen.  

 

Autodelen veralgemenen: delen is voordeliger.  

1.127. Bij autodelen maken meerdere personen om beurten gebruik van een of meerdere (gezamenlijke) 

wagens. Dit kan zowel door de autodelers zelf geregeld zijn, als door een organisatie zoals Cambio of 

Autopia. De meeste autobezitters gebruiken hun auto te weinig in verhouding tot de tijd en de kosten die 

ze erin investeren. Niet-autobezitters zijn dan weer verplicht om zich voor elke verplaatsing uit de slag te 
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trekken met het openbaar vervoer, de fiets of te voet te verplaatsen, ook al is dat soms onpraktisch. Door 

een auto te delen vermijd je zowel de nadelen van het individuele autobezit als van het autoloos zijn. 

Autodelen is momenteel in Antwerpen, Gent, Brugge, Vilvoorde, Mechelen, Brugge en Leuven al 

behoorlijk sterk geëvolueerd en kent er vele gebruikers. Daarom wil Groen! dat gemeenten autodelen 

actief promoten en ondersteunen en dat de vaste kosten van autodelen fiscaal aftrekbaar worden voor 

mensen die geen auto bezitten. 

 

Schone auto’s worden de norm.  

1.128. De toekomst van de auto-industrie ligt in groene auto’s. Als de overheid bijspringt om de 

autoassemblage te redden, moet men sociale en ecologische voorwaarden stellen i.v.m. het behoud van 

jobs en het milieu. Voor klassieke wagens moet tegen 2012 de 5 liter/100 kilometer-wagen de norm zijn 

en een uitstootnorm van 120 gram CO2/km, tegen 2020 de 3 liter/100 kilometer-wagen en een 

uitstootnorm van 80 gram CO2/km. Maar Groen! vindt dat de Vlaamse regering de overstap naar ‘zero 

uitstoot’-wagens mee moet bevorderen. Dan hebben we het over hybride plug-ins en op termijn over 

100% elektrische wagens (zie deel mobiliteit). 

 

1.129. Daarnaast dienen ook andere pistes verder verkend te worden, bv. de opslag van energie in waterstof 

en de inzet van brandstofcellen. Mogelijk kunnen waterstof en elektriciteit in de toekomst complementair 

ingezet worden als energieopslag en/of als energiedrager. De productie van waterstof op zee (aan 

windmoleneilanden of algenplantages) zorgt voor andere transmissiemogelijkheden maar ook andere 

kosten. Bestaande pijpleidingen kunnen gebruikt worden voor het transport van waterstof gemengd met 

aardgas. Ook onderzoek naar wagens op aardgas of wagens die rijden op gecomprimeerde lucht willen we 

verder ondersteunen. Zo lang het niet duidelijk is welke technologie echt de beste troeven heeft, kan de 

overheid best kiezen voor diversificatie. Ook op langere termijn is het mogelijk dat verschillende groene 

technologieën naast elkaar zullen bloeien. 

 

Biobrandstoffen vooral gebruiken voor de productie van groene stroom of warmte 

1.130. Groen! wil een geïntegreerd beleid rond nieuwe groene brandstoffen. Waarbij alle ecologische, maar 

ook sociale voor- en nadelen bekeken worden. Op basis van een dergelijke integrale afweging heeft 

Groen! vragen bij het zonder meer promoten van biobrandstoffen (bv. de biodiesel, bio-ethanol of ook 

biogas) als motorbrandstoffen. Zeker  als de grondstoffen daarvoor geteeld worden in derdewereldlanden 

ten koste van het regenwoud en soms zelfs door de inzet van slavenarbeid. Groen! wil dat alle soorten 

van biomassa die gebruikt worden als brandstof of grondstof , beantwoorden aan internationaal 

vastgelegde duurzaamheidcriteria. De inzet van biobrandstoffen als bijmengsel in gewone benzine of 

diesel, is weinig efficiënt. In feite kap  je dan een scheutje bio in een fossiele brandstof. Maar het blijft wel 

een fossiele brandstof.  De winst voor het milieu is erg klein. Biomassa die voldoet aan 

duurzaamheidcriteria kan beter ingezet worden bij warmteopwekking en stroomproductie. We geloven 

wel in het gebruik van PPO (puur plantaardige olie) bv. in de landbouw zelf (o.a. voor tractoren). 

 

Groene vloten 

1.131. De omschakeling naar milieuvriendelijker brandstoffen kan gebeuren doordat de overheid mee 

investeert in groene vloten, bv. via overheidsbestekken. Ook voor firma- en leasingwagens kunnen groene 

vloten gestimuleerd  worden (zie bij deel mobiliteit).  
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Mobiliteit 
 
 

De overgang naar een ecologische economie, is maar mogelijk als we bereid zijn de wijze waarop we ons 

verplaatsen en de wijze waarop we goederen vervoeren, grondig te herdenken en om te vormen.  

Het verkeer in Vlaanderen is niet duurzaam. In 2007 vielen er 527 doden in het verkeer in Vlaanderen, dat is 

gemiddeld nog altijd tien doden per week. De daling van het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen is stil 

gevallen. In Brussel vielen er in 2007  31 doden, meer dan de twee jaren daarvoor.  

De uitstoot van vervuilende stoffen door auto’s en vrachtwagens neemt nauwelijks af. De voertuigen worden 

properder, maar dat wordt tenietgedaan doordat er nog altijd meer auto’s bijkomen en doordat we veel 

kilometers blijven rijden. Ons verkeer is verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van de gevaarlijke 

kleinste stofdeeltjes, een derde van de stoffen die ozon vormen en een vijfde van de broeikasgassen. De 

lawaaioverlast van Vlaanderen en Brussel komt voor meer dan de helft van het verkeer. 20% meer auto’s op de 

weg, zelfs 30% meer vrachtwagens tegen 2010, kunnen onze wegen dat blijven slikken? En wij? 

De Vlaamse regering wil van Vlaanderen de logistieke draaischijf maken van heel Europa. Dat betekent nog 

meer verkeer. En dan vooral zwaar vrachtverkeer. Men wil miljarden investeren in de zogenaamde ‘missing 

links’, stukken nieuwe autostrade. Of in grotere luchthavens, nieuwe containerdokken en een nieuw kanaal. 

Investeringen die telkens weer extra trafiek aantrekken. Op die manier wil men meer groei creëren in 

Vlaanderen. Als dat lukt, zal het geen duurzame groei zijn. Wel groei van het aantal voertuigen, van het aantal 

wegen en van de vervuiling, maar geen nieuwe rijkdom, laat staan nieuwe jobs. Het gaat bovendien om zinloze 

investeringen. De ijzeren wet van de congestie leert ons dat nieuwe autowegen nieuw verkeer aantrekken en 

binnen de kortste keren weer volslibben.  

Bovendien kijkt men niet naar de toekomst. De olie wordt duurder. Onze uitstoot van CO2 en fijn stof moet 

omlaag. De Vlaamse regering maakt verkeerde keuzes. Keuzes die ingaan tegen een duurzame welvaart voor 

Vlaanderen. 

Omschakelen naar duurzaam verkeer in Vlaanderen en Brussel 

Groen! wil werk maken van een ecologische ommezwaai voor Vlaanderen en Brussel. Mobiliteit is belangrijk en 

dient daarom betaalbaar en beschikbaar te zijn voor iedereen. Verkeer hoeft niet vervuilend of verstikkend te 

zijn. Het kan ook zonder massale uitstoot van fijn stof of CO2. Daarom willen we nieuwe keuzes maken : 

 We kiezen voor een beleid dat ruimte spaart. De meest milieuvriendelijke kilometers zijn de 

kilometers die je niet aflegt. Omdat je dicht bij je werk woont of omdat de afstand tussen productie en 

afzet kleiner wordt. Telewerken kan ervoor zorgen dat je je werk en je gezin beter op elkaar kunt 

afstemmen. Via satellietkantoren dichter bij je thuis, hou je contact met collega’s. Groen! wil waar 

mogelijk een moderne lokale economie aanmoedigen. Via boerenmarkten, voedselteams en 

streekproducten willen we komen tot slimme vormen van lokale distributie. Waarbij je via internet 

kan kiezen en je producten kan ophalen in verdeelpunten en superettes in je buurt.  

 Je verplaatsen kan ook zonder te vervuilen. Je kan fietsen of stappen. Dat is ook beter voor je 

gezondheid. Groen! wil werk maken van autoluwe centra en van grote voetgangersgebieden in alle 

stads- en dorpskernen. We willen goed onderhouden fietspaden en een fietsnetwerk zonder gaten. 

Om het Totaalplan Fiets voor Vlaanderen te realiseren willen we nog honderden kilometers nieuwe 

fietspaden Dat zijn voor ons de belangrijkste missing links in Vlaanderen. Maar we kijken nog verder: 

we willen fietshoofdwegen in centra, fietsstraten waar fietsers voorrang hebben binnen de bebouwde 

kom en de omvorming van functionele en recreatieve fietsroutes tot echte fietssnelwegen.  
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 Openbaar vervoer moet aangenaam zijn, veilig en trendy. De voorbije jaren zijn veel plannen 

aangekondigd, maar is er relatief weinig gerealiseerd. Omdat de regering geen duidelijke keuzes kon 

of wou maken. Groen! gaat voor een ambitieus investeringsprogramma in licht spoorverkeer. In de 

steden willen we centra en hoofdstraten waar enkel trams rijden en geen auto’s.  

 We willen de tram terugbrengen naar middelgrote steden (Leuven, Mechelen...) en vervuilende en 

lawaaierige bussen vervangen door bovengrondse trams of trolleybussen. We willen een grootschalig 

investeringsprogramma in lightrailverbindingen. Voor ons is dat het alternatief voor de 

wegeninvesteringen van deze Vlaamse regering. Regiotram/trein-netten die aansluiten op het spoor, 

kunnen onze voorsteden bedienen en het aantal autoverplaatsingen echt drukken. Binnen tien jaar 

mogen er alleen nog hybride bussen rondrijden in Vlaanderen, als overstap naar 100% ‘zero emissie’-

voertuigen  

 De distributie in onze steden willen we meer ondergronds laten verlopen via hypermoderne 

buizenleidingen, transportbanden en vrachttrams. Bovengronds kan geleverd worden via nieuwe 

stedelijke waterwegen of kleine elektrische bestelwagens die rijden binnen venstertijden. Een raster 

van multimodale overslagpunten aan de rand van grote en kleinere steden, vormt de basis van onze 

visie op een nieuwe duurzame logistiek. Voor het internationaal goederenverkeer mikken de Groenen 

op hogesnelheidsgoederenlijnen die een alternatief kunnen bieden voor het toenemend 

vrachtwagenverkeer.  

 De auto blijft nog jaren een belangrijke plaats innemen in ons vervoerssysteem. Maar het aantal 

voertuigen en verplaatsingen willen we beperken. Zelfs 100% propere wagens kunnen mensen doden 

of kwetsen of nemen kostbare leefruimte af van onze kinderen. Fietsen en openbaar vervoer zijn 

goede alternatieven. Op termijn streven we naar een modal mix van steden en gemeenten waarbij de 

meeste verplaatsingen gebeuren te voet of met de fiets, dan met het openbaar vervoer en ten slotte 

met deelauto’s of privéwagens. Een mix van bv. 40% - 30% - 30% moet op termijn haalbaar zijn. De 

gewestoverheid kan gemeenten steunen om dichter te komen bij een duurzame mix. 

 We willen deelauto’s als alternatief voor privéauto’s sterk stimuleren. Tegen 2010 zou een op de tien 

autoverplaatsingen kunnen gebeuren met een deelwagen. Bedrijfswagens kunnen aangevuld worden 

met en op termijn vervangen worden door mobiliteitsbudgetten. 

 Groen! wil de omschakeling naar propere wagens sterk bevorderen. We geloven in de toekomst van 

hybride ‘plug in’-modellen en later allicht 100% elektrische wagens. Eenzelfde evolutie zien we voor 

motorrijwielen en bussen. Maar dan wel op voorwaarde dat de omschakeling naar een elektrisch 

voertuigenpark gekoppeld wordt aan de uitbouw van groene energie om deze wagens van groene 

stroom te voorzien. Het aanbod aan groene energie kan juist ontwikkeld worden met de bedoeling om 

toenemende percentages voertuigen op groene stroom te laten rijden.  

 De spreiding van mobiliteit en openbare werken over twee ministers binnen de Vlaamse regering is nefast 

gebleken. Beide bevoegdheden moeten dan ook terug bij één en dezelfde minister. 

 

GOEDERENVERVOER 

Vlaanderen transitland: geen ecologisch model  

Groen! wil de mythe van Vlaanderen distributieland doorprikken. Er rest ons te weinig open ruimte om van 

onze contreien de logistieke draaischijf te maken voor heel Europa. En er zijn ook grenzen aan een ‘just-in-

time’-economie waarbij vrachtwagens dienen als rondrijdende magazijnen. Vlaanderen heeft al het dichtste 

wegennet van de wereld. De schaarse bedrijfsgronden kunnen beter gebruikt worden voor echte productie die 

meerwaarde én jobs creëert, dan voor opslag en overslag en het parkeren van opleggers. Meer verkeer 

aantrekken zorgt voor meer kosten voor het milieu (luchtvervuiling) maar ook voor de rest van de economie 

(congestie).   
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De Vlaamse regering voert in de feiten een investeringsbeleid of een economisch relancebeleid gebaseerd op 

heel klassieke openbare werken. Economen als Geert Noels waarschuwen ervoor dat alles zetten op logistiek 

economisch onverstandig is. Bovendien is het een keuze die zeker NIET duurzaam is.  

 

Vlaanderen vrachtwagenland 

Vlaanderen zweert bij het vrachtverkeer over de weg. De politici zeggen dat ze streven naar een modal shift : 

minder vrachtverkeer over de weg en meer over het spoor en het water. Maar hun daden bewijzen het 

tegendeel. In 2006 bedroeg het totale aantal tonkilometers 50 miljard, een stijging met 65% ten opzichte van 

1990. In 2006 was de modale verdeling van het goederenvervoer (MIRA) : 

 79% voor het wegvervoer  (+ 7% t.o.v. 1990) 

 8 % voor het spoor (- 4% t.o.v. 1990) 

 13% voor de binnenvaart (-3% t.o.v. 1990) 

 

 

  

De streefwaardes voor 2010 (Mobiliteitsplan Vlaanderen Beleidsvoornemens (2003), duurzame scenario) zijn 

respectievelijk 69%, 14 % en 17 %. Niets wijst erop dat deze doelstellingen zullen gehaald worden. Integendeel, 

alle trends en de belangrijkste investeringsstromen wijzen in de richting van nog meer vrachtverkeer over de 

weg.  

De Vlaamse Regering kondigde aan dat ze een slordige 650 miljoen € wil inzetten voor missing links 

(ontbrekende autostrades). De naamloze vennootschap Via-Invest realiseert een inhaalbeweging op het vlak 

van openbare werken in Vlaanderen. Zij doet dat via publiek-private samenwerkingsprojecten. Via-Invest is een 

structureel samenwerkingsverband tussen PMV (51 %) en het Vlaamse Gewest (49 %) en werkt aan de 

volgende projecten: 

 De noordelijke wegontsluiting van de luchthaven van Zaventem (geraamde investeringskost: € 50 

miljoen) 

 De noord-zuidverbinding in Helchteren/Houthalen (geraamde investeringskost: € 250 miljoen) 

 De noord-zuidverbinding Kempen (geraamde investeringskost: € 75 miljoen) 

 De omvorming van de AX havenrandweg Zuid naar Zeebrugge (geraamde investeringskost: € 80 

miljoen) 
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En dan hebben we het nog niet over de echt grote auto-infrastructuurinvesteringen:  de Oosterweelverbinding 

(€ 3,3 miljard)  in Antwerpen en de verbreding van de Brusselse ring (voorlopig geschat op € 1 miljard). 

 

Ons alternatief : duurzame logistiek 

Een duurzaam transportbeleid dient uit te gaan van de draagkracht van onze samenleving én economie : 

 Er is een grens aan het aantal extra containers dat kan worden aangevoerd via onze zeehavens.  

 Er is een grens aan de toename van het vrachtwagenverkeer op onze wegen. 

 Er is een grens aan het ruimtebeslag.  

We pleiten voor concrete maatregelen om het vrachtwagenverkeer te beperken, binnen de grenzen van het 

Europees vrij goederenverkeer. De maatregelen die de huidige regering nam t.a.v. vrachtwagens, hadden enkel 

de ambitie om de bestaande vrachtwagenstroom beter te geleiden. En zelfs hiervoor ontbrak dikwijls de 

politieke wil.  

1.132. De  overlast bestrijden. Groen! wil duidelijke regels voor vrachtwagens, zoals een veralgemeend 

inhaalverbod, een verbod op cruise control, een maximumsnelheid van 80 km/u op autostrades. We 

willen daarnaast een strikt toezicht op belading en het respecteren van rij- en rusttijden, waarbij ook de 

opdrachtgevers  beboet worden. Groen! wil de overslag van goederen aan de rand van steden 

aanmoedigen (bv. via een systeem van makkelijk overlaadbare en leverbare stadsboxen). Zwaar 

vrachtverkeer over de weg hoort niet thuis in centra of woongebieden. De gewestoverheid dient routes 

voor zwaar vrachtverkeer vast te leggen. Er zijn aparte GPS-systemen nodig voor vrachtwagens, die 

woonzones mijden. Gemeenten kunnen doorgaand vrachtverkeer weren en overeenkomsten sluiten met 

lokale leveranciers. We willen pilootprojecten opzetten met vervoer over water, met vrachttrams (zoals in 

Amsterdam) of met  OLS (ondergrondse logistieke systemen) zoals  buizenleidingen, rails of 

transportbanden. Op plaatsen waar vrachttrams geladen worden moeten wel zijsporen aanwezig zijn, 

zodat dit de normale tramdienst niet hindert. 

 

1.133. De toestroom beperken. Maar dit alles zal maar werken, als men grenzen durft te stellen aan de 

aanzwellende stroom vrachtwagenverkeer zelf. Daarom stellen we ook nieuwe instrumenten voor: 

 Een beperkte toewijzing van bedrijventerreinen bestemd voor logistieke functies per RUP. Groen! wil 

dat er ruimte is om te ondernemen, niet alleen om te stapelen.  

 Mobiliteitseffectrapporten die de bestaande overlast in kaart brengen en die als strikte voorwaarden 

genomen worden bij de invulling van nieuwe RUP’s en het toekennen van nieuwe milieuvergunningen.  

 De snelle invoering samen met Nederland van de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens. De 

huidige Vlaamse regering heeft alleen het principe gesteld, maar de uitvoering voor zich heen 

geschoven. De volgende regering moet eindelijk de daad bij het woord voegen. Een dergelijke 

kilometerheffing dient voor ons meerdere criteria in rekening te brengen: het aantal gereden 

kilometers, het tijdstip en de plaats, de verzadigingsgraad van het wegvak waarop gereden werd, de 

emissies en het verbruik van de vrachtwagen. De opbrengst gaat naar milieuvriendelijke 

vervoerswijzen. Vandaar dat we spreken van een ‘slimme’ kilometerheffing. 

 

1.134. Echt kiezen voor milieuvriendelijk vervoer. Hét alternatief is voor ons het stimuleren van 

milieuvriendelijker vervoerswijzen. Dit betekent dat ook de gewesten mee de kaart trekken van het 

vervoer per spoor. Andere alternatieven zijn zeeschepen die aan kustvaart doen (‘short sea shipping’), 

binnenscheepvaart, maar ook buizenleidingen. Bedrijven worden best ontsloten via spoor of water. De 

verschillende vervoerswijzen worden optimaal op elkaar afgestemd (multimodaliteit). Dat is de kern van 

een duurzame logistiek. 
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1.135. In Vlaanderen worden jaarlijks ongeveer 25 miljoen ton producten per pijpleiding vervoerd en 

daardoor worden bijna 1 miljoen vrachtwagentransporten vermeden. Groen! steunt de vraag van de 

chemische industrie om te komen tot de oprichting van een Fonds voor Milieuvriendelijke infrastructuur 

(bv. multimodale terminals en pijpleidingen). 

 

Geen wildgroei van het vliegverkeer 

Het vliegverkeer kent internationaal een exponentiële groei, nog veel meer dan het auto- en 

vrachtwagenverkeer. Voor een ongeremde expansie van luchthavens is geen plek. Dat geldt voor de luchthaven 

van Zaventem, maar evengoed voor kleinere regionale luchthavens (Wevelgem, Deurne, Oostende). 

Geluidsoverlast, maar ook luchtvervuiling (kerosine, fijne deeltjes) dienen begrensd te worden.  

1.136. Groen! pleit voor een afbouw van nachtvluchten en voor een stop op de groei van dagvluchten. Korte 

vluchten (van minder dan 500 km) kunnen beter vervangen worden door snelle treinen. Een citytrip per 

vliegtuig zorgt volgens het Centrum voor Energiebesparing in Delft voor 6 keer meer uitstoot van CO2 en 

andere schadelijke stoffen dan dezelfde trip per trein. De opbrengst van een vliegtaks voor korte 

afstandsvluchten kan gebruikt worden om de tarieven van het openbaar vervoer laag te houden.  

 

1.137. Groen! bestrijdt het groeiscenario voor de luchthaven van Zaventem. De Vlaamse Regering wil met 

haar START-plan tegen 2025 het aantal vervoerde passagiers én het aantal vrachtvluchten in Zaventem 

verdubbelen. Daarnaast wil de regering de omgeving rondom de luchthaven omvormen tot een Flanders 

Airport Region, met de klemtoon op nieuwe luchthavengebonden bedrijvenzones voor transport, 

distributie en logistiek (TDL). Men mikt op maar liefst 325 ha extra tegen 2025 in een straal van 5 

kilometer rond de luchthaven. Om de toevloed aan extra wegverkeer van al die grootse logistieke 

ontwikkelingsplannen op te vangen wordt massaal geïnvesteerd in bijkomende wegcapaciteit, waaronder 

de noordelijke wegontsluiting naar de luchthaven en de megalomane verbreding van de Ring rond Brussel 

tussen St.-Stevens-Woluwe en Strombeek-Bever. Groen! durft als enige stellen dat er grenzen zijn aan de 

verdere expansie van de luchthaven. Alleen een volledige afbouw van de nachtvluchten en een 

plafonnering van het aantal vluchtbewegingen overdag kan de omwonenden voldoende woon- en 

leefkwaliteit garanderen.  

 

De omslag naar duurzame havenontwikkeling 

Ook inzake havenbeleid hanteert de Vlaamse regering de stelregel ‘the sky is the limit’. Alle havens moeten 

groeien. Men mikt vooral op de aanvoer van steeds meer containers en  op de toegankelijkheid van de havens 

voor steeds grotere containerschepen (vandaar projecten als de verruiming van de Westerschelde, de nieuwe 

sluis op het kanaal Gent-Terneuzen). Maar de toegevoegde waarde hiervan voor onze economie is beperkt. Het 

ongebreideld transporteren van goederen in alle windrichtingen om, dikwijls na een beperkte behandeling aan 

de andere kant van de wereld, terug te keren om hier verkocht te worden, is een achterhaald economisch 

model. Als de olieprijzen terug stijgen, wordt deze keuze sowieso onhoudbaar. De gevolgen van dit model voor 

het milieu, ruimtebeslag en leefbaarheid zijn buiten verhouding. Het geplande Saeftinghedok bovenop het dorp 

Doel is het symbool van dit niets ontziende expansiebeleid.  

De lijst van containerisatie- en uitbreidingsprojecten van de havenbedrijven is lang en leidt onvermijdelijk tot 

overcapaciteit. In Rotterdam wordt begonnen met de aanleg van de Tweede Maasvlakte (17 miljoen TEU), in 

Antwerpen wil men na het Deurganckdok nu ook het Saeftingedok (10 miljoen TEU) zo snel mogelijk aanleggen, 

in Zeebrugge worden aan het Albert II-dok nieuwe terminals opgericht (2 miljoen TEU) en in Vlissingen vindt 



 Mobiliteit  

67 
 

inbreiding plaats via de Verbrugge Container Terminal (3 miljoen TEU), de FMT-terminal (800.000 TEU) en de 

Scaldia Container Terminal (1 miljoen TEU) en wordt gediscussieerd over havenuitbreiding via aanleg van de 

Westerschelde Container Terminal (2,7 miljoen TEU). 

1.138. Groen! pleit daarentegen voor een duurzaam ontwikkelingsmodel voor onze havens. Ecologische 

parameters als ruimtebeslag, emissies, gebruik van innovatieve groene technologie bepalen de grenzen 

van de haven- en havengerelateerde industriële activiteiten bepalen. Als we de haven- en 

havengerelateerde industriële ontwikkelingen een economisch en ecologisch duurzaam karakter willen 

geven, kiezen we niet voor containerhavens en distributieregio’s. De knowhowactiviteiten met 

toegevoegde waarde hebben als noden bereikbaarheid, energiebevoorrading, human resources, 

innovatie en kennis. Het concept van de bioport (ontwikkelingen in Gent en Terneuzen) kan hiervan een 

invulling zijn: energiebesparing door hergebruik van reststromen naar hernieuwd bruikbare grondstoffen 

en naar duurzame energiedragers.  

 

1.139. Een duurzaam en innoverend havenbeleid kiest verder voor: 

 Het zuinig omspringen met ruimte of in het jargon het verhogen van de ‘ruimteproductiviteit’. Volgens 

deskundigen is een ruimteproductiviteit van 35.000 TEU/ha voor nieuwe terminals mogelijk. 

 Een kwaliteitsvolle inbreiding in plaats van uitbreiding. 

 Meer aandacht voor productie dan enkel voor overslag. Een industriële haven zorgt voor beduidend 

meer arbeidsplaatsen dan een haven met belangrijke containeractiviteiten. In de haven van Gent (met 

slechts beginnende containeractiviteit) ligt de directe werkgelegenheid per hectare 80% hoger dan in 

Antwerpen (waar de helft van de trafiek bestaat uit containers).  

 Een duurzame modal split (meer aan- en afvoer per spoor en via het binnenschip). 

 Een betere samenwerking tussen de havens. In Vlaanderen en in de Hamburg-Le Havre-range, zodat 

een opbod aan investeringen in dokken en infrastructuur vermeden wordt en er geen concurrentie 

gebeurt ten koste van veiligheid of milieu.  

 

1.140. Schone schepen – gezonde havens en havensteden. Ook scheepvaart zorgt voor heel wat 

luchtvervuiling. Het aandeel van de schepen in de vervuiling met bv. stikstofoxiden of zwaveldioxide 

wordt steeds groter. Vooral in havengebieden is dit een probleem. De Vlaamse en Nederlandse Groenen 

van de havensteden dringen aan op concrete maatregelen om de vervuiling te beperken:  

 Gefaseerde verstrenging van normen voor de uitstoot van schepen, zoals ook gebeurde voor auto’s en 

vrachtwagens. 

 De invoering van milieuzones voor schepen in havens om luchtvervuiling in havensteden, maar ook in 

de havens zelf te verminderen. 

 Keuze voor walstroom voor schepen die aanleggen in de havens. Deze stroom die van aan de wal 

geleverd wordt, is stukken minder vervuilend dan de stroom die de zwaar vervuilende 

scheepsmotoren leveren.  

 Steun voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van schonere motoren, onderhoud van 

motoren, schonere brandstoffen en gebruik van filters. 

 Invoering van een “Green Award” om rederijen die kiezen voor properder schepen, aan te moedigen.  

 Strikte controle op het begassen van vrachten. 

 

VERKEER VAN PERSONEN 

Auto nog steeds koning in Vlaanderen 
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Groen! wil echt werk maken van het STOP-principe (voorrang voor stappers, dan trappers, dan openbaar 

vervoer en dan pas de privéwagen). Aan dit principe wordt veel lippendienst bewezen. In werkelijkheid wordt 

veeleer het omgekeerde POTS-principe toegepast. De privéwagen komt eerst, dan het openbaar vervoer en 

dan pas trappers en stappers. 

Als we naar de verdeling van vervoerskeuzen kijken, is er in het personenverkeer gelukkig een lichte 

verbetering merkbaar: 

In 2006 was de modale verdeling van het personenvervoer: 

 88,7 % voor auto en moto (- 2,5% t.o.v. 1990) 

 4,0 % voor lijnbus en tram (+ 1,1% t.o.v. 1990) 

 7,3 % voor de trein (+ 1,4% t.o.v. 1990) 

Ondanks de groei van het openbaar vervoer is er nog maar een beperkte modale verschuiving opgetreden. In 

2006 bedroeg het totale aantal personenkilometers (privé en openbaar vervoer) 70,48 miljard, dit is 24 % 

hoger dan in 1990.  

Aantal personenkilometers afgelegd in Vlaanderen 

 Met de auto : 62 miljard kilometers in 2006 ( + 10 miljard t.o.v. 1990) 

 Met de bus of autocar : 8,8 miljard kilometers ( + 2,4 miljard t.o.v. 1990) 

 Met de trein : 5,6 miljard kilometers (+ 1,9 miljard t.o.v. 1990) 

Duurzame mobiliteit is maar mogelijk als de plaats van de personenwagen in ons verkeer geherdefinieerd 

wordt. Dat is geen beleid tegen de wagen. Maar een beleid dat waar mogelijk naar alternatieven zoekt. 

 

Verminder je ecologische voetafdruk : ga te voet 

Naast het Vlaams Totaalplan Fiets willen we ook een Vlaams Totaalplan voetganger, met concrete acties om 

het stappen te stimuleren door het aangenamer en veiliger te maken.  

1.141. Groen! wil voor de voetgangers onder andere: 

 Meer financiële middelen voor voetgangersvoorzieningen, zodat gemeenten effectief kwalitatieve 

voetpaden kunnen aanleggen 

 Uitbouw van voetgangersnetwerken op bovenlokaal niveau (kindlinten – trage wegen in het 

buitengebied) 

 Wettelijk afdwingbaar maken van de kwaliteitsnormen van het Vlaams vademecum 

voetgangersvoorzieningen.  

 De toegankelijkheid voor personen met een handicap is een belangrijk aandachtspunt, ook voor alle 

gebouwen met een publieke functie, zowel openbare als private (bv. handelsruimten). Op straat en in 

publieke toegankelijke gebouwen willen we  dat alle voorzieningen zijn afgestemd op slechtzienden. 

We willen overal  goede hellingen voor rolstoelgebruikers.  

 De ruimtelijke ordening dient oog te hebben voor technische kwalitatieve comfortabele 

voetgangersvoorzieningen met een hoge beeldkwaliteit. 

 Verlengde oversteektijden aan lichten en kruispunten. Invoering van voetgangerdetectiesystemen, 

zodat wachttijden voor voetgangers verkort kunnen worden. 

 Financiële en fiscale stimuli voor de voetganger (bv. naast een fietsvergoeding ook een 

stappersvergoeding voor wie te voet naar het werk komt). 
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 Aandacht voor het voor- en natransport te voet bij het openbaar vervoer: degelijke 

wachtinfrastructuur, toegankelijke haltes en rijtuigen, … 

 Groen! wil dat de zwakke weggebruiker ook een centraal aandachtspunt wordt in onderzoek en 

onderwijs, dat de overheid zelf het goed voorbeeld geeft en de zwakke weggebruiker ook nauw bij het 

beleid betreft. 

 Meer onderzoek naar de effecten van een hoger aandeel van verplaatsingen te voet en per fiets op 

het vlak van gezondheid, werkgelegenheid, mobiliteit, milieu en economie, ook met het oog op 

sensibilisatiecampagne. 

 Een voorbeeldfunctie voor de overheid. Dat is goed voor het imago en maakt beleidsmakers ook 

bewust van de noden van de voetganger, de fietser en de gebruiker van het openbaar vervoer. 

 Een actieplan ‘trage wegen’ om voetwegen die van oudsher open stonden voor wandelaars, te 

heroveren of te behouden. 

 

Fietsen = ecologisch én gezond 

Voor Groen is fietsen een volwaardige vervoerswijze. Voor de afstanden tot 7 km is het een (economisch) 

duurzaam en gezond alternatief voor de vele korte verplaatsingen met de auto of zelfs bus. In combinatie met 

het openbaar vervoer vormt de fiets ook voor de lange afstanden een uitstekend en duurzaam alternatief voor 

veel autoverplaatsingen. Fietsbare afstanden zouden in de ruimtelijke planning een maatstaf kunnen worden 

(bv. voor de inrichting van bepaalde voorzieningen).  

Fietsen is naast stappen de meest milieuvriendelijke verplaatsingswijze. En fietsen is goed voor de gezondheid: 

Vlamingen lijden aan chronische bewegingsarmoede, worden almaar dikker. Om fietsen te promoten willen we 

in de eerste plaats werk maken van de veiligheid van de fietser. Maar tegelijk is ook meer comfort voor de 

fietsers van groot belang. 

We willen goed onderhouden fietspaden en een fietsnetwerk zonder gaten. Veel fietspaden lopen dood op de 

grens van een gemeente. Om het Totaalplan Fiets voor Vlaanderen te realiseren willen we nog honderden 

kilometers nieuwe fietspaden. Dat zijn voor ons de belangrijkste missing links in Vlaanderen. We willen het 

budget optrekken van jaarlijks € 60 naar 100 miljoen. Van het bovenlokaal utilitair fietsroutenetwerk is 

momenteel slechts 23% gerealiseerd. Aan het huidig investeringsritme blijven we nog 20 tot 30 jaar bezig om 

alleen nog maar het bovenlokale netwerk aan te leggen. Om dit mogelijk te maken willen we ook een betere 

bestuurlijke coördinatie, met binnen de administratie van de Vlaamse Gemeenschap een centraal gestuurde 

fietsdienst met minstens één vrijgestelde fietsambtenaar per provincie. 

 

Veiligheid 

1.142. Fietsen moet overal veilig kunnen. Groen! wil langs alle gewestwegen vrij liggende, van de rijbaan 

gescheiden fietspaden (minimale afstand 1 meter). Groen! wil ook de fietsinfrastructuur op jaagpaden en 

langs kanalen, rivieren en spoorwegen optimaliseren (verharding, bewegwijzering, aansluitingen, veilige 

over- en doorgangen, bomenrijen of hagen als beschutting tegen de wind). We willen een algemeen 

fietspadennetwerk, bruikbaar voor woon-werkverkeer.  

 

1.143. De aanleg van fietspaden loopt in Vlaanderen dikwijls vertraging op doordat het aankoopcomité dat 

beslist over de vergoeding bij onteigeningen nog federaal zit. Dit comité is onderbemenst door een 

aanwervingstop. De dossiers blijven liggen. De hele onteigeningsprocedure inclusief het aankoopcomité 

kan best aan de gewesten overgedragen worden. Zodat gemeenten en gewest geen enkel excuus meer 

hebben.  
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1.144. Ook tijdens wegwerkzaamheden is er nood aan degelijke – tijdelijke – fietsinfrastructuur, met goede 

signalisatie  

 

1.145. Het probleem van de dode- en blindehoekongevallen is spijtig genoeg nog lang niet opgelost. De 

meest recente cijfers over dodehoekongevallen, geven aan dat fietsers hier nog dikwijls het slachtoffer 

van zijn. Vrachtwagens die aan een kruispunt rechts afslaan en een fietser meeslepen, het is nog altijd een 

realiteit vandaag. Voor vrachtwagens is naast nieuwe dodehoeksystemen (‘BLIS’) ook de gesloten 

zijafscherming (zijplaten tussen de wielen) een must, om te voorkomen dat fietsers bij een ongeval onder 

de wielen van een vrachtwagen terechtkomen.  

 

1.146. Een andere mogelijkheid om dodehoekongevallen te voorkomen, is dat gewesten en gemeenten 

kruispunten zo inrichten dat ze veilig zijn voor fietsers en andere zachte weggebruikers. Door de 

verkeerstromen van zwakke en sterke weggebruikers te scheiden in ruimte en tijd (door aparte 

opstelstroken voor fietsers voor de auto’s bv. of door drie seconden eerder groen te geven voor fietsers). 

Federaal kan door een wijziging van  de wegcode een veilige inrichting van kruispunten ondersteund 

worden.  In een aantal Nederlandse steden wordt gewerkt met het systeem van ‘vier richtingen groen’. 

Alle autoverkeer staat dan stil terwijl voetgangers en fietsers de ruimte krijgen om het kruispunt 

rechtdoor of diagonaal over te steken.  

 

1.147. Groen! pleit voor voorrang voor fietsers op fietsoversteekplaatsen binnen de bebouwde kom. En ook 

buiten de centra, mits de oversteken voor fietsers voldoende beveiligd en gesignaliseerd zijn. Groen! is 

ook voorstander van een nieuw verkeersbord voor fietsstraten waar fietsers steeds voorrang hebben op 

auto’s. Dit  kan op smallere wegen die onderdeel uitmaken van een fietsroutenetwerk. Als er een goede 

handhaving is. Want fietsers mogen nooit gebruikt worden als verkeersremmers. En waarom kunnen 

verkeerslichten voor fietsers niet lager, op een zichtbaarder hoogte geplaatst worden?  

 

1.148. En ook de fietsen zelf moeten zo veilig mogelijk worden. Alleen 100% veilige fietsen zouden op de 

markt mogen komen.  

Maar we kijken nog verder :  

1.149. We willen fietshoofdwegen in centra, naar het model van de Nederlandse gemeente Houten. De 

hoofdwegen in het centrum zijn er voor het fietsverkeer, het autoverkeer wordt omgeleid.  

 

1.150. We pleiten voor een netwerk van fietsstraten binnen de bebouwde kom waar fietsers voorrang 

hebben op auto’s 

 

1.151. Aansluitend streven we naar de realisatie van echte fietssnelwegen buiten de bebouwde kommen. Dat 

kan door de omvorming van functionele en recreatieve fietsroutes tot fietssnelwegen.  

 

1.152. Als er geen fietspaden hoeven te zijn (bv. in autoluwe stedelijke centra) waarbij voorkeur gegeven 

wordt voor gemengd gebruik van de weg), moet de weg ook fietsvriendelijk ingericht worden. 

Comfort 

1.153. Je kan fietsen om te trainen, te sporten, omdat je wil afzien. Maar als je dagelijks naar school of je 

werk fietst, dan heb je recht op het hoogste comfort. De duurzaamste vervoerswijze verdient het hoogste 

comfort en de kortste weg. Daarvoor is afstemming nodig met de wegbeheerders (meestal de gemeente 

of het gewest). Groen! wil de kwaliteitsnormen, opgenomen in het Vademecum Fietsvoorzieningen, 

verplicht maken. 
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1.154. Groen! steunt de vraag van de Fietsersbond om voor de aanleg van fietspaden waar mogelijk 

(waterdoorlatend) asfalt te gebruiken. Elk fietspad moet voldoen aan een door een meetfiets 

controleerbare kwaliteit. 

 

1.155. Groen! wil betere en beschutte fietsstallingen in alle kernen, woonwijken en winkelgebieden. Groen! 

wil dat de Vlaamse overheid hierin een wetgevende en coördinerende rol speelt, bv. door een aantal 

fietsstallingen verplicht te stellen bij het afleveren van bouwvergunningen voor kantoorgebouwen, 

flatgebouwen en sociale woonwijken.  

 

1.156. Bewoners hebben het recht om een autoparkeerplaats voor hun deur om te zetten in een 

fietsenstalling.  

 

1.157. Het gewest kan gemeenten helpen om te investeren in een netwerk van stallingen met leenfietsen en 

fietsherstelpunten. Via sociale tewerkstelling kan hier een hele nieuwe lokale economie rond 

fietsmobiliteit opgezet worden.  

 

1.158. Groen! pleit voor het ter beschikking stellen van een fietsrouteplanner om bestaande fietspaden en 

trage wegen maximaal te laten gebruiken. 

 

1.159. Alle diensten van wegbeheer moeten beschikken over materieel om fietspaden te vegen (bladeren, 

sneeuw, vuil, glas,…). Alleen met het juiste materiaal kan resultaatgericht worden onderhouden. Bij 

sneeuw helpt enkel vegen. Strooien heeft nauwelijks effect op fietspaden. 

 

1.160. Je moet met de fiets vlot op het openbaar vervoer kunnen. De NMBS, de Lijn en de MIVB zijn nog altijd 

te weinig ambitieus wat fietsstallingen betreft. Groen! gaat voor een inhaaloperatie voor nieuwe ruime 

overdekte stallingen aan haltes van openbaar vervoer. Voor ons is dit belangrijker dan de aanleg van 

nieuwe parkeerplaatsen voor auto’s. Aan alle grotere stations wil Groen! fietsverhuur- en herstelplaatsen 

(‘fietspunten’), waar reizigers goedkoop een fiets kunnen huren. Naar het model van de Nederlandse OV-

fietsen. Gewest en gemeenten kunnen hier rond samenwerken met de vervoersmaatschappijen. Stations 

en transferia kunnen de belangrijkste knooppunten worden in een ruimer netwerk van leenfietsen. 

 

1.161. De werknemers van De Lijn krijgen nog steeds geen fietsvergoeding. Het is evident dat de Vlaamse 

overheid er alles aan moet doen om dit snel te realiseren. 

 

1.162. Er is een efficiënte fietsregistratiedatabank nodig om een echt antidiefstalbeleid te voeren. Maar dan 

is het nodig dat op het terrein ook gecontroleerd wordt of fietsen niet gestolen zijn. En ook voor het 

comfort van de fietser kan de wegcode aangepast worden: bv. om fietsers de kans te geven rechtsaf door 

rood licht te rijden. Het aangeven van fietsongevallen kan stukken eenvoudiger.  

 

1.163. Om fietsen op langere afstanden voor meer mensen toegankelijk te maken, steunen we ook 

technische hulpmiddelen: pedelecs (fietsen met trapondersteuning), elektrische fietsen en driewielers, én 

windtunnels.   

 

Vlaanderen op nieuwe sporen 

Er is de laatste jaren geïnvesteerd in de Lijn en in de MIVB. In de steden zijn enkele metrolijnen verlengd. In het 

buitengebied werd ingezet op basismobiliteit. Maar het aandeel van de autoverplaatsingen zakt nauwelijks. 
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Bussen worden geleidelijk uitgerust met filters, maar blijven vervuilen. De Lijn hamert al jaren op het belang 

van een goede doorstroming, maar de  reistijd van bussen en trams verlaagt niet. En de samenwerking tussen 

de NMBS (de treinen) en de gewestelijke vervoersmaatschappijen (bussen en trams) blijft zeer moeizaam.  

De laatste jaren werden voortdurend beloftes gedaan. Om de haverklap kondigde de minister nieuwe plannen 

en  nieuwe verbindingen aan. Er was het Masterplan met tramverlengingen voor de stad Antwerpen, de bussen 

in het kader van het Brabant Brussel Net en het Gewestelijk Expressnetwerk (GEN) voor Brussel,  het 

Spartacusplan voor Limburg, het Pegasusplan voor de Vlaamse Ruit en ten slotte het Neptunusplan voor de 

kuststreek. En daarbovenop werden nog nieuwe ideetjes voor tramverbindingen gelanceerd. In de 

meerjarenbegroting van de Vlaamse regering is voor al dit fraais echter onvoldoende geld voorzien. Meer zelfs 

de kosten die de voorbije jaren gedaan werden via PPS (publiek-private samenwerking of zgn. alternatieve 

financiering) komen in feite neer op eens zo vele vormen van debudgettering, waarvoor we nog jaren de 

beschikbaarheidvergoedingen zullen moeten afbetalen. 

Wij willen de stap zetten van aankondigingbeleid naar realisaties: transparante beslissingen op basis van 

transparante budgetten. Dat kan alleen als we duidelijke keuzes durven/kunnen maken: minder geld voor de 

auto, meer geld voor openbaar vervoer. In de voorbije Vlaamse regering was hiervoor onvoldoende samenhang 

en eensgezindheid. 

 

De toekomstvisie van Groen! Een aantrekkelijk aanbod: wie wil er  nu nog met de auto? 

1.164. Openbaar vervoer moet flitsend en trendy worden, slim en schoon, comfortabel en veilig. In de grote 

steden willen we centra en hoofdstraten waar enkel trams rijden en geen auto’s. Dienstregelingen 

worden afgeschaft. Alle trams rijden op het metroprincipe (max. om de 5 minuten een aansluiting). 

Bussen worden in de kernen vervangen door trams of – voor korte trajecten – door people movers 

(automatische busjes bv. op monorails of rolbanden).  

 

1.165. De geplande tramprojecten in Antwerpen en Gent moeten prioritair gerealiseerd worden. In 

Antwerpen de verbindingen met de eerste gordel (Boechout, Kontich, Ekeren, Wijnegem, Wommelgem) 

en lightrailverbindingen tot de tweede gordel. In Gent de uitbreiding richting Zwijnaarde, maar ook de 

vertramming van bestaande buslijnen (de lijnen 70-78 en lijn 3). In middelgrote steden (Leuven, 

Mechelen, ...) willen we het openbaar vervoer enten op bovengrondse tram- of trolleywegen. We willen 

een grootschalig investeringsprogramma in lightrailverbindingen. Voor ons is dat het alternatief voor de 

wegeninvesteringen van deze Vlaamse regering. Regiotram/trein-netten die aansluiten op het spoor, 

kunnen onze voorsteden bedienen en het aantal autoverplaatsingen echt drukken. Zo bv. een 

lightrailverbinding van Hasselt richting Maastricht. Voor lange afstanden zet je treinen in, voor korte 

afstanden bussen of stadstrams. Voor de afstanden tussenin kun je kiezen voor nieuwe voertuigtypen 

(light trains) die op bestaande treinsporen of nieuwe sporen kunnen rijden en zo zorgen voor 

hoogwaardige lightrailverbindingen die een hogere frequentie bieden, die makkelijker afremmen en 

optrekken en ook minder vervuiling uitstoten dan stoptreinen. Op korte termijn kunnen ook de 

snelbusbanen op autostrades een belangrijke rol blijven spelen. Groen! pleit voor een nieuw 

samenwerkingsmodel tussen de Lijn, de MIVB en de NMBS voor de uitbating van lokale treinen en de 

integratie van trams, bussen en treinen. Ook in het Brussels gewest moet een samenwerkingsverband 

tussen de verschillende vervoersmaatschappijen (De Lijn, MIVB, TEC en NMBS) borg staan voor een 

kwalitatief en geïntegreerd aanbod in en rond Brussel en Brabant. 

 

1.166. Op veel trage of landelijke lijnen blijven bussen de beste keuze. Maar ook hier willen we naar meer 

comfort en betere milieuprestaties. Een zitplaats op een bus moet eerder regel dan uitzondering zijn. De 

doortocht van bussen mag de leefbaarheid van buurten niet schaden. Binnen tien jaar mogen er alleen 
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nog hybride bussen rondrijden in Vlaanderen, als overstap naar 100% ‘zero emissie’-voertuigen. Waar 

mogelijk worden er kleinere elektrische bussen ingezet (buurtbussen en belbussen). 

 

1.167. De dienstverlening van veel bussen stopt abrupt aan de landsgrenzen. Dat is niet meer van deze tijd. 

Het grensoverschrijdend vervoer moet verder uitgebouwd worden. 

 

1.168. De Lijn kan en moet en grotere rol spelen in het woon-werkverkeer. 

 Betere ontsluiting van bestaande bedrijventerreinen. 

 Inplanting van nieuwe bedrijventerreinen koppelen aan een goede ontsluiting met het openbaar 

vervoer. 

 Aanleg voetpaden en aparte busbanen voor een betere bereikbaarheid van bedrijven met het 

openbaar vervoer. 

 Verhoging van het aanbod op drukke pendeltrajecten.   

 Een instapabonnement voor nieuwe werknemers: nieuwe werknemers krijgen gratis een tijdelijk 

abonnement om kennis te maken met het aanbod aan openbaar vervoer. 

 

1.169. Groen! wil ook het laatavond- en nachtvervoer uitbouwen. Het bestaande aanbod volstaat vaak niet 

voor wie ’s avonds werkt, een avondopleiding volgt of een culturele activiteit wil bijwonen, … Vooral in de 

weekends kan een uitgebreid en zeker aanbod een belangrijke bijdrage zijn om het aantal 

weekendongevallen met de wagen te verminderen. In en rond grote steden willen we dat de gewone 

diensten nog later rijden. En daarbovenop willen we het nachtaanbod uitbreiden. In Brussel zijn er al 17 

nachtlijnen. In Leuven zijn het er 10, in Antwerpen 9, in Gent 6, in Oostende 5. Maar een dienstverlening 

de klok rond is er nog niet (in Leuven tot 2u, in Oostende tot 2u30, in Brussel tot 3u, in Antwerpen tot 

3u30, in Gent tot 4u45). De taxi kan een aanvullende rol spelen. Groen! vindt dat op vrijdag en 

zaterdagavonden in alle grotere steden tot 2u. een gewone dienstverlening kan aangeboden worden. De 

nachtdienst zou tot 5u. moeten lopen. Ook op weekdagen is een minimale dienstverlening ’s avonds laat 

nodig. 

 

1.170. Betere doorstroming.  

 Een betere doorstroming is een topprioriteit. Jaarlijks gaan miljoenen euro’s overheidsgeld verloren 

door bussen en trams die zich vastrijden in het verkeer. Openbaar vervoer wordt pas echt 

aantrekkelijk als de reistijd kan wedijveren met die van het privévervoer. 

 We willen dat er meer werk gemaakt wordt van actieve verkeerslichtenbeïnvloeding, waarbij 

onmiddellijk (zonder wachttijd) voorrang wordt gegeven aan bussen of trams (zoals in Keulen of 

Maastricht). 

 We willen een maximale wachttijd voor trams en bus op eigen bedding aan verkeerslichten 

reglementair vastleggen. 

 Uitstulpende bushaltes (= de bus houdt halt op de rijweg) in plaats van haltehavens en bussen die 

terug moeten invoegen. 

 (Werkende) ticketautomaten aan alle haltes. 

 

1.171. Comfortabel en toegankelijk openbaar vervoer. Groen! wil niet alleen meer en sneller openbaar 

vervoer, Groen! wil ook het comfort voor de reiziger verhogen. Dat kan door: 

 Groen! wil nieuwe comfortabele tramstellen. De oudste trams in Antwerpen zijn inmiddels meer dan 

48 jaar oud, de tramvloot is er gemiddeld 30 jaar oud. In Gent zijn de oudste trams meer dan 37 jaar 

oud. Deze voertuigen zijn onvoldoende toegankelijk voor kinderwagens, rolstoelen, bagage, fietsen. 

Om de capaciteit te verhogen kan op de stamlijnen beter gekozen worden voor nog langere 

tramstellen. Er zijn al stellen met 9 geledingen en 400 comfortabele plaatsen op de markt (de 

Hermelijn heeft 5 geledingen en 250 plaatsen).  
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 Voldoende en voldoende brede zitplaatsen. 

 Versnelde verbetering van de toegankelijkheid van haltes, perrons, verkoop- en onthaalinfrastructuur 

en rijtuigen. We willen vertegenwoordigers van de gebruikers, inzonderheid personen met een 

handicap en senioren, actief betrekken bij het toegankelijkheidsbeleid. Ze kunnen advies geven en 

kunnen knelpunten signaleren. Zeker de premetrostations in Antwerpen moeten zo snel mogelijk 

toegankelijk gemaakt worden. 

 Comfortabele en bereikbare wachtaccommodatie. 

 Het gewone openbaar vervoer dient voor iedereen maximaal toegankelijk te zijn. In principe moeten 

rolstoelgebruikers mee kunnen, zonder dat ze op voorhand een afspraak moeten maken.  

 Groen! vindt dat de gemeenten en de Vlaamse overheid de mindermobielencentrales actief moet 

ondersteunen. De 220 mindermobielencentrales in Vlaanderen vervoeren mensen die nood hebben 

aan persoonlijke ondersteuning, geen gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoer, maar 

die financieel niet in staat zijn om een taxi te nemen. Groen! wil een decretale erkenning van de 

mindermobielencentrales, waardoor een subsidiëring en het statuut van de vrijwillige chauffeurs 

officieel kunnen geregeld worden.  Groen! vraagt ook dat het Vlaams gewest voor 50% zou 

tussenkomen in de kilometervergoeding voor de vrijwillige chauffeurs.  

 Een regelgeving met kwaliteitseisen en prijzen voor niet-dringend ziekenvervoer (zowel voor liggend, 

zittend als rolwagenvervoer).  

 Schone en reclamevrije voertuigen. 

 Een actieplan ‘sociale veiligheid tegen agressie op trein, tram en bus’. We willen permanente 

conducteurs (kaartjesknippers) op drukke lijnen in plaats van toevallige lijnspotters. 

 Opvoering van de gebruiksvriendelijkheid van de website van de Lijn, zowel voor bus- als treinverkeer.  

 Eén gemeenschappelijk infopunt voor duidelijke en correcte informatie over reismogelijkheden en 

tarieven (naar het model van het Nederlandse OV-reisinfo). 

 

1.172. Goedkoop openbaar vervoer, met extra aantrekkelijke tarieven voor de trouwe reiziger. Groen! wil 

goedkoop openbaar vervoer, zodat trein, tram en bus voor iedereen betaalbaar zijn en de tarieven 

aantrekkelijker zijn dan de kostprijs van een autoverplaatsing over dezelfde afstand. Groen! wil in de 

eerste plaats de trouwe klant belonen. We willen bij de Lijn de invoering bepleiten van een overdraagbaar 

milieuabonnement: overdraagbaar binnen het gezin, of zelfs ruimer. School- of werk- abonnementen 

kunnen gezinsabonnementen worden in het weekend, zodat je in het weekend niet alleen met de 

kleinsten maar met het hele gezin op stap kunt.  We pleiten ook voor gratis tram- of buskaartjes op Park & 

Rides in de rand van de stad. We willen zoveel mogelijk automobilisten verleiden om hun auto achter te 

laten in de rand.  Maar dan moet er ook service geboden worden, bv. informatie, pakjesdiensten, … 

Groen! geeft de voorkeur aan een eenduidige tariefpolitiek. Goedkope tariefformules zijn voor alle 

reizigers binnen een bepaalde doelgroep beschikbaar en gelijklopend. Groen! wil niet dat mensen meer 

moeten betalen voor hun ticket, enkel omdat ze in de ‘verkeerde gemeente’ wonen. Het voorbeeld van 

de tariefintegratie in Brussel kan ook in andere steden gevolgd worden. Voor alle grootstedelijke en 

regionaalstedelijke gebieden wordt gewerkt met een tariefverbond. Zo kan de eerste aanzet gegeven 

worden tot voorstedelijke netten in Antwerpen en Gent (één ticketje waarmee je op bus, tram én trein 

kunt). 

 

1.173. Groen! wil geen liberalisering van het openbaar vervoer omdat dit de openbare dienstverlening in het 

gedrang brengt. De overheid moet de bevoegdheid in handen houden over het basisaanbod en de 

tariefstructuur. 

 

1.174. De spoorwegen blijven federale materie. De gewesten zijn evenwel betrokken bij de besluitvorming en 

hebben een inbreng in het NMBS-beheerscontract. Gewesten kunnen initiatieven nemen voor de aanleg 

van spoorinfrastructuur. Zij kunnen ook de exploitatie van lokale lijnen of stations mee financieren (bv. 
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lightrailverbindingen – heropening van plaatselijke stations). De federale overheid en de gewesten sluiten 

hiertoe een samenwerkingsakkoord over het beheer en de financiering van de NMBS.  

 

Kiezen voor autoluwe steden en autovrije kernen 

In veel steden in Europa heeft men de voorbije jaren de keuze gemaakt  voor autovrije centra. Soms uit 

commerciële of toeristische overwegingen. Maar op veel plaatsen ook vanuit een bewuste keuze voor een 

duurzame mobiliteit en stadsontwikkeling. Het bekendste voorbeeld is dat van het autovrije centrum en de 

autovrije woonwijken in de Duitse stad Freiburg. 

Het autoluw maken van grotere delen van steden of centra en het inrichten van grote aaneengesloten 

voetgangerszones biedt tal van onschatbare voordelen:  

 Het verhogen van de leefbaarheid. De straat is er in de eerste plaats voor de bewoners, pas in tweede 

orde voor het verkeer. We willen de straat terug opeisen voor wie er woont. Bewoners in een 

autoluwe straat kunnen rustiger wonen met minder verkeerslawaai. Ze kunnen zich (samen met hun 

kinderen) veiliger en rustiger verplaatsen. Voorwaarde is wel dat er voldoende aangepaste garanties 

komen voor de toegankelijkheid voor bewoners en prijsafspraken met parkeergarages zodat bewoners 

hun auto betaalbaar (en waarom niet gratis) kunnen stallen in (ondergrondse, eventueel zelfs 

volautomatische) buurtparkeergarages. 

 Veiligheid. Meer verkeer betekent meer ongelukken – als grotere delen van de stad autoluw zijn, 

kunnen kinderen veiliger naar school (via kindlinten) – in plaats van aparte zone 30-eilandjes voor elke 

schoolpoort, kan dan werk gemaakt worden van echt veilige schoolroutes en een 

speelweefselstructuur. 

 Verbetering van de luchtkwaliteit. Een deels autovrije binnenstad zal bewoners opnieuw de 

mogelijkheid geven ramen open te zetten. Het geeft de centra zuurstof in plaats van fijn stof, het geeft 

kinderen ademruimte in plaats van ademhalingsproblemen.   

 Goed voor handelaars en horeca. De autoluwe centra worden voor bewoners en bezoekers, voor 

winkelaars en wandelaars een betere plek om te vertoeven dan saaie verkavelingwijken of 

megashoppingcentra buiten de stad.  

 Beter voor jong en voor oud. Een stad met minder auto’s is een stad waar veel straten en pleinen 

teruggegeven worden aan de mensen, vooral de kinderen en de ouderen zouden hier van genieten. 

Kinderen krijgen meer speelhoeken, ouderen meer zitbanken. 

 Comfort voor voetgangers en fietsers. Minder auto’s in de stad betekent dat er ruim baan komt voor 

voetgangers en fietsers. 

 Vrije doortocht voor het openbaar vervoer. Trams en bussen rijden zich nog dikwijls vast in het 

verkeer of worden gehinderd door foutparkeerders. In een autoluwe stad worden trams en bussen de 

hoofdverkeersstroom. Een gestage doorstroom maar aan een voor voetgangers en fietsers veilige 

snelheid, kan permanent verzekerd worden. 

 Ten slotte is het verhogen van de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers en 

het terugdringen van de autofiles in de binnenstad een concrete bijdrage aan een lokaal klimaatbeleid. 

 

1.175. Stappen op weg naar meer autoluwe centra en wijken kunnen gezet worden door: 

 Het inrichten van meerdere autoloze (zon)dagen per jaar om zo het draagvlak geleidelijk te vergroten. 

 Meer flexibiliteit bij de organisatie van speelstraten. 

 Het uitbouwen van grote zone 30-gebieden die ook  kwalitatief ingericht worden zodat ze echt veilig 

zijn voor de zwakkere weggebruiker. Zone 30-straten die te sober zijn ingericht, zijn bv. ongeschikt als 

speelruimte voor kinderen. Veel automobilisten houden zich niet aan de maximumsnelheid van 30 

km/u. Een zone 30-straat moet als dusdanig aangekleed worden (niet alleen bij het binnenrijden van 
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de zone 30, maar over de hele zone). Door straatprofiel, brede trottoirs, fysieke snelheidsremmers, 

straatmeubilair, speeltoestellen, ruimtelijke indeling, enz.   

 Groen wil nog een stap verder zetten. Zone 30 is goed, maar voor kinderen is het niet goed genoeg.  

Bij botsingen tussen auto’s en voetgangers hebben bij 30 km/u toch nog 5 à 10% van de  aanrijdingen 

een dodelijke afloop.  Dat risico ligt dus nog altijd veel te hoog.  Groen! pleit voor de omvorming van 

zone 30 straten naar woonerven. Woonerven verdienen een comeback.  Op voorwaarde dat ook hier 

werk gemaakt wordt van een inrichting die echt afgestemd is op verblijfsfuncties zoals spelen. 

Woonerven kunnen opgewaardeerd worden tot echte speelruimten (met geparkeerde auto’s in 

‘gebundelde parkings’ of  buurtparkings).  Als dit kan in vakantieparken, waarom dan niet in 

woonwijken? 

  

Anders omgaan met de auto 

Groen! wil een verstandiger gebruik van de auto stimuleren. Veel mensen hebben een auto nodig voor hun 

sociaal leven of voor hun werk. Maar mensen gaan meer en meer bewust om met hun wagen. Dat is in hun 

eigen belang. Door autoverplaatsingen uit te sparen of gewoon door rustiger te rijden op de baan, spaar je 

tegelijk voor je portemonnee en voor het milieu.  

1.176. Durven sturen, ook fiscaal. 

 De belastingen op de wagen willen we herzien. We willen de belastingsdruk niet verhogen, wel 

verschuiven en eerlijker spreiden. Zodat we met zijn allen schoner, maar ook minder gaan rijden.  

 Wie met een kleinere of propere wagen rijdt en wie minder rijdt, betaalt minder. Wie met een grote 

wagen met veel vermogen rijdt die meer vervuilt, of wie veel kilometers rijdt, betaalt meer. Dat is niet 

meer dan eerlijk. 

 Bij de aankoop van een wagen willen we een ecobonus geven aan wie een wagen koopt die beduidend 

minder vervuilt dan zijn vorige wagen. De vervuilingsgraad meten we met de door de VITO 

ontwikkelde ecoscore (een maat voor de uitstoot van CO2, maar ook voor fijn stof en geluidshinder). 

Als je een nieuwe wagen koopt krijg je een bonus als je wagen duidelijk beter scoort op vlak van milieu 

dan het gemiddelde. Als je nieuwe wagen meer of vervuilt dan je vorige of als je eerste wagen 

beduidend slechter scoort op vlak van milieu dan de doorsnee wagen, betaal je een malus. Dit 

systeem bestaat al in Het Waals gewest. Vlaanderen blijft achter. Wat we zelf doen, doen we niet 

altijd beter.  

 We willen dat de komende legislatuur de slimme kilometerheffing een feit wordt. De bestaande BIV 

(belasting op de inverkeersstelling) en VB (verkeersbelasting) worden afgeschaft en vervangen door 

een heffing waarbij je betaalt per kilometer. Maar dan op een ‘slimme manier’. Je betaalt dan bv. 

minder als je op rustige wegen, buiten stedelijke centra of buiten de spits rijdt en als je wagen minder 

verbruikt en minder vervuilt. Sluiproutes door bewoonde centra worden ontraden. Dit systeem willen 

we in stappen invoeren. Daarbij willen we beginnen met vrachtwagens, zodat we aansluiten bij de 

evoluties zoals die in andere landen al bezig zijn (bv. de “LKW-Maut” in Duitsland). Groen! pleit voor 

de invoering van een slimme kilometerheffing in fasen samen met Nederland, of beter nog in Benelux-

verband. In Nederland is het hele project al lang gelanceerd. Het wordt dringend tijd dat we echt mee 

inpikken.  

 

1.177. Naar een schoner wagenpark, overgangsmaatregelen. Groene auto’s die het milieu niets kosten, 

bestaan niet. In ons land sterven gemiddeld meer mensen vroegtijdig door de luchtvervuiling veroorzaakt 

door het verkeer, dan rechtstreeks in verkeersongevallen. En met enkele marginale ingrepen zoals de 

bestaande (federale) CO2-korting maak je het wagenpark niet echt schoner. Groen! wil structurele 

maatregelen die echt effect hebben. We vragen de herinvoering van  premies voor de installatie van LPG-
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tanks in benzinewagens en we willen voldoende middelen voor het uitkeren van zo goed als 

kostendekkende premies voor de uitrusting van nieuwe en oude dieselwagens en vrachtwagens met 

roetfilters. Daarvoor moet de regering met voldoende middelen over de brug komen. € 4 miljoen is echt 

te weinig (in Nederland gaat het om meer dan € 60 miljoen en heb je recht op een premie voor een 

personenwagen van € 600).  Als we  erin slagen tegen 2012  10% van ons benzinewagenpark om te 

schakelen naar LPG en 90% van alle dieselwagens uit te rusten met een roetfilter, dan zal de kwaliteit van 

onze lucht echt beter worden. Groen! vraagt niet meer dan dat we onze internationale verbintenissen en 

de Europese normen zouden respecteren. Omdat die regelgeving er gekomen is vanuit de zorg voor onze 

gezondheid. Maar onze regering gaat liever in Europa lobbyen om die gezondheidsnormen af te zwakken. 

 

1.178. Carpoolen en autodelen uitbouwen. Carpoolen wil zeggen dat een chauffeur afspreekt om meerdere 

mensen te laten meerijden (systeem Taxistop). Zo wordt autosolisme vermeden (één persoon in één 

wagen). Bij autodelen maken meerdere personen om beurten gebruik van een of meerdere 

(gezamenlijke) wagens. Dit kan zowel door de autodelers zelf geregeld zijn, als door een organisatie zoals 

Cambio of Autopia. De meeste autobezitters gebruiken hun auto te weinig in verhouding tot de tijd en de 

kosten die ze erin investeren. Niet-autobezitters zijn dan weer verplicht om zich voor elke verplaatsing uit 

de slag te trekken met het openbaar vervoer, de fiets of te voet te verplaatsen. Door een auto te delen, 

vermijd je zowel de nadelen van het individuele autobezit als van het autoloos zijn. De beste vorm van 

carpoolen is natuurlijk reizen met het openbaar vervoer. Maar in veel gevallen ben je toch aangewezen op 

een wagen. Dan is samen rijden of een deelauto nemen, een goede oplossing. Groen! wil een structureel 

beleid om het aantal carpoolers en autodelers de komende jaren substantieel te laten toenemen. We 

willen dat de Vlaamse regering een concreet streefdoel vastlegt. Groen! steunt de doelstelling van 

Taxistop: 100.000 carpoolers extra de komende vijf jaar of  10% carpoolers tegen 2015. Tegelijk willen we 

ook een doelstelling voor autodelen: bv. 1 op 10 verplaatsingen gebeurt in 2020 met een deelauto. 

Daartoe is eerst en vooral een mentaliteitsverandering nodig (positieve campagnes in de media). Groen! 

wil dat gemeenten carpoolen en autodelen actief promoten en ondersteunen (voldoende standplaatsen 

aanbieden en die ook echt vrij houden) en dat de vaste kosten van autodelen fiscaal aftrekbaar worden 

voor mensen die geen auto bezitten. Carpoolers en autodelers kunnen voor ons aanspraak maken op een 

hogere woon-werkvergoeding. Bedrijven die een hogere vergoeding toekennen, kunnen die fiscaal voor 

150% in mindering brengen. Nog beter is autodelen voor woon-werk, maar ook voor werkverplaatsingen 

te stimuleren via mobiliteitsbudgetten (zie verder). Via infrastructuuraanpassingen kan meer samen rijden 

gestimuleerd en autosolisme ontraden worden, bv. via gereserveerde wegstroken. Bij de invoering van 

een slimme kilometerheffing (zie verder) kan het aantal inzittenden mee verrekend worden. Aan alle op- 

en afrittencomplexen van autosnelwegen waar dit mogelijk is zou er een carpoolparking moeten komen. 

Ook langs de nationale wegen, waar heel vaak congestie ontstaat zouden er best carpool- of 

transitparkings komen. Deze parkings moeten een directe aansluiting kunnen bieden op het openbaar 

vervoer. Het samenbrengen van carpoolers of autodelers (via bv. het Smartpool-systeem) van Taxistop, 

wordt door de overheid ondersteund. Op die manier worden ook nieuwe vormen van car pooling mogelijk 

(eventpool, schoolpool, ...). Ook laagdrempelige systemen  kunnen gepromoot worden (bv. een sticker op 

je wagen die aangeeft dat je graag passagiers wilt meenemen). 

 

1.179. De toekomst : rijden op groene stroom. Door de sterk verbeterde batterijtechnologie (lithium-ionen 

batterijen), biedt de elektrische aandrijving steeds betere perspectieven om het autopark te vergroenen. 

De actieradius van 100% elektrische wagens blijft voorlopig beperkt. Kleine elektrische stadswagens (‘zero 

emissie’-wagens) kennen in het buitenland steeds meer succes. Gezien 80% van alle autoverplaatsingen 

binnen een straal van 20 km gebeurt, zijn zij de ideale aanvulling op fiets of openbaar vervoer binnen 

stedelijke gebieden. Zij voldoen ook aan de strengste criteria voor milieuzones in steden. Voor doorsnee 

wagens die ook voor langere afstanden gebruikt worden, bieden hybride ‘plug in’-modellen een goede 

oplossing. Dat zijn auto’s die elektrisch worden aangedreven, maar die nog altijd over een 

verbrandingsmotor (of een brandstofcel) beschikken om de batterij tijdens het rijden op te laden. Een 
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actieradius van 1000 km per tank- of beter per laadbeurt is intussen realistisch. De Groenen steunen 

elektrische wagens op voorwaarde dat de extra stroom die daarvoor nodig is groene stroom is. Concreet 

zal het vooral gaan om stroom van windturbines. Elektrische wagens laten bollen op nucleaire stroom is 

voor ons geen optie. De ontwikkeling van een (hybride) elektrisch voertuigenpark kan perfect samengaan 

met de verdere uitbouw van de capaciteit aan windenergie. Elektrowagens kunnen ingezet worden om 

overtollige windstroom die niet op het net kan, tijdelijk op te slaan en bij tekorten terug af terug af te 

geven (V2G- of ‘vehicle to grid’-technologie). Het park aan elektrovoertuigen kan zo dienst doen als 

stroomregelaar. Als de elektrovoertuigen doorgaans ’s nachts worden opgeladen, zorgen ze mee voor een 

evenwichtige spreiding van het verbruik van groene stroom.  Elektrische wagens bieden grote voordelen 

voor het milieu. Ze stoten geen schadelijke stoffen uit en hebben geen lawaaierige motoren. De CO2-

uitstoot van elektrische wagens die rijden op stroom opgewekt met een kolencentrale, is vergelijkbaar 

met de CO2-uitstoot van dezelfde wagen op benzine of diesel. Elektrische wagens op groene stroom 

stoten in principe geen CO2 uit. Door het wegvallen van de accijnzen op benzine of diesel is rijden op 

elektriciteit in theorie veel goedkoper. De Groenen willen fors investeren in de verdere ontwikkeling van 

‘plug in’-hybrides en elektrische voertuigen, in vernieuwende stroomopslagtechnieken, in een netwerk 

van gewone oplaadstations en snelladers op basis van hernieuwbare energie. Ons streefdoel is dat er in 

2030 minstens een half miljoen ‘plug in’-hybrides rondrijden in Vlaanderen. Eenzelfde evolutie zien we 

voor motorrijwielen en bussen. Maar dan wel op voorwaarde dat de omschakeling naar een elektrisch 

voertuigenpark gekoppeld wordt aan de uitbouw van groene energie om deze wagens van groene stroom 

te voorzien. Het aanbod aan groene energie kan juist ontwikkeld worden met de bedoeling om 

toenemende percentages voertuigen op groene stroom te laten rijden.  

 

1.180. Andere mogelijkheden: aardgas, waterstof of gecomprimeerde lucht. Daarnaast dienen ook andere 

pistes verder verkend te worden, bv. de opslag van energie in waterstof en de inzet van brandstofcellen. 

Mogelijk kunnen waterstof en elektriciteit in de toekomst complementair ingezet worden als 

energieopslag en/of als energiedrager
24

.  De productie van waterstof op zee (aan windmoleneilanden of 

algenplantages) zorgt voor andere transmissiemogelijkheden maar ook andere kosten. Bestaande 

pijpleidingen kunnen gebruikt worden voor het transport van waterstof gemengd met aardgas. Degelijke 

mengsels (HydroThane
25

) kunnen de overstap helpen maken naar een meer veralgemeende inzet van 

waterstof. Onderzoek naar brandstofcellen (VITO) en waterstofverbrandingsmotoren (UG) wordt verder 

ondersteund. Ook onderzoek naar wagens op aardgas of wagens die rijden op gecomprimeerde lucht 

willen we verder ondersteunen. Zo lang het niet duidelijk is welke technologie echt de beste troeven 

heeft, kan de overheid best kiezen voor diversificatie. Ook op langere termijn is het mogelijk dat 

verschillende groene technologieën naast elkaar zullen bloeien. 

 

1.181. Groen! kiest voor duurzame ‘bio’. Groen! wil een geïntegreerd beleid rond nieuwe groene 

brandstoffen. Waarbij alle ecologische, maar ook sociale voor- en nadelen bekeken worden. Op basis van 

een dergelijke integrale afweging heeft Groen! vragen bij het zonder meer promoten van biobrandstoffen 

(bv. de biodiesel, bio-ethanol of ook biogas) als motorbrandstoffen. Zeker  als de grondstoffen daarvoor 

geteeld worden in derde wereld landen ten koste van het regenwoud en soms zelfs door inzet van 

slavenarbeid. Groen! wil dat alle biobrandstoffen beantwoorden aan internationaal vastgelegde 

duurzaamheidcriteria. De inzet van biobrandstoffen als bijmengsel in gewone benzine of diesel, is weinig 

efficiënt. Biomassa die voldoet aan duurzaamheidcriteria kan beter ingezet worden bij warmteopwekking 

en stroomproductie.  

 

1.182. Groene vloten. De omschakeling naar milieuvriendelijker brandstoffen kan gebeuren doordat de 

overheid mee investeert in groene vloten, bv. via overheidsbestekken. Ook voor firma- en leasingwagens 

                                                           
24 VIWTA, Waterstof, motor van de toekomst, 2008 
25 www.hydrothane.be  

http://www.hydrothane.be/
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kunnen groene vloten gestimuleerd  worden. Groen! wil naar Nederlands voorbeeld, bedrijven en 

leasefirma’s die kiezen voor minder autokilometers en kleinere en milieuvriendelijker modellen ook 

fiscaal ondersteunen. We zijn ook voor een modulering van alle aftrekkosten (dus zeker ook de 

aankoopkost) van bedrijfswagens op basis van milieucriteria (niet alleen CO2).  

 

1.183. Steeds meer Belgen rijden met een firmawagen. Dit is een bedenkelijke evolutie. Door een 

firmawagen ter beschikking te stellen stimuleert de werkgever het gebruik van de wagen voor de woon-

werkverplaatsing En om tot een trendbreuk te komen in de richting van een duurzamer mobiliteit moet 

het overwicht van de auto in de woon-werkverplaatsingen (nu zowat 70%) juist teruggedrongen worden. 

Maar ook verplaatsingen tijdens het werk kunnen fors gedrukt worden. Groen! wil bedrijven aanzetten 

om hun werknemers te stimuleren om te kiezen voor andere verplaatsingswijzen. Dat kan door de 

bedrijfswagen te vervangen door een mobiliteitsbudget. Het mobiliteitsbudget kan toegekend worden via 

een elektronische mobiliteitskaart: een kaart met een (gratis) basistegoed, die je dan verder kunt opladen 

om van extra mobiliteitsdiensten gebruik te maken. Via deze kaart worden volgende voordelen en 

diensten aangeboden: Kaart te gebruiken op trein, tram en bus (cf. OV-chipkaart in Nederland)/ Kaart te 

gebruiken voor het ontlenen van een leenfiets/ Kaart te gebruiken voor het gebruiken van een 

deelwagen. De overheid (gewest – gemeenten – openbare besturen) kan het voorbeeld geven. Mensen 

die hun auto weg doen, krijgen zo’n kaart.  

 

1.184. Bedrijfsvervoerplannen. Groen! wil dat alle bedrijven een eigen bedrijfsvervoerplan opmaken zowel 

voor professionele als voor woon-werkverplaatsingen. In Brussel is dit al gebeurd voor alle grotere 

bedrijven. In ruil kan de (regionale) overheid bedrijven stimuli toekennen voor de duurzame keuzes die ze 

in het kader van deze plannen maken. Groen! wil  in de eerste plaats meer en comfortabeler collectief 

bedrijfsvervoer steunen en mensen steunen die niet (alleen) met de eigen wagen, maar  via het openbaar 

vervoer of car pooling naar hun werk gaan.  

 

1.185. Slimme auto’s en slimme wegen. Schoon en slim gaan samen. Slimme auto’s kunnen een belangrijke 

winst inhouden voor het milieu. ‘In car telematica’ kan helpen om zuiniger en milieubewuster te rijden 

(eco-driving)  en kan zorgen voor meer veiligheid, zowel voor de inzittenden als voor de zwakke 

weggebruikers buiten de wagen. Vrachtwagens en auto’s kunnen automatisch afstand houden, op hun 

rijvak blijven, botsingen voorkomen, enz. Via cruise control en ISA (intelligente snelheidsaanpassing) kan 

een gelijkmatige snelheid aangehouden worden (zodat minder vervuild wordt) en kunnen 

snelheidslimieten beter afgedwongen worden. Busjes of auto’s kunnen zelfs computergestuurd worden of 

kunnen zich zelf besturen. In Morgantown (VS) wordt een buslijn al bediend door chauffeurloze busjes en 

er wordt gewerkt aan ULTra-busjes (ultra light transport) die zouden verschijnen op afroep. Te vrezen valt 

echter dat deze “personal rapid transit systems” voorlopig vooral elitaire toepassingen zullen vinden (bv. 

in luchthavens). Nog ambitieuzer zijn de projecten rond geautomatiseerde autosnelwegen (automated 

highway systems) of geautomatiseerde rijstroken waar slimme wagens zich in colonnes zouden schakelen 

en voor lange afstanden zich zelf zouden besturen. De aanpassing van wegen met  gemagnetiseerde 

stalen strips vergt wel extra uitgaven. De inzet van ICT om verkeersstromen te informeren, te controleren 

of te leiden, biedt nieuwe mogelijkheden voor veiligheid en milieu, maar  roept ook nieuwe vragen op 

bijv. i.v.m. aansprakelijkheid of de toename van electrosmog. De Groenen willen ten gronde de discussie 

voeren over de vraag of we eerder moeten investeren in meer en modern openbaar vervoer  of in beter 

geleid of zelfs geautomatiseerd privévervoer. Of in een goede mix van beide. Een interessante piste is om 

geautomatiseerde rijstroken voor te behouden of enkel gratis ter beschikking te stellen voor vormen van 

meer gemeenschappelijk privévervoer (bv. deelauto’s). 

 

DUURZAAM VEILIG VERKEER 
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Verkeersveiligheid: terug meer ambitie nodig 

In 2007 vielen er 527 doden in het verkeer in Vlaanderen, dat is gemiddeld nog altijd tien doden per week. De 

doelstelling van een halvering van het aantal slachtoffers is maar voor 2/3
de

 gehaald. De daling van het aantal 

verkeersslachtoffers in Vlaanderen is zelfs stil gevallen. In 2007 vielen er 42.643 verkeersslachtoffers, dat is 

meer dan de drie voorgaande jaren. In Brussel vielen er in 2007 31 verkeersdoden, een toename t.o.v. 2006 en 

2005.  

In het Vlaams gewest tellen we 86 dodelijke slachtoffers per miljoen inwoners (in België 100). Dat is meer dan 

het Europees gemiddelde en nog altijd bijna het dubbele van de 45 verkeersoden per miljoen inwoners in 

Nederland.  

Het aantal doden en gewonden door verkeersongevallen moet niet alleen gehalveerd worden tegen 2010. Dat 

zijn nog altijd meer dan 250 en meer dan 20.000 letselongevallen per jaar. Naar het voorbeeld van Zweden en 

Nederland (“zero vision”), moeten we streven naar  nul slachtoffers in het verkeer door een geïntegreerd 

verkeersveiligheidsbeleid. Naar het model van bedrijven kan aan de gemeentegrenzen aangegeven worden 

hoeveel verkeersslachtoffers er het laatste jaar nog vielen. 

In het verkeerssysteem vandaag worden  mensen permanent overvraagd. Er worden regels opgesteld, straten 

aangelegd, wagens gemaakt die het uiterste vergen van de zelfcontrole en reactievaardigheid van alle 

verkeersdeelnemers. Maar mensen maken nu eenmaal fouten. Het verkeersysteem moet daarmee rekening 

houden. En daarbij ook uitdrukkelijk de kaart trekken van zwakke én zachte weggebruikers. Dat kan als we 

tegelijk werk maken van betere handhaving (controles), het veiliger maken van wegen én het veiliger maken 

van de wagens zelf.  

Veel beloofde maatregelen blijven hangen. Groen! wil een nieuwe impuls geven inzake verkeersveiligheid en 

verkeersleefbaarheid. 

 

1.186. Ten aanzien van de weggebruikers zelf: veralgemeende controles. 

 Groen! steunt het streven naar een logischer verkeerswet, maar wil geen uitholling. De bescherming 

van zwakke weggebruikers moet centraal blijven staan. Parkeren op voetpaden of fietspaden is voor 

ons ook een ernstig misdrijf omdat zwakke weggebruikers in gevaar gebracht worden. Groen! wil in 

principe 30 km/u in woonzones en enkel op doorgaande wegen 50 km/u. 70 km/u voor wegen buiten 

de bebouwde kom zou best de algemene regel worden en in de wegcode worden ingeschreven. Als 

het gewest ter zake bevoegd wordt, kan dit snel wet worden. 

 Groen! is voor een eerlijk handhavingsbeleid: geloofwaardige en oplopende boetes horen daarbij. 

Maar we geloven vooral in het vergroten van de pakkans en een snellere opvolging van overtredingen. 

Het aankondigen van controles via de media (‘vallende sterren’) is in een ‘zero visie’-beleid niet meer 

wenselijk. Controle is de regel, niet de uitzondering. Dit houdt een veralgemeende controle in, met 

inzet van nieuwe technieken zoals digitale camera’s en trajectbewaking.  

 Er is nood aan een gedifferentieerde inning van verkeersboetes in functie van de aard van de 

overtreding (de ingevoerde nieuwe categorisering van overtredingen), de verkeersmodus (een fiets is 

geen auto), het vermogen van het voertuig (aantal PK of optrekkracht wagen) en de financiële 

draagkracht van de overtreder. Via  een centraal bureau kunnen de pv’s voor snelheidsovertredingen, 

snel verwerkt, verstuurd en geïnd worden. Zo worden de politiediensten en parketten ontlast.  

 Het rijbewijs mag niet als een verworven recht beschouwd worden, maar geldt als een rijcontract, dat 

bij zware en/of herhaalde verkeersovertredingen voor korte of langere tijd of zelfs definitief kan 

worden ingetrokken. De invoering van een rijbewijs met punten, is het logisch sluitstuik van een 

betere handhaving. De wet werd 15 jaar geleden gestemd, maar blijft sindsdien dode letter. Een 
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rijbewijs met punten werkt perfect in Frankrijk, dat kan ook bij ons. Beginnende (maar ook meer 

ervaren) chauffeurs kunnen ook leren om zuiniger en milieuvriendelijker te rijden. Automobilisten die 

zo’n bijkomende opleiding volgen, willen we belonen.  

 Motorrijders zijn een risicogroep en willen we extra beschermen. Bv. door een verlaagde BTW voor 

veiligheidskledij voor motorrijders ook buiten het woon-werkverkeer en door een fiscale aftrek te 

voorzien voor rijopleidingen.  

 

1.187. Ten aanzien van de voertuigen. 

 Alle wagens zouden moeten voldoen aan de Europese crashtests waarbij zowel de veiligheid van 

inzittenden als van zwakke weggebruikers buiten het voertuig, verzekerd dient te zijn.  Wagentypes 

zoals bv. terreinwagens met ‘bull bar’ die zwakke weggebruikers veel zwaarder kunnen verwonden, 

willen we weren.  

 Technologische snufjes in auto’s (de zogenaamde ‘in car telematica’) moeten in de eerste plaats 

afgestemd worden  op de veiligheid van chauffeurs én van de zwakke weggebruikers. Groen! wil dat 

het experiment met intelligente snelheidsaanpassing van Gent, ook in andere steden en streken 

uitgetest wordt en zo snel mogelijk veralgemeend wordt.  

 

1.188. Ten aanzien van de wegeninfrastructuur. 

 Veilige wegen, kruispunten, fietspaden en fietssluizen, brede voetpaden, vluchtheuvels, afgeschermde 

voetgangerszones, gescheiden fietspaden, veilige vangrails. Ten onrechte wordt de inrichting van de 

weg soms als een minder belangrijke factor voorgesteld. Wegen moeten zo ingericht zijn dat 

geanticipeerd wordt op mogelijke fouten van weggebruikers. En dat bij ongevallen de letsels zo licht 

mogelijk zijn. Dat is bv. van groot belang voor motorrijders die nu de grootste risicogroep zijn 

geworden in het verkeer. Fysieke rijbaanscheiding zou de regel moeten worden. Net als fietssluizen 

aan kruispunten en veilige oversteken voor fietsers aan rotondes. Wegen worden best 

‘vergevingsgezind’ aangelegd. Als er dan toch een fout gemaakt wordt, zijn de gevolgen minder 

ernstig. Zo kunnen wegen beveiligd worden met kabelscheidingen of kreukelpalen die meegeven in 

plaats van harde of scherpe vangrails of palen waarop voertuigen zich te pletter rijden. Dat alles vergt 

extra investeringen in het veilig maken van gewest- en van lokale wegen. 

 Daartoe is een duidelijk leesbaar vademecum ‘veilige autowegen’ nodig. De bedoeling is om te 

voorkomen dat menselijke fouten, vergissingen of onwetendheid leiden tot ernstige ongevallen. Om 

dat te bereiken is preventief handelen nodig. Dus niet wachten tot er slachtoffers vallen en daarna pas 

de situatie verbeteren. Verkeersveiligheidaudits na ongevallen, maar ook preventie zijn een belangrijk 

instrument daartoe.  

 Bij hoge snelheden wordt snel en traag verkeer best gescheiden, bij lagere snelheden kan het 

gemengd worden, mits de snelheid door de inrichting van de weg zelf teruggebracht wordt tot 30 

km/u. De 30 km/u-gebieden worden 'zelfhandhavend' ingericht, zodat te hard rijden in 

schoolomgevingen of woongebieden door de inrichting onaantrekkelijk of zelfs onmogelijk wordt 

gemaakt. Want uit recent onderzoek blijkt dat er in zones 30 nog altijd te snel gereden wordt. Waar 

mogelijk zetten we nog een stap verder, naar woonerven.  

 In winkel- en woonstraten worden opnieuw meer zebrapaden ingevoerd zonder verkeerslichten. De 

wachttijd aan deze lichten valt immers doorgaans te lang uit. In dit soort straten dienen de auto’s zich 

aan te passen aan de voetgangers en niet omgekeerd. Wachttijden aan voetgangerslichten mogen 30, 

max. 45 seconden bedragen. Een nieuw voorstel is dat van de inrichting van fietsstraten waar de 

snelheid wordt afgestemd op die van fietsers en automobilisten zich aanpassen aan de fietsers. 

 Gevaarlijke wegen buiten de bebouwde kom kunnen ook structureel aangepakt worden, door het 

instellen van inhaalverboden, desnoods over kilometers, of zelfs door het fysiek scheiden van de beide 

rijrichtingen. Kruispunten dienen zo ingericht te worden dat conflicten tussen sterke weggebruikers 

(vrachtwagens, auto’s) en zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers) zoveel mogelijk vermeden 
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worden. De vervanging van kruispunten met lichten door ronde punten kan ook een belangrijke 

bijdrage bieden tot meer veiligheid, mits voldoende aandacht voor de fietsers.  

 Een veilige bewegwijzering bij wegenwerken is ook een prioriteit.  
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Ruimtelijke ordening, natuur en zee 

 

Groen! heeft zware kritiek op het natuur- en ruimtelijk beleid van deze regering. Vijf lange jaren werden 

verkwanseld. De positieve kentering onder paarsgroen werd niet doorgetrokken, maar zelfs teruggedraaid.   

 De doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen rond meer natuur, bos en groen 

worden van geen kanten gehaald. De ruimtelijke kaalslag neemt zelfs toe.  

 Jaren liberaal beheer van ruimtelijke ordening hebben geleid tot een steeds verdergaande 

versoepeling en verrommeling van de decreetgeving én van de ruimte zelf.  

 Harde functies halen de overhand, de zachte functies raken steeds meer in de verdrukking.  

 De instrumentenmix voor natuur- en bosbeleid wordt een onontwarbaar kluwen.  

 De biodiversiteit gaat achteruit. Het aantal bedreigde diersoorten neemt zorgwekkend toe. 

Er is dringend nood aan een beleidsomslag waarbij zorg voor  de natuur een centrale plaats moet krijgen en 

waardoor de biodiversiteit zich terug kan herstellen in Vlaanderen. 

Er moet een eind komen aan de ruimtelijke kaalslag in Vlaanderen  

Vlaanderen blijft verstenen tegen een hels tempo. Elke dag gaan er in Vlaanderen 8 ha aan open ruimte 

verloren. Of zestien voetbalvelden. Vlaanderen haalt de decretale doelstellingen op vlak van natuur van geen 

kanten. De Vlaamse regering lapt de bepalingen van het natuurdecreet en de natuurdoelstellingen van het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aan haar laars. De afbakening van grote eenheden natuur en van 

natuurverwevingsgebieden, de realisatie van 10.000 ha nieuw bos en de aanwijzing van  Europese 

habitatrichtlijngebieden voor bedreigde soorten blijven achterwege. Bijna een op drie planten- en diersoorten 

in Vlaanderen is bedreigd, door versnippering, milieuvervuiling en door de klimaatverandering.  

De internationale en Europese afspraken op vlak van biodiversiteit tegen 2010 worden bijna zeker  niet 

gehaald. De EU-strategie voor duurzame ontwikkeling (2001) heeft de ambitie vooropgesteld om tegen 2010 

het verlies aan biodiversiteit in Europa  te stoppen. Op wereldschaal werd  op de Wereldtop inzake Duurzame 

Ontwikkeling in  Johannesburg  (2002) afgesproken om het verlies aan biodiversiteit significant te verminderen, 

dit in uitvoering van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit van Rio (1992 (cf. doelstellingen Countdown 

2010). Binnen België doet vooral Vlaanderen het slecht. Op de opvolgconferentie(COP 9) van de VN-Conventie 

over Biodiversiteit in Bonn op 22 mei stonden we met rode kaken.  

Het laatste Natuurrapport (2007)  schetst geen vrolijk beeld van de staat van de Vlaamse natuur. De kentering 

die onder paarsgroen werd ingezet, is op alle vlakken stilgevallen. Het is dringend nodig om terug de draad op 

te nemen van een offensief natuurbeleid. Zorg dragen voor open ruimte en  natuur is ook een kwestie van 

goed bestuur.  

Een schrijnend bilan 

 Volgens het natuurdecreet moest 125.000 ha VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) afgebakend worden. 

Door de paarsgroene regering (eindstand 2004) werd 86.940 ha afgebakend, waaronder 8.000 via 

groene RUP’s. In 2007 is dat 87.045 ha geworden, dat is een toename met slechts 105 ha op 4 jaar tijd! 

Volgens de beleidsbrief van de minister zou er dit jaar nog 1.886 ha VEN bijgekomen zijn, wat het 

eindtotaal zou brengen op 88.931 ha. Dus er werd 5 jaar veel tijd verloren. 
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 Volgens het natuurdecreet moest 150.000 ha natuurverwevingsgebieden afgebakend worden. 

Momenteel is er 934 ha afgebakend!  

 

 Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moest 38.000 ha nieuwe natuur worden afgebakend. 

Slechts 11.500 ha werd gerealiseerd.  

 

 Idem voor de afbakening van 10.000 ha extra bos. Slechts 2.000 ha werd gerealiseerd.  

 

 Op het terrein is de eigenlijke beboste oppervlakte echter verminderd. Tussen 1994 en 2007 werd 

3.906 ha bos bij geplant. Maar ging er 4.239 ha bos voor de bijl dus globaal is er 333 ha MINDER bos. 

De bosuitbreidingachterstand is opgelopen van 11.500 ha in 2006 tot 12.140 ha in 2007 (t.o.v. de 

doelstelling opgelegd door het RSV, namelijk een totale bosoppervlakte in Vlaanderen van 160.000 

ha). Cf. de bosbarometer 2008 van de  Vlaamse Vereniging voor Bos :  
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 Ter vergelijking: van de 10.000 ha bijkomend industriegebied die werden voorzien in het RSV (3.000 ha 

bestaande en 7.000 ha nieuw aan te duiden) werd 7.500 ha effectief gerealiseerd en de rest zit volop 

in ontwikkeling. In het herziene RSV wordt daarenboven 6.800 ha extra gevraagd. 

 

 De erkenning van natuurreservaten is aan het stagneren. Tussen 1999-2004 was er een groei van 75% 

waarbij de oppervlakte erkende reservaten groeide van 9.000 ha naar 15.000 ha (+6.000 ha) . Tijdens 

deze legislatuur was er slechts een groei met 4.000 ha, dit is een groei van 20%.  

 

 Volgens het MINAplan 3 moest Vlaanderen tegen eind 2007 50.000 ha gebieden onder effectief 

natuurbeheer tellen. De jaarlijkse terreinverwervingen (overheid + verenigingen) vertonen de laatste 

jaren  een dalende trend waardoor de einddoelstelling niet gehaald wordt. De voorbije jaren is de 

gemiddelde aangroei 2.096 ha, wat ver onder de plandoelstelling van 5.000 ha ligt en momenteel is er 

slechts 39.365 ha onder effectief natuurbeheer.  

 

 Volgens het natuurdecreet moet voor alle ecologisch waardevolle gebieden, dit is 285.000 ha, een 

natuurrichtplan worden opgemaakt. Ook hier staat men hopeloos achterop. De toestand eind 2008 is 

dat er slechts  4 natuurrichtplannen voor een totale oppervlakte van 11.260 ha werden goedgekeurd 

en dat nog 2 natuurrichtplannen voor een gezamenlijke oppervlakte van 3.791 ha in uitvoering zijn. 

Momenteel horen we dat men het instrument van de natuurrichtplannen gewoonweg wil afvoeren… 

 

Van stagnatie naar achteruitgang 

De Vlaamse regering kon de voorbije jaren de aftakeling van natuur en open ruimte niet tegenhouden. Meer 

zelfs, het tempo van de aftakeling nam toe. Want de laatste jaren kregen de projectontwikkelaars in 
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Vlaanderen terug vrij spel, zowel op gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk/stedelijk niveau.  Ze kunnen terug 

overal hun goesting doen. Grote wegenprojecten, grote shopping malls, logistieke centra, hinderlijke bedrijven, 

prestigieuze voetbalstadions, alles is weer mogelijk. De betonlobby draait op volle toeren. Alsof er geen 

problemen van ruimtegebrek, leefmilieu of leefbaarheid voor de bewoners zouden zijn.  

In de geplande herziening van het RSV (RSV 1 bis) is vooral aandacht voor extra industrie- en extra 

woongebieden en meer  infrastructuur. Natuur of open ruimte zijn voor deze regering absoluut geen prioriteit.   

Pacta sunt servanda. Pacten dienen nageleefd te worden. Het RSV is voor ons een ruimtelijk pact. Maar dit pact 

werd de voorbije jaren op grove wijze geschonden. In dit kader kunnen ook de andere doelstellingen van het 

RSV (bv. rond industrieterreinen, woonzones of infrastructuur) niet meer als bindend  ingeroepen worden. 

Groen! wil de bakens op vlak van de bescherming van de open ruimte en de natuur grondig verzetten. Er is 

genoeg tijd verloren. Als er niet dringend nieuwe garanties komen op het behoud van bestaande en de 

ontwikkeling van nieuwe natuur, willen de Groenen niet meer meewerken aan een nieuwe pacificatie of aan 

een nieuw tijdelijk of definitief RSV 2 of RSV 2012. 

Verrommeling en versoepeling 

De Vlaamse regering was te verdeeld om een eenduidig ruimtelijk beleid te kunnen voeren. Men voerde dan 

maar een beleid van ‘voor ieder wat wils’. De formulering komt van de MINA-raad.   

Vooral de liberalen hebben jaren ingebeukt op het decreet ruimtelijke ordening van 1999 en hebben het 

ruimtelijk beleid in de feiten door geduldig sloopwerk en met de glimlach onderuit gehaald. De blik van de 

CD&V bleef verengd tot de verdediging van landbouwbelangen. De socialisten die ooit in de frontlinie stonden 

van de strijd tegen de ruimtelijke wanorde, gaven de strijd zo goed als op.  

Het gevolg is over de jaren een verregaande versoepeling van de ruimtelijke regels. De recente decreten die 

door het Vlaams parlement gejaagd worden (herziening decreet ruimtelijke ordening, decreet grond- en 

pandenbeleid), zijn de bekroning. Door de (her)introductie van de regularisatievergunning, de uitbreiding van 

de toepassingsmogelijkheden voor het planologisch attest (nu niet enkel voor bedrijven, maar ook voor 

particulieren), de nieuwe uitzonderingen voor zonevreemde constructies en recreatief medegebruik, een 

verdere uitbreiding van de reeks van verbouwingen die enkel nog meldingsplichtig zijn, … De klap op de vuurpijl 

is dat bouwmisdrijven strafrechtelijk verjaren na vijf jaar. Dit is een kaakslag aan al wie de voorbije decennia de 

bouwwetgeving wel heeft nageleefd. 

Het decreet ruimtelijke ordening werd de laatste jaren 20 keer gewijzigd en is een onoverzichtelijk rommelig 

kluwen geworden. Maar het ergste is dat daardoor de verrommeling van de Vlaamse ruimte niet werd 

tegengegaan, maar juist in de hand gewerkt wordt. Het beleid is de speelbal van particuliere belangen. Het 

eindresultaat is een verdere aantasting van de ruimte en verregaande versnippering.  

Ook de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV bis, planhorizon 2008-2012) voorspelt niet 

veel goeds. Vooral de onderdelen ‘werken’ en ‘mobiliteit ’verontrusten ons. Er wordt de mogelijkheid 

gecreëerd dat er tegen 2012 maar liefst 6.800 extra ha bedrijventerrein bijkomt. Ook worden er 16 nieuwe 

economische  concentratiegebieden aangeduid buiten de bestaande economische knooppunten. Tot slot wordt 

ook de categorisering van de wegen herzien, wat de creatie van nieuwe wegen verder faciliteert en komen er 

2.000 ha extra recreatiegebieden. 

Vrije baan voor harde ruimtelijke functies 

Uitzonderingsprocedures voor grote( infrastructuur)werken 

Deze Vlaamse regering heeft geblunderd bij de afwikkeling van grote projecten, type Oosterweelverbinding. 

Het lijkt wel alsof men niets geleerd heeft van het debacle rond het Deurganckdok. Tijdige informatie aan alle 
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betrokkenen, transparante procedures, volwaardige inspraak, het is aan deze regeringsploeg niet besteed. Het 

antwoord dat men nu wil bieden, is het verkorten van procedures voor projecten van groot strategisch belang. 

Men wil op de duur alle procedures omvormen tot noodprocedures, het ad hoc crisisbeleid tot norm verheffen. 

Op die manier worden de conflicten met omwonenden als het ware geïnstitutionaliseerd. De Nederlandse 

overheid bewijst dat het ook anders kan als men planmatig en helder te werk gaat en de mensen echt in hun 

rechten wil respecteren. Waarom kan dat in Vlaanderen ook niet? 

Als strategische projecten van bij de aanvang kaderen in een algemene ruimtelijke visie, is er veel minder een 

probleem. Maar daar knelt nu juist het schoentje. Grote infrastructurele noden zijn bovendien geruime tijd op 

voorhand gekend of kunnen geruime tijd op voorhand voorspeld worden. Dit geeft juist de kans om het proces 

volwaardig te doorlopen en de tijd te nemen om inspraak en participatie te organiseren. Het gaat niet op om 

ad hoc speciale, verkorte procedures in te roepen om bijkomende grote wegen, sluizen, … te realiseren, zonder 

dat dit afgestemd is met de algemene visie van het RSV. 

Grond- en pandenbeleid vooral in functie van meer bebouwing 

Via het decreet grond- en pandenbeleid wil de Vlaamse regering werk maken van het recht op betaalbaar 

wonen en zorgen voor meer sociale woningen in Vlaanderen. Groen! steunt deze doelstelling volmondig. 

Tegelijk vinden we dat het realiseren van meer sociale woningen niet ten koste mag gaan van de open ruimte 

of van de taakstellingen in het RSV voor uitbreiding van natuur, bos en groen.  Het realiseren van 38.000 ha 

extra natuur en 10.000 ha extra bos is even goed een opdracht voor het grond- en pandenbeleid.  

Er is nood aan een ruimtelijk activeringsbeleid, maar niet enkel om meer (sociale) woningen te realiseren, ook 

om meer natuur, bos  en groen te realiseren. Het ‘rode’ en het ‘groene’ activeringsbeleid  mogen elkaar niet 

tegenwerken. Het verlagen van de druk op de sociale woningenmarkt mag niet gepaard gaan met het verhogen 

van de druk op de open ruimte.  

Dat kan als duidelijk gekozen wordt voor het activeren van braakliggende percelen en van leegstaande 

woningen en gebouwen, eerder dan voor het versneld aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. Deze keuze 

wordt duidelijk niet gemaakt. De Vlaamse regering wil alle instrumenten  tegelijk inzetten om meer woningen 

te realiseren. Onder het mom van de sociale woonbehoeften, organiseert men een nieuwe verkavelingsgolf 

over Vlaanderen. En dan komt de groene taakstelling wel degelijk onder druk.  

Groen! pleit ervoor om de planbaten- en planschaderegeling tot een evenwichtig systeem uit te bouwen. De 

logica aan de basis van dit systeem is dat opbrengsten van planbaten moeten ingezet worden om planschade 

te compenseren of dat, met andere woorden, opbrengsten door bijkomende ‘harde bestemmingen’, moeten 

ingezet worden om de ‘zachte bestemmingen’ te helpen realiseren.  

Het feit dat nog steeds geen Grondbeleidsplan Vlaanderen bestaat, is de meest treffende illustratie van het 

blauwe non-beleid van de laatste jaren. Dit kan niet verantwoord worden door een gebrek aan decretale 

onderbouwing. Het Grondbeleidsplan wordt nu voor de zoveelste keer aangekondigd. Er komt een voorlopige 

versie tegen 2009 en een definitieve versie tegen 2012. Intussen dreigt willekeur. 

Voorrang voor meer industrieterreinen – afbouw bescherming buitengebied 

Minister Van Mechelen drukte een forse blauwe stempel op het beleid de voorbije jaren en wil dit ook de 

komende jaren blijven doen. In de kortetermijnherziening van het RSV (2007-2012) wil hij vooral de 

‘knelpunten’ aanpakken op vlak van wonen, werken, recreatie en mobiliteit (natuur en bos ontbreken manifest 

in dit lijstje) (cf. Beleidsbrief 2009, p. 36).  In zijn herziene taakstelling gaat hij voor 7.000 ha extra 

bedrijventerreinen. Hij wil een ijzeren voorraad, een reserve aan industriegronden veilig stellen.  In zijn 

beleidsbrief geeft hij zelf aan dat van de Vlaamse doelstelling bedrijventerreinen (4.100 ha) al  voor 3.463 ha 

concrete initiatieven genomen zijn. Dat is een resultaat van 84%. Van de beoogde 62.000 ha industriegebied in 
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de ruimtebalans, zitten we al op 59.500 en wordt de doelstelling nu verder opgetrokken naar 65.500ha. Dit 

volgen we niet. Want dat betekent dat paarse bestemmingen de komende jaren absoluut voorrang dienen te 

krijgen op alle andere bestemmingen. Maar tegelijk staan we quasi nergens wat de realisatie van de groene 

bestemmingen  betreft. Groen! wil een evenwichtige ruimtebalans. In de geest van het eerste RSV. 

Tegelijk stellen we vast dat we nog nergens staan wat de eerste 42 aangekondigde brownfieldprojecten 

betreft. Voor ons is de sanering van deze terreinen een absolute prioriteit, en niet het aansnijden van 

‘greenfields’.  Door een overprogrammatie van nieuwe paarse terreinen verdwijnt ook elke motivatie om werk 

te maken van duurzame ruimtesparende bedrijventerreinen. Hier ligt nochtans een heel veld open in 

Vlaanderen. Zeker als we dit vergelijken met het beleid dat ter zake gevoerd wordt in Nederland, onder meer 

wat subsidies betreft voor de intensivering van het ruimtegebruik (via clustering van bedrijven, de inrichting 

van bedrijvenverzamelgebouwen, meerlagig bouwen van bedrijfspanden, gezamenlijke parkeer- en 

opslagvoorzieningen, …). 

Naar een strikte scheiding tussen landbouw en natuur 

Intussen dringt vooral de CD&V er op aan om de doelstellingen inzake verweving van landbouw en natuur in te 

perken of zelfs geheel te schrappen. Ook minister Van Mechelen overwoog een vermindering van het IVON van 

150.000 tot 80.000 ha bij de herziening van het RSV.  Hierdoor dreigt een ruimtelijke segregatiepolitiek. 

Landbouw en natuur trekken zich elk terug op hun eigen terrein en mogen daar hun goesting doen. Een keuze 

voor splendid isolation. Gezien het beperkt areaal aan echte natuurreservaten of aan VEN-gebieden, zou dit 

geen goede zaak zijn voor Vlaanderen. In elk geval wordt daarmee de basis onder het ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen uitgehaald. De groene taakstelling raakt dan nog meer in de verdrukking. Groen! pleit juist voor 

meer in plaats van minder verweving. Waarbij we wel mee willen zoeken naar de beste werkwijzer om dit op 

een positieve manier in te vullen met alle betrokkenen.  

Laat de stad maar groeien… 

Op langere termijn, in de definitieve herziening van het RSV (na 2012) zou minister Van Mechelen zelfs 

aansturen op de vervaging van de scheidslijn tussen stedelijk gebied en buitengebied. Waardoor de moeizame 

afbakeningsprocessen van vandaag grotendeels verloren moeite zouden worden en het buitengebied opnieuw 

totaal vogelvrij zou worden voor projectontwikkelaars. Ook door deze demarche dreigt een van de pijlers van 

het Ruimtelijk Pact voor Vlaanderen onderuit gehaald te worden. Op het einde van deze legislatuur zijn de 

maskers in elk geval definitief gevallen. 

Instrumentenmix voor natuur- en bosbeleid wordt onontwarbaar kluwen  

Bij zijn aantreden liet milieuminister Peeters meteen weten dat hij minder zou gaan voor een 

verwervingsbeleid (aankopen van natuur en bos). Hij wou komen tot een betere mix van verschillende 

instrumenten. Naast verwervingen, vergoedingen voor erfdienstbaarheden bij de afbakening van bv. VEN, 

instandhoudingdoelstellingen voor speciale beschermingszones en soortbeleid, subsidies voor ecologisch 

bosbeheer, beheersubsidies voor verenigingen die natuurgebieden beheren, beheersovereenkomsten met 

landbouwers die zorg dragen voor natuur op hun gronden en steun voor meer samenwerking via 

beheergroepen.  

In het regeerakkoord werd een objectieve evaluatie van deze instrumentenmix aangekondigd. Maar die is er 

eigenlijk niet gekomen. Er ligt sinds september 2008 wel een nota voor van kabinetschef Jan Verheeke. Maar 

voor Groen! kan dit niet de beloofde ‘objectieve’ evaluatie zijn. In Nederland gebeurde een soortgelijke 

evaluatie door het Rekenhof… In de nota worden overigens nog veel vragen opgeworpen en weinig definitieve 

antwoorden gegeven. Naast de planschadevergoeding uit het decreet ruimtelijke ordening zelf, is er in het 

decreet grond- en pandenbeleid nu ook sprake van een bestemmingswijzigingcompensatie (BWC)  bij het 

omzetten van landbouw in natuur, bos of groen,  en van een compensatieregel inzake 
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bestemmingsvoorschriften (CIB) bij verweving van landbouw en natuur.  Dit decreet komt bovendien ook nog 

eens bovenop een ander decreet dat gebruikerscompensaties invoert voor landbouwers bij bestemmings-

wijzigingen.  Daarbij is het niet duidelijk wat de relatie is met al bestaande vergoedingsstelsels, bv. de 

vergoeding  natuur in kwetsbare zones ter compensatie van de beperking op bemesting, voorzien in artikel 

15ter van het mestdecreet van 1991.  

Al deze voorstellen van nieuwe compensatiemechanismen voor landbouwers komen op een moment dat de 

lang beloofde objectieve evaluatie van de instrumentenmix die ingezet wordt bij het bos- en natuurbeleid nog 

niet rond is. Wij zijn net als de Minaraad voor een volwaardig vergoedingsysteem voor landbouwers die zorg 

dragen voor natuurwaarden, maar dan op basis van meer transparantie en op basis van duidelijke wederzijdse 

engagementen. 

Wat nu voorligt is niet meer dan kunst- en vliegwerk waarmee de CD&V de landbouwlobby op haar wenken 

bedient. De vraag is echter of men hiermee de landbouwers ook op de lange termijn een dienst bewijst. Want 

men blijft uitgaan van een strikte tegenstelling tussen natuur en landbouw.  

Moeten we niet uit deze negatieve logica trachten te treden, waarbij natuur per definitie een beperkende en 

een kostenfactor wordt voor landbouwbedrijvigheid? Is het niet veel beter oplossingen te zoeken in de logica 

van het belonen van landbouwers die ook aan milieu- en natuurbouw willen doen, die het ecologisch kapitaal 

dat ze bezitten, actief willen verrijken en daarvoor dan ook alle recht hebben op een riante vergoeding? De 

logica van de vergoedingen in het kader van beheersovereenkomsten. 

Gebrek aan politieke wil 

De discussie over de instrumentenmix kan echter niet verhelen dat de doelstellingen inzake natuur, bos en 

groen van geen kanten gehaald zijn. In elk geval heeft de keuze om minder aan te kopen de voorbije jaren, niet 

tot betere resultaten geleid. Maar dat heeft vooral te maken met politieke onwil, meer dan met de 

instrumentenkeuze. De middelen en vooral ook het personeel voor actieve natuurontwikkeling of 

bosuitbreiding bleven ondermaats. In die omstandigheden blijft het om het even welke instrumenten men 

toepast, men zal dan sowieso te weinig resultaat boeken. 

 

Ons alternatief: een Ruimtelijk Herstelplan voor Vlaanderen 

Groen! wil de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen na jaren verwaarlozing, terug herstellen. Daarvoor is intussen 

een echt herstelplan nodig. Een ecologisch en sociaal herstelplan, maar dat ook economisch vruchten kan 

afwerpen en kan leiden tot veel groene jobs. Ons herstelplan voor de natuur en de open ruimte maakt 

integraal deel uit van ons globaal ecologisch herstelplan (Groene New Deal). We moeten eindelijk af van de 

mythe dat je alleen welvaart en werkgelegenheid kunt creëren door ruimte te vernietigen. Het tegendeel blijkt 

meer en meer het geval te zijn. De toekomst is aan nieuwe groene rijkdom en groene jobs door het behoud van 

ruimte, een levende bodem en natuurwaarden.  

Groen! wil mee vorm geven aan een nieuwe economische sector van natuur(project)-ontwikkelaars en 

natuurontwikkelingbedrijven die door de overheid, beheerders van stadsbossen of regionale landschappen of 

op termijn door de privé (landbouw, toerisme, horeca, vastgoed) vergoed worden voor geleverde 

ecosysteemdiensten, als daar zijn: het herwinnen van open ruimte, het herstel van de bodemrijkdom, het 

tegengaan van erosie, het verrijken van de fauna en flora, opwaardering van vegetatie, bebossing, herstel van 

watertafels, van het waterbergend vermogen, ...  Dat dient te gebeuren in respect voor het vele 

vrijwilligerswerk dat nu al gebeurt op het terrein en in nauw overleg met  de bestaande terreinbeherende 

verenigingen (bv. van Natuurpunt).  
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Natuur heeft een economische waarde en een sociale waarde. Natuur is van groot belang voor  welzijn en 

gezondheid. Zorg voor natuur is ook een belangrijk onderdeel van zorg voor het behoud van het landelijk 

karakter van het buitengebied. Het landschap van het landelijk gebied moet een algemene basiskwaliteit 

terugkrijgen om verschillende functies te vervullen, zoals landbouw, streekidentiteit, biodiversiteit en de 

daarmee samenhangende recreatieve belevingswaarde  

PPS-projecten moeten ook op vlak van het herwinnen van ruimte en van het herstel van natuurwaarden, 

mogelijk zijn. Tegenover een vermeerdering van ecologisch kapitaal dient een economische vergoeding te 

staan. Daarbij pleiten we niet voor systemen als verhandelbare ruimte- of natuurrechten (of planbaten vs. 

planschade)  omdat dit impliceert dat voor het creëren van nieuwe ruimte of natuur altijd ook andere ruimte of 

natuur wordt aangeslagen of vernietigd.  Een vergoeding voor behoud of herstel van ecologisch kapitaal is een 

beter alternatief, zowel nationaal als internationaal. Voor een groen economisch herstelbeleid is inzetten op 

het herstel of zelfs de verrijking van natuur, milieu, landschap de meest lonende investering op termijn. Van 

enkel honderden MINA-werkers moeten we komen tot enkel duizenden. Want er is meer dan werk genoeg in 

Vlaanderen als we ons niet vergenoegen met het saneren van vervuiling en het behoud van wat er aan natuur 

overblijft, maar als we echt beslissen  tot een ecologisch offensief: het herwinnen van milieuwaarden die 

verloren zijn gegaan.  

Vanuit die filosofie schuiven we vijf  belangrijke speerpunten naar voren :  

 

Voluit kiezen voor natuurontwikkeling 

In de eerste plaats gaan we voor de integrale afbakening van natuur als voorzien in het RSV. Het Vlaams 

natuurdecreet is geen vodje papier. Slechts 70% van het Vlaams Ecologisch Netwerk is afgebakend en slechts 

0,7% (sic) van het natuurverwevingsgebied. Sinds het VEN-besluit van Vera Dua is er nauwelijks vooruitgang 

geboekt.  Groen! vraagt de onmiddellijke afbakening van de volle 125.000 ha VEN en de start van de 

afbakening van het verwevingsgebied (IVON). Daarbij kan er voor ons geen sprake zijn van de vermindering van 

het IVON van 150.000 tot 80.000 ha bij de herziening van het RSV.  Vlaanderen heeft ook dringend nood aan 

een bebossingsprogramma. De regeling rond de verplichte boscompensaties moet verscherpt worden. De 

herbebossingsplicht afkopen is voor Groen! geen optie meer. Tegen 2012 heeft elke Vlaamse stad een 

toegankelijk stadsbos op fietsafstand. 

1.189. In de nieuwe plannen tot (beperkte) herziening van het RSV (2007-2012) wordt voorgesteld om de 

natuurverwevingsgebieden terug te brengen van 150.000 ha tot 80.000 ha. Dit is voor Groen! 

onaanvaardbaar.   

 

1.190. De afbakening van het VEN moet voor eind 2010 afgerond zijn, de afbakening van het IVON voor eind 

2012. Groen! wil het aankoopbeleid voortzetten om de vooropgestelde doelstelling van 50.000 ha 

natuurreservaat te halen. Groen! wil ook een inhaalbeweging voor erkenningen. 

 

1.191. Daarbovenop wil Groen! in het kader van het nieuwe RSV de discussie openen over een uitbreiding 

van het VEN (ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige natuur) en van het IVON (extra 

natuurverwevingsgebieden, bv. ook in woonzones of KMO-zones: naast groen/geel ook groen/rood en 

groen/paars). Alle landbouwzones kunnen mee instaan voor  het creëren van natuurwaarden (bv. min. 7% 

van de oppervlakte voor groen) op basis van billijke vergoedingen voor de landbouwers. 

 

1.192. Groen! steunt het streven van de natuurbeweging naar grotere aaneengesloten stukken natuur, om 

op die manier ook in Vlaanderen terug een stukje ‘wildernis’ te herstellen en ook terug ruimte te bieden 
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voor grotere diersoorten. Ook in Vlaanderen kan er meer dan wat velen geloven: van zeehonden, bevers 

en lepelaars in het Schelde-estuarium, over edelherten in de Kempen tot zwarte ooievaars, visarenden, 

wouwen en kwartelkoningen in de valleien. Op die manier kan de economische (recreatieve waarde) van 

streken ook sterk verhoogd worden.  

 

1.193. Na de zonevreemde woningen wil Groen! ook een planmatige oplossing voor zonevreemde bossen en 

natuurgebieden. Zo hoeven de vele bossen, natuurgebieden en groene gordels die nu niet groen zijn 

ingekleurd niet zomaar te verdwijnen. 

 

1.194. Groen! wil extra stimuli voor ecolinten (natuurverbindingsgebieden) die doorheen alle ruimtelijke 

bestemmingszones kunnen lopen. 

 

1.195. De opmaak van natuurrichtplannen moet versneld worden. Eventueel kan de procedure als voorzien in 

het natuurrichtplanbesluit vereenvoudigd worden. Maar dan wel zodanig dat de landbouwsector minder 

stokken in de wielen kan steken.  

 

1.196. Tegen 2012 heeft elke Vlaamse stad een toegankelijk stadsbos op fietsafstand. Stadsbossen zijn 

plaatsen bij uitstek waar natuur, bos en recreatie een plaats kunnen krijgen. Groen! wil dat tegen 2010 

elke Vlaams stad over een toegankelijk stadsbos op fietsafstand beschikt, waar natuur, bos en recreatie 

samen een plaats krijgen. Tijdens deze legislatuur zijn er daartoe al belangrijke inspanningen geleverd. 

Het is belangrijk dat deze dynamiek niet stilvalt, maar integendeel versterkt wordt.  

 

1.197. Het volgende ruimtelijk structuurplan Vlaanderen moet vertrekken van een hogere ambitie voor 

bosbehoud en –uitbreiding (20.000 ha tegenover 10.000 ha nu). Tegelijk moet bosuitbreiding 

aangemoedigd worden, door het aanpassen van wetgeving (o.m. federale pachtwet) en het vrijmaken van 

financiële middelen (o.m. uit het boscompensatiefonds). 

 

1.198. In landbouwgebieden en tijdelijk in woonuitbreidingsgebieden kan meer ruimte voorzien worden voor  

economische houtteelt. Akkerbouw en boomaanplantingen kunnen in het kader van landschapsbeheer en 

het realiseren van natuurlijke verbindingsgebiedenen samengaan (agroforestry). 

 

1.199. Groen! wil een aanscherping van de toepassing van het Bosdecreet.  

 De herbebossingsplicht kan niet meer worden afgekocht. Dit betekent dat de compensatieplicht 

conform art. 90 bis van het bosdecreet van 13 juni 1990 (uitsluitend of gedeeltelijk) door het betalen 

van een  bosbehoudsbijdrage, wordt afgeschaft.  Men moet effectief herbebossen, in de onmiddellijke 

omgeving,  en wel voorafgaand aan de ontbossing. 

 25% van alle bossen in Vlaanderen is zonevreemd en kan dus gekapt worden. En dat terwijl 

Vlaanderen een van de bosarmste regio’s van Europa is. Elke logica is hier zoek. Groen! wil dat er een 

onderzoek komt naar de bestaande zonevreemde bossen. Waardevolle gebieden krijgen een nieuwe 

bestemming als bos. De eigenaars krijgen een billijke planschade uitbetaald. Dat geldt met name voor 

de resterende Ferrarisbossen, gebieden die sinds 1780 (de uitgavedatum van de Ferrariskaarten) 

onafgebroken bebost waren. Het gaat om 1% van ons bosareaal. 18% daarvan is zonevreemd en dus 

onbeschermd.  

 

1.200. Groen! wil de middelen van het Tropisch Bosfonds opnieuw verdubbelen. Dit fonds werd door de 

huidige regering gewoon gehalveerd.  

 

Behoud en herwinnen van open ruimte 
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In het jaar 2006 ging opnieuw 29 km² open ruimte verloren in Vlaanderen. Dat is 8 hectare of 16 voetbalvelden 

per dag.  Dat is terug een toename (in 2005 was het maar 25 km²).  

1.201. Groen! vraagt een duurzaamheidnorm voor het ruimteverbruik om te vermijden dat Vlaanderen 

helemaal ‘versteent’. Duurzaam ruimtegebruik dient als een van de duurzaamheidindicatoren opgenomen 

te worden in  onze planning en rapportering rond duurzame ontwikkeling, zowel federaal, gewestelijk als 

lokaal.  Ook in de ruimtelijke plannen dient dit een nieuw en apart aandachtspunt te worden. Op lange 

termijn zou Vlaanderen best het Oostenrijkse voorbeeld van de nulgroei overnemen én zelf een 

voorbeeldregio moeten worden om de bebouwde oppervlakte te verminderen. Op kortere termijn zou 

het stapsgewijs kunnen inzetten op een maximum open ruimteverbruik van 1 ha/dag tegen 2015, een 

0,25 ha/dag doelstelling tegen 2020 en ten slotte op een 0,00 ha/dag-doelstelling tegen 2025 en een 

ontsteningsritme van 0,25 ha/dag vanaf 2025 nastreven. 

 

1.202. Groen! is voorstander van een volwaardige speculatieheffing  voor onbebouwde percelen als middel 

om de aansnijding van nieuwe woonuitbreidingsgebieden te doen stoppen. Door deze speculatieheffing 

te laten stijgen naarmate het perceel langer onbebouwd blijft liggen, zal het op de markt brengen ook 

progressiever gebeuren zodat er geen te zware verstoringen zijn. Het invoeren van een dergelijke 

speculatieheffing zal er wel voor zorgen dat én de prijzen zullen dalen (of minstens niet meer zullen 

stijgen) én de druk op de open ruimte zal afnemen. Het is niet de bedoeling om eigenaars te treffen die 1 

of 2 percelen bouwgrond in bezit hebben voor hun kinderen, deze zouden vrijgesteld worden. Het gaat 

wel om de vastgoedspeculanten die meerdere percelen laten ‘slapen’ in afwachting van nog betere tijden 

en nog meer winsten.  

 

1.203. De opbrengst van planschade- en activeringsheffingen moet voor minstens de helft gaan naar een 

Groenfonds (in het kader van het Grondfonds) voor de realisatie van meer natuur, bos en groen.  Het 

Groenfonds wordt eerst en vooral aangesproken om groene bestemmingen of overdrukken te realiseren 

en zo eindelijk de immense achterstand ter zake in te lopen, o.m. door landbouwers te vergoeden voor 

milieutaken via beheersovereenkomsten. Daarnaast kunnen uit het Groenfonds ruimtezorgpremies 

betaald worden aan particulieren, gezinnen, verenigingen en gemeenten. 

 

1.204. Groen! wil het systeem van beheerovereenkomsten met landbouwers  zowel kwalitatief als 

kwantitatief uitbreiden. De vergoedingen dienen opgetrokken te worden, zeker voor gronden die een 

groene bestemming of overdruk gekregen hebben (VEN of IVON) of die in speciale beschermingszones 

liggen (vogel- en habitatrichtlijngbieden). Op termijn kan bekeken worden met de landbouworganisaties 

of de planschadevergoedingen niet geheel kunnen geïntegreerd worden in dit soort van overeenkomsten. 

Bovendien willen we de overeenkomsten aantrekkelijk maken voor alle landbouwbedrijven. Mevrouw 

Crevits betoonde zich  erg gelukkig dat 3.500 landbouwers zo’n overeenkomst afsloten in de periode 

2000-2006. Maar in 2005 telde Vlaanderen zo’n 34.410 landbouwbedrijven. Dat wil zeggen dat slechts 

een op tien landbouwers mee zorg draagt voor natuur en groen. In onze optiek zijn alle landbouwers ook 

voor een deel behoeders van open ruimte en natuur- en landschapszorgers. Het zou dus een goede zaak 

zijn als met veel meer landbouwbedrijven een overeenkomst zou kunnen bereikt worden rond een 

vergoeding voor milieuzorgdiensten. En dan  spreken we natuurlijk over een hoger budget dan de € 16 

miljoen die nu voorzien is voor 2008 en 2009. 

 

1.205. Daarnaast willen we een pakket aan ruimtezorgpremies invoeren om gezinnen, verenigingen, 

bedrijven en gemeenten aan te zetten om zorgzaam om te springen met schaarse open ruimte en groen. 

Om ruimte te delen met andere bewoners, en met de natuur. Mensen die ervoor kiezen om meer 

compact te gaan wonen in huizen die minder ruimte in beslag nemen, mensen die ruimte delen door 
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samen te wonen, mensen die kiezen voor minder verhardingen en meer onbedekte bodem, mensen die  

aandacht hebben voor zeldzame flora en fauna in hun eigen tuin, willen we fors steunen. Groen! steunt 

de acties om meer natuur en biodiversiteit te brengen in de Vlaamse tuinen. Ook verenigingen en  

bedrijven die zuinig omgaan met ruimte, verdienen steun. Gemeenten die ervoor kiezen om geen nieuwe 

woonuitbreidingsgebieden aan te snijden, willen we veel hogere dotaties geven uit het Gemeentefonds. 

 

1.206. Op termijn kunnen bestaande belastingen aangepast worden. De zorg voor ruimtebescherming en 

groenontwikkeling kan als criterium geïntegreerd worden in de registratierechten, de onroerende 

voorheffing, de vennootschapsbelasting. Groen! wil de basis voor de berekening van de onroerende 

voorheffing herbekijken. Het kadastraal inkomen gebruiken als basis is vaak onrechtvaardig en 

achterhaald. Men straft ook vaak eigenaars die inspanningen hebben geleverd om hun huis kwalitatief te 

verbeteren. Een berekening op basis van het ruimtegebruik is ecologisch en sociaal meer gerechtvaardigd. 

In afwachting van een betere regeling worden de KI’s na grondige renovatiewerken, uitgevoerd in zones 

voor positief grootstedelijk beleid, bevroren. Het kadastraal inkomen van woningen moet ongewijzigd 

blijven als er aanpassingen worden gedaan in functie van het zelfstandig wonen van ouderen of de 

toegankelijkheid voor personen met een handicap. Ook wanneer de aanpassingen gebeuren in functie van 

woonsplitsing blijft de KI behouden. 

 

Bescherming van soorten 

28% van planten- en diersoorten in Vlaanderen is met uitsterven bedreigd. De voorbije decennia stierf een 

derde van de vlinders in Vlaanderen uit. Van de resterende 40 soorten is nog een derde bedreigd, zo bv. het 

boswitje of het gentiaanblauwtje. Deze soorten staan ook symbool voor de leefbaarheid van een heel 

ecosysteem. Als zij verdwijnen, is het omdat hun hele leefgebied verschraalt. Bedreigde vlinders zoals het 

gentiaanblauwtje zijn voor ons de graadmeter van de teloorgang van open ruimte en natuur. Als deze vlinder 

de komende jaren in Vlaanderen overleeft, zijn we terug goed bezig…  Het zou zonde zijn als onze kleinkinderen 

veel typisch Vlaamse dieren en planten alleen nog zouden kennen van afbeeldingen op wikipedia… 

1.207. Groen! vraagt een beleid dat soorten beschermt, bv. door ecolinten (corridors of 

natuurverbindingsstroken)  te voorzien voor dieren die onder druk van de opwarming migreren. 

Landbouwers die op hun gronden meehelpen om natuur en landschap te vrijwaren of te herstellen of om 

soorten te redden zoals de huiszwaluw of de wilde hamster, mogen daar ruim voor vergoed worden via 

de beheersovereenkomsten. Ook particulieren en bedrijven kunnen hun bijdrage leveren. Wie ervoor 

zorgt dat planten en dieren kunnen gedijen of migreren op of over zijn of haar terrein of tuin, wordt door 

de overheid rechtmatig vergoed  met middelen uit het Groenfonds.  

 

1.208. De vele lijninfrastructuur (wegen) in Vlaanderen liggen mee aan de bron van de versnippering. 

Beheerders van wegen zouden consequent moeten inzetten op ontsnipperingsmaatregelen en waar 

mogelijk moeten werken met ecoducten, ecotunnels, rasters, ...  De ontsnipperingsacties van de Vlaamse 

Administratie Wegen en Verkeer kenden een piek onder de vorige regering. In 2004 zakte het aantal 

acties weer...  Er zou nog veel meer kunnen ingezet worden op ecologisch bermbeheer, zowel bij het 

beheer van auto- als van spoor- en waterwegen. Hoewel het aantal acties hier de voorbije jaren duidelijk 

gestegen is. 

 

1.209. Groen! dringt aan op een forse inhaaloperatie wat de aanwijzing en vrijwaring van Europese 

habitatrichtlijngebieden betreft. De Europese habitatrichtlijn wordt in Vlaanderen compleet genegeerd. 

Van de 47 beschermde habitats in Vlaanderen evolueren slechts 2 positief. Voor alle andere (dat is 94%)  

is de evolutie matig tot zeer ongunstig (NARA 2007). In alle aquatische habitats is de situatie ronduit 

ongunstig. In alle bos- en heidehabitats is de kritische last voor stikstofdepositie overschreden. In de 
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aanwijzing van de habitatrichtlijngebieden is Vlaanderen hekkensluiter in Europa, met amper 7% van de 

70.000 ha die we zouden moeten afbakenen. We doen het stukken slechter dan Wallonië en Brussel en 

halen daardoor ook het Belgisch gemiddelde omlaag. Voor alle habitatgebieden moeten  

instandhoudingdoelstellingen bepaald worden en vervolgens ook gerealiseerd. Groen! wil tegen 2020 alle 

habitats en soorten en de natuurlijke waterlopen terug in een goede staat te brengen. In het kader van 

RSV II wordt onderzocht welke speciale beschermingszones een beschermingszone met hoofdfunctie 

natuur kunnen krijgen. 

 

Milieukwaliteit op maat van de meest kwetsbare soorten 

Vervuilende stoffen zijn het schadelijkst voor kwetsbare groepen in de bevolking zoals kinderen en ouderen. In 

de natuur worden kwetsbare soorten het meest getroffen. Veel planten en dieren gaan kapot aan de vervuiling 

van het water. Door de overbemesting in Vlaanderen zitten we nog altijd met veel te veel nitraten en fosfaten 

in ons water.   

1.210. Gezien de berichten over slechte waterkwaliteit is een versoepeling van de vergunningenstop voor 

bio-industrie voor Groen! absoluut niet meer te verantwoorden. Als we tegen 2015 minimaal een goede 

waterkwaliteit willen halen wat de concentraties fosfor in water betreft (doelstelling van het 

Natuurrapport), dan is een forse bijsturing van het beleid nodig.  Heel Vlaanderen is na lang aandringen 

van Europa tot kwetsbaar gebied verklaard. Nu moeten we  er ook naar handelen en niet alles zetten op 

het verkrijgen van uitzonderingen van Europa. Het is nodig voor het overleven van onze eigen natuur. 

 

1.211. Meer milieuvriendelijke en biologische landbouw is nodig als de natuur ons lief is. Wat het percentage 

biologische landbouw betreft, staan we in Vlaanderen ook met de billen bloot. We raken absoluut 

achterop ten opzichte van Europa. Na de stijging van het aandeel biologische landbouw onder minister 

Dua, is er geen verdere verbetering gekomen… Groen! pleit voor een versterkt Vlaams actieprogramma 

om biologische landbouw te stimuleren.  

 

 

Natuur en klimaat : kiezen voor wederzijdse bescherming 

Steeds meer planten dieren hebben te lijden onder de klimaatverandering.  Groen! blijft aandringen op een 

doortastend klimaatbeleid om de uitstoot van CO2 sterk te verminderen en zo een verdere opwarming mee te 

helpen voorkomen. Maar tegelijk is er beleid nodig om de natuur te beschermen tegen de gevolgen van de 
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klimaatverandering (adaptatiebeleid).  Dat kan door natuurgebieden te beschermen door de aanleg van 

klimaatmantels. Dat zijn beschermingszones rond de natuurgebieden, die ook goed zijn voor de landbouw en 

de waterhuishouding. Omgekeerd kan de natuur bijdragen tot de bescherming van de mens tegen de effecten 

van de klimaatcrisis  via klimaatbuffers zoals overstromingsgebieden, duinen en bossen. Een aparte aanpak is 

nodig tegen invasieve soorten die door de opwarming zich ook sterker verspreiden. 

1.212. Groen! wil de evacuatie van soorten die bedreigd worden door de klimaatwijziging, mogelijk maken.  

Door klimaatverandering gaan soorten migreren. Maar om dit mogelijk te maken moeten de afstanden 

ook echt overbrugbaar zijn, mogen er geen onoverkomelijke barrières zijn. De combinatie van 

versnippering en klimaatverandering is vooral nadelig voor soorten die kieskeurig zijn in hun 

leefgebiedkeuze of slechts kleine afstanden af kunnen leggen tussen leefgebieden. Dit zijn bijvoorbeeld 

bestuivers van planten, en veel vlinders, sprinkhanen, amfibieën en reptielen. Een goede natuurlijke 

structuur met ‘robuuste’ verbindingen is de eerste en belangrijkste voorwaarde om migrerende soorten 

te redden. Daarnaast is het verstandig extra maatregelen te nemen om de veerkracht van de natuur bij 

klimaatverandering te vergroten en de soortenrijkdom op peil te houden: 

 versneld uitvoeren robuuste verbindingen 

 versnelde aanpak van plannen voor het tegengaan van verdroging en versnippering 

 meer en grotere eenheden natuur 

 vergroten interne heterogeniteit (gradiënten) binnen natuurgebieden 

 creëren van klimaatmantels rond natuurgebieden (zie verder). 

 

1.213. Groen! is voorstander van het  inbedden van de natuurlijke structuur  in een klimaatmantel, een zone 

waarin door een gebiedsgerichte aanpak zowel natuur, landbouw, waterbeheer en recreatie profiteren 

van de aanpassingen aan klimaatverandering. Een zone rond de natuurzones  met meerdere vormen van 

geïntegreerd landgebruik, zoals natuur, landbouw, waterhuishouding en recreatie, draagt bij aan de 

veerkracht van de natuur in de natuurlijke structuur. Ook biedt een klimaatmantel ruimte om in de 

toekomst beter om te gaan met nu nog onvoorziene risico’s voor klimaatverandering. Een klimaatmantel 

komt onder meer tot stand door: 

 Het vasthouden van gebiedseigen water juist in de onmiddellijke omgeving van de natuurlijke 

structuur. Dit draagt bij aan de aanpassing van natuur én landbouw aan de klimaatverandering. 

Regionale maatregelen om het water vast te houden, bieden tevens kansen om de natuurwaarden in 

het agrarische landschap buiten de natuurgebieden  te vergroten. Een voorbeeld is het herstel van 

beeksystemen, waarbij beken weer de ruimte krijgen. Dit draagt enerzijds bij aan de regionale 

natuurkwaliteit maar heeft ook duidelijke voordelen voor de landbouw, door het opvangen van te veel 

water en het voorkomen van verdroging gedurende de zomer.  

 Het aanpassen van de landschapstructuur. Het ontwikkelen van de groen-blauwe  dooradering in het 

agrarische landschap rondom de natuurlijke structuur draagt bij aan de aanpassing aan 

klimaatverandering van zowel natuur als ook landbouw. Door de aanleg van bloemrijke akkerranden, 

houtwallen en waterlopen, wordt de omgeving van de natuurlijke structuur voor planten en dieren 

beter doorlaatbaar en bewoonbaar. Dit bevordert het verschuiven van soorten tussen natuurgebieden 

en bevordert de biodiversiteit in het agrarisch gebied. De toename van de biodiversiteit in agrarisch 

landschap biedt ook voordelen voor de landbouw. Door klimaatverandering raken de omstandigheden 

in Vlaanderen geschikt voor plaagsoorten die tot nu toe alleen in zuidelijker streken voorkwamen. 

Hierdoor neemt de kans op onbekende ziekten en plagen toe. Groen-blauwe dooradering, bv. door de 

ontwikkeling van bloemenrijke akkerranden, versterkt de natuurlijke plaagonderdrukking van het 

landschap. 

 

1.214. Groen! pleit ervoor om de natuurgebieden te laten dienst doen als klimaatbuffers. Natuurgebieden 

kunnen ons ook beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Ze kunnen dienst doen als 

multifunctionele klimaatbuffers. Bossen houden de temperatuur vast, en temperen dus de 



 Ruimtelijke ordening, natuur en zee  

96 
 

temperatuurschommeling. Laaggelegen weilanden zijn ideale overstromingsgebieden, meanderende 

beken kunnen veel meer water opslaan dan rechtgetrokken en ingebuisde sloten. Zandbanken vormen 

een natuurlijke golfbreker en voorkomen kusterosie,… In al die gevallen buffert de natuur ons tegen de 

gevolgen van de klimaatverandering: extreme temperaturen, extreme neerslag, … Als we ons willen 

bufferen tegen de klimaatcrisis, dan moeten we dringend investeren in die buffers. Zeker in een gebied als 

Vlaanderen, waar die bufferende werking tot omzeggens nul gereduceerd is. Ten eerste moet er ruimte 

voor voorzien worden.  En ten tweede moeten natuurlijke processen weer meer kans krijgen: 

overstromingen, veranderende vegetaties…  Daarnaast moet er ook geïnvesteerd worden in het behoud 

van biodiversiteit. Hoe groter de verscheidenheid van dieren en planten, des te meer ecosystemen, 

waarvan ook wij afhankelijk zijn, de schokken van de volgende eeuwen zullen overleven. Natuurlijk hangt 

dit punt nauw samen met de oppervlakte. Hoe meer ruimte voor kwaliteitsvolle natuur, des te meer 

biodiversiteit. Natuurlijk is een eenzijdige inrichting van natuurgebieden als klimaatbuffer in een land 

waar de grond al zo schaars is, niet evident. Het is daarom van belang dat de buffergebieden ook plaats 

bieden aan bijvoorbeeld recreatie, wonen en werken, … Het is de bedoeling dat ook die sectoren een 

duurzaam en klimaatbestendig karakter krijgen. 

  

Noordzee : kiezen voor herstel van natuurwaarden 

Groen! komt op voor het behoud van natuur en open ruimte overal in Vlaanderen. We tekenen voor een 

offensief natuurbehoud. Naast de afbakening van VEN en IVON en het behoud van bestaande natuur, gaan we 

voor natuurherstel en meer natuur. We menen dat natuurherstel niet enkel een ecologisch, maar ook een 

economische finaliteit heeft. Dat geldt zeker ook voor het mariene milieu, voor zee, strand, duinen en 

kustpolders. De recreatie aan de kust is een belangrijke economische factor, die op termijn haar basis dreigt te 

verliezen, als we niet kiezen voor een offensief natuurbeleid. En als de zee verder leeggeroofd wordt en de 

zeebodem verder omgewoeld door sleepnetten, dan dreigt de visserij haar eigen bestaansgrond te vernietigen. 

Er is toekomst voor de vissers op de Noordzee, maar enkel als ze de kans krijgen om over te schakelen op 

duurzame visserijmethoden. Ten slotte is er de negatieve invloed op het zeemilieu door vervuiling (vuilvrachten 

uit het binnenland – olielozingen), de klimaatverandering (de verschuiving van planktonpopulaties door de 

opwarming van het water) en de verzuring van de zee door de toename aan CO2. 

 

Kustbescherming : moet er nog zand  zijn? 

De Belgische kust is 65 km lang en wordt voor meer dan de helft beschermd door een dijk. Langs een groot deel 

van de kust  beschermen stranden en duinen het binnenland. Een groot deel van deze gebieden is al sinds 

lange tijd onderhevig aan erosie. De erosie zou toenemen als gevolg van de stijging van de zeespiegel en zal 

nog verergeren wanneer het aantal zware stormen toeneemt. Door stormen kunnen grote hoeveelheden zand 

worden weggerukt van duinen en stranden. Ook de getijden en zeestromingen langs de kust spelen een rol. 

Vandaar het nut van golfbrekers.   

Een zeespiegelstijging heeft dus belangrijke gevolgen voor de kustverdediging. Zo is berekend dat bij een 

zeespiegelstijging van een halve meter de risico’s met een factor tien toenemen. Dit is uiteraard niet 

toelaatbaar. Het Vlaams Gewest wil de zeespiegelstijging compenseren door een structurele verhoging en 

versterking van de zeewering door het uitvoeren van zandsuppleties op het strand en op de vooroever. Om een 

kilometer kust zo te beschermen dat de overstromingsrisico’s niet toenemen, is 100.000 m³ zand nodig per 10 

cm zeespiegelstijging . In een gemiddeld scenario van zeespiegelstijging (+ 60 cm tegen 2100) betekent dit voor 

onze 65 km lange kustlijn dat er in de loop van de 21
ste

 eeuw structurele verstevigingen van onze zandige kust 

dienen gerealiseerd te worden met een volume in de orde van grootte van 40 miljoen m³. Dit komt overeen 
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met een gemiddelde jaarlijkse aanvoer van 400.000 m³ zand, wat equivalent is aan het laadvolume van 

ongeveer 40.000 vrachtwagens (de zgn. ‘dumpers’). Als het echter gaat over een zeespiegelstijging van 1 meter 

tegen 2100 zal er nog veel meer zandtoevoer nodig zijn, en zullen er veel meer financiële middelen nodig zijn. 

Het benodigde zand wordt gewonnen met een sleephopperzuiger in de zee op de Vlaamse Zandbanken. AWZ 

Afdeling Kust haalt nu jaarlijks 550.000 m³ zand weg voor badstrandverhogingen en voor 

onderhoudszandsuppletie samen op de Buitenratel en Oostdijck. De winning van vooral zand, maar ook grind 

op het Continentaal Plat is met de jaren gestegen en schommelt nu rond de 1.600.000 m³. Er is een groeiende 

interesse voor zeezand, voornamelijk omdat de bestaande zandgroeven op land uitgeput raken. In het MER  

dat werd opgemaakt voor de zandwinning in het Belgisch deel van de Noordzee, wordt gewaarschuwd voor 

onvolledig herstel van de zandbanken bij overmatige extractie van zand en voor een toegenomen werking van 

de golfslag op de kust. 

1.215. Groen! maakte een Omegaplan op met structurele voorstellen om Vlaanderen beter te beschermen 

tegen de gevolgen van de klimaatverandering (het zogenaamd adaptatiebeleid). Een betere 

kustbescherming is daar een essentieel onderdel van. Dat houdt in dat bestaande duinen en 

zandbanksystemen maximaal gevrijwaard worden. Zandbanken zijn in feite de voortzetting van duinen 

onder water.  Op het moment dat de zeespiegel stijgt, is het dom bestaande natuurlijke buffers verder te 

slopen. Er dient gezocht naar een nieuw evenwicht tussen de noodzakelijke zandsuppletie en zandwinning 

op de zandbanken. Bij de verbreding en ophoging van stranden en duinen kan tegelijk gezorgd worden 

voor het herstel en de extra creatie van natuurwaarden. Zodat we een dubbele winst boeken: een betere 

bescherming tegen stormvloeden en robuuste natuurgebieden.  

 

Een natuurnetwerk op zee 

1.216. Groen! vraagt een uitbreiding van de mariene beschermde gebieden (zeereservaten) in de Noordzee 

waar niet mag gevist worden en waar ook andere vormen van exploitatie niet toegelaten worden. In deze 

beschermde zones kan de zeeflora en fauna zich herstellen. De vispopulatie groeit aan en uit ervaringen in 

het buitenland weten we dat er dan snel een ‘spill over’-effect optreedt, dat voorheen bedreigde 

vissoorten na verloop van tijd ook terug uitzwermen buiten de beschermde gebieden. Daarnaast zijn er 

ook meer zones nodig waarin enkel duurzame visserijtechnieken (geen boomkorvisserij) worden 

toegelaten of waar tijdelijke visverboden worden ingesteld (bv. tijdens de paaiperiode). Op deze wijze kan 

– net als op het land – een natuurlijke structuur of netwerk worden  afgebakend in de zee, zodat het leven 

in zee zich kan herstellen en terug tot ontwikkeling kan komen Dat is de enige wijze om op termijn terug 

een duurzame toekomst te creëren voor de visserij op de Noordzee. Het is dus een win-winsituatie. Waar 

wereldwijd de dreiging bestaat van het ontstaan van ‘zeewoestijnen’ hebben wij de plicht om in de 

Noordzee de levende zeebodem van weleer met een rijke gemeenschap van sponzen, zakpijpen, zeegras 

en grote oesterbanken geleidelijk terug te herstellen. Juist daarom moet men bij die afbakening ook 

voldoende ambitie aan de dag durven leggen. En moet er ook gekozen worden voor een sluitende 

handhaving. De afbakening van het Gericht Marien Reservaat van de Baai van Heist bv. is op dit moment 

een lege doos. Met window dressing gaan we de Noordzee niet redden.  

 

1.217. Groen! pleit voor een ambitieus herstelplan voor de zee, met onder meer volgende voorstellen: 

 Bescherming van de zandbanksystemen in de Noordzee. Grenzen aan de commerciële winning van 

zand en grint. De inrichting van windturbineparken kan perfect samengaan met de bescherming van 

de bloeiende ecosystemen in de flanken en geulen tussen de zandbanken.  

 Het vervolledigen van het natuurlijke netwerk in de zee, onder meer door de bescherming van de 

waardevolle ecosystemen die ontstaan zijn rond en om wrakken (door de creatie van 

‘puntreservaten’).   
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 Bescherming van populaties van de schelpkokerworm (Lanice Conchilega). Waar deze kokertjes in 

hoge dichtheden voorkomen in het zeezand, vormen ze oases van meer biodiversiteit, bijna een soort 

van riffen. Bv. aan de zandbank bij de Baai van Heist.  

 Werk maken van soortenbeschermingsacties bv. voor bruinvissen en witsnuitdolfijnen. Verbod op het 

recreatief gebruik van warrelnetten op het strand.  

 Werken aan de terugkeer van de oorspronkelijke oesterbanken in de Noordzee (bv. aan de 

Hinderbanken). Herstel van het evenwicht tegenover invasieve soorten (de Japanse oester).  

 Bescherming van belangrijke vogelroutes en pleisterplaatsen op de Noordzee (Trapegeer-Stroombank, 

Wenduinebank, Vlakte van de Raan). Rond de Noordzee komen 130 verschillende vogelsoorten voor. 

De speciale beschermingszones (vogelrichtlijn- en habitatrichtlijn-gebieden) moeten geactualiseerd 

worden. Bij de Franse overheid wordt aangedrongen op het stopzetten van de standjacht op 

trekvogels.  

 Stimuli voor niet-tinhoudende anti-aangroeimiddelen (ter vervanging van TBT of tributyltin) op 

scheepsrompen. Herstel van de populatie van de purperslak.  

 Nultolerantie tegenover pollutie op zee. Er vinden nog altijd gemiddeld drie olielozingen plaats per dag 

op de Noordzee. Dit kan niet langer. Groen! wil  de reders en bevrachters mee verantwoordelijk 

stellen we dringen verder aan op schone schepen (properder brandstoffen, afgave van afvalstoffen en 

afvalwater aan de havens, …). Havens mogen elkaar niet beconcurreren door soepeler om te springen 

met milieuregels.  

 

Kiezen voor een duurzame visserij 

1.218. Groen! kiest voor een behoud van de visserij op zee. Dat kan alleen als we radicaal de kaart trekken 

van meer duurzame visserijtechnieken. Als de Belgische Noordzeevloot eenzijdig op boomkorvisserij 

afgestemd blijft, heeft ze weinig of geen toekomst. Met de boomkormethode wordt de bodem 

omgewoeld, worden tal van populaties verstoord. Bovendien wordt veel zeeleven nodeloos vernietigd 

door de grote ongewenste bijvangsten aan niet-commerciële zeeorganismen en kleinere vissen (tot 80% 

van de totale vangst)  die nadien terug in zee worden gesmeten (‘discards’). De boomkorvissersboten 

verbruiken ook massa’s energie, omdat ze zware netten met kettingen over de bodem moeten slepen. 1 

kilo vis die zo gevangen wordt staat daardoor voor 2,5 liter brandstof. Gezien de tijd van de goedkope olie 

voorbij is, is dit op termijn onhoudbaar.  

 

1.219. Groen! wil gaan voor een sterke diversificatie. Alternatieve boomkortechnieken kunnen slechts zeer 

tijdelijk en in bepaalde zones soelaas bieden. Met de bestaande vloot kunnen alternatieve 

sleepnetmethodes toegepast worden zoals tweelingbordennetten, flyshooting en outriggerbordennetten. 

Maar dan enkel in zones zonder speciale bescherming. Op termijn is echter vooral toekomst voor andere 

types vissersboten met passieve vistuigen zoals de staand want (voor de visserij op tarbot en griet) en de 

hengel (voor de visserij op zeebaars) en voor alternatieve visserijtechnieken zoals potten (voor de visserij 

op de zeekat en garnalen). Groen! steunt de MSC (Marine Stewardship Council) –certificering voor 

duurzaam gevangen vis. Consumenten kunnen met de Viswijzer al zelf keuzes maken. Maar de overheid 

dient zelf zo snel mogelijk sturend op te treden zodat alle vis in de handel duurzaam gevangen vis wordt.  

 

1.220. De sportvisserij dient beperkt te worden. Het maximum van 15 kilo vis per dag is nog veel te veel. 

Recreatieve warrelnetten willen we verbieden om de dolfijn te beschermen.  

 

1.221. Groen! wil steun geven aan duurzame aquacultuur op zee of in het binnenland. Hierdoor kan de druk 

op de zeevisserij gemilderd worden (denk aan succesvolle soorten als tilapia en pancrasius). Maar dan 

dient de kweekindustrie internationaal wel sociale en ecologische normen te respecteren. Het vangen van 
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jonge vissen voor kweek (bv. tonijnen in ‘tuna farms’), verhoogt juist de druk op de vispopulatie, en is dus 

geen goed idee.  In de Belgische Noordzee is er ruimte voor kleinschalige aquacultuur (mosselen, steur, 

tilapia, oester). 

  

Bescherming van duinen, stranden en polders 

1.222. Het Plan Zeehond heeft ervoor gezorgd dat een belangrijke natuurontwikkeling mogelijk werd aan de 

IJzermonding. Wat vroeger onmogelijk leek, is nu een feit. Er komen terug zeehonden voor aan onze kust. 

Het tij kan wel degelijk gekeerd worden. Natuur kan terug heropgebouwd worden. Groen! vraagt dat het 

natuurgebied aan de IJzermonding zo snel mogelijk uitgebreid wordt met de Hemmepolder. 

 

1.223. Een ander voorbeeld van natuurberhoud en –herstel is het Zwin. Groen! vraagt prioriteit voor de 

geplande uitbreiding van het Zwin. Het aankoopbeleid van deze regering sputterde. Groen! dringt aan op 

een inhaalbeweging met snelle aankopen van belendende oude duinlandschappen zoals de Kalfsduinen, 

de Korte Duinen, het Blinckaertduinbos en de duinen van de Oude Hazegrasopolder.  

 

1.224. Ook voor de aankoop van duinen viel het aankoopbeleid stil. Het is nochtans noodzakelijk om ook 

kleinere percelen aan te kopen om de verdere privatisering (‘vertuining’) van de tuinen tegen te gaan. 

Privéomheiningen horen niet thuis in de duinen.  Het Agentschap voor Natuur en Bos moet onbebouwde 

duinen kunnen aankopen tegen een natuurprijs. Eigenaars van kustduingronden worden ook 

beheersplichtig.  Ten slotte dringen we erop aan om het strandreservaat aan de Baai van Heist uit te 

breiden met een bescherming van de zandbank voor het reservaat.  

 

1.225. Stranden en duinen moeten beschermd worden tegen overexploitatie. Er zijn meer natuurwachters 

nodig om er op toe te zien dat zorgzaam wordt omgesprongen met de natuurwaarden. Overtredingen 

worden geverbaliseerd en niet automatisch geseponeerd.  

 

1.226. Ook de kustpolders verdienen bescherming. De verdere aftakeling door inname van ruimte voor 

industrie (havens), nieuwe verkavelingen en recreatieterreinen, maar ook door de verstoring van e 

waterhuishouding en het omploegen van graslanden, moet gestopt worden. De kustpolders hebben als 

cultuurhistorisch landschap een grote ecologische, maar ook economische waarden. Net als duinen en 

stranden. 
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Landbouw en voedsel 
 

 

Gezonde voeding – eerlijke voeding 

Groen! zet zich in voor veilig en gezond voedsel. Geen voedsel met gifresten, GGO’s of overbodige additieven. 

De oprichting van het federale Voedselagentschap was een van de belangrijkste verwezenlijkingen van onze 

federale regeringsdeelname tussen 1999 en 2003. Dit agentschap draait nu naar behoren. Een nieuwe 

dioxinecrisis lijkt intussen ondenkbaar.  

Maar we willen meer. We gaan voor kwaliteit van voeding. Voedsel met een hoge voedingswaarde, voedsel dat 

gewoon lekker is. We steun de ‘slow food’-beweging, omdat we vinden dat genieten van voedsel ook terug een 

andere eetcultuur veronderstelt, waarbij je tijd maakt voor elkaar en voor je maaltijd. We kiezen ten slotte ook 

voor eerlijk geproduceerd voedsel. Voedsel waarvoor een eerlijke prijs betaald is aan boeren van bij ons of aan 

boeren in het Zuiden.   

Duurzame Landbouw 

Landbouwers staan van nature mee in voor het behoud van open ruimte, landschap en natuur- en 

milieuwaarden. Landbouw staat niet tegenover natuur en milieu. Landbouw kan beschouwd worden als een 

verrijking van bestaand ‘ecologisch kapitaal’. Met ecologisch kapitaal bedoelen we het geheel van grondstoffen 

en diensten dat de natuurlijke ecosystemen ons bieden.   

Maar als van landbouwers verwacht wordt dat ze dergelijke ecosysteemdiensten vrijwaren of mee uitbouwen, 

is het niet meer dan billijk dat daar een riante vergoeding tegenover staat, die de meerwaarde weerspiegelt die 

gecreëerd wordt voor de samenleving. In de internationale literatuur over ecologische economie spreekt men 

in dit verband steeds meer van PES, “Payment for ecosystem services”.  Landbouw is dus niet alleen van groot 

belang voor goed voedsel en voor onze gezondheid, maar is en blijft voor ons ook een wezenlijke economische 

sector. Juist omdat landbouw en milieu zo innig verweven zijn, geloven we in een blijvende toekomst voor de 

landbouw in Vlaanderen en beschouwen we de omschakeling in stappen naar een duurzame landbouw als een 

van de belangrijkste onderdelen van onze Groene New Deal en van een toekomstige groene economie. 

Het Ecologisch Voedselplan van Groen! 

Groen! werkte een Ecologisch Voedselplan uit. Daarin toonden we aan hoe het mogelijk is om landbouw en 

voeding minder industrieel, vriendelijker voor het klimaat en de natuur en gezonder voor mens en dier te 

maken. We hebben de overgang naar een ecologisch duurzame landbouw uitgezet op een tijdspad van nu tot 

2050. In die tijdspanne willen we komen tot een minder industriële landbouw en terug meer kansen bieden 

aan familiale landbouwbedrijven bij ons en kleine boeren in het Zuiden. We streven naar een 

klimaatvriendelijke CO2-neutrale landbouw en een landbouw waar afgestapt wordt van chemische producten 

en terug zoveel mogelijk gekozen wordt voor natuurlijke, biologische teelten. We streven naar een landbouw 

die niet langer ten koste gaat van veel dierenleed, waar dieren terug vrijer kunnen bewegen. Met het gevolg 

dat er ook minder dieren zullen gehouden worden. Dat soort landbouw kan zorgen voor gezonde en lekkere 

voeding en kan tegelijk duurzame landbouw worden en zelfs bijdragen aan een stelselmatige verbetering van 

ons leefmilieu. 

 

Naar een klimaatvriendelijke CO2-neutrale landbouw 
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1.227. De landbouw vandaag is sterk gemechaniseerd, verbruikt veel fossiele energie en is verantwoordelijk 

voor minstens 11% van de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen. De Vlaamse overheid kan een 

actieplan opmaken om de Vlaamse landbouwbedrijven te helpen om op termijn CO2-neutraal te 

produceren. Men kan zorgen voor gratis energie-audits voor land- en tuinbouwbedrijven en steun voor 

investeringen in energie-efficiëntie, zonnepanelen en windturbines voorgefinancierd door een 

Klimaatfonds. Verder kunnen stimulansen gegeven worden om energie te besparen door anders om te 

gaan met minerale meststoffen en krachtvoer. Vooral in de glastuinbouw zijn grote energiewinsten 

mogelijk. Via de techniek van ‘de gesloten kas’ kunnen serres uitgroeien tot zonnecollectoren en netto-

energieleveranciers. De teelt van energiegewassen kan ervoor zorgen dat de landbouw zelfbedruipend 

wordt op het vlak van energievoorziening. 

 

Voorrang voor streekproducten en voor producten van eerlijke handel 

1.228. Transport van voedsel over lange afstanden, zorgt voor veel uitstoot van CO2. Een voorbeeld is dat van 

een blikje tomatensoep met balletjes dat 32.000 kilometer aflegt voor het in onze soepkom belandt. 

Daarom kiest Groen! voor een streekgebonden landbouw. De consument heeft het recht om te weten 

hoe een product gemaakt is en bij hem of haar geraakt is (per boot, per vliegtuig, over welke afstand). 

Voedingswaren kunnen een label krijgen waarop het aantal voedselkilometers vermeld wordt. Tegelijk 

kan er een kwaliteitslabel komen én meer steun voor duurzame streekproducten. Samen met een 

promotiecampagne voor seizoensgebonden groenten. 

 

1.229. Daarnaast wil Groen! ook alle kansen geven aan producten van eerlijke handel. Niet alle voedsel kan 

lokaal geproduceerd worden.  De boeren in het Zuiden hebben ook recht op een eerlijke verloning. 

Groen! vraagt dat de Vlaamse regering in handelsrelaties met het Zuiden een duidelijke keuze maakt voor 

fair trade en een duidelijk onderscheid blijft maken tussen de fairtradecriteria en andere sociaal of 

ecologisch geïnspireerde labels. De Vlaamse overheid kan net als de Nederlandse overheid, binnen 

afzienbare tijd enkel nog duurzaam aankopen en hierbij maximaal  kiezen voor fairtradeproducten. Zeker 

wat betreft de catering binnen de Vlaamse overheidsdiensten.  

 

Minder schadelijke pesticiden - 10% biologische landbouw tegen 2020 

1.230. De Vlaamse overheid wil dat er minder pesticiden gebruikt worden in de landbouw. Maar in de 

praktijk worden boeren te weinig gesteund om te komen tot meer ecologisch verantwoorde 

bestrijdingsmethoden. Vlaanderen zou het onderzoek en de ontwikkeling van natuurlijke 

gewasbeschermingmethodes en van biologische pesticiden fors kunnen stimuleren. Vlaanderen moet de 

ambitie hebben om hierin koploper te worden wereldwijd.  

 

1.231. De Vlaamse regering heeft een Actieplan Biologische Landbouw. Maar dit plan vertoont nog te weinig 

ambitie. De vraag naar biologische producten in Vlaanderen is fors gestegen. Maar de productie kan niet 

volgen. Vlaanderen doet het wat dat betreft stukken slechter dan Wallonië. In Vlaanderen is amper 0,52% 

van de teelten biologisch, in Wallonië is dat al 3,35%. Het Europees gemiddelde is zelfs 4,3%. Het gevolg is 

dat veel bio in Vlaanderen in feite afkomstig is uit het buitenland. In Duitsland is bewezen dat er ook veel 

groene jobs kunnen gecreëerd worden in de biologische landbouw. In 2006 ging het om 41.600 

arbeidsplaatsen
26

 .  

 

                                                           
26 UmweltBundesAmt, Hintergrundpapier “Beschäftigung im Umweltschutz 2006”, juni 2008 
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1.232. Vlaanderen zou vooral de korteketenverkoop moeten stimuleren, waarbij de afstand tussen producent 

en consument zo klein mogelijk gehouden wordt. Om meer boeren de stap te helpen zetten naar de 

biolandbouw is het belangrijk dat er voldoende ondersteuning komt tijdens de periode dat boeren 

omschakelen van gangbare naar biologische landbouw. De bestaande hectaresteun kan verhoogd worden 

of men kan werk maken van prijswaarborgen,  naar het voorbeeld van de extra toeslagen die het 

Nederlandse melkbedrijf Campina biedt aan biologische melkveehouders. De overheid zou ook best de 

controlekosten voor biologische producten integraal overnemen. Het is immers niet billijk dat de boeren 

met de gezondste producten de hoogste kosten betalen. 

 

1.233. Besturen kunnen zelf een voorbeeldfunctie vervullen. In alle overheidskantines moet bio aangeboden 

worden. In scholen kan met steun van de overheid integraal omgeschakeld worden naar biologische 

maaltijden, naar het voorbeeld van de stad Rome. Zo krijgen onze kinderen de smaak te pakken. In 

Nederland blijkt dat de grote cateraars wat graag inspelen op de vraag van de overheid naar meer bio. 

 

1.234. In overleg met de federale regering en Europa moet werk gemaakt worden van betaalbare bio. 

Biologische producten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Zeker in tijden van stijgende 

voedselprijzen. De BTW op biologische producten zou best afgeschaft worden. Het tarief voor de bio- 

horeca zou best verlaagd worden van 12 naar 6%.  

 

Geen genetisch gewijzigd voedsel 

Groen! is gekant tegen het vrijzetten van genetisch gewijzigde organismen in ons milieu. Dat is een nieuwe 

vorm van biologische vervuiling. We vragen volledige openheid ter zake. Het kan niet dat er genetisch 

gewijzigde organismen vrijgezet worden, zonder dat de mensen die in de buurt wonen, er iets van weten. 

Gelukkig besliste het Europese Hof van Justitie dat autoriteiten de exacte locatie van een veld met genetisch 

gemanipuleerde organismen niet langer geheim mogen houden.  

We hebben ons in het verleden met succes verzet tegen veldproeven en we zijn principieel tegen commerciële 

teelten met GGO’s. De Vlaamse regering wil nu toch teelten met genetisch gewijzigde gewassen toelaten. Het 

minste dat men dan kan doen, is heel strikte voorwaarden vastleggen zoals afstandsregels en een sluitende 

compensatievergoeding voorzien voor gewone of bioteelten die besmet raken door kruisbestuiving. Dat zou 

gebeuren via het zogenaamde ‘co-existentiedecreet’. Maar het decreet dat werd goedgekeurd biedt geen 

enkele zekerheid. De teelt van genetisch gemodificeerde gewassen kan op geen enkele manier verhinderd 

worden, ook niet als aangetoond is dat naburige landbouwers economische schade zullen ondervinden.  Naast 

de reële risico’s op besmetting tijdens de teelt en de oogst, is de niet-GGO-landbouwer ook nog eens verplicht 

om op eigen kosten extra analyses van zijn of haar producten te laten uitvoeren, om na te gaan of er al dan niet 

besmetting heeft plaatsgevonden.  Al onze amendementen om de biologische landbouw te beschermen, 

werden verworpen.  Groen! blijft aandringen op een bijsturing van dit decreet. GGO-telers moeten voor 100% 

aansprakelijk gesteld worden (de vervuiler betaalt). Het mag niet zo zijn dat op termijn alle landbouwgewassen 

besmet raken en dat boeren niet meer kunnen kiezen voor GGO-vrije teelten. 

We vinden het daarnaast bijzonder jammer dat de vorige federale regering geen verzet aantekende tegen de 

invoer van producten met GGO’s in ons land. De consument wil eigenlijk geen genetisch gemanipuleerd 

voedsel, maar het wordt ons toch opgedrongen. Terwijl er nu ook aanwijzingen zijn dat genetisch veranderd 

voedsel gezondheidsrisico’s inhoudt. Je moet zelf kunnen kiezen of je gemanipuleerde producten koopt of eet. 

De etiketteringplicht voor GGO’s is nu zeker niet sluitend. Van de veevoeders die in België een etiket GGO-vrij 

dragen, blijkt een op de vijf toch GGO’s te bevatten. 
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1.235. Groen! wil van heel Vlaanderen een GGO-vrije zone maken. Gemeenten moeten het recht krijgen om 

hun grondgebied GGO-vrij te verklaren.  

 

1.236. Planten, dieren en mensen, of onderdelen hiervan, kunnen nooit onder het intellectuele eigendom 

van de biotechnologische uitvindingen vallen. In het Europese parlement werkt de groene fractie heel 

hard om dat tegen te gaan. 

 

1.237. Het klonen van dieren of het in de handel brengen van melk of vlees van gekloonde dieren wijzen we 

principieel af.  

 

Afbouw van de overbemesting 

Vroeger werden dieren gekweekt op boerderijen waar ook het voer voor deze dieren verbouwd werd. En de 

dierlijke afvalstoffen  werden dan gebruikt om het land te bemesten. Men spreekt dan van gemengde bedrijven 

en grondgebonden productie. Landbouw volgens het kringloop- of ‘cradle to cradle’-principe.  

Bij de intensieve veeteelt zijn bedrijven niet meer gebonden aan grond voor hun voedselvoorziening. Veevoer 

wordt van ver aangevoerd, dikwijls uit derdewereldlanden, waar het ten koste gaat van voedselgewassen of 

het milieu (regenwouden). Er worden veel meer dieren opgekweekt. Het milieu kan het afval (de mest) niet 

meer verwerken en er ontstaan grote mestoverschotten. Dat is de situatie in Vlaanderen vandaag.  Het teveel 

aan mest zorgt ervoor dat onze waterlopen erg vervuild zijn met nitraten en dat de kosten voor de productie 

van drinkwater oplopen. In 2005 veroordeelde het Europees Hof ons land omdat Vlaanderen de normen van de 

nitraatrichtlijn niet haalde.  

In 2006 keurde deze Vlaamse regering een nieuw mestdecreet en mestactieplan goed (MAP3). Daarin werd 

heel Vlaanderen aangeduid als kwetsbaar gebied, zodat er strengere normen gelden. Maar tegelijk wist men bij 

Europa belangrijke uitzonderingen (derogaties) te bedingen. En bovendien werd met het nieuwe MAP  de 

uitbreidingstop voor veeteeltbedrijven opgeheven. Het plafond voor de uitstoot van nutriënten zoals fosfaten 

en nitraten  (de ‘nutriëntenhalte’) wordt vervangen door een handel in  nutriëntenemissierechten (NER’s). 

Waar de groene minister Vera Dua de enig logische conclusie had getrokken en boeren subsidies gaf om het 

aantal dieren te verminderen (warme sanering), kiest de regering Peeters terug voor een groei van de 

veestapel. Waardoor ook de mestoverschotten weer aandikken. Volgens MAP3 kunnen veeteeltbedrijven maar 

uitbreiden op voorwaarde dat ze aan mestverwerking doen.  Het gevolg is een grote toename van 

mestverwerking in heel Vlaanderen en steeds meer hinder van mestverwerkinginstallaties. Vooral de inplanting 

van grotere mestverwerkinginstallaties in landbouwgebied ziet Groen! niet zitten.  

Uit cijfers van de Vlaamse milieumaatschappij blijkt dat de nitraatvervuiling, veroorzaakt door de afzet van te 

grote hoeveelheden mest op de Vlaamse akkers, niet verbetert :  in ongeveer 40 % van de meetpunten wordt 

de norm van 50 mg nitraat/liter overschreden. Het nieuwe mestdecreet faalt dus. In vergelijking met de vorige 

regering nemen de fosfor- en stikstofverliezen opnieuw toe. 
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Bovendien wordt het mestbeleid nieuwe stijl niet naar behoren uitgevoerd. De Vlaamse Regering legde geen 

uitvoeringsbesluiten vast  om de overschrijdingen van de nitraatnorm te bestraffen.  In 2007 werd op 2255 

percelen (26% van de metingen) een overschrijding van de norm vastgesteld. Er werd voor 379 percelen met 

zware overschrijding een boete opgelegd. Deze boetes werden door minister Crevits nu gewoon 

kwijtgescholden. Als voorbeeld van onbehoorlijk bestuur kan dat tellen. Straffeloosheid is troef, de cowboys 

die zich niet storen aan de milieuregels, krijgen van de Vlaamse regering een fikse beloning.  

1.238. Strikte voorwaarden voor mestverwerking. Groen! is een koele minnaar van mestverwerking. We 

geloven veeleer in een vermindering van de productie.  Als er dan toch mestverwerking nodig is, pleiten 

we voor ofwel kleine, bedrijfsgebonden installaties ofwel grotere installaties, maar dan op 

industrieterreinen.  We vragen een strikt handhavingsbeleid, de inzet van de best beschikbare 

milieutechnieken en aandacht voor een goede ruimtelijke  inplanting en voor mogelijke 

mobiliteitsproblemen.  Grote industriële installaties in landbouwgebeid steunen we niet. 

Mestverwerkinginstallaties kunnen voor ons geen aanspraak maken op groenestroomcertificaten.  

 

1.239. Het maken van nog striktere afspraken (convenanten) met de mengvoedersector over de productie 

van nutriëntenarme veevoeders (de zgn. aanpak aan de bron). Volgens onskan dit slechts gedeeltelijk 

soelaas brengen.  

 

1.240. Geleidelijke overstap naar terug meer grondgebondenheid. Groen! pleit voor een geleidelijke 

overgang naar een meer grondgebonden veeteelt.  Zeker in regio’s met kwetsbare gronden of in 

landschappelijk waardevolle gebieden zal men extensiever moeten werken. Bij keuze voor een 

grondgebonden productiesysteem wordt gestreefd naar een veelzijdige bedrijfsstructuur met een zoveel 

mogelijk gesloten kringloop. De reconversie wordt gesteund met middelen van het VLIF (Vlaams 

landbouw Investeringsfonds). 

 

1.241. Forse subsidies voor een warme sanering van de varkensstapel en de kippenkweek. Een inkrimping 

van de veestapel zorgt voor minder mest én voor een vermindering van andere vervuilende stoffen zoals 
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methaan (ook een broeikasgas). Via een dergelijke warme sanering wist Vera Dua als groene 

milieuminister het aantal varkens in Vlaanderen met een miljoen te verminderen. Maar intussen neemt 

het aantal weer toe. Groen! wil net als enkele jaren terug  forse subsidies voorzien voor boeren die hun 

activiteiten (vervroegd) afbouwen, hun aantal dieren verminderen of overstappen naar andere of meer 

duurzame teelten.  

 

1.242. Vermindering van het gebruik van kunstmeststoffen. Het veelvuldig gebruik van kunstmeststoffen leidt  

tot bijkomende nitraatvervuiling. Groen! wil naar een verminderd gebruik van kunstmeststoffen. Groen! 

wil de omschakeling naar meer natuurlijke bemesting actief ondersteunen. Groen! wil dat het onderzoek 

naar alternatieve bemestingsmethoden,  zoals het gebruik van klaver, wordt gestimuleerd.  

 

Diervriendelijke teelt - Minder Vlees = Minder CO2  

1.243. Vlaanderen is wereldkoploper wat het samenpakken van dieren op een beperkte oppervlakte betreft.  

Dat gaat ten koste van veel dierenleed (zie deel dierenwelzijn). En het komt onze gezondheid niet ten 

goede. Want te veel vlees eten is niet gezond.  De intensieve veehouderij is ook niet goed voor het milieu 

en voor het klimaat. Er worden tonnen mest geproduceerd. En veel CO2.  De productie van een biefstuk 

van 250 gram zorgt voor een CO2-uitstoot van tussen de 2 en 3 kilo.  De Vlaamse overheid kan ertoe 

bijdragen dat onze landbouw minder afhankelijk wordt van de invoer van veevoedergewassen.   

 

1.244. Een essentieel onderdeel van een duurzaam landbouwbeleid is de uitbouw van een vitaal en 

aantrekkelijk platteland. Dieren die op weiden en op erven kunnen rondlopen, bepalen mee het eigen 

karakter van het buitengebied. Boeren die kiezen voor minder productie, meer kwaliteit, veilig voedsel, 

leefmilieu, dierenwelzijn en diversificatie, hebben voor Groen! recht op een fikse ondersteuning, zowel op 

federaal  niveau als op gewestniveau (via de VLIF-middelen). Dat maakt volgens ook deel uit van  de steun 

die voorzien wordt voor nieuwe taken van landbouwers in het kader van milieu- en landschapsbeheer, 

zachte recreatie en toerisme. Om dit mogelijk te maken komt er een apart Fonds voor Diervriendelijke 

Teelt, om reconversie naar meer diervriendelijke teelten mogelijk te maken. 

 

1.245. Tegelijk kan de overheid  mensen aanzetten om minder vlees te eten.  Het is niet nodig dat iedereen 

vegetariër wordt. Maar als iedereen minder vlees gaat eten, zou dat een goede zaak zijn voor het milieu 

en voor onze gezondheid.  De overheid kan ervoor zorgen dat iedereen de keuze heeft. Zeker in  de eigen 

diensten kan ze het goede voorbeeld geven en een voldoende aanbod aan kwalitatieve vegetarische 

alternatieven aanbieden.  

 

Landbouw wordt ‘milieubouw’, beheersovereenkomsten als vergoeding voor milieudiensten 

Landbouw  heeft direct of indirect ook steeds te maken met natuur, milieu, beheer van open ruimte en 

landschappen.  Landbouwers krijgen een prijs voor de voedselproducten die ze voortbrengen, maar hebben 

daarnaast ook recht op een vergoeding voor de ecosysteemdiensten die ze verrichten.  

1.246. Het bestaand stelsel van beheersovereenkomsten voor landbouwers is een eerste aanzet tot het 

daadwerkelijk honoreren van actieve ecosysteemdiensten. Europa en het Vlaams gewest vergoeden de 

zogenaamde ‘agromilieumaatregelen’.  Het gaat om overeenkomsten tussen de Vlaamse 

Landmaatschappij en landbouwers “waarbij de landbouwer zich er vrijwillig toe verbindt om gedurende 

een bepaalde termijn één of meer beheerspakketten uit te voeren tegen betaling van een 

beheersvergoeding”. Het gaat dan om doelstellingen zoals soortenbescherming, perceelrandenbeheer, 
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het herstel, de ontwikkeling en het onderhoud van kleine landschapselementen, het botanisch beheer, de 

erosiebestrijding en het verbeteren van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater. De minister bepaalt 

voor elke beheersdoelstelling de beheersgebieden en kan daarvoor een beheersvisie opstellen. 

 

1.247. De Vlaamse overheid kan ervoor kiezen om dit systeem van beheerovereenkomsten zowel kwalitatief 

als kwantitatief uit te breiden. De vergoedingen dienen opgetrokken te worden, zeker voor gronden die 

een groene bestemming of overdruk gekregen hebben (VEN of IVON) of die in speciale 

beschermingszones liggen (vogel- en habitatrichtlijngbieden). Op termijn kan bekeken worden met de 

landbouworganisaties of de planschadevergoedingen niet geheel kunnen geïntegreerd worden in dit soort 

van overeenkomsten. Bovendien willen we de overeenkomsten aantrekkelijk maken voor alle 

landbouwbedrijven. Minister Crevits was erg gelukkig dat 3.500 landbouwers zo’n overeenkomst afsloten 

in de periode 2000-2006. Maar in 2005 telde Vlaanderen zo’n 34.410 landbouwbedrijven. Dat wil zeggen 

dat slechts een op tien landbouwers mee zorg draagt voor natuur en groen. Het zou een goede zaak zijn 

als met veel meer landbouwbedrijven een overeenkomst zou kunnen bereikt worden rond een 

vergoeding voor milieuzorgdiensten.  

 

1.248. Op langere termijn (tegen 2050) hebben we nog meer ambitie. Een landbouw die minder vervuilt, is 

dan niet voldoende. Op termijn kunnen landbouw en milieu naar elkaar toegroeien. Het gaat dan om 

ecologische landbouw die niet langer vervuilt of de natuur niet langer bedreigt maar ons ecologisch 

kapitaal juist verrijkt. Een soort van ‘cradle to cradle’-landbouw dus. Landbouw wordt dan zoveel als 

milieubouw… Alle landbouwers worden milieubeschermers. Of beter: alle milieubeschermers worden 

land-bouwers…  
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Dierenrechten 
 

 

Groen! wil in onze wetgeving de overstap maken van dierenwelzijn naar dierenrechten. Dat moet in de eerste 

plaats gebeuren in de federale wetgeving. Maar veel van het beleid dat van belang is voor dieren, wordt beslist 

door het Vlaams gewest. Groen! wil dat Vlaams beleid het welzijn van dieren respecteert. Maar we willen nog 

een stap verder gaan. We willen een beleid, bv. op vlak van landbouw,  dat uitgaan van de rechten van dieren. 

Levende wezens pijn besparen en wetten die wreedheid tegen dieren voorkomen, dat is een eerste en 

belangrijke stap. En zelfs daar staan we nog niet ver in. Dieren worden in Vlaanderen nog altijd op grote schaal 

mishandeld en gefolterd. Terwijl dat meestal voor niks nodig is en er alternatieven bestaan.  

Erkennen dat dieren ook rechten hebben, is nog een heel ander verhaal. Gelukkig is er intussen een heel 

andere mentaliteit gegroeid. Dankzij de inspanningen van verschillende bewegingen die opkomen voor de 

rechten van dieren. Uiteraard zijn dierenrechten nooit absoluut. Dieren zijn geen mensen. En apen of honden 

staan dichter bij ons dan ratten of muggen.  

 

Voor een gefaseerde uitstap uit de intensieve veeteelt 

De grootschalige agro-industrie in Vlaanderen is mensonterend en dieronwaardig. Het telen van dieren op 

boerderijen is verworden tot het opeenpakken van dieren in vleesfabrieken. De industriële productie van vlees 

leidt tot het systematisch schenden van dierenrechten. De dieren kunnen zich niet natuurlijk gedragen, de 

dieren zijn ziek en mismaakt, hun weerstand wordt gebroken, zodat ze ten prooi vallen aan besmettelijke 

ziekten, die dan enkel kunnen bedwongen worden door massale afslachtingen. Het gebeurde de voorbije jaren 

bij kippen, varkens, maar ook bij vissen (zalmen in kwekerijen besmet met het VHS-virus).  

De ‘bio-industrie’ zorgt voor vervuiling op grote schaal (mest) en bedreigt ook de gezondheid van de mens (bv. 

het overmatig gebruik van antibiotica bij varkens, waardoor ook de resistentie van menselijke bacteriën tegen 

antibiotica toeneemt). Het leidt ook tot een vermindering van de voedselkwaliteit. Het hele systeem is 

bovendien geheel irrationeel. Het leidt tot overproductie van vlees, ongezonde eetgewoonten bij de mens en 

tot het dumpen van vleesoverschotten in derdewereldlanden (bv. diepvries kippen), waar de lokale 

voedselproductie op die manier ondergraven wordt. Het aanpakken van geïsoleerde praktijken of toestanden 

in de veehouderij, is een onvoldoende antwoord.  

Groen! pleit voor een gefaseerde uitstap uit de intensieve veehouderij, waarbij in elke fase dieren terug meer 

rechten verwerven. 

 

De stap naar echt diervriendelijke teelt 

1.249. Groen! ijvert voor wetgeving om komaf te maken met de mishandeling van dieren door de teelt op 

industriële wijze en schaal. De overgang van het houden van kippen in batterijen en van beesten in enge 

kooien, naar scharrelkippen, - varkens, … is een belangrijke stap en we willen daar als ecologisten zwaar 

op inzetten om het ergste dierenleed te verminderen. Maar voor ons is dit niet het einddoel. Groen! ijvert 

voor een terugkeer naar echt diervriendelijke teeltwijzen, waarbij dieren zoveel mogelijk de vrijheid 

krijgen om zich buiten te bewegen en een natuurlijk leven te leiden. We willen dit zoveel mogelijk 

bereiken via een aanmoedigingsbeleid, in afwachting dat er een voldoende maatschappelijk draagvlak 
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groeit voor een echte omslag. Hier kunnen de gewesten een belangrijke rol spelen. Waarbij mensen gaan 

beseffen dat kiezen voor minder vlees, dat iets duurder is, maar van veel betere kwaliteit, veruit te 

verkiezen is boven de bestaande praktijken in de vleesindustrie, die ons milieu én onze gezondheid 

ondermijnen. Voor de landbouw kunnen diervriendelijke normen juist een stimulans inhouden voor het 

vrijwaren of herwaarderen van familiale bedrijven en voor meer tewerkstelling. Als consumenten en 

telers bewust kiezen voor diervriendelijke praktijken, zal het aantal dieren van zelf afnemen niet enkel per 

eenheid ruimte, maar ook per bedrijf en per teler. Het Vlaams gewest kan landbouwers die kiezen voor 

minder dieren of voor minder dieren per oppervlakte, helpen met een saneringspremie of 

omschakelingspremie. In de varkenssector voerde Vera Dua als groen minister een geslaagde ‘warme 

sanering’ door waardoor het aantal varkens effectief verminderde en daardoor ook de druk op het milieu. 

 

Forse premies voor diervriendelijke teelt:  

Een essentieel onderdeel van een duurzaam landbouwbeleid is de uitbouw van een vitaal en aantrekkelijk 

platteland. Dieren die op weien en op erven kunnen rondlopen, bepalen mee het eigen karakter van het 

buitengebied. Boeren die kiezen voor minder productie, meer kwaliteit, veilig voedsel, leefmilieu, dierenwelzijn 

en diversificatie, hebben voor Groen! recht op een fikse ondersteuning, zowel op federaal  niveau als op 

gewestniveau (via de VLIF-middelen). Dat maakt volgens ons ook deel uit van  de steun die voorzien wordt voor 

nieuwe taken van landbouwers in het kader van landschapsbeheer, zachte recreatie en toerisme. Om dit 

mogelijk te maken komt er een  Fonds voor Diervriendelijke Teelt, om alle vormen van reconversie naar meer 

diervriendelijke teelten mogelijk te maken. 

Concreet betekent dit: 

1.250. Voor de kippenkwekerijen 

 Het gebruik van legbatterijen wordt zo snel mogelijk gebannen. België en Vlaanderen kunnen 

anticiperen op het Europees verbod in 2012 in plaats van te lobbyen voor uitstel.  

 Voor kippen wordt als eerste stap onmiddellijk werk gemaakt van de invoering van volières in plaats 

van de zogenaamde verrijkte kooien (de minimale Europese norm die in 2005 werd omgezet). In de 

verrijkte kooien hebben de kippen in theorie de beschikking over legnesten, strooisel, stofbaden en 

zitstokken, maar door de overbevolking en het gebrek aan ruimte, kunnen ze hier nauwelijks gebruik 

van maken. Het Vlaams gewest kan deze keuze fiscaal fors aanmoedigen. De legbatterijen en kooien 

blijven een hel voor kippen. Ze kunnen nauwelijks met hun vleugel fladderen. Batterijen en kooien 

moeten voor Groen! onmiddellijk verboden worden, net als de verkoop van batterijeieren.  

 Groen! wil dat alle kippen voldoende bewegingsruimte krijgen in ruime volières met vrije uitloop. Alle 

kippen moeten terug kunnen scharrelen. Het vangen en op transport (lopende band) plaatsen van 

kuikens en kippen, het samenpakken van kuikens en kippen in gesloten kooien of dozen, allemaal 

eigen aan de industriële verwerkingswijze, wordt afgebouwd. 

 

1.251. Voor de kalverhouderijen 

 Het verbod om de dieren in individuele kooien te houden (ook vóór de leeftijd van 8 weken). 

 Elk kalf, grootgebracht in groep, moet beschikken over veel meer ruimte dan nu. 

 

1.252. Voor de varkenshouderijen 

 Ongeacht het type huisvesting zouden alle varkens voldoende ruimte moeten krijgen om op zijn minst 

te kunnen rusten, normaal te kunnen opstaan, neer te liggen en zich om te draaien zonder moeite. 

 Groen! wil zo snel mogelijk een verbod op zeugboxen en dat voor de totale duur van de dracht. Het 

houden van zeugen in individuele kooien wordt verboden. Ze moeten in groep gehouden worden. 

 Verbod op het gebruik van enkel betonnen roostervloeren.  
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 De dieren moeten permanent kunnen beschikken over los materiaal om zich mee bezig te houden 

(hout, stro, turf, hooi of zaagsel). Daardoor kan onder meer kannibalisme bij varkens voorkomen 

worden.  

 Voldoende ruimte voor alle varkens. ‘Comfort class’-stallen voor varkens worden de norm. 

 Biggen niet te vroeg spenen. 

 

Andere voorstellen 

1.253. Strikte controles op bestaande wetgeving dierenwelzijn in de veeteelt. Ons land is niet eens in orde 

met de naleving van de bestaande Europese wetgeving op vlak van dierenwelzijn, bv. rond de castratie 

van biggen, het bekknippen bij kippen, de kooiruimte voor leghennen, de verzorging van pasgeboren 

kalveren. Groen! pleit voor een betere controle. Dat is federale materie. Maar ook de gewesten kunnen 

mee aan de kar trekken. Nu remt vooral het Vlaams gewest dikwijls af als het gaat om besluitvorming 

rond dierenwelzijn. Of men blokkeert zelfs besluiten. Omdat men enkel kijkt naar de economische 

belangen. Dit is domme politiek. Op langere termijn is de landbouw gebaat bij meer openheid, kwaliteit, 

bij gezonde en meer gelukkige dieren. 

 

1.254. Geen kweekmethodes die de bewegingsruimte van dieren overmatig inperken. Groen! vraagt veel 

meer ruimte voor dieren om zich op natuurlijke wijze te bewegen, met elkaar in contact te komen, te 

voldoen aan hun natuurlijke behoeftes. Inclusief het recht op een natuurlijke afwisseling van dag en 

nacht. En ook met het recht op buitenlucht, het recht op vrije uitloop. 

 

1.255. Bannen van martelpraktijken. Verminkende ingrepen bij dieren worden niet meer toegelaten, zo bv. 

castratie van biggen zonder verdoving, bek- of tandknippen. Het amputeren van staarten bij paarden 

(blokstaarten) mag zeker niet terug ingevoerd worden. Wrede fok- en dwangvoedermethodes (zoals bij 

eenden voor de productie van foie gras) worden eveneens verboden. Het is van belang dat het Vlaams 

gewest deze keuzes actief ondersteunt. 

 

1.256. Verplichte preventieve vaccinatie van dieren ter voorkoming van het grootschalig ruimen van gezonde 

dieren bij de uitbraak van dierziektes (varkenspest, vogelpest, gekke koeienziekte, blauwtong bij schapen, 

...).  

 

1.257. Net als in Groot-Brittannië en Oostenrijk worden pelsdierfokkerijen voor bont (vossen, chinchilla’s, 

konijnen, nertsen, ...) verboden. De reclame voor bontjassen wordt aan banden gelegd. De handel in en 

de verkoop van alle bont afkomstig van dieren wordt afgebouwd, dus niet enkel voor zeehondenbont, of 

honden- en kattenbont afkomstig uit China, de Filippijnen of Thailand. Ook bont van (soms levend gevilde) 

konijnen uit China is verwerpelijk, net als bont afkomstig van pelsfokkerijen... Groen! wil ertoe komen dat 

enkel vachten en leder verkocht wordt afkomstig van dieren die gefokt worden voor de vleesproductie 

(schapen, geiten, varkens, koeien).  

 

1.258. Sluiting van de veemarkten. Groen! wil daarom bij wet de veemarkten verbieden. Het alternatief voor 

veemarkten is praktisch en haalbaar. Voor varkens zijn er bv. geen markten door de vaste prijszetting. De 

veehouder kan zelf zijn of haar dieren rechtstreeks verhandelen aan het slachthuis of de groothandelaar, 

wat ten goede komt aan het dierenwelzijn zowel als aan het inkomen van de veehouder. Zo is het onnodig 

langs de tussenstap van de veemarkt te passeren. En vermindert ook het risico op de verspreiding van 

ziekten. 
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1.259. Geen langeafstandstransporten voor dieren. Groen! vraagt dat het vervoeren van dieren over lange 

afstanden om ten slotte geslacht te worden, vermeden wordt. Het is veel logischer de dieren eerst te 

slachten en vervolgens de karkassen te vervoeren. 

 

Dierenrechten buiten de landbouw 

De voorstellen van Groen! rond de  intensieve veehouderij passen in een programma waarin we consequent de 

kaart trekken van meer dierenrechten. Opkomen voor de waardigheid van dieren, is uiteindelijk de menselijke 

waardigheid zelf beschermen. Beschermen van dieren en voorkomen van dierenleed staat symbool voor de 

strijd voor het vrijwaren van het leefmilieu in het algemeen. We overlopen hier een reeks aandachtspunten 

waarin ook de gewesten een belangrijke rol kunnen spelen. 

1.260. In het algemeen willen we de mogelijkheid ondersteunen dat Vlaanderen inzake dierenwelzijn verder 

gaat dan de Europese minimumnormen. 

 

1.261. Bescherming van de habitats van dieren. Nood aan een radicaal beleid inzake bescherming van open 

ruimte en milieu, in eigen land en steun voor het vrijwaren van de biodiversiteit in andere landen, inz. in 

het Zuiden. Het vrijwaren van natuurverbindingsgebieden, ook rekening houdend met de migratie van 

soorten veroorzaakt door de opwarming van de aarde (zie deel natuur). Daarnaast willen we ook de 

invloed op het dierenwelzijn als onderdeel van milieu-effectenrapportage beter laten in kaart brengen.  

 

1.262. Geen plezierjacht. Groen! verzet zich principieel tegen plezierjacht, met name tegen het uitzetten van 

dieren voor de jacht. Enkel beheersjacht omwille van een goed faunabeheer is voor ons bespreekbaar. Uit 

onderzoek blijkt overigens dat een kleine 70% van de Belgen tegen de plezierjacht is. We staan met ons 

standpunt dus zeker niet alleen. De beheersjacht of het afschot dient ingepast te worden in goed 

werkende wildbeheereenheden met een wildbeheerplan dat in overeenstemming is met het 

natuurbehoud. Groen! is niet gekant tegen het vissen in VEN-gebieden, maar steunt de beperkingen op 

het uitzetten van vis in kwetsbare gebieden. 

 

1.263. Groen! verzet zich tegen massaslachtingen zoals recent tegen de houtduif en zal zich verzetten tegen 

de uitholling van de bescherming van soorten. Zo vindt Groen! bv. dat de aalscholver verder moet 

beschermd blijven. Vissers vinden dat aalscholvers te veel van ‘hun’ vissen opeten. Voor ons gaat het om 

een inheemse vogelsoort, die in Vlaanderen thuishoort. We zijn tegen een algemeen 

verdelgingsprogramma. Wel kan naar oplossingen gezocht worden in overleg met vissers, bv. het voorzien 

van voldoende schuilmogelijkheden voor vissen door een ander aanplantingbeleid.  

 

1.264. Vinkensport met gekweekte vogels. Groen! is tegen de vangst van wilde vogels voor de sport of voor 

het houden in volières. We steunen de vinkensport op voorwaarde dat die met gekweekte vogels werkt. 

Groen! wil dat ook strikt toegezien wordt op de fraude met  kweekringen.   

 

1.265. Dieren en recreatie. De Vlaamse overheid kan in het kader van een duurzaam toerisme- of recreatie 

beleid  bepaalde keuzes stimuleren. Groen! wil het houden en optreden van wilde dieren in circussen of 

rondreizende tentoonstellingen afschaffen, naar Zweeds en Deens voorbeeld. De criteria van het 

Circusbesluit van 2/9/2005 volstaan volgens ons niet. Het houden van gedomesticeerde dieren in 

circussen kan enkel met naleving van strikte voorwaarden op het vlak van goede huisvesting, vervoer en 

de aard van de optredens. We ijveren voor moderne  dierentuinen die voldoende ruimte voorzien en een 

zo natuurlijk mogelijke omgeving voor hun dieren creëren. We willen ook een betere reglementering voor 

wedstrijden met dieren (bv. paardenrennen).  
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1.266. Ondersteuning van kwaliteitsgaranties voor dierenasielen.  

 

1.267. We zijn voorstander van een aanpassing van de Vlarem-regelgeving, waardoor een vergunningsplicht 

geldt vanaf het houden van 5 honden en vanaf 10 katten. 

 

1.268. Diervriendelijke alternatieven voor dissectie in het onderwijs. De Vlaamse overheid steunt de 

ontwikkeling van alternatieve onderzoeksmethodes die vrij zijn van dierproeven. 

 

1.269. Sterilisatiecampagnes voor zwerfkatten steunen. We vragen dat in het kader van het verbod op 

regulering van de populatie verwilderde katten met het geweer de nodige sensibiliserende, motiverende 

steunmaatregelen getroffen worden om gemeenten en steden aan te zetten tot 

zwerfkattensterilisatieprojecten en om mensen aan te zetten tot het steriliseren van hun huiskatten. 

 

1.270. De Vlaamse overheid werkt constructief mee aan goede afspraken rond rituele slachtingen en spoort 

de lokale overheden hier ook toe aan. 

 

1.271. Geen vergassing van duiven. Groen! wil dat er duiventillen voorzien worden in steden in plaats van 

niet-geringde duiven massaal te vergassen. Groen! is tegen de massale verdelging (vergiftiging of 

vergassing) van duiven in steden. Gemeenten kunnen het probleem diervriendelijk aanpakken door het 

plaatsen van duiventillen waar de eieren vervangen worden door gipseieren. De duiven worden alleen 

nog gevoederd in de duiventillen. Gecombineerd met een voederverbod voor duiven op andere plaatsen, 

is dit de enige efficiënte en diervriendelijke oplossing voor het duivenprobleem. 

 

1.272. Waar dit relevant is, zou in de milieuvergunningwetgeving een dierenwelzijnsassessment moeten 

kunnen opgenomen worden.  
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2. Een betere levenskwaliteit 
 

Welzijn, zorg en gezin 

 

Welzijn, meer dan de organisatie van zorg en hulpverlening 

Welzijnsbeleid is vandaag te vaak een beleid dat het gebrek aan welzijn tracht te compenseren door allerlei 

vormen van hulpverlening en zorg. Een groen welzijnsbeleid wil dit anders en vooral inzetten op het 

voorkomen van ‘onwelzijn’. Daarom pleit Groen! voor een inclusief beleid. Een inclusief beleid betekent dat 

iedereen zich goed voelt in de samenleving en dat de verantwoordelijkheid tot ‘aanpassing’ niet bij een sociaal 

achtergestelde groep ligt. Het is de maatschappij die zich aanpast en diversiteit, anders zijn als een 

meerwaarde ziet. Hindernissen voor sociale participatie worden (letterlijk en figuurlijk) verwijderd, zodat 

iedereen naar best vermogen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Er wordt veel gepraat over 

inclusie maar daar blijft het ook bij. In de realiteit worden steeds meer mensen uitgesloten. Zo werd de 

voorbije jaren veel gepraat over inclusief onderwijs terwijl in de realiteit het aantal leerlingen in het bijzonder 

onderwijs jaar na jaar stijgt. Het aantal leerlingen in het bijzonder beroepsonderwijs type 1 steeg de laatste 5 

jaar met liefst 33%. Ook het aantal jongeren in de bijzondere jeugdzorg steeg met een gelijkaardig percentage 

de voorbije 8 jaar.  

De huidige Vlaamse regering verengt inclusie en participatie al te veel tot het hebben van een job, er wordt 

enorm geïnvesteerd in activering en in het langer aan het werk houden van 50-plussers. Wie niet actief is op de 

arbeidsmarkt verdwijnt steeds meer uit de focus. Zo geeft de Vlaamse regering jaarlijks een jobkorting, een 

belastingvermindering onder de vorm van een premie aan wie werkt. De 900.000 Vlaamse gepensioneerden, 

de werklozen, de zieken, de personen met een handicap, passen niet in  een Vlaams beleid dat zich 

concentreert op de hardwerkende Vlaming. In het verlengde hiervan is er ook weinig respect voor 

vrijwilligerswerk,voor  zorgarbeid… Alleen talenten die verzilverbaar zijn op de markt komen aan bod. De 

minister van onderwijs en werk publiceert lijsten met opleidingen die je best niet volgt omdat ze moeilijk tot 

een job leiden. Het beleid heeft de mond vol over inclusie en levenslang leren maar maakt er niet echt werk 

van. Er  vallen steeds meer mensen uit de boot. 

Activering en het hebben van een job en een inkomen uit arbeid zijn bovendien niet langer een dam tegen de 

armoede. Steeds meer mensen die een inkomen uit arbeid hebben zijn arm. 60% van de kinderen in armoede 

leven in een gezin waar minstens één inkomen uit arbeid is. 

Wie voltijds werkt, schuift bovendien noodgedwongen heel wat taken uit de informele sector door naar de 

formele sector. Kinderopvang, zorg voor personen met een handicap, voor ouderen, huishoudelijke taken… 

worden geprofessionaliseerd. Dit is echter maar haalbaar en betaalbaar als de overheid de opvang financiert en 

de diensteneconomie subsidieert via onder meer de dienstencheques. Diezelfde overheid slaagt er echter niet 

in om voldoende middelen vrij te maken om betaalbare en kwalitatieve zorg te organiseren.   

De zoektocht naar goede kinderopvang in de buurt, kwalitatieve opvang voor ouderen of voor een familielid 

met een handicap brengt heel wat stress met zich en komt bovenop het jachtige leven van steeds harder 

werken en meer presteren. De tol die we betalen voor deze doorholmaatschappij lezen we af uit de cijfers van 

de geestelijke gezondheidszorg en de kinderpsychiatrie. Steeds meer kinderen hebben problemen. (Het aantal 

kinderen dat rilatine neemt steeg de voorbije 3 jaar met 287%) 
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Enkele voorbeelden ter illustratie van wie in Vlaanderen wacht: 

 In Antwerpen wachten vandaag 1.252  kinderen op een plaats in de bijzondere jeugdzorg. Voor de 

kinderen jonger dan 10 jaar kan de wachttijd oplopen tot 2 jaar.  

 Het Vlaamse agentschap voor personen met een handicap stelt vast dat het aantal zorgvragen 

geregistreerd via de Centrale registratie op 5 jaar tijd bijna verdubbeld is, namelijk van 8.901 vragen in 

2003 naar 15.897 in 2008.  De zorgvragen met de hoogste urgentiecode zijn met 55% gestegen op 6 

jaar tijd. Op 31 december 2008 waren 4.420 personen kandidaat voor een Persoonlijk Assistentie 

Budget. 

 De vraag naar kinderopvang wordt  noch op Vlaams niveau noch op lokaal niveau geregistreerd en 

bijgehouden, maar we kunnen zonder enig twijfel vaststellen dat het huidige aanbod in de 

kinderopvang onvoldoende is. Volgens de Stadsmonitor zijn er steden in Vlaanderen (Leuven, Hasselt, 

Oostende en Sint-Niklaas) waar  in de voorbije drie jaar een daling van het aantal plaatsen in de 

voorschoolse kinderopvang van ongeveer 5 procentpunten heeft plaatsgehad. En in Genk, Antwerpen 

en Oostende is in het jaar 2008 de Barcelonanorm (33 plaatsen in de kinderopvang per 100 kinderen) 

nog niet  bereikt. Bijna één ouder op twee (46%) in de centrumsteden vindt dat het aanbod 

kinderopvang in de buurt onvoldoende is. 

 De dienst welzijn van de provincie Antwerpen heeft in 2008 een onderzoek gepubliceerd over de 

wachtlijsten in de rusthuizen. Volgens het onderzoek, wachten liefst 80.000 tot 100.000 

zorgbehoevende Vlamingen op een opname in een rusthuis. Het onderzoek baseert zich op de 

gegevens van 100 van de in totaal 200 Antwerpse rusthuizen die antwoordden op een vragenlijst. Op 

de lijsten van deze rusthuizen staan maar liefst 13.616 personen die wachten op een opname. 

De wachtlijsten in de zorg en hulpverlening wegwerken zal nooit lukken als we alleen maar inzetten op meer 

plaatsen en op het uitbreiden van de huidige voorzieningen. De wachtlijsten kunnen maar verdwijnen als we 

werk maken  van een samenleving waar andere waarden en normen gelden, en waar echt wordt ingezet op 

inclusie. 

2.1. Groen! wil meer waardering voor de  (niet-professionele) zorgarbeid. Mantelzorg en vrijwilligerswerk 

moeten net als de professionele zorgarbeid mee opgeteld worden bij het sociaal kapitaal van de 

samenleving. Op dit moment wordt welvaart gemeten op basis van het BBP. Het BBP verrekent enkel de 

productie van  goederen en diensten op de markt. Groen! wil de welvaart in een samenleving meten op 

basis van de index of sustainable economic welfare (ISEW) die ook het volume aan mantelzorg of 

vrijwilligerswerk meeneemt om de welvaart in een bepaalde regio te meten.  

 

2.2. Groen! wil mensen ruimte en tijd geven om te investeren in elkaar, in hun relatie en in de opvoeding van 

hun kinderen. Groen! wil tijd en ruimte om zelf meer zorg te verlenen of zich te engageren als vrijwilliger. 

Mensen kunnen kiezen om 32 uur te werken met loonverlies maar met behoud van de volledige rechten 

op sociale zekerheid. Het inkomensverlies wordt gecompenseerd door een basisloon. Het basisloon is een 

vast bedrag dat men krijgt en dus voor de laagste lonen uiteindelijk het volledige loonverlies 

compenseert. Het basisloon wordt gefinancierd door het rechtvaardiger belasten van inkomens uit 

vermogen.  

 

2.3. Groen! wil wie vandaag zorg verleent aan iemand die zwaar zorgbehoevend is, of iemand die kiest voor de 

opvoeding van kinderen, morgen bestaanszekerheid geven en vraagt de opbouw van sociale rechten 

(volwaardig pensioen, tijdskrediet, ouderschapsverlof) voor wie deze zorgtaken verricht.   

 

2.4. Groen! pleit ook voor een ouderbonus: als beide partners ouderschapsverlof opnemen, krijgen ze samen 

bijkomende maanden ouderschapsverlof toegekend. Een goed doordachte campagne moet vaders 

stimuleren om een actievere zorgrol op te nemen.  
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2.5. Door te investeren in sociale ecowijken waar meer sociaal contact mogelijk is willen we de sociale 

netwerken versterken en ervoor zorgen dat mensen terug meer verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.  

Groen! stelt voor om binnen de sociale ecowijken ‘tijdsbanken’ op te richten. Tijdsbanken zijn micro-

projecten, die de uitwisseling van diensten, kennis en activiteiten tussen gewone burgers stimuleren. 

Deze uitwisseling is gebaseerd op de solidariteit en de gelijkwaardigheid tussen de burgers.  Elk lid van de 

bank stelt zijn of haar tijd en competenties ter beschikking van de andere leden. De uren worden 

berekend, gestort of afgetrokken in de tijdsbank. Het is dus een open systeem waar men geen ‘schuld’ 

met iemand in het bijzonder maakt.  Elk uur is bovendien gelijk aan één uur, onafhankelijk van de 

‘marktwaarde’ van de dienstverlening die men presteert. De positieve kracht van de tijdsbanken is 

inderdaad het versterken van de sociale cohesie in de buurten, vooral in de grote steden. Het isolement 

van vele eenzame mensen wordt doorbroken en bepaalde taken en diensten gebeuren terug in het 

informele circuit. De tijdsbanken kunnen ook op korte termijn komen. 

 (meer achtergrond vind je in onze brochure “De kracht van verbeelding, vandaag tot morgen. 5 sleutels voor 

verandering.”) 

 

De  grote uitdagingen  voor het welzijnsbeleid: zorgzekerheid en zorg op maat! 

Ook in een samenleving waar terug meer zorg wordt opgenomen door familie, buren of vrienden zal een 

belangrijk deel van de zorg , professionele zorg blijven. De  wachtlijsten zullen blijven bestaan als we steeds 

meer van hetzelfde blijven organiseren, als we meer plaatsen creëren zonder dat we weten wie waar op welke 

zorg wacht.  

 

Zorg en hulpverlening zijn in Vlaanderen nog altijd aanbodgestuurd 

De welzijnsector is vandaag vooral ‘collectief’ georganiseerd, het  is nog altijd in de eerste plaats een zaak van 

instellingen. Middelen van de overheid worden, met andere woorden, verdeeld over de verschillende 

instellingen en de verschillende vormen van hulpverlening . Of er meer residentiële dan wel ambulante 

plaatsen bij komen in de sector voor personen met een handicap, is niet gebaseerd op harde cijfers die 

aantonen wie waar op welke zorg wacht. Het uitbreidingsbeleid baseert zich op vage programmatiecijfers of 

vragen tot uitbreiding van de voorzieningen. Dit maakt dat het aanbod de zorg stuurt. Bovendien kan de 

voorziening meestal zelf bepalen aan wie ze zorg wil verlenen. 

Door de voorzieningen zelf te laten bepalen  aan wie ze zorg verleent, blijven sommige personen met een 

handicap met een complexe problematiek jaren op de wachtlijst. Kinderopvang gaat dan weer vooral naar de 

hoger opgeleide en goed georganiseerde ouder die weet dat hij zijn kind op de wachtlijst moet plaatsen op het 

moment dat de mama zwanger is. Onder druk, onder andere,  van ouderverenigingen en van verenigingen van 

personen met een handicap heeft de Vlaamse overheid recent ook initiatief genomen om de ‘vrijheid’ van de 

organisaties te beperken. Enkele voorbeelden daarvan zijn de wachtlijsten met urgentiecodes in de 

gehandicaptensector of de regel van 20% voorrang voor kansengroepen (eenoudergezinnen, werkzoekenden, 

…) in de kinderopvang.  

Een aanbodgestuurde zorg betekent dat: 

 de kracht en het eigen vermogen van de gebruiker om zijn of haar eigen zorg te organiseren niet 

wordt gevaloriseerd. Dit duwt de gebruiker in een passieve en afhankelijke  rol. 
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 de creativiteit van organisaties en voorzieningen om creatieve oplossingen te zoeken niet gebruikt 

wordt. De voorzieningen worden gesubsidieerd en (over)gecontroleerd per dagbezetting van een ‘bed’ 

of een ‘plaats’.  

 het recht op zorg niet gekoppeld wordt aan het budget dat deze zorg vertegenwoordigt. De zorgvrager 

heeft dus geen ‘financiële macht’ en kan de zorg niet afdwingen, hij of zij kan alleen wachten. 

 de beschikbare en niet de gepaste vorm van zorg de regel wordt. De zorgvraag moet passen in het 

zorgaanbod en niet omgekeerd. 

  

De persoonsgebonden financiering als motor voor vraaggestuurde zorg.  

Persoonsgebonden financiering wil zeggen dat de financiële middelen – nodig om de zorg of hulpverlening te 

organiseren – niet aan de voorziening maar wel aan de zorgvrager gegeven worden. De zorgvrager of zijn of 

haar vertegenwoordiger heeft zo de regie van de eigen zorg of hulpverlening mee in handen. Groen! 

realiseerde in de periode 1999-2003 de persoonsgebonden financiering in de sector voor personen met een 

handicap. Vandaag kunnen 1.500 mensen dankzij een persoonlijk assistentiebudget een assistent aannemen 

om hen te ondersteunen bij de activiteiten van het dagelijkse leven. De overgrote meerderheid van de 

personen met een handicap echter krijgt de zorg nog altijd via een toegewezen  plaats of bed in een 

voorziening. In 2002 werd het decreet op het persoonsgebonden budget goedgekeurd.  Met het 

persoonsgebonden budget kan een persoon met een handicap niet alleen een persoonlijke assistent 

aanwerven hij of zij kan zelf de volledige zorgregie in handen nemen. Rekening houdend met het eigen netwerk 

van mantelzorgers, kan hij of zij verschillende vormen van zorg combineren en deze veranderen naarmate de 

behoeften veranderen. De persoon met een handicap kan ook zelf zorg inkopen in de bestaande voorzieningen, 

en kan dus blijven kiezen voor de opvang in de voorziening.  

Voor Groen! is het persoonsgebonden budget ook de manier om de wachtlijsten weg te werken. Wie dringend 

hulp nodig heeft kan dankzij het persoonsgebonden budget tijdelijke hulp of opvang betalen in afwachting van 

de gewenste plaats in een voorziening bv. Omdat er zo’n lange wachtlijsten zijn, plaatsen mensen zich op de 

lijst ook al hebben ze op dat moment nog geen professionele zorg nodig. Door zorgzekerheid te garanderen – 

als ik het echt nodig heb word ik dankzij het persoonsgebonden budget geholpen – zullen mensen ook niet de 

nood hebben zich veel te vroeg op de wachtlijst plaatsen.  

2.6. De voorbije periode is weinig vooruitgang gemaakt met de uitvoering van dit decreet. Dit jaar werd 

eindelijk een experiment opgestart. Groen! wil dat het systeem van persoonsgebonden budget voor 

personen met een handicap versneld wordt uitgewerkt.  

 

2.7. Ook in de jeugdhulpverlening willen we een kindgebonden financiering: de minderjarige krijgt een budget 

toegekend voldoende om er de hulpverlening mee te organiseren die nodig is. Het toekennen van een 

budget aan de minderjarige is vooral symbolisch een belangrijke stap vooruit in het erkennen van de 

minderjarigen als rechtssubjecten.  

 

2.8. In de kinderopvang is de persoonsgebonden financiering de hefboom om de ongelijkheid tussen ouders 

weg te werken en dit in het kader van een algemeen decreet rond kinderopvang (zie verder voorstel rond 

decreet kinderopvang). Vandaag geldt dat wie het ‘geluk’ heeft om in de gesubsidieerde opvang terecht te 

komen een inkomensgebonden bijdrage betaalt, wie in de zelfstandige sector terecht komt, betaalt een 

vast bedrag. De kinderopvangcheque zoals de Gezinbond  voorstelt, namelijk een bedrag per kind 

ongeacht of de ouders gebruik maken van de opvang, is een interessante piste om deze 

onrechtvaardigheid weg te werken. De vraag is of dit voorstel haalbaar is zonder het systeem ook 

inkomensgebonden te maken.  De Gezinsbond wil net als Groen! via deze kinderopvangcheque de ouders 

de keuze laten om al dan niet te kiezen voor professionele opvang. Groen! heeft eigen voorstellen (zie ook 
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onze brochure “De kracht van verbeelding, 5 sleutels”) om ouderschapsverlof uit te breiden en de ouders 

meer tijd en ruimte te geven om te investeren in hun kinderen.   

 

Geen vraaggestuurde zorg, geen zorgvernieuwing zonder de muren  tussen de verschillende  sectoren af te 

bouwen. 

De persoonsgebonden financiering in de jeugdhulpverlening – het budget nodig om de juiste hulp te 

organiseren voor een kind of een jongere – past binnen de visie op de  toegangspoort zoals uitgewerkt in  de 

integrale jeugdhulpverlening. De toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp geeft recht op gespecialiseerde 

hulp en vervangt de huidige toegangspoorten, die van  het comité bijzondere jeugdzorg of de jeugdrechter in 

de bijzondere jeugdzorg en  de provinciale evaluatiecommissie voor personen met een handicap .  

De indicatiestelling bepaalt op basis van een diagnose welk soort hulp de cliënt nodig heeft. Aan die 

indicatiestelling zal het budget gekoppeld worden. De toewijzing zoekt het juiste hulpaanbod in het aanbod van 

de bijzondere jeugdzorg, het algemeen welzijnswerk, de gehandicaptensector, de geestelijke gezondheidszorg, 

de centra voor leerlingenbegeleiding, bij kind en gezin. Deze twee stappen in de toegangspoort worden uit 

elkaar gehaald zodat de mensen die de indicatiestelling opstellen zich niet moeten  bekommeren om de vraag 

of hun voorstel ook uitvoerbaar is. De jongere  krijgt zo onbevooroordeeld te horen welke hulp voor hem of 

haar de beste is, zonder dat het voorstel al gekleurd is door informatie over lege plaatsen of volle wachtlijsten. 

De vraag van de cliënt dient dus niet om een lege plaats in een voorziening in te vullen en wordt ook niet 

onmiddellijk van tafel geveegd omdat er toch al dertig anderen wachten op dezelfde plaats. Bovendien krijgt de 

jongere vaak niet de juiste hulp omdat de jeugdhulpverlening te versnipperd is. 

Elk sector heeft eigen regelgevingen, toegangspoorten en drempels. Het is voor de cliënt ondoorzichtig waar hij 

of zij naartoe moet. De aard van de hulpverlening is bovendien vaak afhankelijk van waar de hulpvrager 

toevallig eerst aanklopt. Zo kan de geestelijke gezondheidszorg, een voorziening van de gehandicaptensector, 

een centrum voor leerlingbegeleiding of de bijzondere jeugdbijstand een jongere met gedragsstoornissen 

helpen. Of nog: een pleeggezin kun je vinden via Kind en Gezin, de bijzondere jeugdzorg, de 

gehandicaptensector, ...In 1999 stemde het Vlaams parlement de maatschappelijke nota integrale 

jeugdhulpverlening. Tussen 1999 en 2004 werd het proces van de integrale jeugdhulpverlening op gang 

getrokken. Administratie en voorzieningen uit de bijzondere jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, Kind en Gezin, 

het algemeen welzijnswerk, de centra voor geestelijke gezondheidszorg en de centra voor 

leerlingenbegeleiding sloegen de handen in elkaar om de hulpverlening beter op elkaar af te stemmen. Ze 

zouden de zorg die wordt aangeboden in modules gieten, in blokjes die over de traditionele sectoren heen 

kunnen gecombineerd worden. Bepaalde modules zijn vrij toegankelijk. Andere, meer gespecialiseerde, zijn 

enkel toegankelijk via de toegangspoort. Er is door heel veel enthousiaste mensen op het terrein veel 

geïnvesteerd om dit proces vooruit te trekken. Ook hier heeft de overheid de voorbije jaren niet beslist. Veel 

werkers op het terrein zijn hun geloof in de zorgvernieuwing kwijt geraakt. Ook de verzelfstandiging van de 

agentschappen zoals het Vlaams agentschap personen met een handicap, Kind en Gezin hebben de muren 

tussen de verschillende sectoren eerder hoger dan lager gemaakt.  

2.9. Groen! eist dat de zorgvernieuwing binnen de jeugdhulpverlening weer wordt vlotgetrokken en dat de 

minister voor welzijn knopen doorhakt over de zorgverlening voor en na de toegangspoort en over een 

transparant functioneren van die toegangspoort. 

 

2.10. Ook binnen de zorg voor personen met een handicap gaat zorg op maat hand in hand met het slopen van 

de muren tussen de sectoren. Een persoon met een handicap kan met zijn of haar persoonsgebonden 

budget ook zorg inkopen bij een dienst voor thuiszorg bijvoorbeeld. Door de vooruitgang van de 

geneeskunde overleven mensen steeds vaker een hersen- of hartinfarct, een verkeersongeval. Vaak 
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blijven ze echter zwaar gehandicapt. Deze mensen met een niet-aangeboren hersenletsel hebben een 

relatie, kinderen, een gezin… Nu komen zij vaak terecht in voorzieningen ver van hun woonplaats. Groen! 

wil dat personen met een niet-aangeboren handicap kunnen opgevangen worden in de eigen omgeving. 

Het Vlaams agentschap kan aparte leefgroepen financieren voor deze mensen binnen de muren van de 

meer nabijgelegen  woonzorgvoorziening. 

 

2.11. Ook het groene voorstel rond de onthaaste school is enkel haalbaar als onderwijs, cultuur (buitenschoolse 

activiteiten en sport) en welzijn (kinderopvang) samen werken. (zie ons programma onderwijs voor meer 

details over de onthaaste schooldag). 

 

Geen zorgvernieuwing zonder vertrouwen in de voorzieningen 

2.12. Persoonsgebonden vormen van financiering voor personen met een handicap en minderjarigen in de 

bijzondere jeugdzorg geven de voorzieningen de mogelijkheid om creatief in te spelen op de vraag van de 

cliënt. Dit kan enkel als ook de overheid op een andere manier omgaat met de erkenning en inspectie van 

die voorzieningen. De overheid moet vertrouwen hebben in de voorziening en de kwaliteit van de 

dienstverlening  bepalen en controleren op basis van moderne instrumenten voor kwaliteitscontrole zoals 

accreditatie. Het gaat immers niet meer om welke soort van dienstverlening men aanbiedt (residentiële, 

thuisbegeleiding, …) maar om het aantal zorgvragen die het gepaste antwoord kregen. Een nieuw 

management, personeelsbeleid (bv. goed mix tussen gespecialiseerd en multidisciplinair personeel) en 

werkorganisatie zullen noodzakelijk zijn. 

 

Geen zorgvernieuwing zonder versterking van de positie van de zorgvrager 

Vlaanderen erkent voor de ontwikkeling van het welzijnsbeleid vooral de betrokkenheid van de werkgevers en 

de werknemers. Dat uit zich in mandaten in de raden van bestuur van openbare instellingen zoals het Vlaams 

Agentschap  en Kind en Gezin en in allerhande adviesraden die de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement 

moeten adviseren bij de uittekening van de grote beleidslijnen. De stem van de zorgvrager komt minder aan 

bod. Als de cliënt dan toch wordt gehoord, dan is het via de grote overkoepelende en vaak zuilgebonden 

organisaties zoals de ziekenfondsen, de gehandicaptenorganisaties of de Gezinsbond. De voorbije tien jaar zijn 

heel wat nieuwe gebruikersverenigingen ontstaan die los van de grote verzuilde organisaties werken. Zij willen 

zich niet langer laten vertegenwoordigen door professionals van de grote organisaties, maar zoeken met acties, 

petities, memoranda, ... zelf hun weg naar het beleid. Een toekomstgericht beleid moet dergelijke initiatieven 

stimuleren en steunen, zodat ze net als werkgevers en werknemers volwaardige en gemandateerde 

gesprekspartners kunnen zijn van de overheid. In de voorbije jaren investeerde de Vlaamse overheid al in het 

Vlaams Ouderenoverlegkomitee (OOK) als gesprekspartner voor de ouderenzorg en in het Vlaams 

Patiëntenplatform. De vzw GRIP (gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap) wordt ondersteund als 

onafhankelijk centrum voor gelijke kansen voor personen met een handicap en is het platform van 

gebruikersorganisaties in de gehandicaptenzorg. Daarnaast hebben de verenigingen van personen met een 

handicap zich verenigd in het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH) . Bol-Budiv 

verenigt de budgethouders – de personen met een handicap met een persoonlijk assistentiebudget – en doet 

aan visieontwikkeling rond de persoonsgebonden financiering. 

Het forum voor etnisch-culturele minderheden is de gesprekspartner van de overheid als het gaat over de 

verdere ontwikkeling van een beleid voor etnisch-culturele minderheden. Aan de erkenning van een 

ondersteuningstructuur voor ouders van kinderen in de jeugdbijstand wordt momenteel gewerkt. 
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2.13. Groen! wil dat de Vlaamse regering de gebruikersverenigingen verder ondersteunt en versterkt en dat ze 

structureel betrokken worden bij de verdere uitbouw van de zorgvernieuwing en van een meer 

vraaggestuurde zorg. 

 

Het coöperatieve model als motor van zorgvernieuwing 

De overheden kampten in de jaren tachtig met een chronische schaarste aan middelen, onder meer omdat de 

enorme schuld die België had opgebouwd, moest worden weggesaneerd. Ze konden de stijgende zorgvraag 

niet beantwoorden en slaagde er niet in om zelf voldoende initiatieven te nemen of de initiatieven van de 

social-profitsector te financieren. De vraag naar professionele ouderenzorg en kinderopvang groeide  in die 

periode en mensen willen graag  betalen voor goede opvang. De commerciële sector zag in de organisatie van 

zorg en hulpverlening een winstgevende bezigheid en ontwikkelde zijn antwoord op de groeiende vraag. Ook in 

de ambulante hulpverlening ontstonden commerciële diensten voor warme maaltijden, hulp in de huishouding, 

... 

Vandaag zijn er in Vlaanderen 83.000 erkende bedden in bijna 800 rusthuizen. De social-profitsector (vzw’s) 

beheert 46% van die bedden, de publieke sector (meestal OCMW’s) 40% en de commerciële rusthuizen 14%. In 

2002 waren er in Vlaanderen 84.607 bekende kinderopvangplaatsen, waarvan 21.017 (25%) in een 

commercieel initiatief. Het aandeel van de commerciële partner in het zorgaanbod groeit op dit moment niet 

meer zo snel. Hogere eisen aan de kwaliteit en het personeel en milieuvoorschriften maken vooral de 

residentiële sector minder aantrekkelijk voor wie winst wil maken. De laatste jaren werden zelfs getekend door 

schrijnende faillissementen in de ouderensector, waardoor oudere zorgbehoevende mensen rechteloos op 

straat kwamen te staan. 

De verhouding tussen de commerciële, de publieke en de privé gesubsidieerde partners was altijd al erg 

gespannen. Algemeen wordt de vraag gesteld of er in de welzijnssector wel plaats is voor winstbejag.  

2.14. Voor Groen! is niet de rechtsvorm van de instelling of voorziening belangrijk. De overheid moet de 

randvoorwaarden bepalen en op een transparante en moderne manier toezien op de kwaliteit van de 

aangeboden zorg. In een systeem van persoonsgebonden financiering kan de zorgvrager alleen zorg 

inkopen in een door de overheid erkende voorziening. Groen! maakt zich zorgen over de transparantie 

van de steeds groter wordende vzw’s die zowel ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, 

kinderdagverblijven… overkoepelen. Ook in de openbare sector worden steeds meer extern 

verzelfstandigde bedrijven opgericht waarin ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen worden ondergebracht. 

Deze voorzieningen ontsnappen aan de democratische controle van de gemeenteraden en de vraag of de 

verzelfstandigde voorzieningen nog op dezelfde manier hun sociale rol zullen vervullen voor minder 

begoede inwoners van de gemeente.    

 

2.15. Groen! wil dat de Vlaamse overheid zonder vooringenomen wantrouwen en zonder overregulering 

aangepaste instrumenten ontwikkelt om de transparantie en de democratische controle op de steeds 

groter wordende ‘welzijnsconcerns’ te garanderen.   

 

2.16. Groen! wil het model van coöperatieve onderneming introduceren in de zorgsector als model van sociaal 

ondernemerschap. De coöperatieven zijn ondernemingen opgericht door personen met als doel 

gezamenlijke voordelen te realiseren. Aandeelhouders van coöperaties hebben een dubbele identiteit. Ze 

zijn tegelijkertijd financieel aandeelhouder en gebruiker van de coöperatie. De coöperanten tekenen mee 

de koers uit van hun onderneming. Het is een dynamische vorm van organisatie die wel op de zorgvragen 

van de bevolking kan beantwoorden. Zo zijn er in Zweden coöperatieven van ouders die kinderopvang 

organiseren en in andere Europese landen bestaan coöperatieven van mensen met een handicap en hun 
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gezinnen die hun eigen zorgaanbod ontwikkelen. In Italië bieden de sociale coöperatieven hun 

dienstverlening aan meer dan 3 miljoen burgers. De sector is in de voorbije jaren flink gegroeid als een  

belangrijke vorm van zelforganisatie van groepen van burgers die op deze manier welzijnsdiensten 

grondig  innoveren. Het coöperatief sociaal ondernemen sluit perfect aan bij een vraaggestuurde zorg en 

hulpverlening en biedt mogelijkheden om de zorg en hulpverlening van onderuit te vernieuwen. 

 

Geen zorgzekerheid, geen zorgvernieuwing zonder zorg voor wie zorg geeft 

De grotere vraag naar professionele zorg heeft ook de maatschappelijke positie van de professionele 

zorgverleners versterkt. De acties van de welzijnswerkers – gekend als de Witte Woede – heeft ervoor gezorgd 

dat  zorg verlenen vandaag erkend wordt als volwaardige arbeid met een volwaardig loon en  georganiseerd 

binnen normale arbeidsverhoudingen. De enorme groei van het welzijnsbudget tijdens de voorbije decennia is 

voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het prijskaartje dat hoort bij de correcte bezoldiging en de betere 

arbeidsvoorwaarden die het personeel na veel acties verkreeg.  

Zorgberoepen zitten in de lift. De stijgende vraag naar zorg, en het uitbreidingsbeleid in verschillende sectoren 

deed  de werkgelegenheid in 2008 met 2,7% stijgen. Ook het aantal oudere werknemers in de gezondheids- en 

welzijnssector is verdubbeld van 9% in 1997 naar 19% in 2006 . Oudere werknemers werken vaak deeltijds 

waardoor ook nieuwe vacatures  komen.  

Toch zijn de zorgberoepen nog altijd niet echt aantrekkelijk. Het is erg moeilijk om verpleegkundigen, 

verzorgenden, opvoeders... te  vinden en vooral te houden. 

Uit onderzoek van professor Jozef Pacolet leren we dat de instroom van nieuw personeel voor de volgende 

jaren geen probleem zal zijn. Bijna 20% van de achttienjarigen stroomt door naar een of andere zorgopleiding. 

Wel zijn er maatregelen nodig om de vervroegde uitstroom in te perken. Ondanks betere lonen slaagt de 

welzijnssector er niet in meer mannen te motiveren. Vrouwen stromen sneller uit en werken veel meer dan 

mannen deeltijds. Ook hebben de verschillende sectoren een verschillende aantrekkingskracht. Kinderopvang 

is bij pas afgestudeerden veel populairder dan ouderenzorg bijvoorbeeld. De steeds complexer wordende 

zorgvragen leiden bovendien steeds vaker tot burn-out van het personeel dat de sector verlaat. 

Tegelijk met de betere bezoldiging zijn ook de diplomavereisten voor het personeel strenger geworden. Er is 

een toenemende tendens naar meer opleiding en specialisatie. Dit betekent ook wel dat hoger opgeleide 

werknemers vaak taken uitvoeren die onder hun kwalificatie liggen en dat de drempel tot de welzijnsberoepen 

voor lager geschoolden almaar hoger wordt. In de zorgsector is die spanning ook voelbaar tussen de 

onbetaalde mantelzorger en de professionele zorgverlener (de gediplomeerde verzorgende, de 

thuisverpleegkundige en binnenkort nu ook nog de zorgkundige), die in feite dezelfde taken van ‘hulp bij de 

activiteiten van het dagelijkse leven’ uitvoeren.  

Aan de andere kant gaan in de samenleving steeds vaker stemmen op om het personeelstekort aan te vullen 

door tewerkstellingsmaatregelen voor langdurig werklozen, tewerkstelling van 50-plussers… 

2.17. Groen! verzet zich tegen deze tewerkstellingsmaatregelen. De eerste voorwaarde om in de welzijnssector 

te werken is de goesting en de motivatie om met mensen, met kinderen te werken. De kwaliteit van de 

dienstverlening in de zorgsector wordt in grote mate bepaald door de competenties en motivatie van het 

personeel. Vlaanderen kan vandaag rekenen op een grote groep van geëngageerde  hulpverleners maar 

er moeten dringend maatregelen komen ter ondersteuning van de sector, want een serieuze 

bloedarmoede dreigt te ontstaan.  
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2.18. Groen! wil de zorgberoepen maatschappelijk herwaarderen. Dat kan niet alleen via campagnes en betere 

arbeidsvoorwaarden, maar ook via een algemeen herwaarderen van de zorgarbeid.  

 

2.19. Groen! wil investeren in de competentie en in de loopbaan van de welzijnswerkers. Er moet meer 

mobiliteit komen tussen de verschillende sectoren. We moeten ook af van de vlakke loopbaan van de 

welzijnswerker. Permanente vorming en de uitbreiding van het aantal uren bijscholing moeten de 

welzijnswerker de instrumenten geven om te kunnen antwoorden op de steeds complexere zorgvragen. 

Wij pleiten hierbij voor meer uren voor laaggeschoolde welzijnswerkers, minder voor hooggeschoolden. 

 

2.20. Binnen elke organisatie moet een mix mogelijk zijn tussen hoger en lager opgeleide werknemers. De 

directie van de voorziening moet voldoende vrijheid en financiële middelen krijgen om deze diversificatie 

binnen het personeelskader mogelijk te maken. Mensen die een traject afleggen (bv. door de combinatie 

van volwassen onderwijs en ervaring op de werkvloer) worden best niet meegeteld in de 

personeelsbezetting en dit om hun de nodige tijd en alle kansen te geven om te leren. Het management 

moet over de nodige theoretische en organisatorische instrumenten beschikken om de medewerkers in 

opleiding zo goed mogelijk te omkaderen.  

 

2.21. Groen! pleit voor een bachelor voor de zorgsector, met een eerste algemeen deel en een tweede 

specialisatiedeel (kinderopvang, ouderenzorg, bijzondere jeugdzorg, …). De bachelor vervangt niet de 

huidige A2-opleidingen. Hij zou bovenop kunnen aangevuld worden door een master of verdere 

specialisaties voor leidinggevende functies. De bacheloropleiding garandeert meer horizontale mobiliteit 

tussen de sectoren (niet alleen binnen welzijn maar ook tussen welzijn en onderwijs) en meer verticale 

mobiliteit (medewerkers met een A2 diploma worden gestimuleerd om verder te studeren en 

doorgroeien in hun functies). 

 

2.22. Groen! pleit ook voor een duidelijk kader voor de erkenning van Elders Verworven Competenties. 

 

2.23. Naast de investering in het bestaande personeel moet ook de personeelsomkadering herzien worden in 

functie van de complexiteit van de zorg en hulpverlening. Zeker de personeelsstop die in de jaren ’80 

werd ingevoerd in de sector voor personen met een handicap is niet langer houdbaar.    

 

Zorg op maat in de 21
ste

 eeuw is zorg in diversiteit.  

Van alle kinderen die in 2007 in Vlaanderen werden geboren, had  20%  een moeder van niet-Belgische origine 

( in 2002 was dit nog maar 17%). In de provincie Antwerpen was dat zelfs het geval voor 27,3% van de kinderen 

en in Limburg voor 25,5%. Het aantal geboortes stijgt sinds 2004.  Vlaanderen ontgroent dus niet langer, maar 

dit komt vooral door de geboortes in niet-Belgische gezinnen. Bovendien neemt het aantal nationaliteiten, en 

dus ook het aantal culturele verschillen, almaar toe. Net als in de hele westerse wereld trouwens wonen in 

Vlaanderen  steeds  meer mensen van almaar meer verschillende origines . 

Het model van onze verzorgingsstaat opent ook voor hen het recht op bijvoorbeeld onderwijs, gezondheid en 

welzijn.  

Kind en Gezin stelt in haar taakomschrijving dat ze voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is en opgroeit, 

zoveel mogelijk kansen wil creëren. De wet die de OCMW’s opricht, stelt het recht op maatschappelijke 

dienstverlening voor iedereen als kernopdracht en in het decreet dat de gehandicaptenzorg organiseert, luidt 

het: “…het bevorderen van de sociale integratie van alle personen met een handicap en de ten laste neming 

van de kosten die hiermee gepaard gaan”. 
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Die doelstellingen blijven realiseren in een almaar ‘multiculturelere’ samenleving stelt de overheid en haar 

partners in het veld voor een enorme uitdaging. Die uitdaging kan niet langer vertrekken van de notie 

integratie, maar moet uitgaan van het begrip interculturalisering. 

Wat is immers integratie? Wanneer is iemand geïntegreerd? Het verleden heeft ons geleerd dat dergelijke 

vragen leiden tot een eindeloos en vooral frustrerend debat over eetgewoontes, kleding,... waarover nooit 

eensgezindheid zal bestaan. Een debat dat trouwens over en niet met de nieuwkomers wordt gevoerd, een 

debat dat verdeelt en niet verbindt. 

Het beleid kan niet vertrekken van integratiedenken. Een beleid dat de gelijke toegang tot onze 

welzijnsvoorzieningen wil realiseren, moet vertrekken van de interculturalisering. Dat is een beleid dat 

gewoontes en zeden van andere culturen respecteert. Een beleid dat ook respect en begrip opbrengt voor de 

niet-dominante sociale klassen van onze eigen cultuur. Ook mensen die in armoede leven, worden immers al te 

vaak verkeerd begrepen en kunnen daardoor te weinig gebruikmaken van de sociale voorzieningen die in onze 

samenleving nochtans voor iedereen worden georganiseerd. 

De overheid in de verzorgingsmaatschappij heeft een opdracht tegenover alle inwoners, ongeacht hun 

socioculturele achtergrond. Kind en Gezin zou nooit meer dan 95% van de pasgeborenen bereiken als de 

organisatie vertrok van de vraag of de ouders wel geïntegreerd zijn. Ze haalt die doelstelling wel omdat ze 

voortdurend vraagt naar gewoontes en zeden van andere culturen en kansarme autochtonen. Hoe zien die 

mensen de rol van de moeder en van de vader? Wat betekent het om een jongen of een meisje te krijgen? Wat 

is voor hen belangrijk als het over opvoeden gaat? Vinden zij preventieve gezondheidszorg belangrijk? Net zo 

zouden diensten voor ouderenzorg of thuiszorg bv. moeten vragen naar wat oudere allochtonen verwachten 

van een rust- en verzorgingstehuis of van thuiszorg. De uitdaging voor de meer ‘taalgebonden’ hulpverlening 

zoals de geestelijke gezondheidszorg of het algemeen welzijnswerk (relatiebemiddeling, slachtofferhulp, 

mishandeling…) is nog veel groter. Die vragen zijn niet gemakkelijk te beantwoorden. Ze zijn ook niet opgelost 

door aan elke nieuwkomer een inburgeringscursus op te leggen. Onze taal leren is een absolute prioriteit, maar 

elkaar verstaan is niet hetzelfde als elkaar begrijpen. 

2.24. Groen! pleit voor een kenniscentrum interculturalisering binnen de welzijns- en gezondheidszorg. 

Zakenlui die handel willen drijven met landen in vreemde continenten kunnen terecht in opleidingen of 

hebben handboeken ter beschikking  over waarden en normen en culturele verschillen. Hoe moet ik mij 

gedragen wil ik in China of Laos iets verkopen ? Dergelijke concrete handleidingen moeten ook worden 

opgemaakt zijn voor onze welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Het kenniscentrum geeft bijscholingen 

en werkt ook samen met de opleidingen tot gezondheid- of welzijnswerker.  

 

2.25. Alhoewel de diversiteit binnen de gebruikers van de zorgsector toeneemt, heeft maar één percent van de 

medewerkers allochtone roots. Personen met een handicap vertegenwoordigen maar 0,5% van het 

personeelsbestaand (bron: onderzoek van het Vlaams Welzijnsverbond- augustus 2008).  Meer dan quota 

op te leggen, kunnen diversiteitpremies, instroommaatregelen (bv. versterken van de trajecten “elders 

verworven competenties”) en ondersteuning van het management (bv. disability management), voor 

meer kleur en diversiteit in de zorg zorgen.  

 

2.26. Door de gebruikers meer te  betrekken in de organisatie en inhoud van de dienstverlening, door beroep te 

doen op hun ervaringen en aan hun verwachtingen een plaats te geven, zal de zorgvrager zelf bijdragen 

tot de nodige mentaliteitsverandering in de welzijnssector. 

 

Zorg op maat,  kan alleen door meer vertrouwen te geven aan de lokale besturen. 

Er is een wereld van verschil tussen de realiteit van de stad en het platteland.  
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In het Vlaams Gewest zijn  30% van de huishoudens alleenstaanden. In de grote steden bestaat meer dan 50% 

van de gezinnen uit één persoon. Dit heeft onder meer te maken met het groot aantal alleenstaande ouderen.  

De ‘familiale zorgindex’ leert dat het aantal hoogbejaarden er acht maal  hoger ligt in verhouding tot de 

bevolking de er normaliter de zorg moet voor nemen. Met andere woorden, onze steden worden grijzer. Maar 

ook groener. De geboortecijfers zitten in de lift, vooral in de grote steden. Ook de concentratie van armoede is 

veel groter in de steden. Ongeveer 20% van de kinderen die in 2006 in Antwerpen geboren zijn, leeft in een 

kansarm gezin. Dit is vier keer meer dan 10 jaar geleden. De helft van de kinderen geboren in een gezin dat in 

kansarmoede leeft, woont in zes steden (naast Antwerpen, Gent, Genk, Leuven, Mechelen en Menen).En was 

de werkloosheidsgraad in Vlaanderen in 2006 nog 7,6%,  in de centrumsteden was die liefst 11,4%. 

De vraag naar hulp en dienstverlening is in de steden veel groter door het groot aantal alleenstaanden, arme 

mensen, oudere mensen…maar deze evolutie in bevolkingsamenstelling betekent tegelijkertijd dat de 

traditionele vormen van hulpverlening minder aanwezig zijn. Er is grote nood aan pleeggezinnen om jonge 

kinderen op te vangen maar er zijn geen pleegouders te vinden. Door de vergrijzing is er veel vraag naar 

mantelzorg maar door de individualisering is die er niet. Er zijn veel meer anderstalige kinderen uit kansarme 

gezinnen die echt nood hebben aan kinderopvang maar die is er niet… 

2.27. Groen! wil de lokale besturen meer ruimte en verantwoordelijkheid geven om zorg op maat te 

organiseren. In de periode 1999- 2004 werd het decreet lokaal sociaal beleid gestemd. Bedoeling was de 

lokale besturen samen met de privé welzijnspartners (CAW, kinderdagverblijven, thuiszorgverenigingen…) 

een lokaal sociaal beleidsplan te laten uitwerken op basis waarvan de gemeente een sociale enveloppe 

zou krijgen waarmee ze zorg op maat van de gemeente uitwerkt. De huidige regering voerde dit decreet 

niet verder uit. Groen! wil de lokale besturen niet alleen meer betrekken maar ook meer vertrouwen, 

verantwoordelijkheid en middelen geven bij het uittekenen van het beleid inzake ouderenzorg, 

armoedebestrijding, ouderenzorg… Groen! wil de rol van het OCMW herwaarderen en versterken als 

belangrijke partner in de armoedebestrijding. (Zie het deel armoede voor meer voorstellen rond 

armoedebestrijding) .    

  

Groene speerpunten voor kinderopvang, bijzondere jeugdzorg, zorg voor personen met een 

handicap, ouderenzorg en algemeen welzijn 

Kinderen 

De kloof van winners en losers bij onze jeugd groeit' :  

“Tien jaar geleden werd 20 procent van de jongeren als zeer problematisch beschouwd. Vandaag spreken we al 

over 30 procent. Daarvan vertoont 4 procent werkelijk crimineel gedrag. Tel daarbij de jongeren met 

emotionele en gedragsstoornissen - 12 tot 20 procent - en de jongeren met fasegebonden gedragsmoeilijkheden 

en je komt aan 30 procent. Kunnen we er ons als samenleving bij neerleggen dat we het talent van 30 procent 

van onze jeugd overboord gooien? Is dat de tol die we moeten betalen voor ons samenlevingsmodel? “   

Peter Adriaenssens in De Morgen 28/02/09 

 

Groen! neemt de alarmkreet van Peter Adriaenssens ernstig. Het gaat niet altijd goed met onze kinderen en 

jongeren. Enkele cijfers bewijzen dit. 

 Het aantal jongeren in bijzondere jeugdzorg is op 8 jaar tijd met 36% gestegen. 83% van deze jongeren 

zijn “POS”(problematische opvoedingssituatie) -jongeren  
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 Het aantal jongeren in het BSO type 1 steeg de laatste 5 jaar met 33%. 

 Het rilatinegebruik steeg op drie jaar tijd met 287%.  

 50% van de kinderen geboren in een gezin dat tot de lagere sociale klasse hoort en waar de thuistaal 

niet het Nederlands is, studeert af zonder diploma.  

Kinderen leren ons veel over onze samenleving. Ze zijn als de kanaries in de mijn. Als de kanarie van zijn stokje 

valt, betekent dit dat er gevaar is voor mijngas.  

2.28. Groen! vraagt de eerste minister om in samenwerking met de minister-presidenten van de deelregeringen 

in 2010 (het Europees jaar tegen de armoede), een conferentie te organiseren over de uitsluiting van  30% 

onze kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren worden vanaf ze drie maanden oud zijn ingeschakeld in 

de volwassen doorholmaatschappij. Ook de schooltijd is voor vele jongeren een aaneenschakeling  van 

mislukkingervaringen. Uit deze conferentie moeten duidelijke beleidsvoorstellen komen die een meer 

kind- en jongerenvriendelijke samenleving garanderen door een verlenging van het zwangerschaps- en 

ouderschapsverlof, een onthaaste schooldag, inzetten op alle talenten van alle kinderen ...(zie ook het 

onderdeel onderwijs) een nieuwe visie op kinderopvang.... Ook het debat rond ‘het recht op gezin’, het 

falen van ouderschap en de duur van opname en begeleiding in de bijzondere jeugdzorg  kan in deze  

conferentie plaats vinden. 

 

Kinderopvang: een visie gezocht 

Het kind 

bestaat uit honderd 

Het kind heeft 

honderd talen 

honderd handen 

honderd gedachten 

honderd manieren van denken 

spelen en praten 

… 

Loris Malaguzzi 

 

De Vlaamse kinderopvang lijdt onder een gebrek aan visie en coherentie. De ene keer heet kinderopvang een 

pedagogisch project voor alle kinderen, de andere keer heet het oppas voor werkende ouders.  

De kinderopvang is uitgegroeid tot een lappendeken van initiatieven. Er zijn onthaalouders en kleine en grote 

kinderdagverblijven, sommige initiatieven worden gesubsidieerd, andere niet. Mensen die kinderen opvangen 

hebben soms een diploma, soms niet, hebben soms een volwaardig statuut soms een tijdelijk statuut, soms 

een slecht statuut. Ouders betalen soms een inkomensgerelateerde en soms een vaste bijdrage.  

De voorbije jaren maakte de overheid heel wat extra middelen vrij om bijkomende opvang te organiseren maar 

de chaos werd alleen maar groter. De middelen voor  flexibele opvang bv. werden verdeeld in drie, zodat de 
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drie meerderheidspartijen elk hun ding konden doen. Opvang via kinderopvangcheques (VLD), opvang via 

tewerkstellingsprojecten (SPa), opvang in de reguliere kinderdagverblijven (CD&V). Vorig jaar werd inderhaast 

een nieuw systeem van inkomensgerelateerde kinderopvang voor de zelfstandige kinderopvang uitgewerkt 

zonder enig overleg met de sector. De middelen worden niet ingezet op basis van een visie maar worden 

verkaveld tussen de drie coalitiepartners om er hun prioriteiten mee te organiseren. Het wordt voor ouders 

steeds ingewikkelder om een zicht te krijgen op het aanbod. Er is dringend nood aan een globale visie op 

kinderopvang. In het regeerakkoord van 2004 stond de uitwerking van een decreet kinderopvang, de 

meerderheid was te verdeeld en het decreet kwam er niet. 

Talloze wetenschappelijke studies tonen aan dat de eerste levensmaanden en -jaren fundamenteel zijn voor 

een optimale fysische, psychologische, relationele, intellectuele en relationele ontwikkeling van het kind.  

Voor Groen! is kinderopvang duidelijk meer dan ‘opvang’ en zorg. Het gaat om een pedagogisch project dat 

een meerwaarde biedt aan het kind en zijn gezin. Kinderopvang is voor Groen! een belangrijk instrument om 

opvoedingsondersteuning echt waar te maken en om het recht op opvoeding van elk kind te garanderen. 

Kinderopvang  moet dan ook toegankelijk zijn voor alle kinderen. 

Investeren in kinderopvang rendeert. Volgens het onderzoek van de Amerikaanse econoom James Heckman, 

levert elke overheidseuro geïnvesteerd in een kwaliteitsvolle kinderopvang  later zeven euro winst op. 

Uit het Unicef-rapport “De transitie naar kinderopvang en onderwijs” – 2008: 

Een van de eerste langetermijnstudies over de gevolgen van opvang van jonge kinderen werd in Zweden 

gevoerd in het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw. Op basis van een evaluatie van kinderen uit 128 

gezinnen met een laag of een gemiddeld inkomen in twee van de grootste steden van Zweden, concludeerde de 

studie dat onderwijs en opvang voor jonge kinderen gepaard gaat met een verbetering van de academische 

prestaties van 13-jarigen. Bengt-Erik Andersson leider van de studie, kwam tot de volgende conclusie: 

“Voorschoolse opvang vanaf jonge leeftijd lijkt te leiden tot creatieve, sociaal zelfverzekerde, populaire, open en 

onafhankelijke adolescenten.” 

2.29. Groen! eist dat in de volgende legislatuur werk wordt gemaakt van een Decreet Kinderopvang dat de 

basisvisie voor kinderopvang vastlegt: 

 Alle kinderen erkennen en benaderen als rechtssubjecten, met hun eigen waarden en normen, met 

hun eigen (moeder)taal en met hun eigen persoonlijk verhaal. De kinderopvang draagt bij tot de 

ontwikkeling van de identiteit van de kinderen via de bevordering van diepe en betekenisvolle 

menselijke relaties tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de volwassenen. 

 De kinderopvang vertrekt vanuit een partnerschap met ouders, waarbij zij (kritische) aandacht heeft 

voor de actuele noden van de gezinnen en erkent deze als maatschappelijke actoren in de opbouw van 

een maatschappij op maat van alle kinderen. 

 De kinderopvang neemt actief deel aan de maatschappij. Zij is zich bewust van de huidige sociale 

complexiteit. En ziet zichzelf als een deel van een netwerk dat vertrekt vanuit het kind in zijn totale 

context.  

 De kinderopvang erkent, valoriseert en ontwikkelt de competenties en de kennis van alle 

medewerkers die deze engagementen tegenover de kinderen en de gezinnen dagelijks moeten 

waarmaken. 

 

2.30. Groen! wil de kinderopvanginitiatieven voldoende ruimte geven om deze principes in concrete praktijk te 

vertalen. Ze leggen verantwoording af aan Kind en Gezin over de concrete invulling van de basisprincipes 

van het decreet. 
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2.31. Groen! verwacht dat het decreet duidelijke, uniforme en coherente richtlijnen formuleert over de 

kwaliteit van de dienstverlening,  infrastructuur en omkadering. Groen! is geen vragende partij voor een 

overdreven regulering, wel voor een helder kader dat aan alle kinderen en ouders gelijke 

kwaliteitsgaranties biedt en de organisaties in hun autonomie en zelfsturing kan versterken. (Zo kan bv. 

de aanwezigheid van een begeleider per zeven kinderen meer dan voldoende zijn op bepaalde momenten 

van de dag en volledig ontoereikend op andere momenten. Dergelijke situaties zijn onmogelijk vast te 

leggen in regelgeving.) 

 

2.32. Een decreet kinderopvang  tekent een stappenplan om het verschil in reglementering en financiering 

tussen de zelfstandige en de erkende sector op termijn weg te werken en om de onthaalouders een 

volwaardig statuut te geven.   

 

2.33. Groen! wil dat het decreet het groeipad van het aantal plaatsen in de kinderopvang vastlegt. Dit groeipad 

moet rekening houden met en het toenemend aantal geboortes en het toenemend aantal kansarme 

kinderen. 

 

2.34. Groen! wil de buitenschoolse opvang integreren in de school. In de onthaaste school wisselen blokjes les 

af met blokjes ‘buitenschoolse activiteiten’ zoals tekenen, muziek, sport… De leraar uit de buitenschoolse 

komt naar de school. Daarnaast is er binnen het schoolgebouw  tijd voor spel en creativiteit. De 

methodieken die ontwikkeld werden in de IBO’s (initiatieven buitenschoolse opvang) kunnen ingepast 

worden in de school. Door de activiteiten naar de kinderen te brengen in plaats van de kinderen naar de 

activiteiten maken we de kindertijd minder verkaveld en minder gestresseerd. Op die manier kunnen ook 

kansarme kinderen die niet naar de sportclub, de tekenschool of de muziekschool gaan al hun talenten 

ontwikkelen. 

 

De bijzondere jeugdzorg  

De bijzondere jeugdzorg kampt vandaag met ellenlange wachtlijsten. Het aantal vragen steeg de voorbije 8 jaar 

met 36% . 83% van deze jongeren zijn “POS”-jongeren. In Vlaanderen bestaan geen cijfers over welk kind of 

welke jongere waar op welke zorg wacht. Alleen in Antwerpen wordt onder impuls van de provincie een 

overzicht gemaakt van het aantal wachtende kinderen of jongeren. In Antwerpen wachten vandaag 1.252  

kinderen op een plaats in de bijzondere jeugdzorg. Voor de kinderen jonger dan 10 jaar kan de wachttijd 

oplopen tot 2 jaar. Dit is onaanvaardbaar. Bij kinderen of jongeren die hulp nodig hebben moet er onmiddellijk 

een antwoord komen, anders worden de problemen alleen groter en is plaatsing niet meer te vermijden. Tien 

jaar geleden  boog het parlement zich reeds over hetzelfde probleem. De hulpverlening komt vaak te laat en dit 

heeft tot gevolg dat te veel kinderen en jongeren terechtkomen in de bijzondere jeugdzorg. De foute of te late 

hulpverlening aan kinderen en jongeren wou men oplossen met het proces van zorgvernieuwing dat Integrale 

Jeugdhulpverlening werd genoemd.  

Vandaag 10 jaar later is deze integrale jeugdhulpverlening nog steeds een lege doos. De situatie is slechter in 

plaats van beter geworden en het geloof dat de integrale jeugdhulpverlening de oplossing is bij de consulenten 

en in de voorzieningen tot onder het vriespunt gedaald. 

2.35. Groen! wil dat de volgende regering knopen doorhakt en eindelijk werk maakt van de integrale 

jeugdhulpverlening. 

 

2.36. Kinderen opvoeden is een gedeelde verantwoordelijkheid, van de ouders en de maatschappij. Groen! 

vindt het belangrijk te blijven investeren in initiatieven (inloopteams, steungezinnen, Amber module, …) 

die het (dreigende) isolement van jonge gezinnen doorbreken en de ouders ondersteunen in hun 
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opvoedingstaken. Tegelijkertijd moet verder geïnvesteerd worden in de bijzondere jeugdzorg en moet 

ook binnen deze sector gezocht worden naar nieuwe opvangvormen. Ondanks de moeilijke 

werkomstandigheden is er enorm veel inzet en creativiteit op de werkvloer.  

 

2.37. Groen! wil de experimenten veralgemenen waarbij niet alleen het kind maar het hele gezin residentieel 

wordt opgevangen. Deze intense vorm van residentiële opvoedingsondersteuning zorgt ervoor dat de 

band met de ouders bewaard en versterkt wordt. De eerste resultaten zijn zeer hoopgevend. Groen! wil 

deze vorm van residentiële gezinsopvang veralgemenen. 

 

2.38. Alle kinderen hebben recht op een gezin, ook de kinderen met een problematische opvoedingssituatie 

voor wie een uithuisplaatsing onvermijdelijk is. Groen! wil net zoals in andere Europese landen dat voor 

kinderen jonger dan zes jaar de opname in een pleeggezin de norm wordt. Momenteel zijn er ook lange 

wachtlijsten voor een pleeggezinplaatsing. Nieuwe pleeggezinnen aantrekken betekent dan ook  

investeren in pleegzorg.    

 Een volwaardig statuut voor de pleegouders (zo moeten de pleegouders als evenwaardige partij 

kunnen optreden voor de belangen van het geplaatste kind).  

 Een versterkte pedagogische en maatschappelijke omkadering van de pleegouders die vandaag 

kinderen met vaak zeer complexe problemen opvangen.  

 Pleegouders waarderen in hun zorgtaken, via het toekennen van specifieke zorgverloven, 

arbeidsduurvermindering maatregelen en/of meer financiële steun.  

 Er dient een duidelijk aflijning gemaakt te worden tussen ‘tijdelijke’ vormen van pleegzorg waarin het 

herstellen van een relatie met de wettelijke ouders en het terugkeer naar huis centraal staat, en 

‘langdurige’ vormen van pleegzorg, waarin de rol van de wettelijke ouders beperkt wordt. De twee 

basisuitgangspunten vragen een verschillende begeleiding, hebben een andere finaliteit en moeten 

duidelijkheid aan het kind geven. 

 Meer professionele vormen van pleegzorg mogelijk maken. Zo bestaan in Italië en andere Europese 

landen gemengde vormen van pleegzorg en residentiële hulpverlening. Kinderen verblijven bij een 

koppel die een grotere woning door de gemeente ter beschikking krijgt en logistiek, pedagogisch en 

psychologisch ondersteund wordt door professionele organisaties. 

 Meer nazorg. Als de plaatsing stopt, moet het kind nog contact kunnen hebben met de voormalige 

pleegouder. 

Ook voor jongeren is een nieuwe aanpak nodig . Soms is uithuisplaatsing op een bepaald ogenblik de enige 

mogelijkheid om rust te brengen in een grondig verziekte relatie tussen de oudere en de jongere.  De tijdelijke 

plaatsing wordt echter maar al te vaak definitief. De voorziening die de jongere opvangt, heeft onvoldoende 

middelen en mogelijkheden  om de ouder(s) te steunen en de terugkeer naar huis voor te bereiden en te 

begeleiden. De resultaten van de eerste experimenten met netwerkvorming en contextgericht werken zijn 

hoopvol. Een jongere wordt toevertrouwd aan een voorziening die niet alleen zorgt voor de residentiële 

opvang, maar ook voor de ouderbegeleiding, de terugkeer, de psychiatrische ondersteuning, ... 

2.39. Groen! wil de voorzieningen meer autonomie geven om de contextgerichte werking vorm te geven. Dit 

betekent een andere manier van inspectie en dagprijsberekening en een groter vertrouwen in de 

voorziening.  

Vlaanderen is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de ‘straf’ die de jeugdrechter uitspreekt wanneer  

een jongere een als misdaad omschreven feit pleegde.  

In 2006 keurde de federale kamer een nieuwe wet goed die de jeugdbescherming hervormt. Deze nieuwe wet 

blijft gebaseerd op de beschermingsidee. De jeugdrechter bepaalt “in het belang van de jongere” de strafmaat. 

Dit staat haaks op het model dat in de andere Europese landen bestaat dat uitgaat van het jeugdsanctierecht. 
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Een jongere is verantwoordelijk voor zijn of haar daden, maar heeft ook recht op een correcte 

rechtsafhandeling. Dit rechtswaarborgmodel betekent dat net als in het volwassen strafrecht , de straffen die 

horen bij grensoverschrijdend gedrag duidelijk omschreven worden. De kinderrechtencommissie van de VN 

heeft België al geregeld op de vingers getikt voor die benadering die jongeren nog altijd geen rechten en alleen 

maar plichten geeft. 

Voorbeelden van jongeren die voor eenzelfde als misdrijf omschreven feit in het ene geval een berisping 

krijgen en in het andere geval worden geplaatst, zijn legio. De voorstanders van de wet opperen dan weer dat 

die verschillende aanpak moet kunnen omdat de Wet van 1965 duidelijk stelt dat de jeugdrechter rekening 

moet houden met de gezins- en sociale context van de jongere. 

2.40. Groen! vindt dat die context moet meespelen in de strafuitvoering en niet in het bepalen van de 

strafmaat. 

 

2.41. Groen! wil waar het kan opsluiting in een gesloten instelling voorkomen en is grote voorstander van de 

herstelgerichte afhandeling. De jongere die een misdrijf pleegt gaat waar mogelijk de schade vergoeden.  

In een dader-slachtofferbemiddeling begeleidt een neutrale derde een communicatieproces waarin de 

dader en zijn of haar ouders en het slachtoffer actief deelnemen aan het overleg. Zij zoeken naar een 

vorm van herstel van de materiële, morele en psychische schade, die voor alle partijen aanvaardbaar is. 

Meer algemeen betekent herstelbemiddeling de fout tegenover de samenleving herstellen. Dat kan 

omdat de herstelbemiddeling over een brede waaier maatregelen beschikt, die aangepast zijn aan de 

leeftijd van de dader en de ernst van het misdrijf. De mogelijkheden zijn: een berisping, herstel, vorming, 

werkstraffen, geldboetes en gesloten opvang.  

 

2.42. Behalve die dader-slachtofferbemiddeling zijn ook de gemeenschapsdienst en de leerprojecten 

belangrijke alternatieven voor een plaatsing. Een maatregel die beperkt wordt tot alleen maar plaatsing in 

een gesloten instelling leidt vaak tot recidive. Wanneer  een jongere na een verblijf in de gesloten 

instelling zonder enige nazorg opnieuw naar huis gaat, heeft die weinig mogelijkheden om de draad weer 

op te nemen. In de vroegere school  is hij of zij meestal niet meer welkom en de omgeving ziet vooral het 

negatieve etiket ‘Mol’ dat aan hem of haar kleeft. Al te vaak heeft die jongere niet veel andere 

mogelijkheden dan opnieuw aansluiting te zoeken bij het vroegere criminele milieu voor wie een verblijf 

in Mol een blijk van ‘heldenmoed’ is. 

 

2.43. Door een betere netwerkvorming tussen de verschillende voorzieningen moet het anders kunnen: de 

jongere minder lang opsluiten in de gesloten instellingen en hem of haar via een open instelling en onder 

sterke begeleiding opnieuw de draad laten opnemen met de school en het thuismilieu om zo stapsgewijs 

weer aan te sluiten bij de eigen omgeving zodat recidive wordt voorkomen. 

  

Gehandicaptenzorg = gemeenschapszorg 

ER IS LANG GENOEG GEWACHT 

Groen! heeft in de periode 1999-2004 vorm gegeven aan een nieuwe visie op het beleid voor personen met 

een handicap.  In 2002 kwam er voor het eerst een betrouwbare inventaris van de reële nood in Vlaanderen. 

Daaruit bleek dat ongeveer zesduizend mensen een inschrijvingsnummer hadden bij het Vlaams Agentschap 

voor personen met een handicap en wachtten op de juiste opvang. Sommigen wachtten reeds meer dan vijf 

jaar. Een eerste meerjarenplan voor het wegwerken van de wachtlijsten werd uitgewerkt en op hetzelfde 

moment werden de hefbomen voor een grondige vernieuwing van de zorg gecreëerd: het persoonlijk 

assistentiebudget, het persoonsgebonden budget, de zorggradatie, de wachtlijstwerking… 
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Sinds 2001 is het  Decreet op het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) operationeel maar ondanks herhaalde 

beloftes zijn er nog altijd twee verschillende wachtlijsten die voor mensen die kiezen voor PAB en een andere 

voor wie een voorzieningsopvang wil. Vandaag hebben meer dan 1.600 mensen een persoonlijke assistent die 

ze zelf in dienst nemen dankzij het persoonlijk assistentiebudget.  Er wachten nog meer dan 4.000 mensen op 

een PAB. Jaar na jaar blijft het een gevecht om voldoende PAB-budgetten te reserveren binnen de middelen 

voor het uitbreidingsbeleid.  In 2003 stemde het Vlaams parlement het decreet op het persoonsgebonden 

budget. Dit is het sluitstuk van de zorgvernieuwing.  Met een persoonsgebonden budget zelf zorg inkopen bij 

voorzieningen kan vandaag nog steeds  niet. De regering heeft tussen 2004-2009  geen concrete 

uitvoeringsbesluiten  beslist en start vanaf 2009 eindelijk met een experiment. Dit betekent dat enkele 

personen met een handicap  zelf de middelen krijgen waarop zij recht hebben. Zo kunnen ze zelf een ideale 

zorgmix uitwerken: deels een persoonlijk assistent, een aantal dagen in een dagcentrum, een aantal uren 

thuiszorg… Een stuurgroep van vertegenwoordigers van de voorzieningen en van gebruikers evalueert het 

experiment.  Wanneer het PGB eindelijk realiteit wordt is nog steeds niet duidelijk. 

De regering Peeters had zich sterk gemaakt dat de wachtlijsten op het einde van deze legislatuur zouden 

afgebouwd zijn. Vandaag zijn de wachtlijsten langer dan ooit! 14.000 mensen wachten op de juiste opvang. 

Vooral veel jongeren vinden geen plaats in een voorziening nadat ze hun opleiding in een MPI hebben 

afgerond.  

2.44. Groen! eist dat eindelijk werk gemaakt wordt van een realistisch beleid dat meer opvang en 

zorgvernieuwing realiseert. Alleen zo kan de lang beloofde zorgzekerheid aan personen met een handicap 

worden gerealiseerd. 

 

2.45. Een hedendaags hulpmiddelenbeleid. Bij de overdracht van de bevoegdheid over de hulpmiddelen voor 

personen met een handicap naar Vlaanderen (1988) werd een uitzondering gemaakt voor de rolstoelen, 

destijds goed voor het grootste deel van het federale budget voor hulpmiddelen. Het RIZIV regelt en 

financiert rolstoelen als die de integratie naar de arbeidsmarkt bevorderen. Het Vlaams Fonds doet 

hetzelfde. Voor andere rolstoelen en extra uitrusting. De aanvraag van middelen wordt voor de cliënt een 

bijzonder moeilijke en vaak tijdrovende bezigheid. De persoon met een handicap moet immers altijd eerst 

een aanvraag indienen bij het RIZIV, afwachten wat daar het antwoord is en dan een extra aanvraag 

indienen bij het Vlaams Fonds. Er wordt al jaren onderhandeld over een regeling waarbij de persoon met 

een handicap zijn of haar aanvraag maar op één plaats moet indienen. Ook voor de andere hulpmiddelen 

is de administratieve last erg hoog. Een blinde persoon die een brailleregel, een blindenstok en een 

blindegeleidehond aanvraagt moet steeds weer via dokters- en andere documenten bewijzen dat hij of zij 

wel degelijk blind is . Door met lijsten van terugbetaalbare hulpmiddelen te werken wordt de prijs van die 

hulpmiddelen de hoogte in gejaagd. Bovendien evolueert de markt van de hulpmiddelen zo snel dat de 

refertelijst verouderd is voor hij wordt goedgekeurd. Groen! pleit ook wat de hulpmiddelen betreft voor 

een beleid dat de persoon met een handicap meer ruimte en vertrouwen geeft om hulpmiddelen in te 

kopen . 

 

Ouderenzorg 

Mensen zo lang mogelijk in eigen omgeving laten wonen ook als ze zorgbehoevend zijn, dat heet inclusief 

beleid. Groen! pleit resoluut voor een wijkgebonden aanpak. Door in elke wijk aangepaste seniorenwoningen 

te voorzien kan een oudere wiens woning te groot of onaangepast is in zijn of haar eigen buurt blijken wonen. 

Niet alleen de woningen zelf maar ook de omgeving moet aangepast zijn.  

Groen!  wil sociale ecowijken uitbouwen. Midden deze ecowijken zijn voldoende grote open ruimtes, 

voldoende groot om jongeren en ouderen hun eigen ding te laten doen zonder dat ze elkaar storen. In de 
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sociale ecowijken bevinden groen, pleinen en bossen zich op loop- of fietsafstand. De auto blijft buiten de wijk. 

De wijk is wel bereikbaar met comfortabel openbaar vervoer dat dag en nacht rijdt en de bewoners snel tot het 

stadscentrum en het dichtstbijzijnde station brengt. In de wijk zijn er woningen die kunnen aangepast worden 

aan oudere bewoners of alleenstaanden of die gecombineerd een thuis zijn voor een nieuw samengesteld 

gezin. Centraal in de wijk bevindt zich ook een lokaal dienstencentrum dat 24 uur op 24 bereikbaar is voor wie 

zorgbehoevend is en – al dan niet tijdelijk –  hulp nodig heeft bij de activiteiten van het dagelijks leven. Vanuit 

het dienstencentrum wordt indien nodig mantelzorg georganiseerd. Net als wijkgebonden kinderopvang. 

Zo kunnen ook mensen die meer zorg behoeven in hun wijk blijven wonen. Deze wijkaanpak maakt ook 

maatwerk mogelijk, zeker in de steden waar Turkse, Afrikaanse, Marokkaanse en Belgische ouderen elk andere 

verwachtingen hebben en anders kijken naar ouder worden en zorgbehoevend worden. 

Tijdens de paarsgroene regering werden de eerste bouwstenen verzameld om woonzorgbuurten uit te 

bouwen. Met het decreet zorgregio’s koos het Vlaams parlement voor een regionale en niet voor een 

categoriale aanpak. Via het lokaal sociaal beleid werden lokale besturen uitgenodigd om op maat van hun 

gemeente dit plan in te vullen. Het eerstelijnsdecreet regelde de samenwerking tussen alle eerstelijnsdiensten 

en gaf de lokale dienstencentra hierin een centrale plaats. De subsidies aan de lokale dienstencentra in 95% 

initiatief van het OCMW werden verdubbeld. 

De huidige regering schoof de uitvoering van al deze decreten op de lange baan. Eind 2008 werd een nieuw 

zorgregiodecreet gestemd dat het oorspronkelijke decreet totaal ontmantelt. En voorjaar 2009 stemde het 

parlement op vraag van de derde  CD&V-minister van deze legislatuur, Veerle Heeren, het nieuwe 

woonzorgdecreet.  

Dat  nieuwe woonzorgdecreet  kiest duidelijk  voor een verzuilde en niet voor een lokale aanpak. De regionale 

dienstencentra en de diensten van maatschappelijk werk van het ziekenfonds krijgen een sleutelrol bij de 

organisatie van de zorg voor een patiënt. Ze zijn beide verbonden aan een mutualiteit. Met andere woorden: 

de toegangspoort tot de zorg wordt het ziekenfonds waarbij de gebruiker is aangesloten. Sommige 

mutualiteiten zijn beter uitgebouwd dan anderen. De vraag stelt zich of de zorg op maat niet zal ingevuld 

worden op maat van de diensten die de mutualiteit heeft dan wel op maat van wat de zorgbehoevende echt 

nodig heeft. 

Ook bij de erkenning van de woonzorgnetwerken is niet gekozen voor de samenwerking van alle diensten en 

voorzieningen binnen één wijk, deelgemeente, gemeente. Om als woonzorgnetwerk erkend te worden, 

moeten minstens één dienst die gezinszorg en aanvullende thuiszorg verstrekt, één woonzorgcentrum, één 

groep van assistentiewoningen en één centrum voor kortverblijf samenwerken. 

In sommige regio’s kunnen dus twee of drie woonzorgnetwerken naast (of tegen ?) elkaar werken. In andere 

regio’s ontstaan allicht geen woonzorgnetwerken. Ook hier de vraag of dit de beste manier is om zorg op maat 

van de zorgbehoevende te organiseren.  

De regering maakt met dit decreet bovendien duidelijk dat ze helemaal niet van plan is  om de rol van de lokale 

besturen te erkennen en maakt meteen van het sociaal lokaal beleidsplan de zoveelste zinloze planlast. 

2.46. Groen! verzet zich tegen de nieuwe verzuiling van het zorglandschap en blijft inzetten op de sociale 

ecowijken . Wanneer de zorg te intensief wordt of wanneer mensen omwille van ziektes als Alzheimer 

niet langer alleen kunnen blijven, is opname in een residentiële voorziening onvermijdelijk. Het rusthuis of 

woonzorgcentrum zoals het vandaag heet, heeft vandaag een totaal andere functie dan 30 jaar geleden. 

Dertig jaar geleden gingen mensen op hun 65
ste

 wonen in een voorziening, ze wilden zich na een leven van 

hard werken laten verwennen. Vandaag gaan mensen naar een woonzorgzone  voor  hun allerlaatste  

levensfase. Per jaar komt meer dan 1 plaats op 3 vrij als gevolg van overlijden.  
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2.47. Groen! vraagt dat deze realiteit erkend  wordt. Zo pleiten we voor een duidelijk beleid inzake palliatieve 

zorg en voor duidelijk vooraf bepaalde en aan de bewoner gecommuniceerde procedures inzake 

euthanasie. De intensiteit van de zorg maakt het verblijf in het woonzorgcentrum voor heel wat mensen 

onbetaalbaar. Een dagfactuur van € 45 overstijgt vele pensioenen. Groen! vindt het niet normaal dat 

kinderen moeten opdraaien voor de rusthuiskosten van hun ouders.  De huidige regeling leidt tot grote 

ongelijkheid, sommige gemeenten passen ze niet meer toe, andere wel. Bovendien maakt het rijke 

families rijker en  arme families armer. Als je ouders een klein pensioen hebben, moet jij  bijleggen bij hun 

rusthuiskosten en erf je bovendien later niets. Omgekeerd, als  je ouders rijk zijn moet je niet bijleggen en 

is de kans groot dat je later ook nog erft.   

 

2.48. Groen! wil de rusthuisfactuur betaalbaar maken door een uitbreiding van de zorgverzekering. Nu krijgt 

elke rusthuisbewoner een premie van € 130 per maand. Deze premie moet omhoog zodat ze voldoende 

groot is om de rusthuisfactuur te kunnen betalen. De zorgverzekering zorgt ervoor dat iedereen ouder 

dan 25 jaar spaart voor later en dit door een aan het inkomen aangepaste bijdrage te betalen aan de 

zorgkas. Zo organiseer je de solidariteit niet binnen de familie maar binnen heel de samenleving en 

dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. 

 

Algemeen welzijnswerk  

De autonome Centra voor Algemeen Welzijnswerk  werden opgericht bij decreet van 1997. Ze organiseren 

ambulante, semi-residentiële en residentiële vormen van eerstelijnshulp. Zij combineren diensten en 

voorzieningen waarvan de meeste in de jaren tachtig zijn ontstaan en die vroeger autonoom waren. De 

Jongerenadviescentra, Centra voor  Opvang van Daklozen, Vluchthuizen voor Vrouwen, Centra voor Levens- en 

Gezinsvragen, Hulp aan Gedetineerden, Slachtofferhulp, ... zagen het levenslicht. Er ontstond een lappendeken 

van initiatieven. De financiering daarvan gebeurde op basis van aparte en vaak tijdelijke reglementeringen. Met 

het decreet van december 1997 krijgen al deze initiatieven een vaste plaats in het Vlaams Welzijnsbeleid onder 

de koepel van het Algemeen Welzijnswerk. De 26  CAW’s zijn ondertussen verder geprofessionaliseerd en 

vervullen samen met de OCMW’s een belangrijke rol in de eerstelijnshulpverlening. Het is tijd voor een 

volgende stap in deze professionalisering.  

2.49. Groen! wil een basisaanbod Algemeen Welzijnswerk in de 60 zorgregio’s van Vlaanderen en Brussel 

garanderen. Het algemeen welzijnswerk heeft zijn plaats op de eerste lijn. Om de toegankelijkheid voor 

iedereen te garanderen wil Groen!  extra middelen inzetten voor  sociale tolken en mobiele hulpverlening. 

Het algemeen welzijnswerk kan zijn opdracht maar waarmaken als de financiering van de CAW’s  

aangepast is  aan de realiteit. Het is duidelijk dat er tussen de missies en de opdrachten van het OCMW en 

die van het AWW heel wat raakpunten zijn. Dat was ook duidelijk de keuze achter het decreet uit 1997. Bij 

de totstandkoming ervan was ‘keuzevrijheid’ een belangrijk argument. De cliënt moet kunnen kiezen 

tussen het openbaar en het vrij initiatief. Deze keuzevrijheid is altijd een valse keuzevrijheid geweest. De 

noden zijn zo groot dat de cliënt niet kiest maar dat hij of zij terechtkomt daar waar er nog plaats is. Een 

voorbeeld: de schuldbemiddeling. Een aantal CAW’s heeft een aparte erkenning voor schuldbemiddeling. 

De schuldbemiddelaar bemiddelt bij de  schuldeisers met het doel schuldvermindering of een  

afbetalingsplan tot stand te brengen. Doorgaans is schuldbemiddeling ook gekoppeld aan een 

budgetbegeleiding of budgetbeheer. Het aantal mensen in schuldbemiddeling is de voorbije 8 jaar 

verdubbeld. 200.000 Vlaamse gezinnen hebben te maken met schuldbemiddeling. Vooral gezinnen met 

één inkomen en alleenstaanden hebben  betalingsproblemen en wachten tot ze bij een 

schuldbemiddelaar terecht kunnen. Het maakt niet uit of ze  begeleid worden  door de schuldbemiddelaar 

van het CAW of door de erkende dienst van het OCMW of door een advocaat die erkend is om te 

bemiddelen tussen schuldeiser en schuldenaar.  
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2.50. Groen! wil weg van deze valse keuze tussen het vrij en het openbaar initiatief. OCMW en CAW’s maken in 

het kader van het lokaal sociaal beleidsplan afspraken over hoe ze complementair kunnen zijn in plaats 

van elkaars concurrent te zijn.  

 

Welzijn, ook in Brussel  

Brussel is een stad met veel potentieel maar lijdt aan de ziekten eigen aan de andere (grote) Vlaamse steden: 

een groeiende grijze en groene druk (meer oudere en meer jongere inwoners), stijgende armoede en een 

sociale kloof die zich ook ‘geografisch’ vertaalt. (Er zijn met andere woorden zeer arme maar ook zeer rijke 

gemeenten.) 

Brussel is ook een zeer diverse stad, er worden veel talen gesproken en ook de waarden en normen zijn zeer 

uiteenlopend. 

Tegenover deze vaststellingen staat een welzijnsbeleid georganiseerd meer op basis van de taal (de 

gemeenschapsbevoegdheden) dan op basis van de noden. Als resultaat een zeer versnipperd en soms ronduit 

inefficiënt aanbod.  

De realiteit leert ons dat veel Vlaamse decreten of maatregelen die gemeenschapsbevoegdheden regelen zeer 

moeilijk toepasbaar zijn in Brussel.  

De Vlaamse regering onderneemt terechte pogingen om aan de lokale besturen meer armslag te geven om aan 

het welzijnsbeleid vorm te geven (het lokaal sociaal beleid is een goede voorbeeld daarvan). De Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC) krijgt in Brussel de opdrachten die de lokale besturen in Vlaanderen krijgen. 

Dat staat haaks op de realiteit, want Brussel heeft haar eigen lokale besturen en bovenop zitten de 

bevoegdheden verdeeld tussen verschillende niveaus. Als het in Vlaanderen mogelijk is om aan de lokale 

besturen coherente opdrachten te  geven (gewest- en gemeenschapsbevoegdheden worden op hetzelfde 

niveau geregeld) dan is dat zeker niet het geval voor de VGC die alleen voor de persoonsgebonden materie 

bevoegd is. 

Een echt institutionele klauw, met veel tijd, energie en geldsverspilling als resultaat. 

Een luxe die Brussel zich niet kan permitteren. 

Groen! wil een ‘welzijnsbeleid’ op maat van Brussel, meertalig, efficiënt en toekomstgericht. Een diepe 

hervorming van de instellingen is daardoor noodzakelijk. Maar ook een serene dialoog met de Franstalige 

beleidsmakers. Op vlak van kinderopvang, ouderenzorg, … worden in Franstalig België soms andere keuzes 

gemaakt. De ideologische en culturele achtergrond is anders en net daarom is een kruisbestuiving tussen de 

twee gemeenschappen een schitterende opportuniteit om anders en beter te gaan doen voor het welzijn van 

de Brusselaars.  Forum waar deze kruisbestuiving zou plaats vinden is de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie, een onderschatte en onderbenutte Brusselse instelling. Naast de institutionele 

hervorming zijn de meeste voorstellen opgenomen in het Vlaamse welzijnsprogramma ook toepasbaar in 

Brussel. 

2.51.  Groen! wil de versnippering tussen de twee gemeenschappen en de verschillende bevoegdheden 

tegengaan: 

 De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) als motor van een Brussels welzijnsbeleid 

(financieel) herwaarderen. 

 De rol van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)  moet herzien worden en aangepast aan de 

nieuwe Brusselse realiteit. Dat betekent o.a. dat de rol van de VGC ingeperkt wordt en dat de Vlaamse 
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Gemeenschap rechtsreeks met de Brusselse lokale besturen en de GGC samenwerkingsverbanden 

sluit. 

 De bestaande middelen, zoals het Stedenfonds, gebruiken om de versnippering tussen de 

verschillende beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn maar ook jeugd en sport tegen te gaan). 

(Zie verder het volledige Brusselse verkiezingsprogramma.) 
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Onderwijs 

 

Vlaams onderwijs : ook voor welzijn en gelijke kansen een topscore! 

Wat de resultaten in wiskunde en wetenschappen betreft scoort het Vlaamse onderwijs hoge toppen. In de 

Europese Unie behaalt Vlaanderen de beste resultaten voor het wiskundeonderwijs. In de wereld plaatst 

Vlaanderen (eerste en tweede jaar SO) zich als vijfde na Singapore, Korea, Japan en Hong Kong. Voor 

wetenschappen (eerste jaar SO) behoort Vlaanderen tot de top-zeven-landen, die onderling vergelijkbaar 

scoren: Singapore, Korea, Tsjechië, Japan, Bulgarije en Slovenië. Resultaten om fier op te zijn. We willen die zo 

houden! 

Tegelijk worden we via de media overspoeld met minder positieve berichten, als het over onze kinderen gaat. 

Gedrags- en leerproblemen bij kinderen nemen toe. Een op drie schoolgaande kinderen en jongeren krijgt ooit 

te maken met leer- of gedragsproblemen. Op 8 jaar tijd is het aantal jongeren in de bijzondere jeugdzorg met 

36% gestegen. Het aantal jongeren in het BSO type 1 steeg de laatste 5 jaar met 33%. Het rilatinegebruik steeg 

van 6.007 patiëntjes in 2004 naar 23.251 in 2007, of een stijging met bijna 400 procent. Deze extreem hoge 

cijfers hebben volgens experts deels te maken met het feit dat er (te) snel diagnoses worden gesteld. Maar 

allen geven ze toe dat de gedragsstoornissen bij kinderen daadwerkelijk toenemen en complexer worden.  

De school treft hier geen schuld. Liefst 44% van de Vlamingen vindt dat een dag te weinig uren heeft. We 

hollen onszelf voorbij. Kinderen ontsnappen daar niet aan. Veel kinderen en jongeren voelen zich niet goed in 

hun vel, raken uitgeblust of zijn net hyperactief, worden ziek of schoolmoe.  Onze scholen en leerkrachten 

zetten zich dagelijks in om die problemen aan te pakken. Ze proberen rustpunten te creëren, en structuur te 

geven. Maar ook zij moeten steeds sneller roeien met de riemen die ze hebben. De verwachtingen en de druk 

op hun schouders is hoog.  

Bovendien realiseert ons onderwijs in Vlaanderen, ondanks de topscores in wiskunde en wetenschappen, 

onvoldoende sociale gelijkheid. Onderzoek toont aan dat in België de kloof tussen de sterkste en de zwakste 

presteerders van alle Europese landen het grootst is. Die kloof is bovendien sociaal bepaald. Een kind geboren 

in een kansarm gezin waar thuis geen Nederlands wordt gesproken heeft nog altijd 50% kans om de school te 

verlaten zonder diploma. In Finland, waar men het schoolsysteem heeft herdacht en een aantal fundamenteel 

andere keuzes heeft gemaakt, heeft men dit cijfer kunnen reduceren tot slechts 10%. Het prestatieniveau en de 

kwaliteit van het onderwijs bleef daarbij bijzonder hoog.  

Het huidige beleid erkent een aantal problemen en zoekt naar oplossingen. Minister Vandenbroucke stelde 

gelijke onderwijskansen als prioriteit van zijn beleid voorop. Hij nam een aantal maatregelen die de participatie 

van achtergestelde groepen in het onderwijs moeten bevorderen: het nieuwe leerzorgkader, de 

maximumfactuur, uitbreiding van de schooltoelage, decreet flankerend onderwijsbeleid,inspanningen op vlak 

van participatie in het kleuteronderwijs…  

Volgens Groen! zijn die maatregelen echter te weinig structureel en ook ontoereikend. Er staan te weinig 

middelen tegenover. Er wordt te weinig geïnvesteerd in extra, gespecialiseerde begeleiders en 

onderwijspersoneel. Bovendien blijft het huidige activerings- en prestatiedenken ervoor zorgen dat onze 

kinderen moeten leven op het ritme van hun ouders. Steeds gehaast hollen we na school nog van hot naar her 

met onze kinderen om er superwezentjes van te maken die hun sportieve en creatieve talenten na school 

moeten ontwikkelen.  

Voor Groen! moet het anders. We kiezen resoluut voor welzijn en kwaliteit van leven, in een samenleving waar 

iedereen meetelt. Levenskwaliteit staat voor Groen! gelijk aan ademruimte, en tijd om al onze talenten op ons 
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eigen ritme te ontwikkelen. Onderwijs is voor Groen! wellicht de allerbelangrijkste sleutel om te bouwen aan 

een maatschappij waar levenskwaliteit, welzijn en comfort voor iedereen voorop staan. We kunnen en moeten 

nog grotere sprongen vooruit maken. Om echt gelijke kansen te realiseren, om alle talenten van alle kinderen 

te ontwikkelen, om een tegengewicht te vormen tegen een te snelle, prestatiegerichte maatschappij moeten 

we meer middelen inzetten én anders durven denken.  

 

Peuter, kleuter- en lager onderwijs:  De onthaaste basisschool 

Groen! wil van onze basisscholen ‘onthaaste scholen’ maken. De onthaaste school streeft meer welzijn na op 

school en stelt de levenskwaliteit voor het kind en de ouders centraal. Ze wil de economische finaliteit van ons 

onderwijs doorprikken. Scholen hebben voor Groen! heel duidelijk een veel bredere verantwoordelijkheid dan 

de verstandelijke ontwikkeling van leerlingen en hun voorbereiding op de arbeidsmarkt. De volledige 

ontplooiing van kinderen en jongeren – sociaal, emotioneel, fysiek en creatief –  op het eigen ritme van het 

kind, dat is een einddoel van de school. Alle competenties moeten bovendien zowel in het curriculum als 

tijdens de ‘naschoolse’, niet verplichte uren kunnen ontwikkeld worden.  

De onthaaste school is geen verplichte verlengde schooldag. Kinderen kunnen er wel van 8 tot 18u terecht. Er 

wordt een dagprogramma aangeboden waarbij de school nauw samenwerkt met sport- en 

cultuurverenigingen, deeltijds kunstonderwijs, zorgverstrekkende organisaties… Het dagprogramma richt zich 

ook op ouders, broers en zussen maar evenzeer op buurtbewoners. De school bevindt zich als een spilpunt in 

het midden van een netwerk van voorzieningen.  

De onthaaste school haalt haar inspiratie uit ‘brede school’-projecten uit binnen- en buitenland (proefprojecten 

in Vlaanderen, maar ook de Brede Scholen en Vensterscholen in Nederland, Community school in de VS, 

Extended schools in Groot-Brittannië, Ganztagsschule in Duitsland en voorbeelden uit de Scandinavische 

landen en Italië.) Bijna al deze scholen bieden ‘dagarrangementen’ aan en zijn open 8 tot 18u. Bovendien zijn 

ze ingebed in de buurt, de wijk of het dorp en werken ze samen met andere actoren uit de buurt (sport- en 

culturele verenigingen, welzijns- en zorgverstrekkende instanties, kunstacademies, …). De meeste  binnen- en 

buitenlandse systemen en projecten hebben tot doel om gelijke kansen te bewerkstelligen.  Door 

buitenschoolse activiteiten en extra zorg binnen te halen in de school krijgen kinderen uit kansarme gezinnen 

extra kansen en ondersteuning. Ze kennen succeservaringen in de minder ‘schoolse’ activiteiten en ervaren de 

school als positief. Ook ouders worden betrokken en begeleid.  

De onthaaste school legt ook en vooral de nadruk op het ‘ontschotten’ van de ‘verkavelde’ tijd  tussen voor- en 

naschoolse opvang, schooltijd, en buitenschoolse activiteiten. Kunst en cultuur en sport worden 

binnengebracht op school, zowel binnen het curriculum, in de verplichte schooltijd, als daarbuiten. Ook die 

niet-cognitieve vakken worden aangeleerd door gespecialiseerde leerkrachten die de kennis hebben en de tijd 

krijgen om het kind van jongs af aan mee te slepen en te verleiden. Kinderen kunnen zich, ook voor de 

cognitieve vakken, veel meer op hun eigen ritme ontwikkelen. De onthaaste school zorgt voor meer welzijn en 

comfort en minder stress bij kinderen én hun ouders. Alle kinderen kunnen op die manier al hun talenten 

ontwikkelen en kennen succeservaringen. Ook kinderen uit achtergestelde gezinnen of met een  

taalachterstand, die het soms moeilijker hebben voor de cognitieve vakken, kunnen de school positiever 

ervaren. Op die manier werken we aan de levenskwaliteit van alle kinderen, en aan gelijke kansen voor alle 

kinderen.   

Concreet betekent de onthaaste schooldag voor Groen! : 

 Een school die open is van 8 tot 18u 

 Waar blokjes kennisoverdracht worden afgewisseld met momenten voor muzische vorming, plastische 

vorming en sport 
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 Waar ruimte is voor extra aandacht voor extra taalontwikkeling en bijscholing 

 Waar ouders betrokken worden bij schoolse activiteiten 

 De bestaande eindtermen blijven bestaan maar worden aangevuld en uitgebreid. 

 De onthaaste school is enkel haalbaar met extra leerkrachten en begeleiders.  

De regie voor het samenbrengen van kinderopvang, school, welzijns- en culturele organisaties maar ook voor 

de nodige fondsen of een gecoördineerde pedagogische visie wordt op gemeentelijk niveau door 

gemeentelijke ‘onthaaste school’-coördinatoren gerealiseerd. Die ambtenaar zorgt ook voor samenwerking 

tussen de scholen, over de netten heen.  

 De onthaaste school realiseer je niet van vandaag op morgen. Dat willen we ook niet. We willen onze 

langetermijnvisie op een duurzaam onderwijssysteem verder uitwerken in samenwerking met het 

onderwijsveld: vakbonden, directies, leerkrachten, DKO, verenigingen, welzijnsorganisaties en ouders. 

Want zij zijn allemaal betrokken. 

 In de volgende legislatuur willen we alvast een ‘onthaaste school’-fonds oprichten om in elke provincie 

minstens 2 proefprojecten ‘onthaaste school’ op te richten. Steden en gemeentes kunnen een 

aanvraag indienen voor een subsidie voor het aanstellen van een gemeentelijke ‘onthaaste school’-

coördinator.  

 We ijveren ook voor andere dringende maatregelen. Het is algemeen erkend dat het peuter- en 

kleuteronderwijs – het begin van de schoolloopbaan – sterk bepalend zijn voor een verder succesvol 

traject  doorheen het onderwijs. Groen! wil er dan ook voor zorgen dat de participatiegraad van 

peuters en kleuters in het onderwijs maximaal is. We willen ouders niet sanctioneren maar wel 

overtuigen van het belang van een vroege educatie. Daarvoor moeten we onderwijs kunnen 

aanbieden dat echt op peuter- en kleutermaat is geschoeid: kleine klassen, intieme 

maaltijdmomenten, rust- en snoezelruimtes, taalondersteuning, zorg, aandacht en respect voor 

andere gewoontes, culturen en religies en een ijzersterk pedagogisch project.  

 Er zijn meer middelen nodig om zo’n peuter- en kleuteronderwijs op maat te realiseren. We vragen 

dan ook een volwaardige financiering van elke kleuter. In de berekeningstabellen voor de lestijden 

gaat men ervan uit dat minder dan 90% van de kleuters voltijds aanwezig is. Voor de berekening van 

werkingsmiddelen gaat men zelfs uit van een aanwezigheid van minder dan 70%. Groen! vraagt een 

aanpassing van de percentages in de telsystemen tot minstens 95%.  

 Ook in het lager onderwijs zijn kleinere klassen een absolute noodzaak om inclusief onderwijs, verdere 

differentiatie en begeleiding op maat te realiseren. We streven naar 15 leerlingen per klas in het 

basisonderwijs.  

 

Secundair onderwijs 

Het huidige secundair onderwijs is toe aan hervorming. We blijven immers kampen met het gekende 

‘watervaleffect’ waarbij kinderen starten in het ASO (omdat die richting nog steeds als ‘hoogst’ en ‘best’ wordt 

ingeschat), vervolgens naar het TSO ‘afdalen’ en ten slotte in het beroepsonderwijs terecht komen als ze in de 

andere richtingen hebben gefaald. Het hoeft geen betoog dat dergelijke keuze niet is gebaseerd op interesses 

en competenties, en nefast is voor het zelfbeeld van de leerling. Het systeem werkt dan ook  vroegtijdige 

schooluitval in de hand. Aangezien de keuze voor ASO, TSO en BSO ook sterk sociaal is bepaald, houdt het 

systeem een maatschappelijke ongelijkheid in stand.  

2.52. Groen! pleit voor maatregelen vanuit de overheid die een opwaardering van meer technisch en 

beroepsgerichte vakken ondersteunt en promoot. Technische en beroepsrichtingen kunnen 

aantrekkelijker worden gemaakt als ze kunnen beschikken over nieuw en vooruitstrevend materiaal, en 
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ook maatschappelijke trends kunnen volgen. Richtingen die ‘ecologisch’ denken en ecologisch bouwen en 

ondernemen promoten bv., kunnen een aantrekkelijk toekomstperspectief bieden.  

 

2.53. Groen! is voorstander van een uitgestelde studiekeuze en een meer gelijklopende vorming voor 12- tot 

14-jarigen. Talrijke voorbeelden uit het buitenland (zoals in Finland, waar de studiekeuze is uitgesteld tot 

op 16-jarige leeftijd) tonen betere resultaten op vlak van sociale gelijkheid én prestatie. Groen! wil dat het 

idee van een ‘comprehensieve’ middenschool, een ‘allesomvattende  school’ tot 14 jaar serieus wordt 

onderzocht. Uiteraard zal moeten rekening gehouden worden met zeer verschillende startposities van 

leerlingen, en met uiteenlopende interesses. Voldoende ruimte voor keuzevakken (creatieve vakken, 

technische vakken, sport…) zonder dat die bepalend zijn voor de verder studieloopbaan, extra 

begeleiding, of de kans om de middenschool in drie in plaats van twee jaar af te leggen behoren tot 

mogelijke oplossingen hiervoor.  Ook hier is een gedegen consultatie van het werkveld essentieel.  

 

2.54. Ook in het secundair onderwijs moeten de klassen op korte termijn kleiner worden. Klassen van 20 

leerlingen moeten de norm worden.  

 

2.55. Spijbelen blijft een ernstig probleem. Een repressieve aanpak kan jongeren soms nog verder in de 

marginaliteit duwen.  Achter schijnbare ‘onverschilligheid’ van leerlingen en hun ouders schuilt vaak een 

complexe en problematische thuissituatie. Groen! vraagt een meer positieve aanpak van spijbelen en 

probleemgedrag, zoals ‘time-out’-projecten die jongeren met problemen op school persoonlijk opvangen 

en begeleiden.  

 

Onderwijs en samenleving 

Kwalitatief onderwijs met aandacht voor de volledige ontplooiing van de leerling draagt bij tot de ontwikkeling 

naar volwaardig burgerschap. Burgerschap is leerlingen confronteren met maatschappelijke en ethische vragen 

rond duurzaamheid, Noord-Zuid-verhouding, ecologie, …. 

2.56. Daarom wil Groen! open levensbeschouwelijk onderwijs in elke school. Verdraagzaamheid vertaalt zich 

voor Groen! onder meer in de ‘vrijekeuzeschool’. Een vrijekeuzeschool biedt een opvoedingsproject aan 

met respect voor alle levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen. De leerling krijgt de keuze uit een 

veelzijdig aanbod van godsdienst, zedenleer, levens-  of cultuurbeschouwing, ook in het vrij onderwijs. 

Inrichtende machten moeten de vraag naar islamonderricht of zedenleer in de schoolraad bespreken 

wanneer minstens 10% van de ouders dit vraagt. Vrijekeuzescholen kunnen rekenen op extra 

ondersteuning. 

 

2.57. De toename en de commercialisering van de informatie onderstrepen het belang van zelfstandig leren 

denken. De vermarkting van het onderwijs neemt almaar toe, van de vanzelfsprekendheid van 

drankautomaten tot zelfs gesponsorde leerpakketten. Voor Groen! mag het onderwijs niet tot 

‘dienstmaagd van grote concerns’ uitgroeien. Het onderwijs moet onafhankelijk blijven, in het belang van 

kinderen en jongeren. Groen! wil dat scholen ook reclamevrije ruimten zijn. 

 

Gezondheid, veiligheid en duurzaamheid 

Samen met alle ouders vinden wij een gezonde en veilige schoolomgeving uiterst belangrijk. Aan te veel 

schoolpoorten heerst ’s morgens de wet van de verkeersjungle. De speelplaats is nog te vaak een woestijn van 

stenen. Soms is de kwaliteit van de schoolmaaltijden ondergeschikt aan de prijs.  
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2.58. Daarom wil Groen! een gezonde en duurzame school in een veilige omgeving.  

 Een gezonde school betekent een aanbod van verse, evenwichtige en bij voorkeur biologische 

schoolmaaltijden. Het betekent waterfonteintjes en groen op de speelplaats, kastjes op school om het 

dagelijkse gesleur met een zware boekentas te stoppen, propere klassen, hygiënische toiletten en veel 

sport.  

 Een veilige school maakt van de schoolomgeving een woonerf en zorgt voor fietspools en veilige 

fietsroutes naar school.  

 Een duurzame school neemt energie- en afvalvriendelijke beslissingen. Dat gaat van investeringen in 

zonnepanelen tot vooral kleine ingrepen: zuinige waterspoeling op de toiletten, herbruikbare flessen, 

brooddozen, …   

 MOS- projecten (milieuzorg op school) worden verder gestimuleerd en uitgewerkt. Gemeentes 

worden aangemoedigd om MOS-scholen te ondersteunen (bv. door groenwerkers, agenten… op 

geregelde tijdstippen te laten helpen bij educatieve MOS-projecten op school). Hiervoor worden 

premies voorzien.  

 Subsidies voor scholenbouw, reparaties en verbeteringen moeten toereikend en onmiddellijk 

beschikbaar zijn. Meer investeren in schoolinfrastructuur is een noodzaak. Leerlingen en leerkrachten 

hebben recht op schoolgebouwen met een aangepaste en moderne infrastructuur. We willen 

schoolarchitectuur die is aangepast aan de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen, en 

die het op langere termijn mogelijk maakt om de onthaaste school als spil in de buurt te realiseren.   

 

Het GOK- decreet – specifieke aandacht voor kansengroepen 

Het in 2002 in voege getreden GOK-decreet (Gelijke Onderwijs Kansen) had tot doel de gelijke onderwijskansen 

in  het onderwijs te bevorderen. Wat een  belangrijke mijlpaal had kunnen zijn op de weg naar een meer 

democratisch onderwijs, blijkt in de praktijk echter de vooropgestelde doelstellingen lang niet voldoende te 

realiseren. Ondanks het decretaal verankerde inschrijvingsrecht voor alle leerlingen blijkt dat in de praktijk 

scholen nog steeds selectiemechanismen hanteren. De middelen die worden voorzien voor scholen met veel 

kansarme leerlingen zijn ontoereikend en er zijn grote verschillen in functioneren tussen de verschillende 

regionale LOP’s (lokale overlegplatforms).  

2.59. Groen! vraag dan ook dringend volgende bijsturingen:  

 Het inschrijvingsrecht heeft tot op heden de ongelijkheid die in Vlaanderen tussen scholen bestaat 

niet kunnen wegwerken. Er blijft een groot prestige- en niveauverschil tussen onderwijsinstellingen, 

zowel in het lager als in het secundair onderwijs.  We kennen allemaal de uitwassen van die grote 

verschillen tussen onderwijsinstellingen: ouders die dagenlang kamperen voor de schoolpoort om hun 

kind in te schrijven in een ‘kwaliteitsvolle’ school. Om de verschillen tussen instellingen weg te werken 

en een sociale mix te garanderen wil Groen! een inschrijvingsbeleid ontwikkelen dat in een context 

van een vrije schoolkeuze toch toelaat om bepaalde voorrangscriteria (inclusief GOK-leerlingen en 

afstand thuis-school) invoeren om een sociale mix in alle scholen te creëren.  Een recente wijziging van 

het decreet maakt dit mogelijk en werd toegepast in Gent. Groen! wil dat een systeem gelijkaardig aan 

Gentse systeem wordt veralgemeend en decretaal verankerd voor Vlaanderen. Een dergelijk systeem, 

het New York/Boston-systeem (omdat het systeem al verschillende jaren met succes wordt toegepast 

in New York en Boston) wordt ontwikkeld door onderzoekers aan de ULB. Het staat toe om een sociale 

mix te bewerkstelligen in de context van een vrije schoolkeuze. Het systeem is ook ‘strategy-proof’ 

(het schakelt strategisch gedrag, dat vooral door hooggeschoolden wordt toegepast, uit). Groen! wil 

dat dit systeem grondig wordt overwogen en dat dit, of een dergelijk systeem, wordt toegepast voor 

Vlaanderen in de volgende legislatuur.  
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 In het huidige beleid zien we dat het variabel aantal aanvullende lestijden (GOK-uren) te beperkt is om 

een positieve impact te hebben op het actief nastreven van een sociale mix en gelijke 

onderwijskansen door onderwijsinstellingen. Scholen in het leerplichtonderwijs die zich inspannen 

voor sociale gelijkheid en een sociale mix nastreven moeten substantiële financiële aanmoedigingen 

krijgen. De onderwijsinspectie moet erop toezien dat de middelen voorzien voor gelijke 

onderwijskansen ook effectief hieraan besteden en dat de slaagkansen van etnisch-culturele 

minderheden effectief verhogen.  

 De LOP’s zijn potentieel krachtige instrumenten om het gelijkekansenbeleid te realiseren maar hun 

werking moet worden geëvalueerd. Er zijn grote  verschillen tussen de regio’s onderling. Belangrijk is 

dat de platformen professioneel werk leveren en dat vrijwilligers worden opgeleid en ondersteund. 

Goedwerkende LOP’s kunnen grotere verantwoordelijkheden dragen. Ze moeten erop toezien dat 

afspraken gemaakt binnen het GOK-decreet en de regionale LOP door de scholen correct worden 

nageleefd.  

 Verder vraagt Groen! aandacht voor een positieve benadering van anderstaligheid, aandacht voor 

ouderparticipatie, transparante communicatie naar ouders toe (de school maakt duidelijk wat de 

verwachtingen zijn en gaat in dialoog met de ouders) en aandacht voor interculturaliteit in de 

lerarenopleiding. De Vlaamse overheid stimuleert scholen om een bewust antiracisme- en 

antidiscriminatiebeleid te voeren. Tot slot mag geen enkele school een hoofddoekverbod – al dan niet 

verpakt in een andere formulering – invoeren voor leerkrachten (zeker niet voor leerkrachten 

islamitische godsdienst).  

 Bij tuchtprocedures moet steeds gewaakt worden over de toekomst van kinderen. Dit is belangrijk: het 

aantal met tucht verwijderde leerlingen verdubbelde in de laatste vijf jaar en gaat verder in stijgende 

lijn. Verschillende scholen sturen de kinderen echter pas weg uit de school nadat ze de studietoelage 

voor die leerling op zak hebben (na 1 februari). Andere scholen staan bijgevolg vaak weigerachtig om 

de weggestuurde leerling op te nemen, ze winnen er – letterlijk – niks bij. Uitval na 1 februari betekent 

in de feiten daardoor ook een verloren jaar voor het kind. Groen! vraagt dat leerplichtige leerlingen 

niet langer van school gezonden worden zonder dat er een nieuwe school gevonden is. Hiertoe kan 

gedacht worden aan een soort van outplacementstrategie, waarbij de zoektocht naar een nieuwe 

school moet gebeuren door de verschillende partijen onderling (zowel leerling, ouders, CLB en school). 

Daarnaast moet ook de discussie geopend worden over de verdeling van middelen in geval een 

leerling van school veranderd.  

 De overheid neemt ten slotte ook maatregelen om de tewerkstelling van etnisch-culturele 

minderheden in onderwijsinstellingen én CLB’s te bevorderen.  

 

Buitengewoon onderwijs en leerzorg 

2.60. Groen! pleit voor een snelle invoering van het leerzorgkader. Er is dringend nood aan een 

onderwijscontinuüm dat buitengewoon onderwijs en gewoon onderwijs meer op elkaar afstemt en 

toelaat dat kinderen met specifieke onderwijsnoden dichter bij huis naar school kunnen. Er is een 

dringende vraag naar bijkomende ondersteuning en zorg voor zorgbehoevende minderjarigen.  Wel blijft 

het huidige voorstel een aantal onduidelijkheden en onvolkomenheden bevatten. Groen! wil dan ook dat 

er voldoende mechanismen worden ingevoerd voor evaluatie en bijsturing. Aanpassingen moeten 

doordacht gebeuren zodat de mensen in het veld niet steeds opnieuw geïmplementeerde systemen 

moeten omgooien.  

 

2.61. Groen!  wil alvast de garantie dat bij uitvoering van het decreet 

 Er voldoende middelen en extra opleiding zal zijn voor leerkrachten, zorgbegeleiders en CLB-

medewerkers.  
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 Er voldoende begeleiding zal zijn voor ouders. Ook ouders hebben recht op ondersteuning en 

duidelijke informatieverstrekking en structurele overlegmomenten. Een centraal contactpunt bij de 

overheid kan ouders wegwijs maken.  

 Er een inschrijvingsrecht is voor alle kinderen, ook voor kinderen van zorgniveau IV. 

Draagkrachtafwegingen kunnen ingeroepen worden maar het is aan de school om een weigering van 

inschrijving te motiveren. 

 Groen! deelt ook de bezorgdheid van het Vlaams Patiëntenplatform, dat aandacht vraagt bij de 

uitwerking van het nieuwe leerzorgkader voor kinderen met een chronische ziekte. Zij hebben immers 

vaak wisselende noden. Wij vragen met het Patiëntenplatform, meer flexibiliteit en uitbreiding van het 

aanbod om thuis onderwijs te volgen.  

 

Hoger Onderwijs 

De basisfinanciering van de Vlaamse universiteiten en hogescholen is ondermaats in vergelijking met de rest 

van Europa en niet in verhouding tot de systematische uitbreiding van het takenpakket. Het is een absolute 

prioriteit voor Groen! om die basisfinanciering geleidelijk aan op te trekken tot de vooropgestelde doelstelling 

van 2% van het BBP (ten opzichte van de huidige 1,2% die vandaag in Vlaanderen wordt gehaald).   

Groen! vreest ook dat het nieuwe financieringsdecreet hoger onderwijs een negatief effect kan hebben op de 

doorstroming van kansengroepen naar het hoger onderwijs. Het financieringsdecreet is gebaseerd op een 

outputfinanciering:  hogescholen en universiteiten worden voornamelijk gefinancierd op basis van verworven 

studiepunten en uitgereikte diploma’s. Groepen die minder makkelijk doorstromen worden financieel minder 

interessant voor de onderwijsinstelling. Het gevaar bestaat dat een hogeschool of universiteit enerzijds de lat 

lager legt, en makkelijker diploma’s uitreikt, of, anderzijds, gaat selecteren aan de ‘ingang’ en gericht gaat 

rekruteren.  

2.62. Groen! vraagt een grondige evaluatie van het financieringsdecreet tegen het einde van de nieuwe 

legislatuur. Een mogelijke kwaliteitsdaling, eventuele selectiemechanismen, effecten op kansengroepen, 

… moeten grondig worden bestudeerd.  

 

2.63. Groen! wil meer middelen in het aanmoedigingsfonds. Diversiteit en gelijke kansen zijn een 

beleidsprioriteit voor de huidige minister van onderwijs. Toch gaat van al de middelen die extra worden 

vrijgemaakt voor het nieuwe financieringsmechanisme hoger onderwijs slechts een peulschil naar de 

beleidsprioriteit diversiteit en gelijke kansen Op kruissnelheid bedragen de bijkomende middelen nog 

geen 0,6% van de totale hoger onderwijsenveloppe. Het decreet voorziet in een aanmoedigingsfonds voor 

allochtone studenten of studenten met een minder klassieke vooropleiding, maar er worden amper 

middelen voor vrijgemaakt voor het fonds.  Groen! vindt dat de overheid hierin haar verantwoordelijkheid 

moet opnemen. Aangezien er wordt gewerkt met een cofinanciering van 50%, moeten ook de instellingen 

aangemoedigd worden om inspanningen te leveren.  

 

2.64. Groen! wil een standstill van de inschrijvingsgelden voor opleidingen hoger onderwijs, een verhoging van 

het aantal beursstudenten en het optrekken van de beursbedragen. De hoge inschrijvingsgelden vormen 

een wezenlijk obstakel voor een democratisering van het hoger onderwijs. De voorbije tien jaar zijn de 

inschrijvingsgelden voor hogeschoolstudenten gestegen met 50%, voor universiteitsstudenten met 40%. 

Ook de inschrijvingsgelden van heel wat banaba’s (bachelor-na-bachelor) en manama’s (master-na-

master) en van de lerarenopleiding werden recent verhoogd. Bovendien komen veel kwetsbare studenten 

niet in aanmerking voor een studiebeurs en dekken de huidige beurzen de studiekosten onvoldoende. 

Groen! wil daarom een wettelijk verankerde standstill van de inschrijvingsgelden, en verhoging van de 

beursbedragen en het aantal studenten dat recht heeft op een beurs.  
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2.65. Groen! steunt ook de eis van zowel Focus Research en het FWO om meer middelen uit te trekken voor 

fundamenteel, niet-gericht onderzoek op initiatief van de vorser en los van rechtstreekse verplichtingen 

aan bedrijven.  Investeringen in fundamenteel onderzoek zijn nodig om de Vlaamse braindrain te stoppen 

en toponderzoekers in Vlaanderen te verankeren. Fundamenteel onderzoek leidt bovendien op termijn 

vaak tot effectieve nieuwe doorbraken en oriëntaties, en dat is nodig als we van Vlaanderen een 

innovatieve regio willen maken.   

 

Volwassenenonderwijs 

Onderwijs is een middel tot emancipatie, en dat geldt zeker voor het volwassenenonderwijs. 

Volwassenenonderwijs bereikt vaak mensen die nu of vroeger minder kansen hebben gekregen of gegrepen. 

Via onderwijs kan deze doelgroep nauwer aansluiting vinden bij onze maatschappij.  

Minister Vandenbroucke heeft het volwassenenonderwijs grondig hervormd: de basiseducatie verliet het 

sociaal-cultureel werk en werd in onderwijs opgenomen. Positief hieraan was een verdere professionalisering 

van de sector en een structurele financiering.  

Voor Groen! zijn echter volgende pijnpunten:  

2.66. Door de overgang naar onderwijs is de administratieve druk veel groter geworden, zonder dat er meer 

middelen naar administratieve omkadering gaan. Hierdoor komt de administratieve last op de educatieve 

krachten terecht. Dit neemt tijd in beslag die anders naar educatief werk en cursistenbegeleiding gaat. Er 

is dus nood aan meer middelen: enerzijds voor administratieve ondersteuning, anderzijds voor 

cursistenbegeleiding. Hiervoor is een hogere bijdrage per cursist nodig (LUC’s).  

 

2.67. Het volwassenenonderwijs heeft nu als voornaamste doel de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Centra 

moeten certificaten afleveren, zodat cursisten zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt kunnen 

doorstromen. Hierbij bestaat het risico dat geen rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie 

van mensen (bv. analfabete alleenstaande moeder die moet werken in OTC-contract en daarbij verplicht 

Nederlandse les moet volgen. Ze komt niet naar de les omdat ze haar leven niet kan organiseren.) Dit in 

contrast met waarom het volwassenenonderwijs (en basiseducatie specifiek) ontstaan is: de veelzijdige 

ontplooiing van iedere volwassene (emancipatorisch werken). Voor Groen! moet ook 

volwassenenonderwijs vertrekken vanuit de gedachte dat onderwijs een recht is, geen plicht.  

 

2.68. De economische finaliteit van het volwassenenonderwijs moet in vraag worden gesteld. Door het 

activeringsbeleid van VDAB en OCMW worden meer en meer mensen verplicht, waardoor niet-verplichte 

geïnteresseerden riskeren op wachtlijsten te blijven staan. De druk op het volwassenenonderwijs om 

personen die doorverwezen worden door VDAB en OCMW prioritair een plaats te geven in de klas neemt 

toe.  

 

2.69. Bijkomend komt de vertrouwensrelatie van de educatieve met de cursist in het gedrang: centra staan 

onder druk om informatie over cursisten door te geven (aanwezigheden). Door het sanctioneringbeleid 

(OCMW, RVA, inburgering) komen de scholen in een moeilijke situatie. De eigenheid van de school komt 

in het gedrang, de school wordt ingeschakeld als schakel in het activeringsbeleid 

 

2.70. Er wordt weinig rekening gehouden met de ‘leerbaarheid’ van cursisten. Oudere cursisten worden door 

de RVA verplicht lessen te volgen, terwijl ze daar fysiek soms moeilijk toe in staat zijn, cursisten in grote 

moeilijkheden worden verplicht om onderwijs te volgen, terwijl deze mensen moeilijk in staat zijn om 
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binnen hun huidige situatie te leren. De verwachtingen tegenover de laaggeschoolde cursisten zijn vaak te 

hooggespannen en studenten die niet ‘leerbaar’ zijn worden niet erkend.  

 

2.71. Groen! verzet zich tegen een doorgedreven activeringsbeleid. Wanneer daar desondanks toch voor 

gekozen wordt, is de eerste voorwaarde dat de randvoorwaarden voor het leren vervuld zijn: 

kinderopvang, persoonlijke problemen aanpakken, goede woonst, … Dit wordt voor het moment niet in 

rekening gebracht. Cursisten worden verplicht om naar de les te gaan, maar kunnen dat niet volhouden 

(omwille van ziekte van een kind, geen kinderopvang). Zij worden toch verplicht om zich in te schrijven 

voor een opleiding zonder dat die randvoorwaarden vervuld zijn.  

 

2.72. Na de inhoudelijke modularisering in het volwassenenonderwijs, staat nu de flexibilisering voor de deur. 

Ook binnen het volwassenenonderwijs is er nood aan rust en een terughoudendheid aan hervormingen, 

zodat er tijd blijft voor inhoudelijke vernieuwingen op het niveau van de school zelf en van de 

educatieven.  

 

Deeltijds Kunstonderwijs en cultuureducatie 

2.73. Deeltijds kunstonderwijs bloeit en dat is een goede zaak. 1 op 5 kinderen uit het lager onderwijs volgt 

deeltijds kunstonderwijs. Toch bleek uit een rapport dat minister Vandenbroucke door de Britste 

professor Anne Bamfort liet uitvoeren dat het participatiegraad weliswaar hoog is, maar ook weinig 

divers. Kinderen uit kansengroepen en allochtonen vinden de weg naar het kunstonderwijs doorgaans erg 

moeilijk.  Naar aanleiding van het Bamfortrapport werkte een werkgroep een aantal beleidsaanbevelingen 

uit die gebundeld werden in de rapporten “Gedeeld verbeeld” en “Verdieping, verbreding”.  Groen! 

ondersteunt de belangrijkste conclusie van de rapporten. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen 

leerplicht en deeltijds kunstonderwijs, en het kunstonderwijs moet enerzijds voldoende toegankelijk zijn 

en tegelijkertijd een voorbereiding kunnen bieden op het Hoger Kunstonderwijs.  

 

2.74. Groen! lanceert het model onthaaste basisschool. De onthaaste school heeft expliciet als doel om 

kinderen uit kansgroepen toe te laten hun artistieke talenten te ontwikkelen. Scholen moeten langer 

open zijn voor kinderen (en hun ouders.) Iedereen moet er terecht kunnen om tijdens de schooluren maar 

ook in wat nu ‘naschoolse opvang’ is, haar of zijn artistieke talenten te ontwikkelen. 

Samenwerkingsverbanden met het deeltijds kunstonderwijs, maar ook met erkende verenigingen of 

kunstenaars moeten maximaal worden uitgewerkt. 

 

2.75. Ook in het secundaire scholen onderwijs moet meer aandacht zijn voor artistieke ontplooiing binnen het 

curriculum en erbuiten.  Scholen moeten beroep kunnen doen op subsidies van de overheid om samen te 

werken met deeltijds kunstonderwijs en andere culturele partners om concrete school- en 

onderwijsvormoverstijgende initiatieven op te nemen.  

 

2.76. Andere opvallende adviezen uit het rapport  “Verdieping verbreding” (studie over het DKO) is een aantal 

concrete voorstellen die het DKO aantrekkelijker moeten maken: het verlagen van de instapleeftijd, 

vroeger aanleren van een instrument, zich vroeger kunnen toespitsen op een muziekgenre, 

initiatieopleidingen die leerlingen kunnen laten proeven van verschillende artistieke disciplines.  

 

2.77. Werk maken van een hervorming van het deeltijds kunstonderwijs die verder bouwt op de huidige 

succesverhalen maar inspanningen doet om het kunstonderwijs toegankelijker te maken voor 

kansengroepen en waarin een nauwe samenwerking met het leerplichtonderwijs structureel verankerd is, 

is voor Groen! een prioriteit voor de volgende legislatuur.  
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Inzetten op taal 

2.78. Op dit moment is er in Vlaanderen geen plaats voor meertalig onderwijs. Voor allochtone leerlingen 

wordt geen moedertaalonderwijs ingericht en in tegenstelling tot de Franstalige gemeenschap kennen we 

ook geen immersie- of taalbadonderwijs. Groen! ziet echter wel een toekomst voor meertalig onderwijs. 

Concreet denken we aan twee vormen van meertalig onderwijs die kunnen samengaan: tijdelijk 

moedertaalonderwijs voor anderstaligen (in het bijzonder nieuwkomers) en immersieonderwijs voor alle 

leerlingen in het secundair onderwijs (bepaalde vakken worden in een tweede taal gegeven). Daarnaast 

willen we met ons onderwijs blijvend inzetten op een goede kennis van het Nederlands.  

 

2.79. Het aanbieden van tijdelijk moedertaalonderwijs voor anderstaligen is een belangrijke stap in het 

realiseren van gelijke onderwijskansen. Anderstalige leerlingen krijgen tijdelijk een deel van hun lestijden 

in hun moedertaal krijgen, een ander deel is in het Nederlands. Geleidelijk daalt het aantal lesuren 

moedertaal en stijgt het aantal uren Nederlands, totdat de leerlingen hun moedertaal voldoende 

beheersen om vlot Nederlands te leren. Taalkundig wordt het voor nieuwkomers dankzij 

moedertaalonderwijs eenvoudiger om een goede kennis te verwerven van het Nederlands. Ook voor het 

zelfvertrouwen en de integratiebereidheid is het belangrijk dat de allochtone moedertaal door de school 

erkend en zelfs gevalideerd wordt. 

 

2.80. Daarnaast pleiten we voor de invoering van immersie in het secundair onderwijs: vakken zoals 

wetenschappen, geschiedenis en aardrijkskunde worden in een tweede en eventueel een derde taal 

gegeven door een leerkracht die zijn of haar moedertaal spreekt. Leerlingen hebben zo tot  30% van hun 

lessenrooster in een andere taal. Op die manier wordt meertaligheid de norm en vertrekken leerlingen 

ook van een meer gelijke startsituatie.  

 

2.81. Ook in het hoger onderwijs moet talenkennis een prioriteit zijn en blijven, niet alleen voor de  studenten 

vertaler-tolk, maar voor alle studenten. Opleidingen, vakken of publicaties in vreemde talen zijn dus een 

goede zaak. Groen! pleit voor een uitbreiding van de anderstalige opleidingsonderdelen in de bachelor- 

en masteropleidingen. Alleen zo bereid je jongeren immers voor op een baan in een meertalige context. 

Het uitbreiden en democratiseren van het aanbod taalstages en internationale uitwisselingen moet deze 

doelstelling verder ondersteunen. 

 

2.82. Investeren in meertaligheid komt de taalgevoeligheid, en ook de verwerving of de kennis van het 

Nederlands ten goede. Studies tonen aan dat een goede kennis van de moedertaal leidt tot het 

makkelijker leren van een andere taal. Het bevorderen van een goede kennis van de moedertaal bij 

allochtone studenten leidt dus tot een betere kennis van het Nederlands. Een goede kennis van het 

Nederlands door autochtone studenten leidt tot het makkelijker aanleren van wereldtalen, wat nuttig is in 

de huidige academische en professionele context. Inzetten op taal is dus win-win voor iedereen.  

 

Onderwijs en arbeidsmarkt 

2.83. Het nieuwe hoger beroepsonderwijs, dat zich situeert tussen het secundair onderwijs en de professionele 

bachelor verbetert de doorstroom naar hoger onderwijs én de arbeidsmarkt. Belangrijk is dat de opleiding 

een goede aansluiting vindt met die arbeidsmarkt. Uitwisseling en stages, maar ook voldoende flexibele 

opleidingen die inspelen op maatschappelijke trends zijn belangrijk. 
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2.84. Ook in het secundair onderwijs moet een betere uitwisseling met bedrijven en andere werkgevers 

nagestreefd worden. Meer stagemogelijkheden, meer bezoeken aan werkplekken, meer gastcolleges door 

werkgevers kunnen jongeren beter oriënteren naar hogere studies en geschikt werk.  

 

Schoolkost 

2.85. Groen! wil kosteloos lager én secundair onderwijs, en wil ook de kosten voor het hoger onderwijs 

drastisch verlagen.  

 

2.86. De maximumfactuur in het hoger onderwijs mag niet ten koste gaan van een beperking van educatieve 

schooluitstappen of zwemlessen en van cultuur op school. Soms kan een rationalisering van de middelen 

over onderwijsnetten heen zorgen voor meer efficiëntie. Een belangrijke rol is weggelegd voor de 

gemeenten in het voeren van een rationeel flankerend beleid. 

 

2.87. Ook voor het secundair onderwijs willen wij structurele maatregelen om de schoolkosten te drukken. We 

vragen ook voor het secundair onderwijs een maximumfactuur en gratis leermiddelen. We vragen 

studietoelagen waarvan de maximumtoelage kostendekkend is. We willen dat de studietoelagen 

automatisch worden toegekend om iedereen de tussenkomst te geven waar hij of zij recht op heeft. 

Verder vragen we samen met de Gezinsbond een aanpassing in de regelgeving rond studietoelagen bij 

veranderende gezinssituaties: enkel rekening houden met het inkomen van de ouder die de kinderen ten 

laste heeft in het jaar van de feitelijke scheiding en niet meetellen van alimentatie betaald voor kinderen 

bij de berekening van de studietoelagen. 

 

2.88. Ook de studiekosten voor het hoger onderwijs moeten worden beperkt: meer beursgerechtigden, hogere 

beursbedragen, indexering, duidelijk kostenplaatje, standstill inschrijvingsgelden, betaalbaarheid van 

studentenwoningen, …  

 

Zorg voor de leerkrachten 

2.89. De verantwoordelijkheid op de schouders van de leerkracht is steeds groter. Leerkrachten hebben soms 

de indruk dat ze zullen bezwijken onder de verwachtingen van ouders en overheid. Zorg voor het 

personeel is van wezenlijk belang.  Groen! wil meer personeel om de werklast beter te verdelen. In de 

onthaaste school zijn meer leerkrachten en begeleiders een noodzaak. Zo kunnen uurtjes 

kennisoverdracht gedifferentieerd en in kleine groepen gebeuren. Creatieve en sportieve vakken kunnen 

dan weer door specialisten uit het DKO of de sportclub worden gegeven. Ook vrijwilligers kunnen worden 

betrokken om de taken te verlichten. Een goede coördinatie is in een brede of onthaaste school 

essentieel. Een ‘onthaaste school’-coördinator neemt die coördinerende taak op zich.   

 

2.90. Een minder vlakke onderwijsloopbaan met doorgroeimogelijkheden kan jonge mensen stimuleren om de 

stap naar het onderwijs te zetten. Een leerkracht moet makkelijk in- en uit de klas kunnen stappen voor 

een bedrijfsstage of vorming. 

 Het loon- en anciënniteitverlies voor wie vanuit de privésector in het onderwijs stapt, moet 

verdwijnen. Mensen met praktijkkennis inschakelen in het leerproces kan meerwaarde bieden. 

 Beginnende leerkrachten vragen vooral jobzekerheid. Ze hollen van de ene interim naar de andere en 

weten nooit of ze in september weer voor de klas kunnen staan. 

 Wij willen een gefaseerde loopbaanontwikkeling. Jonge leerkrachten hebben recht op een 

startersmandaat voor 3 jaar onder begeleiding van een leerkracht-mentor. Wij zien ook mogelijkheden 
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voor 'doorgroeibanen' waarin, op basis van een verhoogde individuele deskundigheid, kansen op 

interne en externe mobiliteit zijn. Voor wie er nood aan heeft kunnen 'sabbatverloven' – een kans 

voor persoonlijke permanente vorming en professionaliteit– de motivatie en het welbevinden van 

leerkrachten verhogen. 

 Ervaren leerkrachten kunnen in 'uitgroeibanen' collegiale ondersteuning verlenen of andere deeltaken 

en verantwoordelijkheden in de schoolorganisatie op zich nemen. 

 Wij vragen een meer leeftijdsgericht personeelsbeleid, waarbij de taakbelasting van de leerkrachten in 

overeenstemming wordt gebracht met de verschillende fasen van de loopbaan. 

 Een goede uitstapregeling is een essentieel onderdeel van het loopbaanverloop. Bij het uitwerken van 

een nieuwe uitstapregeling moet men minstens rekening houden met de aard van de opdracht en met 

de duur van de tewerkstelling in het onderwijs. De gefaseerde loopbaan kan personeelsleden 

aanmoedigen langer in dienst te blijven. Niemand mag echter tegen zijn of haar zin verplicht worden 

langer te blijven werken. 

 Klastitularis, toneelklas of administratieve verplichtingen verzwaren het normale klaswerk. Zo groeit 

de druk. Daarom wil Groen! ook minder administratie voor leerkrachten. 

 

De CLB’s 

2.91. Wanneer de school de leerlingzorgen niet alleen aankan, vormen de CLB’s de deskundigen bij uitstek. Nu 

werken die centra echter buiten de school. Doorverwijzing betekent een extra drempel. Bovendien 

werken de CLB’s vraaggericht en blijft ook de kloof tussen CLB en (allochtone) ouders groot. Groen! wil 

dat de CLB’s terug een plaats krijgen binnen de schoolmuren. Zo kunnen ze problemen direct en proactief 

aanpakken.  

 

2.92. We willen een ook een sterkere rol van het CLB inzake gezondheidspreventie en 

opvoedingsondersteuning in het secundair onderwijs. Meer consulten kunnen bijdragen tot een betere 

opvolging van alle leerlingen (zwaarlijvigheid, tandbederf, gedragsproblemen, middelengebruik…).  

 

Budgettaire implicaties 

2.93. Groen! realiseert zich dat aan haar onderwijsprogramma een kostenplaatje is verbonden. Politiek 

betekent keuzes maken. Meer middelen voor onderwijs is een keuze die wij willen maken omdat we een 

uitstekend onderwijs maatschappelijk erg belangrijk vinden. Het aandeel dat de overheid aan onderwijs 

wil besteden moet parallel lopen met de groei van de nationale rijkdom. Dat aandeel moet minstens 7% 

van het BRP. 

 

2.94. Personeels- en werkingsmiddelen worden verdeeld op basis van concrete behoeften en samenstelling van 

de schoolbevolking, niet op basis van de netten.   
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Jeugd 

 

Wie over kinderen en jongeren spreekt, spreekt vaak over problemen. Problemen van jongeren, omdat steeds 

meer jongeren te kampen lijken te hebben met de hoge druk die de samenleving oplegt,  en problemen met 

jongeren. Groen! wil vertrekken van een positieve benadering. Een benadering die vertrekt van de eigenheid 

van jongeren – van iedere jongere – en jongeren voldoende ruimte wil geven om zichzelf te zijn en zich te 

ontwikkelen.  Daarom nemen we jongeren- en kinderrechten als uitgangspunt, en willen we participatie 

bevorderen. Om kinderen en jongeren meer ruimte te geven om te spelen, elkaar te ontmoeten, zich veilig te 

verplaatsen, zich te ontspannen en te engageren, …     

 

 

Jongeren- en kinderrechten als uitgangspunt  
 

Jeugdbeleid staat niet op zich. Heel veel beleidsbeslissingen hebben invloed op kinderen en  jongeren. Er is dus 

meer nodig dan een goed jeugdbeleid. Groen! pleit dan ook voor een geïntegreerde aanpak waarbij ook in 

andere beleidsdomeinen aandacht is voor jeugd. Beslissingen  inzake cultuur en sport, maar ook inzake 

ruimtelijke ordening, milieu en openbare werken hebben  immers een impact hebben op de levenssfeer van 

kinderen en jongeren. 

2.95. Oog hebben voor de belangen van kinderen en jongeren is een belangrijke taak voor elke minister.  Een 

coördinerend minister voor Kinderrechten en Jeugdbeleid moet dit bewaken en de samenhang 

garanderen.  

 

2.96. Realisatie van kinderrechten, zoals vastgelegd in het internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, 

is een centraal uitgangspunt.  

 

2.97. Groen! wil een opwaardering, geen afzwakking van de kinder‐ en jongeren‐effectrapportage (JoKER). De 

JoKER moet een effectief instrument worden in plaats van een logge administratieve formaliteit. 

 

2.98. In het debat over de vergrijzing komen jongeren te weinig aan bod, en dan nog meestal in een eenzijdige 

context van activering en verhoging van de prestatiedruk. Groen! pleit voor een echt intergeneratiepact, 

met oog voor zorg tussen generaties, ontmoeting tussen generaties, intergenerationeel wonen, 

samenwerking tussen generaties op de werkvloer. 

 

 

Participatie bevorderen 
 

Groen! gelooft in de participatie van kinderen en jongeren aan het beleid. Participatie versterkt het beleid. 

Bovendien heeft participatie positieve gevolgen voor de betrokken jongeren. Zo leren ze waar beleidsmakers 

mee bezig zijn. Resultaat is een grotere bewustwording, die er mogelijk voor zorgt dat ze ook in de toekomst 

beleid mee richting willen geven. 

2.99. Lokale jeugdraden bestaan al lange tijd en bewijzen ook vandaag nog hun nut.  In het kader van de 

administratieve vereenvoudiging voor lokale besturen dreigt de betrokkenheid van adviesraden 

overgelaten te worden aan  de goodwill van het gemeentebestuur. Voor  Groen! kan dit niet de bedoeling 

zijn. Voor belangrijke  dossiers en de opmaak van een jeugdbeleidsplan moeten zij geraadpleegd worden. 

De participatie van kinderen en jongeren moet geformaliseerd, verplicht en controleerbaar blijven. Met 



 Jeugd  

146 
 

voorkeur voor een  procesmatige benadering met ook een consultatie bij het begin van de beleidscyclus, 

wat veel meer oplevert dan de jeugdraad enkel in laatste instantie om advies te vragen.  Ook op Vlaams 

niveau moet de Vlaamse Jeugdraad systematisch en van bij het begin betrokken worden bij alle 

beleidsbeslissingen die de jeugd betreffen. 

 

2.100. Naast de jeugdraden wil Groen! ook de mogelijkheden van andere participatie-instrumenten 

verkennen. In onze internetsamenleving moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om e‐participatie te 

organiseren. Online surveys, polls en fora zijn een eigentijdse methodiek om jongeren te raadplegen.  

 

2.101. Groen! wil ook de politieke participatie van jongeren versterken. Politieke vorming op de 

schoolbanken is daarvoor essentieel. Groen! is  ook voorstander van stemrecht op 16 jaar. De verlaging 

van de kiesleeftijd zou een belangrijke stap zijn in het realiseren van volwaardig aandeelhouderschap van 

jongeren in onze samenleving. Bovendien geef je impliciet de boodschap dat politieke participatie nuttig 

en belangrijk is. Aangezien het om stemrecht gaat, zou het om een authentieke en gemotiveerde keuze 

gaan. Het toekennen van stemrecht is echter niet voldoende. Stemrecht vanaf 16 jaar mag geen alibi 

worden van beleidsmakers om geen werk meer te maken van andere vormen van betrokkenheid. 

 

2.102. Ook leerlingen- en studentenparticipatie willen we versterken. We willen investeren in 

ondersteunende structuren en het stimuleren van een participatiecultuur. Studentenraden moeten 

kunnen genieten van voldoende materiële en financiële ondersteuning en hun adviesrecht moet worden 

uitgebreid.  Daarnaast blijft er nog altijd nood aan een duidelijk leerlingenstatuut. 

 

 

Ruimte om te spelen en om jong te zijn 
 

Kinderen en jongeren hebben steeds minder ruimte om zich uit te leven. De voorbije 20 jaar nam de bebouwde 

oppervlakte in Vlaanderen toe met maar liefst 46%. Ook het aantal auto’s steeg sterk. Geparkeerde wagens 

nemen de plaats in van speelruimte. Nochtans heeft buiten spelen een positieve invloed op de ontwikkeling 

van kinderen en zelfs op de leefbaarheid van de buurt. Daarom wil Groen! actie voor meer natuur en groen 

waar kinderen kunnen spelen. Ruimte voor ‘scharrelkinderen’, zoals men dat in Nederland noemt. 

2.103. Groen! pleit voor het recht op een voldoende grote speelplek op maximum 200 meter  voor elk kind. 

Waar de norm niet gehaald wordt, moet de lokale overheid actie kunnen ondernemen. Dit kan 

bijvoorbeeld door het sociaal beheersrecht uit te breiden naar verwaarloosde gronden en terreinen. 

 

2.104. In woongebieden willen we streven naar minimum 300m² per hectare (3%) met als bestemming 

speelruimte voor kinderen. 

 

2.105. Een volwaardig speelweefsel vergroot de bewegingsruimte van kinderen. Een speelweefsel zorgt voor 

beleefbare en veilige verbindingen tussen plekken die belangrijk zijn voor jongeren (school, speelterrein, 

sportvelden, bibliotheek, …). Kinderen beschikken er ook over voldoende herkenbare ankerplaatsen, waar 

ze een tijd kunnen verblijven, zonder in de weg te zitten of te lopen. 

 

2.106. Maak van schoolpleinen buurtpleinen. We willen scholen stimuleren om hun pleinen open te stellen 

voor de puurt en ze beter bespeelbaar te maken. 

 

2.107. Groen! wil ook andere bestemmingen meer open stellen voor meervoudig gebruik of medegebruik 

door jongeren. Niet alles kan altijd overal, maar wel veel meer dan nu het geval is. Groen! wil daarom veel 

meer gebruik maken van de mogelijkheden voor gebruik door jongeren van sportterreinen, natuur- en 
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bosgebieden (er is nood aan meer natuur en bos, waaronder ook meer speelbossen en speelzones), park- 

en landbouwgebieden, bespeelbare waterpartijen, parkings,… 

 

2.108. Speelstraten in de vakanties zijn een mooi initiatief, maar slechts tijdelijk. Veilige zone 30 in alle 

woongebieden is een eerste stap, daarnaast wil Groen! ook meer woonerven en permanente 

speelstraten. 

 

2.109. Nieuwe wijken willen we expliciet kindgericht ontwerpen. Ook bestaande wijken kunnen in die richting 

herdacht worden. Architecten en planners moeten meer uitgaan van kinderhoogte en steden ontwerpen 

die ook voor kinderen en jongeren een (be)leefbare ruimte vormen. Op vraag van jongeren kan dat ook 

door breakdancematten te leggen, graffitizones te voorzien, te spelen met water en fonteintjes, 

skateruimtes, …   

 

2.110. Groen! vindt dat kinderen en jongeren in elke stad, wijk of dorp onbekommerd en veilig hun ding 

moeten kunnen doen: spelen, voetballen, fietsen, skaten, ‘rondhangen’, enzovoort. Natuurlijk met 

respect voor de andere burgers, maar aan de toenemende onverdraagzaamheid moet een halt worden 

toegeroepen. Groen! verzet zich tegen allerlei rechtstreekse of onrechtstreekse rondhangverboden. 

 

 

Jongeren en mobiliteit 
 

Het mobiliteitsbeleid is amper afgestemd op kinderen en jongeren. Nochtans komt wat goed is voor kinderen 

en jongeren iedereen ten goede. Groen! wil daarom een jeugdvriendelijk mobiliteitsbeleid: 

2.111. Steden en gemeenten op kindermaat. Een speelweefsel geeft kinderen meer bewegingsruimte. Maar 

minstens net zo belangrijk is dat de hele buurt verkeersveilig en –leefbaar is. Heel wat scholieren en 

studenten zijn gebruikers van het openbaar vervoer.  Groen! wil dit zoveel mogelijk aanmoedigen.  

Daarom moet het tarievenbeleid wijzigen en het aanbod uitgebreid worden.  Groen! steunt de snelle 

invoering van één openbaarvervoerskaart voor alle vervoersmaatschappijen: De Lijn, MIVB, TEC en NMBS. 

Jongeren tot 26 jaar moeten deze kaart kunnen aanschaffen voor €50/jaar. Naast een algemene 

uitbreiding van het aanbod, is er nood aan een aantal maatregelen op maat van jongeren:  betere 

afstemming op de op de zogenaamde kotstudenten‐spitsuren: vrijdag‐ en zondagavond, meer 

laatavondvervoer (tot 2u) in de week, nachtvervoer in het weekend. In elke centrumstad moeten er op 

vrijdag‐ en zaterdagavond twee bussen (2u en 4u) zijn die jongeren naar de omliggende gemeenten 

brengen. Ook in de steden zelf moeten er nachtbussen‐ of trams rijden. In de niet‐verstedelijkte gebieden 

wenst  Groen! het taxigebruik te promoten via een algemeen taxinummer en taxicheques. 

 

2.112. Een goede rijopleiding is cruciaal om veilig te leren rijden. Daarom moeten de prijzen voor 

auto‐opleidingen een stuk democratischer. Daarnaast moet ook de discriminatie van jonge 

autobestuurders door verzekeringsmaatschappijen stoppen. 

 

 

Ruimte voor jeugdwerk in diversiteit 

Het jeugdwerk biedt een niet-commerciële ruimte voor jongeren om samen hun grenzen te verleggen. 

2.113. Jeugdverenigingen vormen een onmisbaar deel van het jeugdwerk, maar jeugdwerk is nóg breder. Een 

moderne visie op jeugdwerk doorbreekt de tussenschotten met andere sectoren (bv. in het kader van de 

brede en/of onthaaste school) en gaat breder dan enkel ‘vrije tijd’.   
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2.114. Jeugdgroepen en –verenigingen hebben recht op een veilig en degelijk lokaal. In de huidige 

jeugdbeleidsplannen is jeugdinfrastructuur – terecht – opnieuw een prioriteit. Toch blijft het beleid veel 

te gefragmenteerd, en is het bovendien duidelijk dat ook aan het einde van deze planperiode (2013) het 

probleem verre van opgelost zal zijn. Zeker jeugdverenigingen die niet goed ondersteund worden, slagen 

er niet in een dossier in te dienen dat aan alle voorwaarden voldoet. Groen! pleit daarom voor een 

structurele verankering van de subsidies voor jeugdinfrastructuur, met extra middelen ter ondersteuning 

van duurzame jeugdlokalen.  

 

2.115. Jeugdvoorzieningen mogen niet verdrongen worden tot buiten de stads- en dorpskernen, afgelegen en 

alleen per auto bereikbaar. Geef jeugdhuizen premies voor de geluidsisolatie en jeugdcoaches die mee de 

rust in de buurt van jongerenvoorzieningen bewaren. 

 

2.116. Het particuliere jeugdwerk moet zijn eigenheid kunnen bewaren. Het kan niet daarom niet de 

bedoeling zijn dat vzw’s als jeugdhuizen omgevormd worden tot gemeentelijke intern of extern 

verzelfstandigde agentschappen. 

 

2.117. Groen! wil dat elke gemeente een fuifzaal en jeugdhuis heeft. Een uitgebreid derdebetalerssysteem 

voor SABAM en billijke vergoeding geeft jeugdhuizen meer ademruimte, een veralgemeend rookverbod 

voorkomt dat jongeren op te mogen roken cafés boven jeugdhuizen verkiezen.  

 

2.118. Een fuif organiseren brengt heel wat administratie met zich mee. Om het administratieve en 

organisatorische werk van fuiforganisatoren te verminderen, pleit Groen! voor de algemene invoering van 

een feestloket per gemeente. Bij dit feestloket kunnen organisatoren terecht met alle vragen van 

organisatorische aard. Ze hoeven dan niet meer van de ene dienst naar de andere te lopen. Bij het 

feestloket krijgen  ze alle nodige documenten in een keer.  

 

2.119. Die feestloketten kunnen ook een motor zijn voor het vergroenen van fuiven. Zo kan er gebruik  

gemaakt worden van milieuvriendelijke verlichting en herbruikbare bekers. Fuiforganisatoren die  zulke 

initiatieven ontwikkelen moeten beloond worden met een steuntje in de rug, in de vorm van een subsidie. 

Ook bij het bouwen of verbouwen van fuifinfrastructuur verdienen duurzaamheidcriteria meer aandacht. 

Voldoende fietsenstallingen, betere isolatie en zuinige  verwarmingsinstallaties zijn hier goede 

voorbeelden van. 

 

2.120. Veel allochtone zelforganisaties hebben eigen vormen van jeugdwerk uitgebouwd die moeilijk hun 

weg vinden in het bestaande jeugdwerk. Daarom is er nood aan extra ondersteuning (logistiek, 

financieel). Groen! wil extra inspanningen voor kadervorming en uitwisseling met het klassieke 

jeugdwerk. Zo kan het allochtoon jeugdwerk meer aansluiting vinden bij het reguliere jeugdwerk. 

 

2.121. Dat vereist ook een sterker perspectief op diversiteit in het reguliere jeugdwerkbeleid. Diversiteit is 

niet alleen kleur brengen in organisatie en beleid, maar is vooral leren omgaan met verschil. Hier moet er 

afstemming gebeuren met andere beleidsdomeinen, zoals onderwijs, sport en welzijn. Groen! wil zowel 

jeugdwerkvormen gericht op specifieke doelgroepen (jongeren van allochtone afkomst, holebi’s, 

maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren,…) als inspanningen voor de toegankelijkheid van 

bestaande organisaties ondersteunen. 

 

2.122. Regels die opgelegd worden vanuit andere beleidsdomeinen (bijvoorbeeld volksgezondheid, milieu, 

ruimtelijke ordening), hebben vaak ook een belangrijke impact op de jeugdsector. Daarom is het nodig 

dat er ook rekening gehouden worden met het specifieke karakter van de jeugdsector (bijvoorbeeld het 

tijdelijke en specifieke karakter van jeugdkampen). 
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Jonge kunstenaars kansen geven 

Vlaanderen en Brussel hebben veel kunstenaarstalent: muzikanten, acteurs, beeldende kunstenaars…  Overal 

zijn jonge mensen bezig hun talenten te ontplooien. Groen! wil hen zo goed mogelijk bijstaan in hun artistieke 

ontplooiing en in hun eventuele loopbaan.  Daarom is het essentieel om podiumkansen te bieden aan 

beginnende artiesten.   

2.123. Groen! wil niet alleen zoveel mogelijk mensen laten participeren aan cultuur, maar wil vooral dat 

iedereen de kans krijgt om in aanraking te komen met diverse cultuurvormen. Het is net het veelzijdige 

van cultuur dat een verrijking vormt. Een cultuurbeleid dat oog heeft voor de vraag vertrekt uiteraard van 

onderuit, vertrekt uit wat leeft in buurten en wijken. Kwalitatieve sociaalartistieke praktijken, die zich 

specifiek richten op vergeten en kwetsbare groepen, moeten extra ondersteund worden. 

 

2.124. Groen! wil ruimte voor creativiteit, met repetitieruimten voor muziek- of toneelgroepjes en 

atelierruimten voor al wie met andere jongeren aan de slag wil in elke gemeente. 

 

2.125. Groen!  wil een cultuurbeleid dat structureel aandacht besteedt aan beginnende muzikanten, acteurs 

of beeldende kunstenaars. Via een aanpassing aan het decreet Lokaal Cultuurbeleid, kunnen we steden 

en gemeenten stimuleren om  aandacht te schenken aan die groep jongeren door hen fora te geven.  

 

2.126. De Vlaamse Regering kan ook zelf actief jonge kunstenaar aanmoedigen. De voorbije jaren loopt het 

aantal optredens van jonge muziekgroepen in cafés en jeugdhuizen sterk terug. Groen! wil daarom een 

muzieksubsidie voor de horeca en jeugdcentra in het leven roepen. Dit is een kleine financiële 

ondersteuning (100 euro per optreden) die de Vlaamse overheid geeft aan cafés en jeugdhuizen die 

beginnend talent een podium bieden. In ruil voor de subsidie moeten de uitbaters wel een kort verslagje 

maken van het optreden. Zo creëer je een interactieve website waar muziekliefhebbers het doen en laten 

van beloftevolle muziekgroepen kunnen volgen.  

 

2.127. Een gelijkaardige subsidie kan uitgewerkt worden voor kleine initiatieven die acteurs, klassieke 

muzikanten of beeldende kunstenaars uit hun zolderkamer halen en in de publieke ruimte brengen. 

 

2.128. Cultuur mag nooit verworden tot handelswaar, maar met de opkomst van enkele grote  

mediaconcerns begint het er wel steeds meer op te lijken. Zowel de ticketverkoop, de boekingen als de 

programmering van vele muziekfestivals worden vaker gemonopoliseerd. Groen! wil een anti‐trustbeleid 

dat deze concerns niet langer de markt laat beheersen. 

 

 

Gaming 

Games zijn niet meer weg te denken uit de leefwereld van jongeren. De beeldvorming in de pers is soms 

ongenuanceerd negatief, gebaseerd op onterechte vooroordelen. De vraag is niet hoe we games moeten 

bestrijden, wel hoe we ze kritisch kunnen lezen en spelen. 

2.129. Er is nood aan meer wetenschappelijk onderzoek over de effecten en mogelijkheden van nieuwe 

media en aan informatie- en sensibiliseringscampagnes voor zowel kinderen en jongeren als ouders en 

leerkrachten. 
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2.130. De Vlaamse overheid moet zelfregulering voor alle mediaproducten stimuleren en zorgen voor de 

organisatie van toezicht en een klachtenprocedure. 

 

2.131. De Vlaamse overheid moet de gamesector als creatieve industrie ondersteunen. 

 

 

Jongeren en geld 

Jongeren blijven kwetsbaar op de arbeidsmarkt, zeker in tijden van crisis. Ook een betaalbare woning vinden is 

geen evidentie, net als het leren omgaan met geld en reclame. 

2.132. Een eerste baan vinden is niet eenvoudig: niet voor jongeren met een hoger diploma en al helemaal 

niet voor laaggeschoolden en schoolverlaters zonder diploma. Groen! wil het huidige activeringsdiscours 

vervangen door een sociaal activeringsbeleid, waar opleiding en informatie op maat centraal staat. 

Bovendien willen wij meer garanties voor de kwaliteit van de jobs.  Te veel starters vervallen in een 

onzekere cyclus van interimarbeid en werkloosheid.  

 

2.133. Via de Groene New Deal willen we van de crisis een opportuniteit maken voor de omschakeling naar 

een groene economie. Groene sectoren van de toekomst (energie, isolatie, groene high tech, 

recyclagesector, ...).  bieden perspectieven op langdurige en kwalitatieve tewerkstelling, zowel voor 

hooggeschoolden als voor laaggeschoolde jongeren op zoek naar een baan. Vakbonden en VDAB moeten 

de handen in elkaar slaan voor een ambitieus groen (bij)scholingsprogramma voor werknemers en 

werkzoekenden. In het onderwijs moeten bestaande technische richtingen worden gepromoot en, indien 

nodig, nieuwe richtingen worden geïntroduceerd. Via stages en werkbezoeken moeten jongeren al tijdens 

hun schoolloopbaan kunnen kennismaken met de groene economie.  

 

2.134. Een betaalbare woning vinden is voor veel jongeren erg moeilijk. Meteen een huis kopen is voor heel 

wat starters immers niet haalbaar. Groen! wil meer sociale woningen en een regulering van de 

huurprijzen op de private markt. Specifiek voor jongeren pleit Groen! voor het inrichten van 

starterswoningen, eerste woningen voor jongeren tot 30 jaar. Via zo’n starterswoningen wordt het voor 

hen weer mogelijk om betaalbaar te huren in afwachting van een eigen huis. Als proefproject moet er de 

komende legislatuur starterswoningen worden gerealiseerd in enkele centrumsteden, waar wonen op dit 

moment peperduur is. 

 

2.135. Omdat de huidige regeling voor studentenarbeid complex en moeilijk controleerbaar is, dringt Groen! 

aan op een hervorming en vereenvoudiging. Bij zo’n hervorming moet zeker ook rekening gehouden 

worden met de gevolgen voor reguliere werknemers en de grote groep jonge werkzoekenden. Om die 

reden stapt Groen! niet mee in het opbod van uren en dagen.  

 

2.136. Kinderen en jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor marketeers. Dag na dag worden ze via  

televisie, radio, internet en GSM bestookt met reclameberichten over nieuwe producten, hippe  merken 

en de nieuwste rages. Kinderen en jongeren zijn echter extra kwetsbaar en afhankelijk. Naast federale 

maatregelen voor een betere consumentenbescherming, is er nood aan meer sensibilisering via het 

onderwijs.   

 

 

Welzijn en gezondheid: een preventiebeleid voor jongeren 



 Jeugd  

151 
 

Groen! wil in het welzijns- en gezondheidsbeleid meer inspanningen voor preventie. 

2.137. Het debat over alcohol- en tabaksgebruik door jongeren concentreert zich vaak over verboden,  terwijl 

er nog veel sterker ingezet kan en moet worden op preventie.  

 

2.138. Jongeren hebben behoefte aan open informatie over relaties en over seksualiteit, veilig vrijen, 

seksueel overdraagbare aandoeningen, zwangerschappen, ...  Met info over hetero en holebiseksualiteit 

ook in het onderwijs. Groen! wil opnieuw meer aandacht voor preventiecampagnes rond seksueel 

overdraagbare aandoeningen en gebruik van voorbehoedsmiddelen om onveilig vrijen te vermijden. 

(Zie ook het hoofdstuk rond Welzijn en Gezondheid voor jeugdhulp en jeugdrecht) 

 

 

Internationale contacten bevorderen 

Internationale contacten zijn verrijkend voor jongeren, en winnen nog aan belang door de globalisering. 

2.139. Groen! wil dat de overheid jongeren stimuleert en ondersteunt om internationale ervaringen op te 

doen, via het onderwijs maar ook bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Ook het verkrijgen van VISA moet 

eenvoudiger worden. 

 

2.140. Jeugdbeleid is in de eerste plaats een Vlaamse bevoegdheid, maar heeft ook een Europese en 

internationale dimensie. De Vlaamse overheid moet daar ook voldoende aandacht aan besteden.  
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Cultuur en media 

 

Investeren in de rijkdom van cultuur 

Een veelzijdige, rijke cultuur is een sleutel tot een meer kwaliteitsvol leven. Kunst is nodig, goede kunst is 

kritisch, schopt tegen schenen en stelt vragen, houdt een samenleving waakzaam. Kunst is zuurstof voor een 

zelfkritische dynamische progressieve democratie. Een groen cultuurbeleid is dan ook een van de wezenlijke 

‘tools’, instrumenten om tot een rijke maatschappij te komen. Cultuur emancipeert en verenigt, en kan ook 

zorgen voor onthaasting en ontspanning.  

Groen! staat voor een cultuurbeleid dat vertrekt van wat van onderuit groeit en opborrelt, met zowel aandacht 

voor de kunstenaars, de professionele cultuurinstellingen als voor verenigingen, voor wijk- en buurtinitiatieven, 

artistiek werk, erfgoedinitiatieven, enz.  Groen! ijvert voor kwaliteit en verscheidenheid van cultuur. We leggen 

in het cultuurbeleid de nadruk op duurzaamheid. 

Onze drie hoofdlijnen toegelicht:  

 Kiezen voor kwaliteit en verscheidenheid 

Ook in economische crisistijden moet de overheid blijven investeren in cultuur. Kunst en cultuur alleen 

overlaten aan de markt betekent inhoudelijke verschraling en verarming. Als de overheid niet 

regulerend optreedt dan worden enkel de portefeuilles van de grote commerciële spelers gespijsd. Zij 

bezetten bovendien steeds nadrukkelijker het culturele landschap en het beeldscherm en worden 

steeds meer de smaakbepalers. Cultuur is geen waspoeder. Voor Groen! mag het cultureel aanbod 

geen eenheidsworst worden maar moet rijk en verscheiden zijn in alle opzichten.   

Groen! pleit voor een krachtig cultuurbeleid. Dat betekent dat de overheid voldoende middelen blijft 

vrijmaken en investeert in inhoudelijke vernieuwing. De verschillende decreten moeten ruimte 

scheppen voor initiatieven die buiten de lijnen kleuren. De overheid moet duidelijke aandachtspunten 

en criteria bevatten, en zich niet inhoudelijk bemoeien. Zo schept een overheid optimale voorwaarden 

om cultuur in al zijn rijkdom te laten bloeien. Dat is voor Groen! de basis van een duurzaam en 

eigentijds cultuurbeleid.  

Voor onze kinderen en jongeren zijn televisie, radio en het internet vandaag bijzonder invloedrijke 

media.  Te weinig wordt die invloed aangewend om een rijk en kwaliteitsvol cultureel aanbod tot in de 

huiskamers van alle mensen te brengen en in de leefwereld van kinderen en jongeren binnen te 

dringen. Groen! wil dan ook dat de volgende minister van Cultuur ook de minister van Media is. Niet 

de kijkcijfers en de marketeers moeten de programmatie van de openbare omroep bepalen. Creaties - 

in verschillende genres en los van kijkcijfers - actief ondersteunen, via coproductie, promotie, captatie, 

het is een taak van de VRT.  Cultuur tonen en signaleren wat er gespeeld, geschreven en gemaakt 

wordt is een van haar kerntaken. Groen! wil dat morgen iedereen over een rode knop beschikt om te 

mogen proeven van een nog grotere rijkdom, verscheidenheid, variatie en kwaliteit.  

Met de onthaaste school willen wij alle kinderen dezelfde toegang geven tot cultuur, zowel actief 

(scheppend) als receptief. De onthaaste school heeft een derde aandacht voor het hoofd, een derde 

voor de handen (creatie) en een derde voor het hart (emotionele ontwikkeling). Alle talenten van alle 

kinderen krijgen er alle kansen. De onthaaste school zet de volledige ontwikkeling van het kind 

centraal en maakt van de school een spil in het dorps- , buurt-, of wijkgebeuren. Ouders, 

welzijnscentra, sportverenigingen en kunstonderwijs en cultuurcentra en verenigingen worden nauw 

bij het schoolgebeuren betrokken. Groen! zet op die manier concreet en stevig in op cultuureducatie – 
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de sleutel tot participatie - voor alle kinderen van jongs af aan. Cultuur via scholen is ook 

basisdemocratisch, kinderen uit alle milieus wonen voorstellingen bij, maken kennis met de lokale 

bibliotheek, het museum…  

Kiezen voor verscheidenheid is ook kiezen voor verscheidenheid aan publiek dat cultuur consumeert. 

Wij willen aandacht voor alle generaties, ook ouderen, ook voor participatie van personen met een 

beperking.  

Ten slotte kiest ook een aantal kleinere commerciële actoren voor kwaliteit en voor producties die zich 

buiten de mainstream bevinden. Die moeten we durven beschermen. Hierbij denken we aan de 

arthouse cinema’s en de kleinere boekenwinkels. Ook hier blijkt immers dat kwaliteit geen gevolg is 

van een marktwerking.  

 Cultuur van onderuit en kijken over de muurtjes 

Groen! vindt het belangrijk dat er ruimte blijft voor kleine initiatieven. We willen geen markt- of 

aanbodgericht maar wel een vraaggestuurd beleid. We willen vertrekken van wat leeft in buurten, van 

wat opborrelt van onderuit, van bestaande initiatieven en reguliere werking. Beginnende 

muziekgroepjes, kleine allochtone producties, amateurtoneel, bibliotheken… Zij hebben vaak de 

kracht om jong en oud, autochtoon en allochtonen, een grote verscheidenheid aan groepen mensen 

te bereiken. Maar het ontbeert hen vaak aan die ultieme prikkel, de nodige ondersteuning, om hun 

werking te laten bloeien, te bestendigen en te vernieuwen.  

We willen ook een lans breken voor jongerencultuur. We moeten durven investeren in experiment, 

ruimte laten voor ‘gelukt mislukken’. Tegelijk willen we verder investeren in een stimulerend 

werkkader voor jonge kunstenaars (peterschap, werkbeurzen, werk- en productieplekken).  

Groen! wil werken aan een netwerk, een weefsel dat zorgt voor een kruisbestuiving tussen 

amateurkunsten en de professionele sector, tussen onderwijs, bibliotheken en culturele verenigingen. 

Dat kan het best op lokaal niveau. De verdere uitbouw van een stevig lokaal ingebed cultuurbeleid is 

voor Groen! dan ook de juiste keuze.  

 Een duurzaam cultuurbeleid 

Er zijn steeds meer evenementen. Ze krijgen meer media-aandacht, appelleren publiek van heinde en 

ver, genereren meer financiële middelen. Ook de Vlaamse overheid investeert in een mooi aanbod aan 

formats: Ergoeddag, Monumentendag, Week van de Smaak, Week van de Amateurkunsten, enz. 

Lokale besturen kunnen instappen in dit aanbod. Daarnaast organiseren ze zelf steeds meer grote 

evenementen. Vaak hebben deze initiatieven de verdienste om een heel breed publiek, waaronder 

ook kinderen te bereiken. Dat is goed. Maar ze kunnen ook bedreigend zijn voor de reguliere werking 

van cultuurhuizen en voor de aandacht voor de kleinere, lokale initiatieven. Wij bepleiten een 

evenwicht tussen de dagelijkse werking en het buitengewone, en tussen de kleinschalige activiteiten 

en de evenementen. De pendel moet naar het midden. We gaan voor inhoudelijke duurzaamheid, 

voor inbedding, nazorg (van projecten), zorgvuldigheid en continuïteit.  

Groen! wil ook voor Vlaanderen, naar analogie met het Londense ‘Green Theatre Plan’, en de groene 

afdruk van podiumkunsten van het Vlaams Theater Instituut, een groen kunsthuizenplan. Dat betekent 

dat de overheid een pact sluit met de culturele sector om tegen 2025 de globale CO2-uitstoot van de 

cultuurhuizen met 60% te verminderen. De overheid investeert in klimaatvriendelijke cultuurcentra, 

theaters, kunstencentra, musea, vormingsinstellingen, die via energie- en transportplannen hun CO2-

uitstoot drastisch verminderen. Nieuwe gebouwen voldoen aan strenge energieprestatienormen en er 

is aandacht voor ecologische design en materialen.  
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Een beleid gericht op duurzaamheid gaat echter over meer dan over duurzame en ecologische 

infrastructuur en producties. Het betekent een minder vluchtig beleid. De cultuur- en mediasector 

snakken naar tijd om decreten op te volgen, uit te voeren en te evalueren. Het betekent ook dat er 

evenwicht wordt gevonden tussen reguliere werking en projectmatig werk. Projecten kunnen zorgen 

voor nieuwe impulsen, maar een verankering in, of samenwerking met, gevestigde verenigingen of 

gezelschappen kan vaak leiden tot een win-winsituatie.  

Een minder vluchtige, duurzame cultuur impliceert dat we goede producties langer en meer durven 

spelen en dat we goede films langer kunnen blijven tonen. Zo kunnen we meer rendement halen uit 

die producties. En het komt ook de tewerkstelling in de sector ten goede. We willen vernieuwing 

immers alle kansen geven, zonder dat kwaliteit al te haastig onder druk komt te staan.  

Ten slotte streven we met Groen! ook naar een echt omzichtige en duurzame omgang met ons 

onroerend erfgoed. We willen beter zorg dragen voor kunstschatten, voor verhalen, voor onze 

gebouwen, landschappen en stads- en dorpsgezichten. Ons erfgoed respecteren en het aanpassen aan 

de noden van vandaag en nieuwe moderne bestemmingen verlenen, is voor Groen! een belangrijke 

uitdaging. Denk aan de herbestemming van kerken. 

 

Kunsten 

In Vlaanderen zijn er veel kunstenaars van internationale klasse. Er is heel veel creatief talent uit onze 

gemeenschap. Dat moeten we koesteren. Maar goede kunstenaars trekken jonge en nieuwe kunstenaars aan, 

uit binnen- en buitenland. Het verklaart meteen de vele aanvragen voor subsidiëring, in allerlei werkvormen en 

voor allerlei projecten. We hebben een sterke groei gekend van talent, in de dans, het toneel of de muziek.  

Het Kunstendecreet is een goede basis voor het kunstenbeleid. Het Kunstendecreet heeft bijgedragen tot een 

bloei van kwalitatieve kunst in Vlaanderen. De openheid van het decreet laat toe dat ook kwaliteitsvolle 

nieuwe en experimentele initiatieven alle kansen krijgen. Het Kunstendecreet laat ons toe te waarderen wat 

ontstaat, wat groeit van onderuit.  

2.141. We willen niet minder initiatieven subsidiëren. Wel willen we onderzoeken of het niet mogelijk is om 

producties langer te laten spelen. Op die manier kunnen meer mensen ze zien. Het is ook een stap in de 

richting van een minder vluchtig en meer duurzaam beleid.  

 

2.142. Wij vragen ook een correcte uitvoering van het decreet. Het is aan de minister om voor de start van 

elke subsidieronde een duidelijk kader te scheppen. Zo'n kader bestaat uit een veldbeschrijving en de visie 

op de evolutie ervan: hoe verhouden de kunstdisciplines zich onderling, wat met organisaties t.o.v. 

individuele kunstenaars, willen we meer of minder gezelschappen, op welke schaal, binnen welk budget 

enz. Groen! wil uiteraard een beoordeling van een hoog niveau, en een redelijk evenwicht tussen project- 

en structurele subsidie. We willen voldoende ruimte voor vernieuwing via projectmiddelen.  

 

2.143. Concreet: 

 Het systeem van vierjarige, tweejarige structurele steun en projectsubsidie wordt gerespecteerd. 

 Voor projecten moet minstens 10 procent van het structurele bedrag van die discipline voorbehouden 

zijn, ingeschreven in het decreet. 

 De minister moet zes maanden voor de start van de subsidieronde zijn algemene visie geven op de 

komende subsidieronde. 

 We willen een optimalisering van de kwaliteitsbeoordeling: commissies samengesteld op basis van 

competentie, na een open oproep en minder 'gepolitiseerd’. 
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 We willen een inhaalbeweging voor sociaal-artistiek werk, kunsteducatie, kindertheater en 

architectuur. 

 Voor beeldende kunstenaars willen we trajectbeurzen waardoor kunstenaars 2 of 4 jaar structureel 

kunnen worden ondersteund en pleiten we voor de erkenning van  promotiegaleries met een 

kwaliteitslabel. 

 Productiedwang is niet zinvol. Gezelschappen mogen minder stukken spelen maar ze langer op het 

repertoire houden. 

 Een ondersteuning van de arthouse-cinema's. 

 En veel meer aandacht voor internationale residenties, internationale coproducties in de diverse 

disciplines. 

 We zijn voor een microbelasting op de verkoop van filmtickets en dvd's die we investeren in de 

productie van film. 

 We willen een Vlaamse versie van Wallimages voor de ondersteuning van de filmindustrie door 

coproductie en coördinatie en ondersteuning van filmopnames in Vlaanderen. 

 

2.144. Groen! draagt het boek in het hart. Wij gaan voor een Vlaams beleid dat de creatie en productie van 

boeken stimuleert, dat een ruime verspreiding en promotie van het boek garandeert, de leesbevordering 

verder uitbouwt, opleiding en innovatie bevordert, oog heeft voor een internationale context en een hart 

voor het verleden. In dat kader denken we aan: 

 De uitbreiding van de toepassing van het A-label voor boekhandels. 

 In de letteren willen we meer inzetten voor non-fictie en hiervoor hetzelfde instrumentarium inzetten 

als voor fictie (met Fonds voor de Letteren en het Fonds Pascal Decroos).  

 

2.145. Het sociaal statuut van de kunstenaars moet nog veel verbeteren. Er is nog nood aan een kader voor 

jonge kunstenaars (peterschap, werkbeurzen, productieplekken ...), een betere CAO binnen PC304 (die 

vertaald wordt in de subsidie-enveloppen), een versterking van het Kunstenloket, grotere 

kunstenaarsbeurzen,  een beter auteursrecht, voldoende opleidings- en bijscholingsmogelijkheden voor 

(rijpere) kunstenaars die hun carrière willen heroriënteren (bv. naar het kunstonderwijs, de 

kunsteducatie, ...), een systeem voor tijdelijk werkenden die geen kunstenaar zijn, de voordelen van het 

kusntenaarsstatuut uitbreiden naar de beroepen die verbonden zijn met kunstproductie en -distributie; 

de sociale Maribel uit te breiden tot de artistieke sector. 

 

2.146. We willen het voorzichtig aangezette circusbeleid ontwikkelen, met meer aandacht voor hedendaags 

circus en voor de traditionele nomadische circussen. Het Circuscentrum Vlaanderen moet van zich laten 

horen en de artiesten stevig ondersteunen, ook met opleidingen en circusateliers, zowel de 

professionelen als de amateurs. En internationale uitwisseling bevorderen. Verder vragen we aandacht 

voor het circuserfgoed.  

 

2.147. Groen! wil  we ook een jazz-plan voor Vlaanderen. Dat moet een geheel van initiatieven (op vlak van 

opleiding, praktijk, spreiding, internationaal, infrastructuur ...) bevatten op korte en middellange termijn 

ten gunste van de ontwikkeling van de jazzmuziek in Vlaanderen. We baseren ons op de een studie van 

Simon Korteweg over de situatie van de jazzmuziek, de problemen die De Werf uit Brugge ondervond bij 

haar subsidieaanvraag, de problemen van concertorganisatoren, ... 

 

Sociaal-cultureel werk en lokaal cultuurbeleid 

Lokaal Cultuurbeleid 
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2.148. Het lokaal cultuurbeleid is volwassen aan het worden. Het verknoopt de verschillende cultuurvormen, 

de professionele en de amateurkunsten, de sectoren (bv. welzijn en onderwijs) en zorgt voor een lokale 

verantwoordelijkheid en dynamiek. Het lokaal cultuurbeleidsplan moet een bouwsteen blijven van dat 

beleid. Wel is er nood aan evaluatie en onderzoek. Zo moet bijvoorbeeld worden bekeken wat de oorzaak 

kan zijn van de zogenaamde ‘witte vlekken’, gemeenten die nog niet mee stapten in het decreet. 

Mogelijke hinderpalen moeten worden weggewerkt zonder dat de lat daarom lager mag gaan liggen.  

 

2.149. De invulling van de gemeenschapsvormende opdracht mag meer aandacht krijgen. We rekenen 

hiervoor op Locus, het Vlaamse steunpunt voor lokaal cultuurbeleid.  

 

2.150. De cultuurcentra en de gemeenschapscentra doen goed werk. Ze staan wel onder toenemende druk 

van de publiekscijfers. Nochtans hebben ze voor Groen! een brede cultuurspreidende rol, ook voor 

kwetsbare en moeilijkere kunstvormen, en een meer lokaal gericht en minder ‘overal hetzelfde’ aanbod. 

Dat laatste vereist een shift van een aanbodgestuurd naar een vraaggestuurd programmeren. Dit alles 

vereist niet enkel programmatoren maar ook procesbegeleiders die denken vanuit de bevolking. Lokale 

netwerkvorming is zeer belangrijk. Een goed voorbeeld is het nieuwe cultuurcentrum Gent (Circa) dat in 

dergelijke processen investeert, en dat niet eens over gebouwen beschikt. Het ophangen van een werking 

aan een groot gebouw is niet steeds nodig. Verder kan het ook duurzaam zijn om na te denken over de 

afstemming van de programmering en het profiel van naburige cultuurcentra. Beter eenmaal een volle 

zaal voor twee verschillende producties dan twee maal een halve zaal voor dezelfde productie die in een 

naburig cultuurcentrum in dezelfde periode wordt geprogrammeerd.  

 

2.151. Groen! wil ook blijvende aandacht voor de bevordering van de cultuurparticipatie van kansengroepen 

en aandacht voor kinderparticipatie in school- en in familieverband. De maximumfactuur mag geen daling 

van die participatie tot gevolg hebben. 

 

2.152. Een hogere Vlaamse subsidiëring voor cultuur- en gemeenschapscentra is verdedigbaar om een divers 

en vraaggestuurd lokaal aanbod met een breed bereik te bewerkstelligen.  

 

2.153. Openbare bibliotheken zijn laagdrempelige basisvoorzieningen. Wij willen ze verder inzetten om alle 

mensen een gelijke toegang te geven tot de informatiesamenleving. We willen een verdere uitwerking 

van de digitale openbare bibliotheek (alle gebruikersinformatie en toegang tot de catalogi van de Vlaamse 

openbare bibliotheken). We willen de bibliotheken blijvend inzetten als cultuurspreidende instelling: voor 

de ontsluiting van literatuur, muziek, informatie met bijzondere aandacht voor achtergebleven groepen in 

de samenleving. Ook de inbedding van de bibliotheek in de lokale gemeenschap, de laagdrempelige 

toegang tot informatie zijn troeven die nog krachtiger kunnen worden uitgewerkt. Wat het personeel 

betreft, moeten we attent zijn voor de grote uitstroom en noodzaak aan vervanging met verruimde 

competenties, onder andere om de gemeenschapsvormende en educatieve rol van bibliotheken ten volle 

te kunnen invullen.   

 

2.154. We willen ook collectieve, kwalitatieve gunningcriteria voor boekenleveringen aan bibliotheken, aan 

scholen en de overheid. Zo garandeer je een divers aanbod en een kwalitatieve dienstverlening en een 

ondersteuning van de kwaliteitsboekhandel. In dit kader past een Vlaams beleid rond digitale 

duurzaamheid.  

 

2.155. We steunen de tendens tot verzelfstandiging van gemeentelijke cultuurhuizen, inclusief goede 

samenwerkingsovereenkomsten met het gemeentebestuur, mandaatfuncties voor de directie, 

strategische plannen en operationele inhoudelijke autonomie van de stafleden. 
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Amateurkunsten  

De amateurkunstensector in Vlaanderen doet het goed. Een kwart van de bevolking beoefent in de vrije tijd 

een kunstzinnige hobby. De uitdaging ligt in een inhoudelijke verdieping en een betere profilering en 

waardering van de sector.  

2.156. Groen! wil een uitbouw van gestructureerde contacten met het kunstonderwijs. Onderwijs en 

verenigingen moeten elkaar vinden en samenwerken. We vragen ook dat de adviezen in ‘Verdieping 

Verbreding’ (studie over het DKO) ingang vinden. De meest opvallende voorstellen:  

 Verlaging van de toegang tot het DKO van 8 tot 6 jaar (via een oriëntatiecursus).  

 Onmiddellijke toegankelijkheid van bestaande curricula (bv. jazz en lichte muziek)  i.p.v. na een 

verplichte cursus van 3 jaar klassiek zoals nu.   

 Betere uitgebouwde samenwerkingsprojecten tussen het DKO, het leerplichtonderwijs en de sector 

van de amateurkunsten, en voldoende en degelijke kunsteducatie op school.  

 Een stijging van de middelen voor de organisaties in de amateurkunsten met 20 procent is 

noodzakelijk.  

 

2.157. Naar analogie met de sporttechnische begeleiders moet een wettelijk statuut ontwikkeld worden voor 

kunsttechnische begeleiders, waar de amateurkunsten een beroep op kunnen doen. Dit statuut zal de 

pedagogische en artistieke omkadering binnen de amateurkunsten (dirigenten, regisseurs, choreografen, 

...) verstevigen en een impuls geven aan de tewerkstelling binnen deze sector.  

 

2.158. Verder is er vraag naar een meer gericht curriculum in de hogere kunstopleidingen om bij afstuderen 

in staat te zijn amateurkunstenaars te kunnen coachen. 

 

Sociaal-cultureel Volwassenenwerk 

Het sociaal-cultureel werk heeft een turbulente periode achter de rug. Na de decretale ingrepen is het nu 

vooral zaak enige wetgevende rust in te bouwen en te investeren in de toekomstkansen van de sector. Een 

consequente uitvoering van het decreet is nodig. Dit moet de sector toelaten de maatschappelijke uitdagingen 

volop aan te gaan: toenemende dualisering van de samenleving tegengaan, duurzaamheid en 

burgerparticipatie bevorderen.  

2.159. Decretaal is voorzien dat er in 2009-2010 een debat wordt gevoerd over de beleidsprioriteiten voor de 

sector, evenals over de middelen voor de toekomst. We moeten dan ook oplossingen afspreken voor 

gegevensverzameling, gericht onderzoek, internationale samenwerking, de opleidingen die tot het beroep 

leiden, en meer overleg tussen de overheidsniveaus. Bijzonder aandachtspunt moet gaan naar erkenning 

van de EVC's (Elders Verworven Competenties).  

 

2.160. Daarnaast willen we ook aandacht voor de vele vormen van verenigingsleven die niet door dit decreet 

zijn gevat. Er werken nog tal van lokale groepen, actiecomités, wijkwerkingen. Zij blijven nu buiten beeld.  

 

Cultureel en onroerend erfgoed 

Het Erfgoeddecreet 
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2.161. Er is een goed decreet dat verder kan worden geïmplementeerd. Dit betekent een gestage groei van 

het aantal erfgoedconvenanten, erfgoedfora, de ontwikkeling erfgoeddepots i.s.m. de provincies, het 

bevorderen van samenwerking tussen de kunstmusea (o.a. de Vlaamse Kunst Collectie), het uitbreiden 

van de 1 euromaatregel voor jongeren tot alle erkende musea... Ook hier pleit Groen! voor een 

structurele verankering van 10% projectmiddelen. Dit om vernieuwing te stimuleren.  

 

2.162. Daarnaast willen we ook op dit vlak de ingezette inhaalbeweging continueren. Niet alleen de 

budgettaire ruimte moet groeien maar ook de formule van expertisecentra willen we ten volle laten 

uitkristalliseren. 

 

Nieuwe initiatieven 

2.163. Vlaanderen heeft dringend nood aan een archiefdecreet voor publiekrechtelijke archiefinstellingen. 

Alle andere regio's en de federale overheid hebben wel regelingen.  

 

2.164. Vlaanderen moet participeren aan het grote digitaliseringproject voor erfgoed ‘Europeana’.  Ook de 

samenwerking tussen het cultureel erfgoedveld en het IBBT op dit vlak verdient een blijvende 

ondersteuning. 

 

2.165. We onderstrepen hier uitdrukkelijk het belang van erfgoededucatie. Op dit terrein moeten er in de 

volgende beleidsperiode fundamentele stappen vooruit worden gezet. Een betere samenwerking tussen 

de ministers van Cultuur en Onderwijs is in deze noodzakelijk.  

 

2.166. De Vlaamse Gemeenschap moet voor tijdelijke tentoonstellingen een staatswaarborgregeling 

invoeren. Op die wijze vermijden organisatoren de peperdure verzekeringskost. 

 

2.167. De VVBAD dringt aan op een decretaal depot voor Flandrica en in het bijzonder voor online 

publicaties. 

 

2.168. Op vlak van tewerkstelling stellen we vast dat er te weinig afstemming is tussen de bestaande 

opleidingen en het erfgoedveld. Groen! wil de komende jaren investeren in diverse erfgoedopleidingen – 

ook op academisch niveau – die de noden van het cultureel erfgoedveld beter tegemoet komen. Daarbij 

zijn het steunpunt, het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent), de VVBAD, … belangrijke 

gesprekspartners. 

 

Andere maatregelen 

2.169. Het Topstukkendecreet moet verder worden ingevuld. Dit betekent het aankopen van sleutelwerken 

en het vervolledigen van de topstukkenlijst (nu 203 objecten en 13 verzamelingen).  

 

2.170. We willen ook een volwaardig beleid voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed in 

Vlaanderen. De conventie immaterieel erfgoed, ingezet door Unesco in 2003, herbergt waarden die ook 

voor Groen! belangrijk zijn: duurzame omgang met kwetsbaar cultureel erfgoed, ontwikkeling van 

expertise en kennisspreiding. Het aangezette experiment (bv. stoeten, processies, carnaval …) moet 

doorgaan. Ook de Conventie van Faro (Raad van Europa) biedt kansen. Erfgoed wordt er zeer breed 
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ingevuld: natuur, landschappen, immaterieel erfgoed, … Groen! wil deze conventie ook in Vlaanderen ten 

volle laten spelen.  

 

2.171. We willen dat er een digitaliseringbeleid voor literaire erfgoedsector wordt ontwikkeld. Dit is een 

belangrijke hefboom voor conservering en ontsluiting. Ook moet er zorg worden gedragen voor 

schrijversarchieven. Die worden best zo weinig mogelijk  gecommercialiseerd, maar komen zoveel als 

mogelijk in publiek bezit. Fiscale incentives (vrijstelling erfenisrechten bij legaten) kunnen daartoe 

bijdragen.  

 

2.172. Erfgoed verandert door de toenemende diversiteit in de samenleving. Het  gemeenschappelijk 

cultureel erfgoed neemt wellicht af. We willen samen met alle betrokkenen, en zeker met mensen uit 

ander etnisch-culturele gemeenschappen nadenken over hoe we dat in de toekomst mee kunnen 

omgaan. 

 

2.173. Er moeten ook voldoende middelen zijn voor de ontwikkeling van de Virtuele Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek. 

 

Onroerend erfgoed 

2.174. Wij willen een herstelplan 'Onroerend Erfgoed en Open Ruimte'. De voorbije beleidsperiode is er (veel 

te) weinig gebeurd voor het onroerend erfgoed (monumenten en landschappen). Het beschermingsbeleid 

is sterk vertraagd. Dat moet dringend worden gecorrigeerd. Alleen de lange lijst van te restaureren 

gebouwen is een beetje ingekort. Dat is ongeveer alles. De belangrijkste oorzaak schuilt in het feit dat het 

onroerend erfgoed (monumenten, landschappen, archeologie) is in het kader van 'Beter Bestuurlijk 

Beleid' overgeheveld is naar ruimtelijke ordening. Het gevolg is dat de zorg voor het erfgoed 

ondergeschikt is gemaakt aan de ruimtelijke ordening. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat Onroerend 

Erfgoed bij 'cultuur' thuishoort, ook al is het een gewestmaterie. Dit moet in de bestuurlijke organisatie 

worden verankerd, namelijk door een overheveling van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening naar 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de oprichting van een apart agentschap voor het (Onroerend) Erfgoed. 

We willen ook dat het in de portefeuille van de minister van Cultuur terecht komt. Dit moet resulteren in 

een toenadering tussen onroerend, roerend en immaterieel erfgoed (cf. Conventie van Faro). De 

noodzakelijke aandacht voor varend (schepen) of rollend erfgoed (auto's bv.) is een illustratie van de 

relativiteit van de huidige scheiding. Ook het kunstmatige onderscheid tussen zorg voor erfgoed en voor 

goede hedendaagse architectuur toont dat aan, de zorg voor schilderijen in kerken... 

 

2.175. Concreet willen wij een groot accent op onderhoud (voorkomen) en op de zorg voor duurzaamheid 

(o.a. op vlak van energie, aangepaste materialen enz.). We willen het erfgoed ook inzetten voor 

hedendaagse functies en toepassingen. We moeten durven innoveren met respect voor het origineel.   

 

2.176. We willen dat er in toekomst een koppeling wordt gemaakt tussen de inventaris Bouwkundig Erfgoed 

en het al dan niet toekennen van sloopvergunningen. Er moet een bindend advies zijn met een 

beroepsprocedure. 

 

2.177. De bestaande inventarissen moeten worden vervolledigd en geactualiseerd. Voor het bouwkundig 

erfgoed ontbreken grote delen van de bouwkunst van de 20
ste

 eeuw. Ook de thematisch-typologische 

benadering levert interessante meerwaardes op. Gemeenten moeten aangezet worden om de inventaris 

aan te wenden in hun gemeentelijk beleid.  
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2.178. De rol van de administratie moet evolueren van inspectie en controle naar coaching en begeleiding. 

We zouden de administratie in de provincies willen uitbreiden met raadgevers die door eigenaars, door 

geïnteresseerden en andere betrokkenen steeds kunnen worden geraadpleegd.  

 

2.179. Voor de Archeologie willen we de dringende implementatie van het Verdrag van Malta. Een decreet 

moet een aantal principes minstens verankeren: veroorzakerprincipe, zorgplicht, voorkomingprincipe, 

voorzorgsprincipe, kwaliteitsvolle archeologische erfgoedzorg.  

 

2.180. Voor de landschappen is er veel werk. Erfgoedlandschappen zijn gebaseerd op de ankerplaatsen, de 

meest waardevolle landschappen van Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende 

erfgoedelementen (naast landschappelijke ook monumentale of archeologische) voorkomt. De 

aanduiding van ankerplaatsen moet krachtiger gebeuren.  

 

2.181. Sensibilisering blijft nodig. We moeten dan wel inzetten op de ontwikkeling van duurzame 

instrumenten (routes, info, panelen, websites enz.) en minder op eenmalige shots.  

 

2.182. Groen! onderkent niet alleen de waarde van evenementiële formats zoals de Erfgoeddag en de Open 

Monumentendag – het betrekken van brede groepen bij erfgoed – maar heeft ook oog voor de 

organisatorische kant van het verhaal. Een rationalisering dringt zich op. Vandaar dat Groen! ervoor pleit 

om te werken naar een samensmelting van beide 'dagen'. Vanuit een integrale en geïntegreerde visie op 

erfgoedbeleid is dit een logische optie.  

 

2.183. Het is ook nodig dat er in deze sector een middenveld van organisaties ontstaat. De bestaande moeten 

onafhankelijker worden van het Vlaams Gewest.  

 

2.184. We willen een versterkte handhaving. Voor verwaarloosde panden waarvan de eigenaars de 

onderhoudsplicht niet respecteren, moet de overheid krachtdadiger kunnen optreden zodat het  pand 

niet teloor gaat.   

 

2.185. Kustdorpen bedreigd? We moeten de eigenheid en de kwaliteit van de polderdorpen achter de kustlijn 

of in andere toeristische gebieden in Vlaanderen, bewaren. Die dorpen komen nu onder druk te staan 

omdat de kust stilaan volgebouwd raakt. Steeds meer mensen komen aan zee of in het platteland wonen 

of kopen er een tweede verblijf. De vastgoedsector speelt daar gretig op in. Aan de gemeentebesturen 

om hier stevig werk van te maken, met een krachtige ondersteuning van het Vlaams Gewest. Niet dat we 

de dorpen willen bevriezen. Nee, ze moeten evolueren, maar niet ten koste van de leefkwaliteit en de 

draagkracht van deze dorpen. We willen daarnaast ook het polderlandschap beter beschermen en delen 

voordragen op de lijst van het werelderfgoed.  

 

2.186. Kerkelijk erfgoed is een grote zorg. Bewaren is nodig, zonder stil te staan. We moeten aan deze grote 

gebouwen – er komen er in de komende tijd steeds meer vrij – een nieuwe waardevolle invulling geven. 

Maar als die niet meer kan, dan moet er veel mogelijk zijn, voor zover het beantwoordt aan één 

voorwaarde: de nieuwe functie moet ‘betekenisgevend‘ zijn. Een misviering is dat, maar ook een 

tentoonstellingsruimte, een jeugdcentrum of een boekhandel. Een multireligieuze invulling is 

aantrekkelijk. De ingreep moet omkeerbaar zijn. We kunnen leegstaande kerken beter een hedendaagse 

invulling geven, dan ze te laten verloederen, te vernietigen of te ontkennen. De overheden kijken de kat 

uit de boom en de kerk houdt afstand. Wij willen dat de volgende regering een tienjarenplan maakt voor 

het kerkelijk erfgoed. 
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Transversaal 

Cultuurparticipatie 

Het bereiken van zoveel mogelijk mensen is belangrijk. Net als de belevingswaarde voor bezoekers. Dit 

objectief hoeft niet in tegenstrijd te zijn met kwaliteit en ruimte voor experiment. Er zijn musea, 

theatergezelschappen enz. die erin slagen om een divers publiek te bereiken met kwaliteitsvolle voorstellingen 

of tentoonstellingen. Ze zuigen de mensen naar binnen door zorgvuldig te zoeken naar prikkelende 

invalshoeken die mensen kunnen warm maken, ook voor moeilijkere, ongewone onderwerpen. 

2.187. Participatie realiseer je volgens Groen! door een ruime inzet van vele instrumenten. Het bereiken van 

meer mensen en een kwalitatievere beleving is voor ons zo belangrijk dat het in alle initiatieven en 

decreten thuishoort als rode draad. 

 

2.188. Buitengewoon belangrijk is de participatie van kansengroepen. Het is bekend dat de participatie aan 

cultuur (ook sport of jeugdwerk) een emanciperend effect heeft en de eigenwaarde van mensen 

verhoogt.  

 

2.189. We willen het bestaande instrumentarium (impulssubsidies, communicatie, participatieprojecten, 

democratische ticketprijzen, hobbyverenigingen, lokale netwerken armoede e.d.) verder ontwikkelen. 

 

2.190. We willen dat de bereikbaarheid en de toegankelijkheid via het openbaar vervoer verbetert, o.a. door 

mobiliteitsvriendelijke uren die rekening houden met doorsnee einduren van voorstellingen. 

 

2.191. Er is nood aan wetenschappelijke gegevens in verband met cultuurparticipatie van doelgroepen. 

Groen! vraagt de uitbouw van een kenniscentrum over cultuurparticipatie, dat onderzoeks- en 

praktijkmateriaal verzamelt en ter beschikking stelt, ook voor lokale besturen.  

 

Cultuureducatie  

2.192. Hoe intenser kinderen in contact kunnen komen met cultuur, hoe groter de kans dat ze ook van 

cultuur zullen genieten en dan ook blijvend zullen participeren. Een duurzaam participatiemodel begint op 

school. Het is heel erg belangrijk voor Groen! dat onze scholen alle talenten van alle kinderen ten volle 

ontwikkelen. Groen! lanceerde hiervoor het model van de ‘onthaaste school’. Scholen moeten langer 

open zijn voor kinderen (en hun ouders.) Iedereen moet er terecht kunnen om tijdens de schooluren maar 

ook in wat nu ‘naschoolse opvang’ is, hun artistieke talenten te ontwikkelen. Samenwerkingsverbanden 

met het deeltijds kunstonderwijs, maar ook met erkende verenigingen of kunstenaars moeten maximaal 

worden uitgewerkt…  

 

2.193. N.a.v. het rapport van Prof. Bamford, dat een doorlichting maakte, van kunst- en cultuureducatie in 

het leerplichtenonderwijs, werkte een commissie aan beleidsaanbevelingen die verschenen in een  

eindrapport met de titel ‘Gedeeld Verdeeld’. Cultuur- en kunsteducatie zijn essentieel en een onmisbaar 

deel van de opleiding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De aanbevelingen onderschrijven we ten 

volle. Secundaire scholen zetten, in samenwerking met hun culturele partners, concrete school- en 

onderwijsvormoverstijgende initiatieven op. Scholen moeten beroep kunnen doen op subsidies van de 

overheid. In het secundair onderwijs moet er een nieuw vak Culturele en Kunstzinnige Vorming 

ingeschreven worden in het curriculum.  
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2.194. Groen! gelooft dat een dergelijke grondige, doelgerichte aanpak via het regulier onderwijs maar in 

zeer nauwe samenwerking met de kunstensector ervoor kan zorgen dat alle kinderen gelijke kansen 

hebben, gelijke succeservaringen. Het is de sleutel tot een democratisering van het onderwijs en van de 

maatschappij.   

 

2.195. Daarnaast wil Groen! ook cultuur bij kinderen en jongeren in de vrije tijd en in familieverband blijven 

stimuleren. Want ook wie op jonge leeftijd in familiaal verband op een positieve manier in contact komt 

met kunst en cultuur, vergroot op exponentiële wijze zijn kansen op een breed-cultureel 

vrijetijdsrepertoire op latere leeftijd. 

 

Cultuurcommunicatie 

2.196. Cultuurnet Vlaanderen omschrijft zijn missie als ‘meer mensen meer goesting geven in meer cultuur’. 

Cultuurcommunicatie is nuttig om meer mensen kennis te laten maken met nieuwe dingen en ze te 

prikkelen om meer te participeren aan meer verschillende vormen van cultuur. CultuurNet Vlaanderen 

ontwikkelde daarvoor een centrale databank (UiTdatabank) die de grondstof biedt voor twee sectorbrede 

projecten: het UiTproject, een samenwerkingsverband met de lokale besturen; en Vlieg, het label dat 

kinderen tot 12 jaar warm wil maken voor cultuur. Een spin-off van Vlieg is SuperVlieg met evenementen 

voor kinderen en jongeren in tientallen kleinstedelijke gebieden in heel Vlaanderen. Dergelijke projecten 

zorgen ervoor dat ook moeilijk te bereiken doelgroepen zoals jongeren in contact komen met cultuur. 

Belangrijk hierbij is dat evenementen en cultuurmarketing niet interfereren met de inhoud en bruggen 

bouwen naar langdurige engagementen.  

 

2.197. Uiteraard speelt de openbare omroep een belangrijke rol in berichtgeving over cultuur, zowel in de 

toeleiding naar cultuur als de verdieping van de beleving ervan. Die rollen moeten nog sterker worden 

dan vandaag.  

 

Internationaal cultuurbeleid  

2.198. Internationale samenwerking en uitwisseling zijn verrijkend. Wij willen dat dit beleid op de eerste 

plaats vertrekt van bij de aanvragers, van uit het veld dus. Zij moeten de leidraad vormen. 

 

2.199. Cultuur speelt een doorslaggevende rol in ontwikkeling. Daarover groeit een consensus. Maar kunst 

heeft het wel moeilijk. Helaas is kunst nog geen prioriteit voor de meeste landen in het Zuiden, waar 

kunst voorbehouden blijft voor de elite en voor wie de minimumbehoeften voldaan heeft. Maar exclusief 

denken in termen van vitale noden is een vergissing. Dan behandelen we mensen als vee, aldus Marie-

Clémence Paes, cineaste uit Madagascar (in Mo april 2009). Zoals overal op de wereld is er in het Zuiden 

geen gebrek aan artistieke initiatieven. Mensen zijn creatieve wezen. Ze drukken gevoelens uit, 

individueel of in groep, en leveren op artistieke wijze commentaar op de omgeving. Alleen ontbreekt een 

aangepast beleidskader om die initiatieven te ondersteunen, aldus Gie Goris in Mo.  De ondersteuning 

mag in de eerste plaats niet worden ingezet om aan het analfabetisme te werken of aan aidsbestrijding te 

doen, maar om de instrinsieke waarde kunst en cultuur zelf. Wij pleiten ervoor dat de Vlaamse 

Gemeenschap zo'n beleidskader ontwikkelt, dat de bedoeling heeft om met subsidies, in te spelen op 

vragen uit het zuiden, ingediend door artistieke organisaties, federaties of overheden. Ook 

samenwerkingsprojecten tussen organisaties uit het Noorden en het Zuiden moeten alle kansen krijgen.  

Ook overheden kunnen bilateraal samenwerken in de omkadering van de projecten, door het vrijmaken 
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van budgetten, door investeringen in culturele infrastructuur, in reis- en verblijfkosten van 

samenwerkingsprojecten enz.  

 

2.200. Daarnaast willen we focussen op bilaterale samenwerking met landen waar de voorbije 10 jaar 

partnerschap is uitgebouwd (Zuid-Afrika, Marokko, …). Continuïteit is belangrijk.  

 

2.201. Groen! gaat voluit voor de ratificatie van de Conventie Culturele Diversiteit (Unesco, 2005). Het blijft 

jammer dat Vlaanderen tot op vandaag de conventie nog niet heeft geratificeerd. Voor Groen! zitten er 

voldoende hefbomen in om op een open manier met culturele verschillen om te gaan. 

 

2.202. Daarnaast willen we nauwer inspelen op EU-initiatieven, en ook een actievere rol spelen in de EU-

ministerraden. 

 

2.203. De samenwerking met Nederland is een geval apart. Het gezamenlijk taalbeleid met de Nederlandse 

Taalunie (NTU) moet beter worden gericht en gecommuniceerd. We moeten ons concentreren op de 

plaats van het Nederlands in het buitenland, op taaldiversiteit, op strategieën om taalachterstand tegen 

te gaan, op technologische taaltoepassingen, maar steeds vanuit het standpunt van de taalgebruiker. Als 

er nog een spellingwijziging moet komen in 2015, dan moeten we vermijden de spelling nog complexer te 

maken. Het belang van de gemeenschappelijke taal en het gebruik van die taal in het onderwijs – ook in 

het hoger onderwijs – moet onze zorg wegdragen.  

 

2.204. We stellen vast dat de uitwisseling van theater, dans en literatuur tussen Vlaanderen en Nederland 

niet zo intens (meer) is. Hoeveel Vlaamse gezelschappen spelen nog in Nederland en vice versa? En toch is 

er een goede samenwerking in o.a. deBuren, de Brakke Grond. We willen de samenwerking van naderbij 

bekijken. 

 

Cultureel verdrag Vlaanderen – Wallonië 

2.205. Vlaanderen heeft met vele landen een cultureel verdrag. Met onze dichtste buur Wallonië nog niet. 

Het wordt de hoogste tijd om daar wat aan te doen. Een verdrag bevordert uitwisseling, kennismaking, 

samenwerking, begrip en creëert meerwaarde. We kunnen elkaars cultuur beter leren kennen of zelfs 

herontdekken. Ook samenwerking op het vlak van onderwijs, zorg voor het erfgoed, media – bv. het 

ondertitelen van de journaals op de VRT en RTBF in de andere landstaal – behoort dan tot de 

mogelijkheden. 

 

Culturele infrastructuur 

2.206. Duurzame infrastructuur is noodzakelijk, waarbij aandacht voor energieverbruik, veiligheid, 

toegankelijkheid en condities voor de diverse functies op elkaar afgestemd worden. Wij willen een groen 

cultuurhuizenplan met het doel om tegen 2025 de globale CO2 -uitstoot met 60% te verminderen. Nieuwe 

gebouwen moeten voldoen aan strenge energieprestatienormen en er is aandacht voor ecologische 

design en materialen. Wij willen de middelen van het Foci (Fonds Culturele Infrastructuur) hiervoor 

inzetten en stevig vergroten. Renovatie gekoppeld aan ecologische inspanningen kan voor subsidie in 

aanmerking komen.  Elke particuliere of openbare infrastructuur moet in aanmerking komen 

(theaterzalen, musea, bibliotheken, cultuurcentra ...). Binnen de Vlaamse overheid wordt hiervoor een 

expertisecel 'Ecologisch bouwen in de Vrijetijdssector' opgericht.  
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2.207. Daarnaast willen we het reglement verruimen tot de nieuwbouw of verbouwing van kunstencentra 

muziekclubs, sociaal-artistieke werkingen, beeldkunst, creatieruimte, ateliers en repetitielokalen in alle 

mogelijke genres en disciplines. 

 

Cultuur en economie 

2.208. Voor de bevordering van initiatieven op het raakvlak van cultuur en ondernemen is er CultuurInvest. 

Dit pas enkele jaren geleden opgerichte investeringsfonds wordt beheerd door ParticipatieMaatschappij 

Vlaanderen (PMV) nv. Het fonds richt zich tot ondernemers in de cultuurindustrie. Voorbeelden zijn 

nieuwe media en computergames, de muziekindustrie en het concertwezen, uitgeverijen en boekhandels 

enz. CultuurInvest verstrekt leningen aan, en neemt participaties in ondernemingen en kan participeren in 

het kapitaal van de ondernemingen. Wij willen het fonds behouden, maar grondig evalueren – welke 

effecten heeft het gehad? – en zo nodig bijsturen.  

 

2.209. Een van de bijsturingen die we alvast willen doen is het wegwerken van het strakke onderscheid 

tussen gesubsidieerde cultuur en commerciële cultuur. In een aantal gevallen bevinden initiatieven zich 

op het grensgebied. Ze vallen uit de subsidieboot, maar zijn (commercieel) te risicovol voor CultuurInvest. 

Een combinatie moet mogelijk zijn.  

 

2.210. Het is nodig een beleidsvisie te ontwikkelen over de verhouding tussen Kunst en Economie.  Een 

partnerschap tussen de kunstwereld/kunstenaar en de economische wereld is realistisch. Beiden hebben 

elkaar meer te bieden dan enkel creativiteit of sponsoring. Er groeien van onderuit verschillende 

initiatieven die de relatie tussen kunst en economie als onderwerp hebben en die ook zichtbaar worden. 

Ontwikkeling van expertise is dan ook nodig. De huidige afhankelijke positie van de kunst t.a.v. de 

economie moet evolueren naar een meer evenwaardig partnership. Dat kan zowel resulteren in een 

inhoudelijke en technische bijdrage aan de ontwikkeling van de kunstenaar en zijn kunstwerk als het 

creëren van betere financiële voorwaarden.  

 

2.211. We willen samen met Cultuurinvest een kunstkoopregeling opzetten.  

 

2.212. We willen de tax shelter uitbreiden naar andere kunstdisciplines. Ook over een tax incentive (grotere 

aftrek) voor cultuurmecenaat moet met de federale overheid worden gepraat. Cultuurinvest moet 

organisaties microkredieten en/of overbruggingskredieten toekennen. 

 

e-cultuur 

We kunnen er niet omheen, we staan voor een grote digitalisering en ontsluiting van cultureel materiaal. Het 

gaat onder andere over de uitbouw van een digitale bibliotheek, bewaringsbeleid, …  

2.213. Wij willen het gebruik van ICT in de culturele sector bevorderen. In deze nota staan verspreid vele 

voorbeelden. We denken ook nog aan de steun aan de digitale creatie, in het e-erfgoedbeleid 

digitalisering versterken in functie van een zorgzame en actuele omgang met het cultureel erfgoed, de rol 

van de openbare bibliotheek versterken in de digitale verspreiding van informatie en cultuur, haar taak op 

het vlak van mediageletterdheid verder ontwikkelen in een alliantie met het onderwijs, enz. 

 

Interculturaliseren 



 Cultuur en media  

165 
 

2.214. Het bestaande Kennisknooppunt Interculturaliteit doet goed werk. We willen hun initiatieven 

(actiedag en website) verder zetten.  

 

2.215. Daarnaast willen we allerlei initiatieven die aan de basis ontstaan beter ondersteunen. Met de 

verenigingen van etnisch-culturele minderheden moeten we spreken over hun uitdijende rol en opdracht 

en hen daar beter voor ondersteunen. 

 

2.216. We zijn niet voor quota voor bestuursraden, personeelssamenstelling enz. van vzw's, maar we willen 

wel incentives geven om de diversiteit op die vlakken te vergroten. We willen samen met de betrokkenen 

een gamma aan nieuwe methodieken ontwikkelen en cultuurhuizen aanzetten om diversiteitplannen te 

maken waarin streefcijfers worden geponeerd. 

 

2.217. We zijn echter wel voor quota voor de bestuursorganen van  overheidsorganisaties, jury's, 

beoordelingscommissies en adviesraden van de overheid. 

 

De bovenbouw 

2.218. Een goede bovenbouw (organisaties op de tweede lijn) is noodzakelijk. De steunpunten leveren 

onderzoek, reflectie, kwaliteitsbevordering en coördinatie. Ze zijn katalysator tussen beleid en werkveld 

(artiest, organisatie, vereniging…), tussen universiteiten en publiek, tussen informatie en educatie, tussen 

overheid en praktijk, tussen de maatschappij en de cultuurpraktijk. De belangenbehartigers komen op 

voor de belangen van hun deelsector. Wij vinden dat het onderscheid tussen de belangenbehartiging en 

de ondersteuning (steunpunten) van elke deelveld moet worden gehandhaafd. Het landschap is nu 

evenwichtig georganiseerd. We wensen daar niet grondig aan te morrelen.  

 

2.219. Wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek gebeurt, maar er is continuïteit nodig. Nu begint men 

in elke legislatuur opnieuw. Er zijn goede aanzetten en nulmetingen die dreigen verloren te gaan. We 

willen de resultaten ook beter ontsluiten. 

 

Hulpmiddelen voor personen met een handicap 

2.220. Doven en slechthorenden zijn aangewezen op de Vlaamse gebarentaal. Deze is erkend. Voor tv en film 

wordt ondertiteling ingezet. Blinden en slechtzienden volgen film en tv via audio-ondertiteling en 

audiodescriptie. Deze hulpmiddelen worden slechts beperkt ingezet, te beperkt volgens ons. We willen de 

toepassing ervan verruimen.  

 

2.221. Daarnaast willen we een campagne om in zoveel mogelijk culturele huizen (cultuurcentra, 

theaterzalen, musea, festivals in de open lucht, evenementen...) de nodige hulpmiddelen (ringleidingen, 

trilstoel, mobiele podia, audiofoon, ...) in te zetten en de toegankelijkheid (bv. rolwagens) drastisch te 

verhogen. Dat laatste is op vele plaatsen immers nog een ernstig probleem. 

 

Vrijwilligerswerk 

2.222. We willen alle inspanningen ondersteunen die het vrijwilligerswerk faciliteren en aangenaam houden. 

De vzw-wetgeving, de vrijwilligerswet en de hele problematiek omtrent de beheersvennootschappen 

verdienen bijzondere aandacht.  
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2.223. De vele organisaties moeten meer ruimte krijgen om de duizenden vrijwilligers nog beter te kunnen 

opvangen, ondersteunen en begeleiden. De Vlaamse overheid treedt hierbij op als facilitator. Ze zorgt 

ervoor dat er een vrijwilligersvriendelijk klimaat ontstaat, door maatregelen te nemen die de inzet en het 

engagement aanmoedigen. Ze screent de eigen regelgeving op mogelijke negatieve effecten op het 

vrijwilligerswerk. 

 

Auteursrechten 

2.224. We sommen hier enkele punten op uit het Europees programma van Groen!: 

 Artiesten krijgen meer vrijheid bij het beheer van hun auteurs- en uitvoerdersrechten. 

 De termijnen voor auteursrecht worden niet verlengd. 

 De EU (en dus ook België) stelt alleen grootschalige, commerciële namaak en piraterij strafbaar. 

Werken waarop auteursrecht rust mogen voor privédoeleinden worden gekopieerd of gedownload; 

 De EU (ook Vlaanderen) bevordert vormen van intellectuele eigendom die het makkelijker maken 

ideeën te delen en verder te ontwikkelen, zoals creative commons-licenties. 

 

2.225. Groen! aanvaardt geen onaanvaardbare uitbreiding van het auteursrecht ten koste van de gebruiker 

en het publiek domein.  

 

2.226. We pleiten voor invoering van een beperking in de Auteursrechtrichtlijn die het op internet openbaar 

maken van collecties inclusief verweesde werken door musea faciliteert.  

 

2.227. Groen! steunt de vragen van de auteurs over het leenrecht, maar wenst tegelijk geen grotere drempel 

in te voeren voor de gebruikers van bibliotheken, zoals leerlingen, studenten en onderzoekers. 

 

Andere federale maatregelen 

De federale overheid is bevoegd over vele randvoorwaarden voor cultuurbeleid.  

2.228. Zo willen we een verlaagd BTW-tarief voor cultuurgoederen en culturele activiteiten.  

 

2.229. En zoals eerder gesteld willen we een invoering van een ruimere tax shelter voor diverse culturele 

activiteiten zoals boekprojecten, musical enz. 

 

Kunstopleidingen 

2.230. Groen! stelt voor om voor het hoger kunstonderwijs een specifieke regelgeving te ontwikkelen. Ze zijn 

onder grote druk van Bologna-hervorming onderdeel geworden van hogescholen met zeer uiteenlopende 

opleidingen. Daardoor dreigt de specificiteit van het kunstonderwijs verloren te gaan. Wij willen een 

koepel 'kunstopleidingen' oprichten die motor moet zijn van onderling overleg en afstemming van de 

opleidingen, en samenwerking met de universiteiten en gespecialiseerde opleidingen in binnen- en 

buitenland. (Voor een noodzakelijke hervorming van het deeltijds kunstonderwijs verwijzen we naar het 

stukje over amateurkunsten.) 
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Media 

De invloed van massamedia is enorm. Dat is een opportuniteit. Als geen ander medium kunnen radio, televisie, 

internet alle mensen ertoe aanzetten om deel te nemen aan cultuur. Maar daarom moeten pluriformiteit en 

kwaliteit gewaarborgd worden.  

2.231. Groen!  wil dat de volgende Minister van Cultuur ook de Minister van Media is. Niet de marketeers 

mogen immers de smaakmakers worden.  

 

Mediaconcentratie 

2.232. Groen! stelt vast dat de vermarkting van de media steeds verder gaat. Dat drukt op de kwaliteit van de 

media, vooral de commerciële media, maar bedreigt ook de pluriformiteit van de media. De 

mediaconcentratie zet onverminderd door. Dat is bedreigend voor de democratie. We hebben de 

kritische grens van concentratie al bereikt. De bevoegdheid hiervoor is federaal (mededinging) maar dat 

mag Vlaanderen niet beletten maatregelen te nemen en overleg te plegen met de andere overheden.  

 

Kwalitatieve pers 

Het laatste restje kwaliteitsjournalistiek in Vlaanderen dreigt kopje onder te gaan in de 'logica' van de vrije 

markt. Wat voor de financiële wereld geldt, geldt ook voor de media. Het belang van een goed geïnformeerde 

publieke opinie kan niet genoeg worden benadrukt. Net zoals het belang van een onafhankelijke en 

kwalitatieve pers. Die is cruciaal voor het goed functioneren van een open, democratische welvaartsstaat. Wij 

willen onafhankelijke, pluriforme kwaliteitsjournalistiek. Precies die berichtgeving staat zwaar onder druk.  Er 

moet een set van maatregelen komen die daar aan tegemoet komt. 

2.233. De uitgevers krijgen geld van de Vlaamse regering die de geschreven perssector steunt, gericht op het 

behoud van goed uitgebouwde, kwaliteitsvolle en autonome redactieteams. Dit beleid moet in concrete 

resultaten worden omgezet en versterkt. Heel wat geld gaat naar onderzoek over technologie, 

digitalisering, nieuwe media. Maar wie onderzoekt er eigenlijk de kwaliteit van ons nieuws? Kan iemand 

écht zeggen hoeveel nieuws Vlaamse redacteurs zelf maken? Wat is de impact van de internationale 

persagentschappen op onze beeldvorming? Zonder objectieve wetenschappelijke gegevens is het moeilijk 

om gefundeerd over de media of de journalistiek te discussiëren. We willen een onafhankelijke stichting 

die de kwaliteit van de media bewaakt. Dat kan binnen de universiteit. In dit kader kan ook een financiële 

kwaliteitsbonus worden ingezet, voor de documentatiedienst bv., opleiding, buitenlandse stages, 

Europese berichtgeving of verslaggeving over de 'under-reported stories' in de globale media. Het Fonds 

Pascal Decroos (FPD) is een van de enige instanties die al tien jaar concreet en succesvol kwalitatieve 

journalistiek bevordert. Maar het FPD moet het doen met een te klein jaarbudget van 250.000 euro, 

waarvan de helft voor werkbeurzen voor journalisten.  

 

2.234. Uitgevers moeten zich ertoe verbinden om de benoeming van de hoofdredactie afhankelijk te maken 

van een gekwalificeerde meerderheid van de redactie. Als zo’n afspraak al bestaat, blijft ze dode letter. 

Wij willen zo'n sluitende procedure in redactiestatuten en wettelijk beton gieten.  

 

2.235. Ook de lezer (het publiek) moet betrokken worden bij het beleid van de krant, zoals dat bv. het geval is 

voor de Franse krant Libération.  
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2.236. Voor een arbeidsintensieve sector als de media ligt een loonlastenverlaging voor de hand. Dat zou 

gekoppeld kunnen worden aan de specifieke eisen voor kwaliteitsbevorderende maatregelen op 

redacties. Dat betekent ook investeren in feitencontroleurs of fact checkers.  

 

2.237. Het probleem is ook acuut bij de Vlaamse cultuurpers. De cultuurjournalisten zijn ondertussen een 

bedreigde soort geworden. Schijnbaar is er nog veel cultuurberichtgeving, maar wie iets nader kijkt merkt 

dat er steeds minder plaats is voor beschouwing en achtergrondjournalistiek. Zeker kritische reflectie 

krijgt geen plaats meer. Die verandering voltrekt zich traag en sluipend, haast onzichtbaar voor de leek. 

Nieuws gaat over de toppers van de cultuurindustrie, van Werchter tot Daens. Al te makkelijk wordt het 

promotekstje van de organisatoren en kunstenaars overgenomen. De verknoping tussen media en 

evenementen gelijkt meer op marketing dan op cultuurjournalistiek. Dan is er natuurlijk weinig of geen 

plaats meer voor recensies, voor nieuw en minder bekend talent, voor interessante activiteiten buiten de 

grotere steden (want daar komt toch weinig volk op af), voor achtergrondstukken over het subsidiebeleid 

in de kunsten, voor bedreigd onroerend en cultureel erfgoed. Wat moet er dan gebeuren? Ruimte geven 

aan recensies als kritische aanvulling op aankondigende bijdragen, een consequente keuze voor vaste 

medewerkers met een inhoudelijke expertise, een brede waaier aan externe medewerkers met specifieke 

competenties, en freelancers/specialisten inzetten. 

 

Het duale televisielandschap 

Er is een kwetsbaar evenwicht tussen de openbare omroep (VRT) en de commerciële zenders. Dat evenwicht is 

nodig om de commerciële zenders leefbaar te houden, maar het heeft een positief effect op het 

kwaliteitsniveau van zowel de VRT als VTM, VT4 enz. Die kwaliteit heeft vooral betrekking op de 

informatieprogramma's en op de eigen Vlaamse productie. Daarmee onderscheidt Vlaanderen zich van het 

buitenland.  

 

Kinderen en televisie 

2.238. Ten behoeve van kinderen en hun ouders bepleiten we de invoering van een uniform en algemeen 

classificatiesysteem, gericht op leeftijd en inhoud. Als model kan gekeken worden naar de Nederlandse 

‘Kijkwijzer’.  

 

2.239. We willen dat kinderprogramma’s splitscreenvrij blijven en vrij te blijven van nieuwe reclamevormen 

in het algemeen. 

 

De openbare omroep als belangrijke baken 

De omroep is een baken voor democratie, diversiteit en kwaliteit van de media. Het decreet omschrijft dat als 

volgt: “Als openbare omroeporganisatie heeft de VRT de opdracht een zo groot mogelijk aantal 

mediagebruikers te bereiken met een diversiteit aan hoogkwalitatieve programma’s die de belangstelling van 

de mediagebruikers wekken en eraan voldoen. De VRT zorgt voor een kwalitatief hoogstaand aanbod in de 

sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning. Prioritair moet de VRT op de kijker en luisteraar gerichte 

informatie- en cultuurprogramma’s brengen. Daarnaast worden ook sport, eigentijdse educatie, eigen drama 

en ontspanning verzorgd. Het hele aanbod van de VRT wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit van de 

programma’s, zowel naar inhoud, naar vorm als naar taalgebruik. (…) De VRT draagt via de programma’s bij tot 

een onafhankelijke, objectieve en pluralistische opinievorming in Vlaanderen. Daarom streeft hij naar een 
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leidinggevende rol op het gebied van informatie en cultuur. (...) De VRT volgt de technologische ontwikkelingen 

op de voet zodat hij zijn programma’s, als dat nodig en wenselijk is, ook via nieuwe mediatoepassingen aan zijn 

kijkers en luisteraars kan aanbieden.” 

2.240. Wij blijven principieel achter deze opdracht staan. Ook achter het driesporenbeleid dat wordt 

gevoerd. Dit beleid bestaat uit een generalistisch aanbod voor iedereen, een generalistisch aanbod voor 

specifieke doelgroepen en een specialistisch thematisch aanbod met betrekking tot nieuws, cultuur en 

sport. Wij willen dat iedereen toegang krijgt tot het gehele aanbod, dus ook tot de zogenaamde rode 

knop. Maar het groter publiek mag ook iets van cultuur horen op een andere manier dan via de Rode 

Loper of de rode knop. Die knop houdt een risico in: het verbergen van cultuur en iets minder 

voorspelbaar televisiewerk, zelfs voor het Canvas-publiek. Het spreekt voor zich dat wij dat niet willen. 

 

2.241. Algemeen willen wij dat de VRT wat meer 'durft'. De programmering van de openbare omroep is het 

voorbije decennium te veel gaan lijken op dat van een commerciële zender. Enige creativiteit en 

vernieuwing op dit vlak mag wel. Dat geldt ook voor Ketnet, dat kwalitatief het verschil moet maken 

terwijl het commercieel lijkt te worden. Ook de kwaliteit van de informatieprogramma's baart ons zorgen. 

We bedoelen de vluchtige journalistiek en informatieprogramma's die steeds meer naar infotainment 

neigen. Is er nog plaats voor een diepgravend gesprek? 

 

2.242. Voor de verspreiding en de beleving van kunst en cultuur, voor diepgravende informatie en educatie is 

de openbare omroep vandaag amper vervangbaar. De omroep moet meer doen dan goede kijkcijfers 

halen. Het spreiden, de ondersteuning van de creatie en de commentaar op cultuur in de samenleving zijn 

een kerntaak: 

 Groen! wil dat de VRT bij alle 'genres onderzoekt hoe ze – los van kijkcijfers – creaties mee kan 

steunen: via coproductie, promotie, captatie. 

 De VRT moet een groter aanbod aan echte Vlaamse documentaires produceren. Nu is dat echt 

ondermaats. 

 De zorg voor het waardevolle boek binnen de programmering van de openbare omroep blijft een 

belangrijk aandachtspunt. De VRT-beheersovereenkomst moet hier een afspraak over bevatten. 

 Groen! wil geen reclameboodschappen op televisie, hooguit een beperkte vermelding van de 

sponsors. Op de radio mag de reclame niet toenemen. De VRT mag reclamevrij worden, als de 

verloren middelen gecompenseerd worden door een verhoging van de dotatie. 

 Voor de bescherming en ontsluiting van het beeld- en geluidsarchief van de VRT moeten dringend 

substantiële middelen worden ingezet. In samenwerking met het brede cultureel erfgoedveld cf. de 

gezamenlijke problematiek van digitalisering, ontsluiting, … 

 We willen dat de VRT een groter bedrag investeert in filmproductie, in het bijzonder in auteursfilm. 

 De diversiteit in de samenleving moet door de omroep weerspiegeld worden. De aangezette 

inspanningen op het vlak van opleiding en stages kunnen versterkt worden. 

 

2.243. Wij willen er ook op toezien dat de VRT haar voortrekkersrol in de digitalisering van de media blijft 

spelen en steeds vooraan kan staan om nieuwe technologieën zoals DVB-T en DVB-H te ontwikkelen. 

Daarom is het belangrijk dat het Europese mededingingsbeleid de publieke omroepen meer armslag 

geeft, onder meer voor het ontwikkelen van nieuwe (digitale) diensten. 

 

Digitale tv voor iedereen, ook de rode knop 

2.244. Groen! wil dat elke Vlaming digitale tv kan kijken. Wij willen de tv-producenten verplichten in hun 

toestellen een adapter in te bouwen. Voor mensen die een toestel hebben zonder zo'n adapter, zouden 
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Telenet en Belgacom het eenvoudigste model zonder kosten moeten leveren, zonder dat de 

abonnementsprijs ten opzichte van analoge tv wijzigt. Dan kan iedereen beschikken over de rode knop, 

over de aanvullende of verrijkte inhoud en een ruim basispakket aan zenders. De verdeling van alle 

zenders (incl. rode knop) van de VRT via DVB-T (digitale antenne) moet gegarandeerd blijven als een niet-

betalende basisvoorziening. 

 

Open Net  

2.245. Topmanifestaties zoals Olympische Spelen, wielerklassiekers, de Elisabethwedstrijd, de ronde van 

Frankrijk enz., moeten steeds in open net bekeken kunnen worden. Ze mogen niet worden aangeboden 

op een betaalzender. Om de hoge kost van internationale sportrechten te beheersen, kunnen de Vlaamse 

tv-zenders samenwerken. Ze kunnen ze dan aan een betaalbare prijs verwerven in plaats van tegen elkaar 

op te concurreren. 

 

Wegwerken van de digitale kloof 

Wij willen dat er inspanningen worden geleverd om de digitale kloof weg te werken. We denken dat een 

totaalaanpak nodig is die niet alleen de nadruk legt op ICT-bezit, maar ook op het gebruik van digitale 

technologieën. Die aanpak mag zich niet enkel richten op de financiële aspecten maar ook op de ontwikkeling 

van vaardigheden en het optimaliseren van de sociale omgeving. Wij sluiten ons aan bij de aanbevelingen van 

de beleidsnota van de commissie Digitaal Vlaanderen. 

2.246. Wij willen een sociaal internettarief. Onze voorstellen zijn: 

 Internetconnectie als een basisrecht garanderen.  

 Een systeem uitwerken waarbij mensen met vervangingsinkomens, gepensioneerden en houders van 

het OMNIO-statuut tegen verlaagd tarief kunnen surfen. 

 Het sociaal internettarief naar analogie met het sociaal elektriciteitstarief het laagste op de markt 

houden. 

 

2.247. Sensibiliseren en ondersteunen van organisaties voor het aanwenden van ICT binnen hun specifieke 

werking. 

 

2.248. We willen het gebruik van vrije software stimuleren, de omgang met en het gebruik van digitale 

technologie te vergemakkelijken door een groter aanbod van (laagdrempelige) cursussen.  

 

2.249. Voor de mensen in armoede en andere kansengroepen is er een set van complementaire inspanningen 

nodig die inwerken op sociale, materiële, financiële en kennisgerelateerde drempels. Door het verdiepen 

en verbreden van de digitale kloof is er immers voor deze groepen op alle levensdomeinen een groter 

uitsluitingrisico. Vlaanderen heeft een digitale agenda nodig heeft om de digitale kloof in al haar 

verschillende dimensies te dichten. We moeten dus bijzondere inspanningen leveren voor mensen in 

armoede en andere kansengroepen  

 door te onderzoeken of en hoe binnen onder andere de sociale economie geïnvesteerd kan worden in 

een tweedehands circuit voor pc’s, 

 door mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij de aanschaf van een pc,  

 door op lokaal vlak te zorgen voor laagdrempelige en kostenloze helpdesks en herstellingsateliers, en 

na te gaan welke rol initiatieven binnen de sociale economie daarbij kunnen spelen,  
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 door maatregelen te nemen om te verzekeren dat kinderen uit gezinnen die in armoede leven thuis 

over een computer kunnen beschikken voor de duur van hun studies. 
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Sport 

 

Sport draagt bij tot een meer kwaliteitsvol leven. Sport beoefenen is plezierig en gezond. Naar sport kijken is 

(ont)spannend, verzet de geest. Investeren in sporttalent van jonge mensen is van dezelfde orde als investeren 

in wetenschappelijk, economisch of cultureel talent.  

Sport is de grootste sociale beweging ter wereld en heeft een positieve kracht in zich. Sport bezit de kracht 

bruggen te bouwen tussen mensen met verschillende achtergronden, discriminaties tussen man en vrouw weg 

te werken, vrede te bevorderen…  

Sportbeoefening in groeps- of verenigingsverband bevordert het sociale contact en is een positief element in 

de ontwikkeling van een sociaal weefsel in de gemeente. Daarenboven brengt sport mensen bij elkaar, kan ook 

zorgen voor onthaasting en ontspanning en is het een goed middel tot inburgering en kennis over verschillende 

culturen. Wij willen sportclubs aanmoedigen en ondersteunen om mee een rol te spelen bij de integratie van 

maatschappelijk zwakkeren of de strijd tegen racisme of homofobie.  

Sportend leren we ook andere vaardigheden aan: doorzettingsvermogen, leren omgaan met tegenslagen, 

fysieke vaardigheden, ... 

Groen! staat voor een sportbeleid dat vertrekt van wat van onderuit groeit en opborrelt, met aandacht voor 

clubs, voor wijk- en buurtsport, voor topsport.  Groen! ijvert voor kwaliteit en verscheidenheid. We leggen ook 

in het sportbeleid de nadruk op duurzaamheid. 

Onze hoofdlijnen toegelicht:  

 Kiezen voor kwaliteit en verscheidenheid 

Sport heeft vele gezichten en verschijningsvormen. De ene jonge voetballer heeft talent en droomt 

van Inter Milaan, of is het FC Nieuwkerke? De andere wil zich enkel amuseren. Een aantal jongeren is 

misschien wat uitgekeken op klassieke sporten, maar voelt zich meer thuis in nieuwe, ‘extreme’ 

sporten. Senioren willen niet noodzakelijk Tom Boonen of Veerle Dejaeghere overtreffen, maar willen 

graag alleen of in groep fietsen, joggen, of wandelen, … Ook mensen met een handicap willen graag 

sporten, recreatief of op competitieniveau. 

Die verscheidenheid willen we mogelijk maken. Meer, we willen die bevorderen. Het sportbeleid moet 

mogelijk maken dat iedereen op zijn of haar niveau de geliefkoosde sport kan beoefenen. 

Ook in economische crisistijden moet de overheid blijven investeren in sport. We mogen sport niet 

alleen overlaten aan de markt. Dat kan niet alleen leiden tot een sportieve verarming, maar dreigt de 

democratische toegang tot sportbeoefening te bemoeilijken. De rol van de overheid op dit terrein is 

dan ook zeer nodig. Anders dreigt sport al te gecommercialiseerd te worden.  

Groen! wil een stevig sportbeleid. Dat betekent dat de overheid voldoende middelen blijft vrijmaken 

en investeert in sport voor allen en in het topsportbeleid. Het gaat om sporttechnische vernieuwing, 

participatiebevordering, vorming en opleiding, jeugdsport, sport op school enz. 

De overheid moet duidelijke aandachtspunten en criteria aangeven in de decreten, en optimale 

voorwaarden creëren. Dat is voor Groen! de basis van een duurzaam en eigentijds sportbeleid.  

Met de onthaaste school willen wij alle kinderen meer kansen geven op sportbeoefening. De 

onthaaste school heeft een derde aandacht voor het hoofd, een derde voor de handen (en de benen) 
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en een derde voor het hart (emotionele ontwikkeling). Alle talenten van alle kinderen krijgen er alle 

kansen. De onthaaste school zet de volledige ontwikkeling van het kind centraal en maakt van de 

school een spil in het dorps- , buurt-, of wijkgebeuren. Ouders, welzijnscentra, sportclubs en de 

sportdienst worden nauw bij het schoolgebeuren betrokken. Groen! zet op die manier concreet en 

stevig in op sportboefening voor alle kinderen van jongs af aan.  

Sport is belangrijk voor iedereen, elk op zijn of haar eigen niveau. Wij willen aandacht voor alle 

generaties, ook ouderen, ook voor participatie van personen met een beperking  

 De sportclub centraal stellen 

Groen! vindt dat de rol van de overheid in het sportbeleid vooral faciliterend moet zijn, ondersteunen 

wat er opborrelt aan kleine en grote initiatieven. We willen geen markt- of aanbodgericht maar wel 

een vraaggestuurd beleid. We willen vertrekken van wat leeft in de clubs, bij informele verbanden van 

mensen die samen sporten, van de individuele noden van sporters (bv. joggers of fietsers), dus met 

voorrang aan de reguliere werking. De overheid moet voor goede sportinfrastructuur zorgen, zowel 

voor sporthallen,  zwembaden als voor openluchtsportvelden. 

Wat de jeugdsport betreft – jeugdsport is de belangrijkste bouwsteen van elk sportbeleid – haal je de 

beste resultaten door maximaal in te zetten op de driehoek clubs – scholen – gemeenten  

(sportdiensten). Als deze partners samenwerken, kun je ver geraken. Op deze wijze kun je zowel de 

breedtesport ondersteunen als aan talentdetectie doen in functie van voorbereiding op de topsport. 

Het is een drietrapsaanpak: eerst het leren kennen van (en plezier beleven aan) zoveel mogelijk 

verschillende sporten in het lager onderwijs (omnisport), daarna aansluiten bij een club (wat een 

keuze van sporttak inhoudt) om te eindigen in ofwel de topsport of in de recreatiesport.  

In zo'n beleid geef je alle jongeren de kans hun beste talenten te ontwikkelen, maar stimuleer je 

iedereen om aan sport te doen. 

Dat moet zo dicht mogelijk bij de mensen gebeuren, lokaal dus. Mede daarom geloven we sterk in de 

coördinerende, ondersteunende en stimulerende rol van de gemeentelijke sportdiensten. De verdere 

uitbouw van een stevig lokaal ingebed sportbeleid is voor Groen! dan ook de juiste keuze.  

De Vlaamse overheid heeft een ondersteunende rol op de tweede lijn, en kan samen met de 

provincies infrastructuur en diensten ontwikkelen (bv. 50 meterzwembad) die de draagkracht van de 

gemeenten overstijgen.  

 Levenslang sporten 

We willen iedereen stimuleren om te sporten, en laten genieten van sport, levenslang.  

We willen ook een lans breken voor sportbeoefening bij jongeren. Er is nog steeds een belangrijke 

uitval in de groep van de tieners. Meestal komen ze ook later niet terug aan sporten toe. Daarom wil 

Groen! het levenslange sporten bevorderen. Van sporten blijf je gezond, een doelstelling die net zo 

belangrijk is als het ijveren voor een gezonde leefmilieu.  

 Een duurzaam sportbeleid 

Zowel op het vlak van de inhoud (het sporttechnische) als de infrastructuur gaan we voor 

duurzaamheid, voor inbedding, nazorg (van projecten), zorgvuldigheid en continuïteit. 
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Groen! wil voor Vlaanderen een groen sportinfrastructuurplan. Dat betekent dat de overheid een pact 

sluit met de sportsector om tegen 2025 de globale CO2-uitstoot van de infrastructuur met 60% te 

verminderen. De overheid investeert in klimaatvriendelijke sporthallen en zwembaden, die via 

energie- en transportplannen hun CO2 uitstoot drastisch verminderen. Nieuwe gebouwen voldoen aan 

strenge energieprestatienormen en er is aandacht voor ecologische design en materialen.  

Een beleid gericht op duurzaamheid gaat echter over meer dan over duurzame en ecologische 

infrastructuur. Het betekent een minder vluchtig beleid. De sportsector snakt naar tijd om decreten op 

te volgen, uit te voeren en te evalueren. Het betekent ook dat er evenwicht wordt gevonden tussen 

reguliere werking en projectmatig werk. Projecten kunnen zorgen voor nieuwe impulsen, maar 

moeten verankerd worden in de federaties, de clubs en de gemeenten.  

 

Lokaal sportbeleid – Sport voor Allen 

2.250. Het vernieuwde lokaal sportbeleid heeft belangrijke effecten: er is op gemeentelijk vlak meer 

aandacht voor sportbeleid, er is systematiek in het lokale beleid, de regisseursrol van de gemeente wordt 

erkend, er is substantieel meer geld voor sport, er is aandacht voor kansengroepen en er worden meer 

mensen aangezet om te sporten. Groen! steunt deze ontwikkelingen. We willen wel dat deze integrale 

benadering ook door de Vlaamse overheid zelf wordt gerespecteerd. De specifieke middelen voor 

sportinfrastructuur en kunstgrasvelden, voor participatie van personen in armoede, voor de verruiming 

van de openingsuren van de zwembaden e.d. zijn welkom, maar we vragen ons toch af of dit de juiste 

methode is. Het gaat om aanvullende reglementen die geen directe band met het lokaal sportbeleid 

leggen. De middelen die hiervoor worden ingezet – ze mogen worden geoormerkt voor specifieke 

impulsen zoals infrastructuur – moeten door de lokale besturen kunnen ingezet worden op de wijze die zij 

verkiezen. 

 

2.251. Mensen die sporten doen dat vaak in andere organisatievormen dan de sportclub. Ze zetten samen 

allerlei informele verbanden op. Wij zijn ervan overtuigd dat de lokale sportdiensten die verbanden 

maximaal levenskansen moeten bieden. Het zijn geen echte sportclubs, ze behoeven meestal ook geen 

subsidie, maar ze ondersteunen de doelstelling van het levenslang sporten. Sportdiensten kunnen deze 

verbanden faciliteren en ondersteunen door het ter beschikking stellen infrastructuur, het aanbieden van 

een betaalbare sportverzekering, door de uitbouw van joggingpaden en mountainbikeroutes, … 

 

2.252. Kwaliteitsontwikkeling is belangrijk. Groen! steunt hiertoe het project: PRO² Sportdiensten ‘PROmotie 

van PROfessionaliteit'. Dit is een kwaliteitsproject van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) dat 

een (verdere) professionalisering van de gemeentelijke en provinciale sportdiensten in Vlaanderen 

beoogt.  

 

Sport op school  

Ontwikkeling van de driehoek sportclub, school en gemeente + de sportacademie 

Wij zijn pleitbezorgers van de onthaaste school. Meer sport en cultuur geeft ruimte voor een bredere 

ontplooiing van alle talenten. ’s Morgens volgt elk kind algemene vakken als wiskunde of talen. ’s Namiddags is 

er een volwaardig aanbod van muziek, sport, cultuur, wetenschappelijke, sociale vorming... 
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2.253. Om de driehoek ‘school – sportclub – gemeente’ te optimaliseren tracht de Stichting Vlaamse 

Schoolsport door haar initiatieven in samenwerking met de sportfederaties de school dichter bij de 

sportclub te brengen. Enerzijds bestaat de samenwerking in het gezamenlijk uitbouwen van initiatieven 

die door de sportclub kunnen worden gerealiseerd.  Anderzijds worden er met de federaties acties 

ondernomen om een bepaalde sporttak te promoten onder de schoolgaande jeugd en de kinderen de 

kans te bieden om kennis te maken met de specifieke sporttakken. We willen dit in de scholen, zeker in de 

lagere scholen veralgemenen. Zowel binnen de lesuren (curriculum) als naschools moet sport een plaats 

krijgen, aangepast aan het talent en de goesting van de leerling.  

 

2.254. Er moeten in eerste instantie meer Follo-leerkrachten komen (Flexibele Opdracht Leerkracht LO). Nu 

kadert de Follo-werking binnen het beleid van de 'Brede school met sportaanbod' . Het zijn halftijdse 

opdrachten kaderend in het systeem van verlof wegens opdracht. Het project loopt telkens voor de duur 

van een schooljaar en kan worden verlengd.  In Vlaanderen zijn er slechts enkele tientallen, in Nederland 

2.500 voltijdse. Er is dus nog werk.  

 

2.255. Als je ziet welk groot bedrag er (terecht) naar het deeltijds kunstonderwijs gaat (muziek- en 

tekenacademies), dan is het niet eerlijk dat de sport zo weinig professionele ondersteuning krijgt. Wij 

willen dat er (op langere termijn) zoiets ontstaat als de sportacademie, aangestuurd door de 

gemeentelijke sportdienst. In de lagere school moet de sportacademie vooral omnisport mogelijk maken. 

Getalenteerde kinderen kunnen doorstromen naar de sportclubs. In het middelbaar onderwijs kan de 

keuze gerichter verlopen. De lesgevers/begeleiders van de sportacademie (nu de follo-leekrachten) 

werken uiteraard nauw samen met de sportclubs en de scholen. Ook voor buitenschoolse opvang kan 

samenwerking met onder andere sportclubs interessante perspectieven bieden. Dit geheel past perfect in 

het concept van de onthaaste school, zoals Groen! dat voorstelt. 

 

2.256. De schoolsport start in de school zelf en daartoe is het noodzakelijk dat in elke school een 

sportcoördinator aangesteld wordt die binnen zijn of haar onderwijsopdracht faciliteiten krijgt om de 

coördinatie van de schoolsport en de samenwerking met de lokale sportclubs te realiseren. Die 

sportcoördinator moet wel kunnen blijven terugvallen op ‘een schoolsportteam’. Dankzij het 

kennismaken met meerdere sporten kan de drop-outproblematiek verminderd worden. 

 

De Sportclub 

Kwaliteit garanderen 

2.257. De kwaliteit van het sportaanbod in de sportclubs moet verder verbeteren. Momenteel beschikken 

nog veel te veel sportclubs niet over gekwalificeerde trainers of hebben ze er onvoldoende. De overheid 

moet hier verder in een stimulerend beleid voeren om de sportkaderopleiding te optimaliseren. Trainers 

en sportbegeleiders moeten worden aangespoord om sportkaderopleiding te volgen, zowel initiatie als 

aanvullende opleidingen. Daarbij is het ook cruciaal dat er een aanbod op maat beschikbaar is om te 

zorgen dat zoveel mogelijk begeleiders minimaal over een aantal basiscompetenties beschikken, en de 

vorming niet beperkt blijft tot een beperkt gedeelte van de (top)trainers.  

 

2.258. Opleidingscheques voor trainers en begeleiders helpen de drempel te verlagen. Wij willen die zeker 

behouden.  

 

2.259. Ook het toepassen van kwaliteitszorg en voldoende (professionele) ondersteuning van vrijwilligers 

kunnen de kwaliteit van het aanbod bevorderen. 
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Grotere sportclubs 

2.260. Er moet gestreefd worden naar grotere sportclubs zonder dat de geografische spreiding van het 

sportaanbod hiervan het slachtoffer wordt. De sportfederaties en de gemeenten moeten 

samenwerkingsverbanden tussen sportclubs op lokaal niveau stimuleren. Dat kan leiden tot een 

efficiënter gebruik van mensen en middelen, zorgen voor waardevolle interdisciplinaire uitwisseling (bv. 

looptraining van voetballers door een atletiektrainer)  en veelzijdigheid van (jonge) sporters bevorderen.   

 

Vrijwilligers waarderen 

Sportclubs en vrijwilligerswerk, ze zijn onlosmakelijk verbonden. Toch blijkt dat meer dan de helft van de 

sportclubs kampt met een tekort aan vrijwilligers. Sensibilisering ten bate van het vrijwilligerswerk is dus meer 

dan ooit noodzakelijk.  

2.261. Groen! wil een beter statuut van de vrijwilliger. Vooral de fiscale problematiek baart zorgen. We willen 

een verdubbeling van de belastingvrije som.  

 

2.262. Wat de vergoeding van trainers betreft, is het voor sportclubs bijna onmogelijk om deze op een legale 

wijze te vergoeden. De huidige systemen bieden te weinig flexibiliteit. Het gaat hier immers meestal niet 

om volwaardige beroepsarbeid. Het gaat echter wel om inzet die onmiskenbaar een maatschappelijk nut 

heeft en zich beperkt tot enkele uren per week. Er is dus nood aan een beter statuut voor de zogenaamde 

semi-agorale arbeid voor die groep mensen met activiteiten die noch gekwalificeerd kunnen worden als 

vrijwilligerswerk in de strikte zin, noch in het gewone arbeidscircuit een plaats hebben. Naar analogie met 

de belasting op auteursrechten, zou een eenmalige bevrijdende belastingsheffing van 15% veel 

problemen kunnen oplossen. Dat betekent dat wie boven de belastingvrije som uitkomt maar geen 

volwaardig inkomen verwerft met die sportactiviteit, die 15% betaalt en die inkomsten niet bij andere 

inkomsten wordt geteld. Daarmee kan een belangrijk deel van de 'zwarte vergoedingen' worden 

geregulariseerd, wordt veel onzekerheid weggenomen en valt dat niet ten laste van de sportclubs. 

 

Toegankelijke sport 

2.263. Sport moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Sportclubs leveren vaak heel wat diensten 

tegen een relatief beperkte prijs. Toch kunnen, zeker voor grote gezinnen en mensen met een laag 

inkomen, de totale kosten voor sportbeoefening vaak hoog oplopen. Groen! wil niet dat hoge lidgelden en 

andere kosten een onoverkomelijke financiële drempel vormen. Daarom willen wij zorgen dat sport voor 

alle doelgroepen betaalbaar is.  

 

Topsport 

Topsport en school 

2.264. Wij willen naast de bestaande topsportscholen een alternatief systeem ontwikkelen. Wij  baseren ons 

hiervoor op het Nederlands model van de ‘LOOTschool’. Op een LOOT-school krijgen toptalenten van 12 

jaar de kans om hun topsportcarrière te combineren met hun schoolcarrière. Topsport vraagt immers veel 

tijd aan trainingen, wedstrijden en vooral reizen. Een LOOT-school houdt rekening met sportactiviteiten 
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door extra faciliteiten aan te bieden. De scholen passen maatwerk toe voor elke sporter. Voor de school is 

het daarbij het belangrijkste dat de leerling een zo goed mogelijk schooldiploma haalt. Maar dat moet wel 

samen kunnen met het goed presteren en ontwikkelen van de sportcarrière. De mogelijke faciliteiten zijn 

een flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden, (gedeeltelijke) vrijstelling van 

bepaalde vakken, uitstel of vermindering van huiswerk, voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt 

door afwezigheid door trainingen en wedstrijden, weg te werken, begeleiding van een LOOT-begeleider, 

gespreid examen over twee schooljaren. Er wordt samengewerkt met de Olympische Netwerken. Dit 

model kan ook in Vlaanderen ingang vinden.  

 

Een coherent topsportbeleid 

2.265. De prachtprestatie van onder andere Tia en de meisjes van de 4x100 ten spijt, werd op de voorbije 

Olympische Spelen duidelijk dat België het op topsportgebied veel slechter doet dan vergelijkbare landen. 

Niet omdat er geen talent of geen geld is. Wel omdat het topsportbeleid te versnipperd is. Groen! pleit 

voor een coherent topsportbeleid, waar deskundigheid centraal staat. Er moet een gecoördineerd 

topsportbeleid worden gevoerd, op basis van een objectieve criteria, in nauw overleg met de 

topsportfederaties, de topsportscholen en de topsportmanager, De aansturing van het topsportbeleid 

moet door één minister (van Sport) gebeuren. Voor wat de Olympische Spelen betreft, wordt nauw 

samenwerkt met de Franse Gemeenschap en het BOIC. Er moet blijvend geïnvesteerd worden in atleten, 

maar daarnaast in professionele omkadering, in trainers, infrastructuur, medische begeleiding...  

 

Topsport en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

2.266. Sport heeft een grote impact op de maatschappij. Door te kiezen voor ‘brede topsportclubs’, kunnen 

we topsportclubs en topsporters hun maatschappelijke rol ten volle spelen. Groen! pleit voor de uitbouw 

van concepten als ‘Open Stadion’,  waarbij topclubs fungeren als versterker, platform en trekker van 

acties met maatschappelijke meerwaarde. Zo willen we evenwichtige, thematische partnerschappen 

tussen de sportwereld en de Vlaamse overheid ontwikkelen op het vlak van sociale integratie,  

gezondheid, milieu, mobiliteit, werk, sport, … waar mens en buurt beter van worden. 

 

2.267. Topclubs worden meer dan sportverenigingen door actief aandacht te geven aan de 12
de

 (supporter) 

en 13
de

 man (mens). Topsport wordt in sommige gevallen nog steeds te veel bekeken vanuit het 

standpunt van maatschappelijke overlast. Nochtans blijkt uit tal van praktijkvoorbeelden dat overlast het 

gemakkelijkst vermeden wordt wanneer er een structurele dialoog bestaat tussen alle stakeholders in een 

sporttak. Het stimuleren van supportersparticipatie is een hefboom naar een betere werking van 

topsportclubs. Vlaanderen moet dan ook resoluut deze kaart trekken en elke vorm van structurele en 

georganiseerde supportersparticipatie aanmoedigen. 

 

Ethiek in de sport  

2.268. Topsporters hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarom wil Groen! gezonde en faire (top)sport 

volop ondersteunen en de dopingbestrijding grondig aanpakken.  
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Transversaal 

Sportparticipatie 

Er moeten zoveel mogelijk mensen sporten. Participatie realiseer je met een set van inspanningen. Het is zo 

belangrijk – het bereiken van kansengroepen zeker – dat het in alle initiatieven en decreten thuishoort. 

2.269. Groen! wil de recreatieve sportbeoefening beter ondersteunen. Iedereen, van jong tot oud, met of 

zonder handicap moet kunnen deelnemen aan sport, al of niet in verenigingsverband. Sportbeoefening in 

groeps- of verenigingsverband bevordert het sociale contact en is een positief element in de ontwikkeling 

van een sociaal weefsel in de gemeente. Sport is ook een belangrijke hefboom tot integratie.  

 

2.270. De Vlaamse Ouderenraad pleit samen met de sportorganisaties (BLOSO, ISB, VSF) terecht voor de 

aandacht voor sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen. Die moet beleidsoverschrijdend zijn (sport, 

welzijn, onderwijs …). Wij willen op terrein volgende acties: 

 Een grootscheepse promotiecampagne die ouderen bewust maakt van de effecten van sport en 

bewegen op hun gezondheid. 

 Sportieve bewegingsactiviteiten voor ouderen moeten structureel in het lokaal en het Vlaams beleid 

ingebed worden. 

 Extra aandacht voor initiatieven voor kansengroepen binnen de groep van ouderen. 

 Een plaats voor ouderen in de sportraden, bij voorkeur vanuit de ouderenadviesraad. 

 Sportfederaties moeten worden gestimuleerd om hun sport- en bewegingsaanbod ook voor ouderen 

open te stellen. 

 

Interculturaliseren 

2.271. Het bestaande Kennisknooppunt Interculturaliteit doet goed werk. We willen hun initiatieven 

(actiedag en website) verderzetten. Daarnaast willen we allerlei initiatieven die aan de basis ontstaan 

beter ondersteunen.  

 

2.272. We zijn niet voor quota voor bestuursraden, personeelssamenstelling… van clubs en federaties, maar 

we willen wel incentives geven om de diversiteit op die vlakken te vergroten. We willen samen met de 

betrokkenen een gamma aan nieuwe methodieken ontwikkelen en federaties aanzetten om 

diversiteitplannen te maken waarin streefcijfers worden geponeerd. 

 

2.273. We zijn echter wel voor quota voor de bestuursorganen van  overheidsorganisaties, jury's, commissies 

en adviesraden van de overheid. 

 

Infrastructuur 

Groen! wil meer ruimte om te sporten: niet enkel voldoende sportinfrastructuur, maar ook meer groene en 

open ruimte en veilige wegen om onbekommerd te kunnen wandelen, lopen, fietsen, … Er is effectief een nood 

aan meer en betere infrastructuur. 

2.274. Duurzame infrastructuur is noodzakelijk, waarbij aandacht voor energieverbruik, veiligheid, 

toegankelijkheid en condities voor de diverse functies op elkaar afgestemd worden. Wij willen een groen 

sportinfrastructuurplan met het doel om tegen 2025 de globale CO2-uitstoot met 60% te verminderen. 

Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan strenge energieprestatienormen en er is aandacht voor 
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ecologische design en materialen. Renovatie gekoppeld aan ecologische inspanningen kan voor subsidie in 

aanmerking komen. Binnen de Vlaamse overheid wordt hiervoor een expertisecel 'Ecologisch bouwen in 

de Vrijetijdssector' opgericht.  

 

2.275. De Vlaamse Gemeenschap heeft sinds kort een nieuw systeem voor de ondersteuning van de bouw 

van  sportinfrastructuur van de gemeenten. Wij hebben grote twijfels bij deze opgelegde PPS-methode 

(Publieke Private Samenwerking) voor infrastructuur. De private partner staat in voor ontwerp, bouw, 

financiering, onderhoud en soms ook uitbating van de infrastructuur. De lokale gemeentebesturen 

betalen aan de private partner een 'beschikbaarheidvergoeding' in ruil voor het gebruik van de 

infrastructuur.  De vergoeding wordt  voor 30% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Voor de overige 

financiering moet de gemeente zelf instaan. Dit systeem is dwingend. Waarom niet dezelfde bedragen 

aan de gemeenten geven die ook zelf voor nieuwe infrastructuur kunnen zorgen of voor aanpassing van 

de bestaande? Groen! staat niet achter de gehanteerde wijze van debudgettering. Er ontstaat financiële 

onzekerheid bij de lokale besturen, twijfels over het duurzame karakter van de infrastructuur, over de 

architecturale kwaliteit … En wat als een privépartner uitbaat? Wie garandeert dan betaalbare huurprijzen 

voor de sportclubs?  

 

2.276. Sportinfrastructuur in scholen of bedrijven ligt er buiten de uren vaak ongebruikt bij. Groen! wil 

scholen en bedrijven aanmoedigen hun infrastructuur open te stellen voor het publiek. De overheid kan 

hiertoe financiële stimuli geven (bv. vrijstelling van onroerende voorheffing), aanbieden van een 

verzekering bij schadegevallen. Subsidie bij bouw of verbouwingswerken kan gekoppeld worden aan 

verplichte openstelling voor andere gebruikers.  Een efficiënter gebruik van bestaande sportinfrastructuur 

kan een deel van de vraag naar bijkomende sportinfrastructuur opvangen. Toch blijft er een fikse 

inspanning nodig om het tekort aan sportinfrastructuur weg te werken of bestaande infrastructuur te 

renoveren. 

 

Nieuwe voetbalstadions? 

Heel wat voetbalclubs zijn vragende partij voor een nieuw stadion. De Belgisch-Nederlandse kandidatuur voor 

het WK 2018 maakt deze discussie nog actueler. Groen! erkent de nood aan betere infrastructuur, maar wil dat 

het duurzaam karakter van de investeringen gegarandeerd wordt: 

2.277. Stadions op maat. Infrastructuur moet op maat zijn van de clubs die er spelen, en voldoende lang 

kunnen meegaan. Het avontuur van Euro 2000 is niet voor herhaling vatbaar (stadions die na enkele jaren 

al opnieuw als verouderd beschouwd worden, of die slechts drie wedstrijden op volle capaciteit gebruikt 

werden). Groen! kiest voor ecologische, toegankelijke en gezinsvriendelijke voetbalstadions.  

 Stadions mogen geen glijmiddel zijn voor ruimtelijk onverantwoorde projecten. Groen! verzet zich 

tegen de inplanting van megashoppingcentra. Omdat die ten koste gaan van open ruimte en van de 

handelszaken in stedelijke kernen. Een multifunctioneel karakter van stadions of andere 

sportinfrastructuur kan, op voorwaarde dat deze functies verenigbaar zijn met een goede ruimtelijke 

ordening. 

 Er mag zo weinig mogelijk nieuwe ruimte aangesneden worden. Als renovatie van bestaande stadions 

een realistische optie is, verdient die de voorkeur. De huidige ligging maakt dat evenwel niet altijd 

mogelijk of wenselijk. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer moet optimaal zijn. 

 

2.278. Meer ruimte voor sport betekent ook meer groene en open ruimte en veilige wegen om 

onbekommerd te kunnen wandelen, lopen, fietsen,… Wij willen meer natuur en bos, een toegankelijk 

stadsbos op fietsafstand van elke Vlaamse stad, en recht op buurtgroen voor iedereen. Landelijke wegen, 
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jaagpaden, natuur, bos en parken zijn het terrein bij uitstek voor zachte recreatie als lopen, wandelen of 

fietsen.  

 

2.279. Ook voor de andere hardere vormen van recreatie moet een plaats gezocht worden. Hier moet echter 

een goede afweging gemaakt worden zodat het storend effect dat uitgaat van deze vormen van harde 

recreatie zo minimaal mogelijk is. Ze kunnen enkel beoefend worden in afgebakende zones waar de 

schade aan de natuur en de hinder voor de omwonenden minimaal is. We spreken hier over sporten als 

waterski, motorcross, kleischieten, … 

 

Meer middelen voor sport 

2.280. De voorbije legislatuur heeft het budget voor sport een belangrijke inhaalbeweging gemaakt. Toch is 

dit in verhouding tot de volledige Vlaamse begroting nog beperkt. Groen! wil de middelen voor sport 

optrekken. 

 

De bovenbouw 

2.281. Een goede bovenbouw (organisaties op de tweede lijn) is noodzakelijk. Het ISB en VSF ondersteunen 

de sectoren, verrichten onderzoek, reflectie, kwaliteitsbevordering en coördinatie. Ze zijn katalysator 

tussen beleid en werkveld (artiest, organisatie, vereniging…), tussen universiteiten en publiek, tussen 

informatie en educatie, tussen overheid en praktijk, tussen de maatschappij en de sportpraktijk. 

Wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek gebeurt, maar er is continuïteit nodig. Nu begint men in 

elke legislatuur opnieuw. Er zijn goede aanzetten en nulmetingen die dreigen verloren te gaan. We willen 

de resultaten ook beter ontsluiten. 

 

Toezicht op commerciële sportaanbieders 

2.282. De commerciële aanbieders groeien, bv. in fitness, zwembaden, … Er gelden vandaag geen normen 

voor deze bedrijven en bedrijfjes. We willen hun geen pak nieuwe regels opleggen, maar toch een 

minimaal kader maken op het vlak van de sporttechnische opleiding en kennis van de 

begeleiders/aanbieders, de veiligheid van toestellen, de voorzieningen op het vlak van gezondheid en 

hygiëne. 

 

Sport in de media 

2.283. De media in het algemeen en televisie in het bijzonder zijn promotiekanalen bij uitstek voor sport. 

Sport op televisie zet mensen aan om zelf te gaan sporten. De ledenaantallen van heel wat sportclubs 

stijgen opvallend vlak na de Olympische Spelen, en wie heeft na een rit in de Tour nog nooit zin gehad om 

zich zelf even Contador of Sastre te wanen? Daarom vindt Groen! het belangrijk dat de media een 

voldoende breed palet aan sporten aan bod laat komen. Met de VRT kan dit via de beheersovereenkomst 

worden afgesproken.  

 

2.284. Topmanifestaties zoals Olympische Spelen, wielerklassiekers, de ronde van Frankrijk, …, moeten 

steeds in open net bekeken kunnen worden. Ze mogen niet worden aangeboden op een betaalzender. 
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2.285. Om de hoge kost van internationale sportrechten te beheersen, kunnen de Vlaamse tv-zenders 

samenwerken. Ze kunnen ze dan aan een betaalbare prijs verwerven in plaats van tegen elkaar op te 

concurreren.  
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Gezondheid 

 

Groen! gaat voor kwaliteit van leven. Een goede gezondheid is voor ons een recht voor allen. Volksgezondheid 

moet een prioriteit zijn voor het beleid. We willen een economisch, een milieu-, maar ook een huisvestings- en 

infrastructuurbeleid,..  dat mee zorg draagt voor onze gezondheid, dat problemen voorkomt. We pleiten voor 

een integrale aanpak bij de uittekening en de omzetting van de actieplannen rond de Vlaamse 

Gezondheidsdoelstellingen. Waarbij meer en meer wordt samengewerkt tussen verschillende beleidssectoren. 

Zoals voorzien in het decreet preventieve gezondheidszorg. 

Groen! legt sterk de nadruk op preventie, het voorkomen van gezondheidsrisico’s en -problemen. Door  een 

goede preventieve gezondheidszorg met een visie op de langere termijn, kunnen we ervoor zorgen dat mensen 

ook op hoge leeftijd nog van een goede gezondheid en kwaliteit van leven kunnen genieten. En door gezond 

leven kan veel medische overconsumptie vermeden worden.  

We willen ook dat mensen goed geïnformeerd zijn en zelf kunnen beslissen over al wat met hun gezondheid te 

maken heeft. De ganse organisatie van onze gezondheidszorg moet in functie staan van de noden van de 

patiënten en dus niet gestuurd worden op basis van de eisen van belangengroepen of de winsthonger van 

(farmaceutische) bedrijven. Essentieel daarbij is het zelfbeschikkingsrecht van de patiënten. Waar nodig willen 

we mensen helpen zodat ze zelf hun leven (terug) in handen kunnen nemen. 

Daarnaast willen we mensen zorgzekerheid bieden. Iedereen moet kunnen genieten van een kwalitatieve 

gezondheidszorg. Wanneer iemand ziek wordt mag het geen rol spelen of hij of zij arm of rijk is, 

maatschappelijk zwak of sterk staat, of al dan niet legale papieren heeft. Iedereen heeft evenveel recht op 

goede en adequate hulp bij gezondheidsproblemen. Iedereen heeft evenveel recht op snelle, goede en 

adequate hulp bij gezondheidsproblemen. Wachtlijsten zijn onaanvaardbaar.  

Alle inwoners in Vlaanderen hebben evenveel recht op een goede verzorging. Groen! wil de gezondheidskloof 

wegwerken. 

 

Voorkomen is beter dan verzorgen…  

Volgens recente cijfers van de OESO investeren de ontwikkelde landen gemiddeld 97% van hun 

gezondheidsbudget aan zorg en medische behandeling en 3% aan preventie. In Vlaanderen is dat 0,15% van 

het RIZIV-budget. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering. De volgende Vlaamse regering moet een 

inhaalbeweging inzetten. Het bestaand budget voor gezondheidspreventie moet verdubbelen. Groen! pleit 

voor duurzame financiering van structurele keuzes op lange termijn in plaats van een financiering via 

kortlopende projecten.  

2.286. Groen! wil een halt toeroepen aan de commerciële vermarkting van de preventie. Informatie over 

preventie en  gezondheidsvoorlichtingprogramma’s  moeten  in handen blijven van de overheid. Logo’s en 

preventiewerkers dienen over duidelijk omschreven opdrachten te beschikken met een duidelijke 

taakverdeling en op basis van een verzekerde basisfinanciering die rekening houdt met de reële werkdruk 

(bv. normen per inwonersaantal). Groen! pleit ook voor een goede monitoring van de effecten van het 

gevoerde beleid, zodat efficiënt kan worden bijgestuurd.  

 

2.287. Groen! wil nog meer inzetten op preventiecampagnes, zoals rond zelfdoding, valpreventie bij ouderen, 

preventie van roken en alcohol, de screening van kankers. Groen! pleit ervoor om de (verenigingen van) 
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verpleegkundigen actief te betrekken bij de opzet van deze campagnes. Er is ook nood aan een goede 

afstemming met federale acties.  

 

2.288. We zoeken ook naar nieuwe werkvormen. We denken bv. aan ‘groene voorschriften’  zoals in Nieuw-

Zeeland. Daar worden fysieke activiteiten (meer beweging, sport) ook voorgeschreven en zo nodig 

terugbetaald. Door meer te bewegen en dankzij een gezonde levenswijze bekomt men een duurzaam 

effect op de volksgezondheid. Dit is het meest logische antwoord op onze zittende levensstijl, 

overgewicht en slechte voeding. Een andere voorbeeld zijn de ‘groene ambulances’, teams van 

deskundigen op vlak van milieu en gezondheid, die bij mensen thuis vormen van vervuiling binnenshuis 

kunnen meten. De overheid kan dan voorzien in ecologische renovatiepremies om schadelijke effecten in 

huis te saneren. 

 

2.289. Werk maken van een beter milieu, is bij uitstek werken aan gezondheidspreventie. Groen! wil 

milieunormen afstemmen op de gezondheidsrisico's voor de kwetsbaarste groepen in de samenleving, 

zoals kinderen, bejaarden, zwangere vrouwen, astma- en hartpatiënten. 

 

2.290. Groen! wil ook een sociaal preventiebeleid. We vragen bij preventiecampagnes meer aandacht voor 

kansarmen en allochtonen. Zij stappen vaak te laat naar dokter of tandarts. Daardoor verergeren veel 

ziektebeelden, waardoor zorg uiteindelijk duurder uitvalt. Daarom moet bij elk preventieprogramma dat 

wordt opgezet extra aandacht worden besteed aan minderheidsgroepen. Groen! wil allochtonen 

nadrukkelijk aanspreken om ook voor zorgberoepen te kiezen.  

 

Complementaire en alternatieve geneeswijzen  

2.291. Naast de klassieke geneeswijzen wordt er door velen beroep gedaan op alternatieve geneeswijzen. 

Deze kunnen een belangrijke aanvullende rol spelen, zeker op het vlak van zorg en gezondheidspreventie. 

Groen! pleit voor een verdere erkenning van de alternatieve geneeswijzen, met prioritaire aandacht voor 

homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en osteopathie om patiënten een bredere waaier aan gelabelde 

geneeswijzen aan te bieden. Om patiënten in hun vrije keuze te ondersteunen, moet de erkenning van 

hulpverleners en geneeswijzen de garantie bieden voor kwaliteit.  

 

De patiënt centraal 

2.292. Groen! wil patiëntenparticipatie bevorderen, om een maximale betrokkenheid van gebruikers bij 

zorgverlening en zorgorganisaties te bereiken. Patiënten kunnen vanuit hun ervaring als gebruiker vaak 

wijzen op lacunes in de wetgeving, noden die nog niet werden ingevuld, of op niet-werkzame 

beslissingen. Patiëntenorganisaties willen en kunnen als gesprekspartner optreden in het 

gezondheidsbeleid, net als aanbieders, beleidsmakers en onderzoekers.  

 

2.293. We willen representatieve patiëntenorganisaties erkennen en staffuncties en structuren subsidiëren 

op basis van een uitgebouwde set van criteria, zoals: geen commerciële instellingen, een vaste achterban, 

ervaringsdeskundigheid, representativiteit, democratische structuur en werkwijze, verschillende functies 

zoals lotgenoten samenbrengen, voorlichting geven, belangenbehartiging uitvoeren, ledenregistratie.  

 

2.294. Daarnaast willen we patiëntenorganisaties ondersteunen via dossierontwikkeling en hen een 

volwaardige rol geven bij de besluitvorming. We ondersteunen een koepelorganisatie 
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patiëntenbelangenverdediging en willen een ‘patiëntenrechtenhuis’ waar deze organisaties kantoor 

houden (naar analogie met het ‘gelijkekansenhuis’ dat voormalig minister Vogels heeft ingericht). 

 

2.295. Naast de patiënten moeten ook de gezondheidswerkers betrokken worden. Structureel overleg met 

de bestaande beroepsorganisaties is belangrijk. 

 

Aandacht voor weesziekten 

2.296. Een weesziekte is een zeldzame aandoening die bij minder dan 5 op 10.000 personen voorkomt. Op dit 

ogenblik zijn er ongeveer 7.000 van deze zeldzame aandoeningen gekend. Bv. mensen met het chronisch 

vermoeidheidssyndroom. Andere landen voeren hier rond een specifiek beleid. Ook op Vlaams niveau is 

ondersteuning mogelijk. Zo kunnen er specifieke opleidingen komen  voor zorgverstrekkers om zeldzame 

aandoeningen sneller te  herkennen.  

 

2.297. Artsen kunnen beter geïnformeerd worden over de werking van de bestaande referentiecentra en de 

instanties waarbij ze kwalitatieve, betrouwbare informatie kunnen vinden.  Een uitbreiding van de 

neonatale screening kan een belangrijke rol spelen bij het vroegtijdig vaststellen van een zeldzame 

aandoening. Groen!  vraagt dat er een Vlaamse registratie zou komen van patiënten met een zeldzame 

aandoening.  

 

2.298. Groen! is voorstander van een onafhankelijke ombudsdienst waar zorgbehoevende personen en 

mantelzorgers terecht kunnen met vragen en klachten. 

 

De uitbouw van wijkgezondheidscentra 

2.299. Groen! wil wijkgezondheidscentra stimuleren. In zo’n centrum vinden de huisarts, de thuisverpleging 

en andere eerstelijnsverzorgers een gezamenlijke plek. Je kunt er dicht bij huis terecht met alle 

gezondheidsproblemen, die niet direct specialistische hulp vereisen. De zorgverleners in zo’n centrum 

kennen je als patiënt, maar kennen ook elkaar. Zo kom je als je zwanger bent gemakkelijker van je 

huisarts via de vroedvrouw bij de consulente van Kind & Gezin terecht, zonder iedere keer je situatie 

opnieuw te hoeven uitleggen.  

 

2.300. Groen! wil een decretale erkenning van de wijkgezondheidscentra. Op dit moment zijn er 17 

wijkgezondheidscentra die 35.000 mensen bereiken. De sector is - met 6 nieuwe centra in ontwikkeling –  

nog steeds in volle groei.   De bestaande centra spelen nu al een belangrijke maatschappelijke rol in de 

verhoging van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, in het bijzonder voor maatschappelijk 

kwetsbare groepen. Groen! wil dit model verder promoten en decretaal verankeren.  Vandaag bestaat de 

Vlaamse subsidiëring enkel uit VIPA-gelden. Erkenning en subsidiëring zijn nog niet geregeld. Forfaitaire 

betaling per patiënt is daarbij de beste betalingsvorm. Multidisciplinaire groepspraktijken en ook 

wijkgezondheidscentra moeten substantieel meer middelen krijgen.  De Vlaamse regering steunt 

maatschappelijk werk, preventiewerk en gezondheidspromotie dat plaatsvindt in het kader van 

wijkgezondheidscentra. Ook samenwerking met centra voor geestelijke  gezondheidszorg en centra voor 

algemeen welzijnswerk wordt gestimuleerd.  Groen! vraagt de Vlaamse overheid deze samenwerking te 

faciliteren, te erkennen en te ondersteunen. En ten slotte zijn er ook middelen nodig voor de 

secretariaatsfunctie wordt gesteund.  
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2.301. In plaats van de duurdere spoeddiensten pleiten we voor een centraal vast dokterskabinet in elke 

centrumstad. In elke centrumstad komt een centraal vast dokterskabinet voor weekenddienst met 

centraal oproepnummer. Er wordt een rijdende wacht verzekerd voor huisbezoeken. De overheid voorziet 

in personele en materiële ondersteuning van centrale vaste dokterskabinetten en subsidiëring ervan. 

 

Wegwerken van de gezondheidskloof 

Iedereen in Vlaanderen heeft recht op een gezond leven. De realiteit toont echter een ander plaatje. Recent 

nog is de grote gezondheidsongelijkheid door verschillende studies met onbetwistbare cijfergegevens 

aangetoond.  

 

Om de oorzaken aan te pakken van de slechtere gezondheidstoestand van mensen met een lagere 

sociaaleconomische status, is een integrale aanpak nodig waardoor tegelijk gewerkt kan worden aan de 

verbetering van de ongezonde woon-, leef- en arbeidsomstandigheden die precies oorzaak zijn van die 

gezondheidsongelijkheid.  
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2.302. Groen! pleit voor het formuleren van een gezondheidsdoelstelling voor het verkleinen van de 

gezondheidskloof. We willen de aandacht voor gezondheidsongelijkheid als prioriteit opnemen in de 

bestaande gezondheidsdoelstellingen. 

 

Medisch toerisme 

2.303. Groen! wil in elk geval de tegengestelde beweging tegengaan: de ontwikkeling van een 

gezondheidszorg met twee snelheden. Waarbij enerzijds gezondheidshotels of ‘gezondheidsboulevards’ 

worden uitgebouwd voor meer vermogenden en anderzijds de lokale dienstverlening (wijkcentra, lokale 

ziekenhuizen) worden afgebouwd.  

 

2.304. Voor Groen! mag het aantrekken van kapitaalkrachtige buitenlandse patiënten geen doel op zich 

worden. Groen! beschouwt de gezondheidssector niet als een commerciële sector die op vlak van 

innovatie bv. internationaal moet gaan concurreren, waardoor men de echte noden van de patiënten uit 

het oog verliest.  

 

Dringende medische hulp aan mensen zonder papieren waarborgen  

2.305. Er moet een administratief eenvoudige procedure komen. Er moet versterking komen van de 

OCMW’s, ook financieel, opdat zij hun opdracht kunnen vervullen. OCMW’s hebben recht op een zekere 

autonomie, maar er worden best zoveel mogelijk samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met zoveel 

mogelijk zorgverstrekkers. OCMW’s mogen dringende medische hulp echter niet weigeren omdat de 

zorgen niet door een van hun partners werden verstrekt. De opdrachten van de OCMW’s zijn verschillend 

van de basisopdrachten van politiediensten. Zo blijft de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens overeind 

en kunnen OCMW’s in geen geval ingeschakeld worden om informatie door te geven aan politie. Er komt 

een rondzendbrief van de FOD Volksgezondheid om de huisartsenkringen te stimuleren om 
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overeenkomsten af te sluiten met OCMW’s om de hulp aan mensen zonder papieren meer te 

stroomlijnen.  

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Er rust nog altijd een taboe op alles wat met geestelijke ongezondheid te maken heeft. Een fysieke kwaal is 

meetbaar en met begrijpbare middelen te genezen of niet te genezen. Rond psychiatrische ziekten hangt nog 

altijd een zweem van onbegrip en ongeloof.  Een collega met kanker kan rekenen op heel wat medeleven, maar 

een collega met een depressie heeft het nog vaak zelf gezocht en hoeft alleen maar zijn of haar leven opnieuw 

zelf in handen te nemen.  

2.306. Groen! wil de blijvende inspanningen van Similes (de vereniging van familieleden van psychiatrische 

patiënten), Uilenspiegel (de vereniging van psychiatrische patiënten) en KOPP (de organisatie van 

kinderen van ouders met psychiatrische problemen)  beter ondersteunen. Zij verzetten bakens in de strijd 

voor de erkenning van de ernst van psychiatrische aandoening. 

In de Bijzondere Jeugdbijstand, het Algemeen Welzijnswerk, de Ouderenzorg, ... ontmoeten hulpverleners 

almaar vaker cliënten die ook een psychisch probleem hebben.  Dit is een grote uitdaging voor hulpverleners.  

2.307. Groen! wil investeren om welzijnwerkers bij te scholen en te ondersteunen zodat ze de psychische 

problematiek van hun cliënten beter kunnen begrijpen en begeleiden. Dit mag niet in de plaats komen 

van de uitbreiding van een aangepaste opvang voor mensen met psychische  problemen. De wachtlijsten 

binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn immers lang.  

 

2.308. Groen! pleit voor een uitbreiding van de ambulante psychiatrische zorg  voor kinderen. Het is 

belangrijk dat de centra voor geestelijke gezondheidszorg de kinderen bereiken waar ze zich bevinden 

(outreachend werken) en ook ondersteuning bieden aan leerkrachten en andere personeelsleden 

geconfronteerd met kinderen met psychiatrische problemen, en dit in een kader van een inclusief beleid 

(zie ook voorstellen in het deel welzijn). Ook de samenwerkingsverbanden tussen de geestelijke 

gezondheidszorg en de voorzieningen in bijzondere jeugdzorg moeten uitgebreid en versterkt worden. 

Soms zijn psychiatrische problemen de oorzaak van problematische opvoedingssituaties, soms is het 

omgekeerd, maar in beide gevallen is een globale aanpak van het kind en zijn (familiale) situatie 

noodzakelijk.  

 

2.309. Groen! wil een gepast antwoord op de hulpvragen van kinderen en volwassen met psychische 

problemen. Momenteel slikken te veel mensen hun depressie weg met medicatie. Tussen 2002 en 2007 

steeg het gebruik van antidepressiva en antipsychotica in België met 14%. Van alle personen die in 2007 

voor de eerste maal met antidepressiva startten, hadden driekwart geen voorschrift van de specialist. De 

drempel tot de geestelijke gezondheidszorg is vooral erg groot voor mensen uit lagere sociale klasse. In 

2007 gebruikten werklozen1,4 keer meer antidepressiva. Bij mensen die een verhoogde tegemoetkoming 

krijgen van de ziekteverzekering lag het gebruik zelfs 1,8 keer hoger. De drempel tot de geestelijke 

gezondheidszorg wordt nog hoger voor mensen die een andere moedertaal, een andere cultuur hebben. 

De drempel verlagen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid (via specifieke campagnes), 

de hulpverleners (de therapie is vaak gebaseerd op gesprekken waardoor mensen met een beperkte 

uitdrukkingscapaciteit gemakkelijker afhaken) en de brede sociale en medische sector (via tijdige 

doorverwijzingen). 

 

2.310. Groen! pleit voor een kenniscentrum interculturalisering binnen de welzijns- en gezondheidszorg. 

Zakenlui die handel willen drijven met landen in vreemde continenten kunnen terecht in opleidingen of 
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hebben handboeken ter beschikking  over waarden en normen en culturele verschillen. Hoe moet ik mij 

gedragen wil ik in China of Laos iets verkopen ? In de ons omringende landen is de aandacht voor de 

etnopsychiatrie veel groter. Dergelijke concrete handleidingen moeten ook worden opgemaakt zijn voor 

onze welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Het kenniscentrum geeft bijscholingen en werkt ook samen 

met de opleidingen tot gezondheid- of welzijnswerker.  

 

2.311. België heeft na Finland het hoogste aantal zelfdodingen in Europa. Zelfdoding is, na 

verkeersongevallen, de tweede doodsoorzaak bij jongeren tussen 14 en 24 jaar. Suïcide is de meest 

voorkomende doodsoorzaak bij mannen tussen 25 en 49 jaar en bij vrouwen tussen 25 en 39 jaar. Groen! 

vraagt een evaluatie en actualisering van de gezondheidsdoelstelling  die in 2003 werd goedgekeurd en 

die tot doel had het voorkomen van  en het  terugdringen van het aantal zelfdodingen in Vlaanderen.  

 

2.312. Een persoon op de vijf boven de 75 jaar kreeg in 2007 antidepressiva voorgeschreven, ook in de 

woonzorgvoorzieningen is het gebruik van antidepressiva zeer hoog. Vaak is eenzaamheid de oorzaak van 

depressie. Onze samenleving moet terug meer investeren in sociale netwerken, in lokale dienstencentra… 

In de woonzorgvoorzieningen is het vaak moeilijk in te schatten of een oudere tekenen van de ziekte van 

Alzheimer vertoont dan wel depressief is. Groen pleit voor meer geriatrische zorg . Aan elke 

woonzorgvoorziening moet een geriater verbonden zijn.  

 

2.313. Groen! wil mensen met psychiatrische problemen laten deelnemen aan de maatschappij, volgens hun 

noden en mogelijkheden. We geven de voorkeur aan zorgvormen zoals begeleid zelfstandig wonen, 

kangoeroewonen en pleegzorg (ook voor volwassen). Het aanbod van dagcentra en aangepaste 

werkmogelijkheden moet ook uitgebreid worden. 
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Wonen 

 

Recht op goed en betaalbaar wonen  

Goed en betaalbaar wonen wordt voor steeds meer mensen een probleem. De huurprijzen stegen sneller dan 

de lonen of uitkeringen. De wachtlijsten voor een sociale woning blijven onaanvaardbaar lang. De prijs-

kwaliteitverhouding op de woningmarkt is volledig uit evenwicht, zeker in onze grote steden. Huren of kopen 

wordt te duur voor wie een normaal inkomen heeft, zeker voor alleenstaanden. Voor wie moet rondkomen 

met een uitkering of een laag loon is het ronduit problematisch en komt de woonzekerheid ernstig in het 

gedrang. In deze omstandigheden blijven slechte en ongezonde woningen met alle risico’s op de huurmarkt. Er 

is helaas een ‘markt’ voor.  

Voor Groen! is betaalbaar en goed wonen voor iedereen een prioriteit. Behoorlijk wonen is een grondrecht, dat 

te belangrijk is om volledig over te laten aan de vrije markt. Daarom willen we een krachtig woonbeleid dat de 

markt sociaal en ecologisch corrigeert. De oplossing is niet de schaarse open ruimte blijven verkavelen, wél een 

meer actieve, meer sociale en meer ecologische woonpolitiek. Naast meer sociale huisvesting moet de 

overheid ook de betaalbaarheid, de kwaliteit van de huisvesting en de leefbaarheid van de omgeving bewaken.  

 

Wonen is te belangrijk om alleen aan de markt over te laten 

Betaalbaar en goed wonen veronderstelt voldoende goede woningen. Daar is een sterker woonbeleid voor 

nodig, zowel gericht op de privésector als op de publieke sector en de huisvestingsmaatschappijen.  

Nu zijn er te weinig huurwoningen en de kwaliteit van het aanbod is te laag. Er is dan ook een forse 

inhaaloperatie in de sociale huursector nodig. Daarnaast moet de overheid ook de privéhuurders en 

verhuurders beter ondersteunen en de lokale besturen stimuleren om meer  woningen op de koop- of 

huurmarkt te brengen. Het Vlaamse decreet Grond- en Pandenbeleid zet stappen in de goede richting door 

gemeenten te verplichten voldoende betaalbare kavels en (sociale) woningen te voorzien. Het is de bedoeling 

tegen 2020 zo’n 43.000 extra sociale huurwoningen, 21.000 extra sociale koopwoningen en 1.000 extra sociale 

kavels te realiseren. Toch is dit nog ruim onvoldoende om de problemen op te lossen. Momenteel staan er 

immers 58.000 kandidaat-huurders op de wachtlijsten voor een sociale woning. Op basis van de gehanteerde 

criteria komen liefst 180.000 gezinnen in aanmerking voor een sociale huurwoning. 

 

Recht op een goede en betaalbare huurwoning 

Groen! wil een maximumfactuur voor huur, zodat mensen niet langer meer dan 30% van hun inkomen aan 

huur moeten besteden. Groen! is voorstander van een gereglementeerde huurmarkt voor de bescheiden 

woningen.  

2.314. Een woonbeleid kan alleen coherent zijn als de bevoegdheden op één bestuursniveau liggen. Daarom 

bepleit Groen! de regionalisering van de huurwetgeving en van de fiscale instrumenten die voor het 

woonbeleid relevant zijn. De Vlaamse wooncode moet dan worden aangevuld met een Vlaams 

huurdecreet.  
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2.315. Groen! is voorstander van een reglementering van de huurprijzen, gekoppeld aan een robuust 

systeem van huursubsidies. De hoogte van de huurprijs wordt dan (binnen een vork) vastgelegd in functie 

van de kwaliteit, de ligging en voorzieningen in de woning. 

 

2.316. Groen! wil een goed uitgewerkt systeem van huursubsidies, aangepast aan de gangbare huurprijzen en 

inkomens. Het mag er niet toe leiden dat verhuurders hun prijzen optrekken of te hoog houden. 

Huursubsidies moeten ook alle mensen helpen die eigenlijk in aanmerking komen voor een sociale woning 

maar niet verder geraken dan de wachtlijst. Er moet ook een kwaliteitscontrole komen van de woningen 

in het systeem van huursubsidies. 

 

2.317. In afwachting van de regionalisering wil Groen! richthuurprijzen invoeren. Deze leggen een 

rechtvaardige prijs- kwaliteitsverhouding vast. De grootte van de woning en het wooncomfort bepalen de 

richthuurprijs. Zulke huurwoningen krijgen ook een conformiteitattest. Dit is nu al gebruikelijk voor 

kamerverhuur en garandeert dat de woning gezond en veilig is. Een lokale woonwinkel begeleidt de 

eigenaar bij eventuele verbeteringen van de woning.  

 

2.318. Momenteel zijn er ongeveer 4.000 woningen in Vlaanderen verhuurd via sociale verhuurkantoren. 

Sociale verhuurkantoren verhuren tegen een faire prijs en discrimineren niet. Ze geven ook garanties aan 

verhuurders. Mensen met lage inkomens geraken zo gemakkelijker aan een betaalbare woning. Groen! 

wil komen tot 10.000 woningen die door sociale verhuurkantoren verhuurd worden. De volgende 

Vlaamse Regering moet dit mogelijk maken door een grootscheepse campagne naar eigenaars, door 

ondersteuning van de sociale verhuurkantoren en door de fiscale voordelen voor eigenaars op te trekken. 

 

2.319. Langdurige huurcontracten bieden meer woonzekerheid en worden de norm. Huurcontracten van 

beperkte duur kunnen alleen in welomschreven situaties. 

 

2.320. Groen! wil ‘home for life’ mogelijk maken: de mogelijkheid om levenslang het vruchtgebruik van een 

vaste woning te verwerven, waar de ‘naakte eigendom’ berust bij de (lokale of Vlaamse) overheid. Deze 

formule richt zich tot mensen die vandaag verplicht zijn levenslang te huren op de privémarkt, maar niet 

in aanmerking komen voor een sociale woning, en daardoor vaak onvoldoende woonzekerheid hebben. 

Met ‘home for life’ verwerven ze levenslange woonzekerheid aan een aanvaardbare prijs. 

 

2.321. Groen! wil de invoering van een huurwaarborgfonds, samen met de banken en de OCMW’s. Voor 

huurders leidt dit onder meer tot een veel soepelere overgang van de borg bij verhuis. Bovendien vervalt 

voor kwetsbare huurders het stigma van een OCMW-waarborg. Verhuurders hebben ook betere garanties 

en meer uniformiteit.  

 

2.322. Racisme en uitsluiting tegengaan op de huurmarkt. Personen van een andere origine, personen met 

een precair verblijfsstatuut, mensen zonder papieren of personen met een vervangingsinkomen worden 

vaak geweigerd en worden makkelijker slachtoffer van huisjesmelkerij. 

 Kandidaat-huurders worden onder andere via het gemeentelijk woonloket geïnformeerd over hun 

rechten. Eigenaars moeten aangesproken worden op hun plichten.  

 Er is nood aan strikte maatregelen tegen huisjesmelkerij 

 

Andere impulsen voor de woonmarkt 

Naast de huurmarkt staan ook delen van de markt voor koopwoningen onder druk. 
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2.323. Groen! wil een betere bescherming van de woonfunctie via stedenbouwkundige reglementen. Zeker in 

de grote steden moet de woonmarkt opboksen tegen de ‘opbrengstwoningen’, grote huizen die men 

ombouwt tot kantoor of indeelt in kleine studio’s.  

 

2.324. Groen! wil zo zuinig mogelijk omspringen met open ruimte. Daarom willen we de vraag naar nieuwe 

woningen beter sturen. Gaten in de bebouwing langs een uitgeruste weg willen we op de markt brengen, 

net zoals leegstaande huizen.  

 

2.325. Om in aanmerking te komen voor verlaagde rechten bij schenking van bouwgronden, is een 

bouwverplichting een stimulans om het aantal slapende kavels te benutten.  

 

2.326. Waar er te weinig beschikbare bouwgrond is, wil Groen! kleinere kavels. Er zijn meer mensen gediend 

met de bouw van gezinswoningen dan met een nieuw villapark.  

 

2.327. Speculatie voorkomen. Groen! wil bepalingen in de notariële akte die voorkomen dat speculanten 

onroerende goederen opkopen, achter de hand houden en aan een veel hogere prijs doorverkopen. Zo 

kan men beperkingen opleggen voor de winst wanneer speculanten panden onaangeroerd doorverkopen. 

De overheid krijgt een voorkooprecht of een recht tot wederinkoop wanneer blijkt dat speculanten deze 

exploitatieafspraken overtreden.  

 

2.328. Groen! is voorstander van een progressief stijgende speculatieheffing op onbebouwde percelen 

gelegen in woongebieden. Het gaat in de eerste plaats om bouwpromotoren, vastgoedmakelaars of grote 

eigenaars die omwille van speculatieve redenen gronden niet op de markt brengen. Volgens de 

administratie gaat het over 200.000 of 300.000 kavels, volgens de milieubeweging zijn er nog 675.000 

onbebouwde percelen in woongebieden. Eigenaars die een of twee percelen bouwgrond in hun bezit 

hebben voor hun kinderen, worden vrijgesteld.  

 

2.329. Groen! wil ook collectieve aankoop en bewoonbaar maken van leegstaande industriegebouwen of 

overheidsgebouwen aanmoedigen. Zo komt er ook opnieuw bewoning in leegstaande blokken.  

 

2.330. Groen! wil de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing herbekijken. Het kadastraal 

inkomen gebruiken als basis is vaak onrechtvaardig en achterhaald. Men straft ook eigenaars die 

inspanningen leverden om hun huis te verbeteren bv. op vlak van isolatie. Andere pistes, zoals een 

berekening op basis van het ruimtegebruik, is ecologisch en sociaal meer gerechtvaardigd. In afwachting 

van een betere regeling worden de KI’s na grondige renovatiewerken, uitgevoerd in zones voor positief 

grootstedelijk beleid, bevroren. Het kadastraal inkomen van woningen moet ongewijzigd blijven als er 

aanpassingen worden gedaan in functie van het zelfstandig wonen van ouderen of de toegankelijkheid 

voor personen met een handicap. Ook wanneer de aanpassingen gebeuren in functie van woonsplitsing of 

op vlak van energiebesparing en isolatie blijft de KI behouden. 

 

2.331. Groen! wil de renovatiepremies herzien. Er moet een differentiatie komen naar inkomen en grootte 

van het huis. Ook mensen die een nieuwe woning optrekken op een verkrotte kavel moeten er recht op 

krijgen.  

 

2.332. Lokale woonwinkels vormen het infopunt voor alle woonvragen: het aanvragen van een sociale 

woning, bouw- of renovatiepremies, bouwvoorschriften, vergunningen en ecologische bouwtips, … Een 

professionele, neutrale begeleiding helpt om mistoestanden bij bouwen, verbouwen en verhuren te 

vermijden. Een woonwinkel adviseert eigenaars en huurders ook over hun rechten en plichten, en kan 

adviseren bij onmin over terugbetaling van waarborg of het uitblijven van herstellingen. 
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Ongezonde en leegstaande woningen kordaat aanpakken 

Groen! wil leegstand en verkrotting harder aanpakken. Met overvolle opvangcentra, huisjesmelkers, ellenlange 

wachtlijsten voor sociale woningen, noodgedwongen campingbewoners en een niet-aflatende druk om de nog 

resterende open ruimte ‘aan te snijden’ is leegstand en verkrotting onaanvaardbaar. Ongezonde en 

leegstaande woningen heb je zowel in openbaar bezit als in privé-eigendom. Soms komen ze geconcentreerd 

voor in bepaalde wijken of straten. Op dergelijke plaatsen biedt een individuele renovatie niet echt een 

oplossing. Groen! wil deze ‘rotte plekken’ structureel aanpakken.  

Daarom wil Groen! krachtige instrumenten om leegstand te bestrijden. 

2.333. Een goed functionerende inspectiedienst spoort verwaarlozing en leegstand op en neemt contact op 

met de eigenaars om deze tot activering van het pand aan te zetten. Wonen boven winkels verdient 

aanmoediging. In de grote steden vormen woonwinkels het meldpunt waar omwonenden huisjesmelkerij 

kunnen melden.  

 

2.334. Het verbeterde leegstandsdecreet biedt meer duidelijkheid en rechtszekerheid aan huiseigenaars. Nog 

meer dan vroeger moet de klemtoon liggen op een menselijke aanpak, een aansporen tot bewoning van 

leegstaande panden en tot opwaardering van verwaarloosde panden.  

 

2.335. Vijf jaar leegstand zonder concrete renovatieplannen geeft aanleiding tot verkoop van de woning. 

Hierbij bestaat een recht op voorkoop voor sociale of publieke doeleinden. 

 

2.336. Een strengere strafmaat voor wie onbewoonbare panden illegaal verhuurt. Via de strafprocedure kan 

men ook het herstel van de woning vorderen. Wanneer garages, kelders, loodsen of stallen verhuurd zijn 

voor bewoning, volgt een onmiddellijk woonverbod en wordt het pand verzegeld. Manifeste 

wanpraktijken kunnen leiden tot inbeslagname van het pand. 

 

2.337. Panden die in te slechte staat zijn voor renovatie kunnen dienen voor (sociale) nieuwbouw. Sociale 

stadsvernieuwingsprojecten moeten meer middelen krijgen om op plaatsen met veel verkrotting 

innoverende woningbouw mogelijk te maken 

 

2.338. Gedifferentieerd en creatief bouwen geeft ook in dichtbevolkte wijken vrije ruimte. Groen! wil 

uitpitting maximaal ondersteunen. Door het slopen van koterijen of niet meer gebruikte magazijnen 

binnenin bouwblokken krijgen alle bewoners meer groen of meer speel- en ontmoetingsruimte. Via 

duplexwoningen (een etage hoger bouwen) kan eenzelfde aantal mensen een relatief minder dicht 

bebouwde oppervlakte bewonen 

 

2.339. Alle leegstand of onderbenutting van openbare woningen wordt in versneld tempo weggewerkt. De 

overheid kan niet geloofwaardig optreden tegen leegstand in privéhanden als zijzelf in gebreke blijft. In 

dezelfde optiek moet de overheid worden verplicht om na de uitoefening van het voorkooprecht ook 

daadwerkelijk iets te ondernemen 

 

2.340. Een flankerende sociale politiek geeft aan daklozen, krakers, matrassenhuurders of krotbewoners een 

aanspreekpunt, zoekt naar een alternatief. Uitgezette huurders wordt een tijdelijke transitwoning 

aangeboden, terwijl men actief zoekt naar een passende woning.  
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Méér sociale woningen, rechtvaardig en ecologisch beheerd 

Nood aan zeker 75.000 nieuwe sociale huurwoningen  

In Vlaanderen staan er momenteel 58.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. In totaal zijn er 

180.000 mensen in Vlaanderen die nu op de privéhuurmarkt huren en eigenlijk in aanmerking komen voor een 

sociale woning. Deze mensen betalen nu vaak meer dan 30% van hun inkomen aan huur en moeten zich dan 

nog tevreden stellen met een woning die dikwijls problemen heeft op vlak van kwaliteit. Daarom wil Groen! de 

sociale huisvesting versterken. Dit vraagt extra investeringen voor de sociale huisvesting, maar ook een 

herbekijken van de manier van werken van de huisvestingsmaatschappijen om de toegekende middelen 

optimaal in te kunnen zetten.  

 

Méér wooncapaciteit genereren: 

2.341. Groen! wil meer sociale huurwoningen. Nieuwe woonprojecten zijn kleinschalig en spreiding over alle 

wijken evident.  

 

2.342. Zolang de krapte op de sociale woningmarkt aanhoudt, is het niet wenselijk dat sociale 

huisvestingsmaatschappijen hun patrimonium verkopen. 

 

2.343. Tegen 2020 wil de Vlaamse regering 43.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Dit is ‘too little too 

late’. Het is  onvoldoende om de Decenniumdoelen in 2017 te behalen. De voorziene sociale woningen 

moeten sneller dan 2020 worden gebouwd. Tegen 2020 zijn er 75.000 sociale huurwoningen nodig. 

Daarom wil Groen! boven op de geplande 45.000 nieuwe sociale huurwoningen, een extra investering van 

30.000 sociale huurwoningen.  

 

2.344. Ook de renovatie en het onderhoud van het bestaande patrimonium aan sociale woningen is van 

belang. Er moet een degelijke databank komen van alle panden die de huisvestingsmaatschappijen 

beheren, en een 10 jarenplan voor het onderhoud en de renovatie van dit patrimonium. Energie is hier 

cruciaal. Er zijn nog altijd sociale woningen met oude stookketels, met enkel glas en met slechte isolatie. 

 

2.345. Groen! wil dat sociale huisvestingsmaatschappijen intenser samenwerken met alle actoren op het 

terrein van de niet-marktgebonden huisvesting en op het sociale veld: OCMW’s, sociale verhuurkantoren, 

crisisopvang, thuislozenzorg, … Ze moeten actiever inspelen op woningaanbod en woonbehoefte. In de 

wooncode moet de rol van de ‘vaste’ actoren (sociale huisvestingsmaatschappij, OCMW, lokaal bestuur) 

beter omschreven worden. Een Staten-Generaal voor de (sociale) huisvesting werkt de nodige 

samenwerkingsafspraken uit. 

 

2.346. De sociale verhuurkantoren moeten hun activiteiten kunnen uitbreiden door ook leegstaande of half 

ongebruikte panden te kunnen helpen ombouwen en in gebruik nemen. 

 

Beter leven in een sociale woonwijk: 

2.347. Aandacht voor omgevingsaspecten, zoals bereikbaarheid, groenvoorziening, speelparken en algemene 

verzorging en onderhoud van de buurt. 
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2.348. Gettovorming tegengaan kan door genoeg diversiteit onder de bewoners na te streven. Dat kan door 

variatie in het aanbod, zodat ook mensen met een handicap, eenpersoonshuishoudens of grote gezinnen 

er hun plaats vinden.  

 

2.349. Zolang er wachtlijsten bestaan, hoort de toewijzingspolitiek rekening te houden met de chronologie 

van de aanvragen. Zelfs het zoeken naar een goede sociale mix mag er niet toe leiden dat personen die in 

aanmerking komen voor een sociale woning onevenredig lang moeten wachten eer ze ergens terecht 

kunnen. Uiteraard is ook de sociale mix een bekommernis. Het uitbreiden en beter spreiden van het 

patrimonium kan hierin een betere sturing toelaten. Ook het systeem van huursubsidies in huurwoningen 

op de privémarkt moet helpen om de eenzijdige druk op de sociale wijken te temperen. Maar de toegang 

tot sociale huurwoningen mag niet beperkt worden door extra criteria op te leggen. De ingevoerde taal- 

of werkvoorwaarden in de sociale huisvesting gaan lijnrecht in tegen het algemeen recht op wonen. 

 

2.350. Een betere samenwerking met en doorverwijzing van bepaalde problemen (alcohol, drugs, schulden, 

geweld, …) aan de gespecialiseerde sociale diensten. Dit soort problemen oplossen is niet de taak van de 

huisvestingsmaatschappijen, maar ze hebben wel een rol in de detectie. Eventueel kunnen extern 

aangestelde opbouwwerkers bewoners begeleiden. 

 

2.351. Sociale huisvesting is duidelijk onderscheiden van crisisopvang en tijdelijke huisvesting. De nadruk ligt 

op het bieden van woonzekerheid en stabiliteit en het creëren van een woonklimaat in de sociale 

complexen. Te veel tijdelijke verblijvers ontwrichten telkens het evenwicht. 

 

2.352. Groen! wil de woonkwaliteit verbeteren door meer inspraak van, participatie door en betrokkenheid 

van bewoners te organiseren en te ondersteunen. 

 

Financiële haalbaarheid van een sociale noodzaak 

2.353. Groen! wil de invoering van een enveloppe- en subsidiëringsysteem met beheersovereenkomsten. De 

financiering van de sociale huisvesting bestaat uit verschillende systemen en technieken 

(investeringskredieten, SBR-kredieten, betoelaagde leningen, fiscale voordeeltarieven, huurinkomsten) 

afkomstig uit verschillende bronnen. We pleiten voor een structurering van deze middelen in een 

enveloppensysteem voor de globale bouw- en exploitatieactiviteit van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen. Dit willen we koppelen aan beheersovereenkomsten voor meer 

transparantie en financiële stroomlijning. Zo wordt ook een planning op langere termijn mogelijk. Voor 

speciale projecten kunnen bijzondere subsidies toegewezen worden. 

 

2.354. Correcte en tijdige betaling vanwege de overheid. Door het lange tijdsverloop in de dossierafhandeling 

moeten de huisvestingsmaatschappijen soms lang wachten op de afgesproken toelagen. Wanneer dat 

gebeurt zou de overheid verwijlintresten of vergoedingen moeten betalen aan de 

huisvestingsmaatschappij. 

 

2.355. De armsten mogen niet uit de boot vallen omdat de sociale huisvesting in slechte papieren zit. 

Huurprijzen en toegangsvoorwaarden in de sociale huisvesting moeten sociaal blijven. Indien het 

optrekken van de inkomensgrenzen tot gevolg zou hebben dat er voor de meest behoeftigen geen 

woonplaats kan gevonden worden, kunnen wij ons daar niet mee verzoenen. Huursubsidies moeten ook 

in de sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen bijpassen waar nodig. 
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2.356. Groen! wil daarom nog deze legislatuur een dringende evaluatie en bijsturing van het nieuwe 

huurprijsstelsel, omdat er te veel signalen zijn dat dit voor de laagste inkomensgroepen en voor grote 

gezinnen nadelig zou zijn. Bovendien werken niet alle maatschappijen met een ‘sociaal gecorrigeerde 

marktprijs’, wat tot ongelijke behandeling van sociale huurders leidt.  

 

Zorg dat niemand tegen zijn of haar wil thuisloos wordt.  

Groen! wil een recht op opvang garanderen en wil de thuisloosheid bestrijden met een globaal actieplan. 

Vlaanderen is een van de welvarendste regio’s in Europa, en toch komt thuisloosheid er nog veel voor. Jaarlijks 

vangen de centra algemeen welzijnswerk zo’n 10.000 thuislozen op. Ook in noodwoningen van OCMW’s komen 

vele thuislozen terecht. De vraag stijgt bovendien. Toch beschikt Vlaanderen niet over een actieplan ter 

voorkoming en bestrijding van thuisloosheid. Zo’n actieplan is nodig want thuisloosheid is niet alleen een 

woonprobleem. Het heeft ook te maken met het verlies van relaties, werk en inkomen.  

2.357. Daarom wil Groen! dat de volgende Vlaamse regering een actieplan tegen thuisloosheid ontwikkelt en 

uitvoert in overleg met de hulpverlening en met de federale en lokale overheden. Dit actieplan moet 

volgende doelstellingen nastreven:  

 Niemand mag nog tegen zijn of haar wil op straat moeten overnachten bij gebrek aan voldoende 

opvang. 

 Niemand mag langer dan nodig in opvangcentra verblijven bij gebrek aan 

doorstromingsmogelijkheden naar betaalbare huisvesting.  

 Niemand mag uit een instelling ontslagen worden zonder een oplossing voor zijn of haar woonsituatie.  

 Het moet voorkomen worden dat mensen door uithuiszetting op straat komen.  

 

Duurzaam bouwen, verbouwen en kwaliteit van de woning 

Nieuwe materialen en technieken maken milieu- én budgetvriendelijkere woningen mogelijk. Ook inzake 

gezondheid van woningen kan er veel verbeteren. Binnenhuisvervuiling vormt een ernstig gezondheidsrisico. 

Denk maar aan de winterse CO-vergiftigingen of de miserie die we nu kennen met het vroeger zo populaire 

asbest. Iedereen heeft recht op gezonde lucht binnen een gebouw. Daarom wil Groen! meer ecologische 

reflexen in de bouwsector: 

2.358. Een Kyotopremie voor een energievriendelijk huis. Stimuli voor energie-efficiëntie moeten centraal 

staan in het subsidiëren van bouwen en renovatie. Ook collectieve inspanningen wil Groen! belonen, bv. 

wanneer mensen uit een hele wijk samen in actie schieten om energie te besparen en hun wijk om te 

vormen tot een ‘klimaatwijk’. 

 

2.359. Isoleer nu, betaal later. Dat kan door een algemeen toegankelijk systeem van prefinanciering van 

investeringen in isolatie door gezinnen. Gezinnen betalen de isolatiekost geleidelijk terug op basis van de 

bezuiniging van de bestaande energiefactuur.  

 

2.360. Bij de opleiding van mensen in de bouwsector hoort informatie over ecologisch bouwen: gebruik van 

milieuvriendelijke materialen, efficiënt ruimtegebruik, energie- en waterzuinigheid, … In de opleiding van 

gezondheidswerkers is meer aandacht nodig voor milieu, gezondheid en de kwaliteit van het 

binnenhuismilieu. Mensen worden soms ook ziek door een slechte ventilatie, vocht, ondoordacht gebruik 

van schadelijke bouw- of onderhoudsproducten. Bij bepaalde gezondheidsklachten komt een milieu-

adviesdienst ter plekke om een eventuele vervuilingsbron op te sporen en aan te pakken.  
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2.361. Gespecialiseerde bouwteams (verbonden aan woonwinkels) staan bouwers en verbouwers bij met tips 

over verluchting, verlichting, verwarming van de woning, gebruik van gezonde materialen, … Zij 

stimuleren nieuwe vormen van wonen en origineel gebruik van de ruimte, van oude en nieuwe 

bouwtechnieken en duurzame materialen.  

 

2.362. Maximaal vergroenen van de bebouwde oppervlakte (gevelgroen, groendaken, …) en 

gemeenschappelijk gebruik van tuinen. 

 

2.363. Een centraal atelier voor het scheiden en hergebruik van bouwmaterialen. Het identificeren van 

gevaarlijke afvalstoffen en het verantwoord verwerken en stockeren ervan kan via zo’n atelier beter 

gestuurd worden. Dit zou een nieuwe opdracht kunnen zijn voor de gemeentelijke containerparken, maar 

dan moeten deze ook toegankelijk zijn voor aannemers. 

 

Groen! wil een Vlaams grondbeleidsplan.  

2.364. Via een grondbeleid krijgt de overheid inzicht in de vastgoedmarkt, en kan ze haar greep versterken op 

grondspeculatie en prijszetting voor onroerend goed. Het dient op lokaal vlak als handleiding voor 

planning en vergunningen, voor het stimuleren van inbreiding en voor het realiseren van groen in de 

woonomgeving. In dit kader is het ook aangewezen om een kadaster van de ondergrond aan te leggen, 

zodat duidelijk wordt waar precies ondergrondse leidingen en kabels liggen. 

 

2.365. Een duurzame ruimtelijke ordening vraagt meer middelen voor sociale stadsvernieuwingsprojecten, 

projecten voor duurzame bedrijvenzones, corrigeren van zonevreemdheid, … 

 

2.366. Een degelijke ruimtelijke planning hoeft niet noodzakelijk een omslachtig proces te zijn. We moeten 

durven onderzoeken of bepaalde procedures niet eenvoudiger kunnen. Groen! wil de ingeslagen weg van 

een betere afstemming tussen milieu- en bouwvergunningen voortzetten. 

 

2.367. Stedenbouwkundige vergunningen moeten binnen een redelijke termijn worden afgeleverd. Daarom 

moet er ook voldoende personeel en werkingsmiddelen zijn zodat deze diensten een kwaliteitsvolle 

dienstverlening waarborgen. Het is de bouwheer die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het 

bouwen zonder of in strijd met vergunningen en plannen. Ook de bosuitbreidingsplannen lopen 

vertraging op door een moeizaam vergunningsbeleid. Op dit moment moet het Vlaams Gewest zelfs voor 

gronden die voor bosuitbreiding verworven zijn een bebossingsvergunning aanvragen. 

 

2.368. Ruimtelijke plannen moeten ook transparant zijn voor de burger. Ook ruimtelijke uitvoeringsplannen 

(RUP’s) zouden een niet-technische samenvatting moeten bevatten. Het inspraakproces in de procedure 

van een RUP kan veel verbeterd worden. Het openbaar onderzoek komt te laat en is te juridisch gericht 

op het indienen van bezwaren (eigendoms- of perceelsgebonden), de bevolking krijgt te weinig de 

gelegenheid om alternatieven aan te reiken. Het invoeren van een democratisch element kan dus ook de 

juridische obstakels voor de RUP’s verminderen. 

 

2.369. Een onderzoekssteunpunt voor grond- en woonbeleid zorgt voor actuele gegevens over evoluties in de 

regionale woonbehoeften en -mogelijkheden. Zo is er in vele gemeenten geen zicht op het aantal 

onbebouwde woonpercelen in woonzones of op bedrijventerreinen. 
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2.370. Bouwgronden en bedrijventerreinen kunnen alleen op de markt gebracht worden binnen daartoe 

bestemde zones. We zijn op een punt gekomen dat we de open ruimte maximaal moeten beschermen. Bij 

de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan voor de periode 2007-2017 moet er meer aandacht zijn voor 

bosbehoud en bescherming van de bedreigde bossen 

 

2.371. Zonevreemde bedrijven moeten beter geholpen worden om zich op aangepaste bedrijventerreinen te 

vestigen. Omdat zij niet ter plaatse kunnen blijven is een onteigeningsvergoeding aangewezen en geldt 

ook hier het rugzakprincipe voor registratierechten. 

 

2.372. In het ruimtelijk economisch beleid moeten de tussentijdse resultaten van het Strategisch Plan voor de 

Ruimtelijke Economie (SPRE) gekoppeld worden aan concrete locatievoorstellen die als basis dienen voor 

het ruimtelijk ordeningsbeleid en economisch ondersteuningsbeleid. 

 

Kiezen voor sociale stadsvernieuwing 

In theorie heeft iedereen vrije keuze van woonplaats. Toch kunnen vele mensen niet wonen hoe ze willen. De 

prijs en de kwaliteit van de woning, maar ook de omgeving en de buurt zijn belangrijk. Grote residentiële 

projecten ontwikkelen zonder dat deze geïntegreerd zijn in de buurt of zonder betrokkenheid van de 

omwonenden, kan niet langer. Men kan publieke ruimte niet van bovenaf inkleuren en moet bewoners steeds 

betrekken.  

Voor Groen! is sociale stads- en buurtvernieuwing een duidelijke prioriteit. 

2.373. We investeren prioritair in het vernieuwen van wijken waar de kwaliteit van de huizen slecht zijn. Het 

zijn voor een groot deel de lage inkomensgroepen die in de slecht geïsoleerde en slecht onderhouden 

(huur)huizen wonen.  

 

2.374. We bestrijden de sociale verdringing preventief. Na investeringen in een buurt stijgen vaak de 

huurprijzen, waardoor een deel van de bevolking moet verhuizen. We voorkomen dit door ervoor te 

zorgen dat er bij de vernieuwing genoeg sociale en goedkope woningen worden aangeboden. Dit moet in 

verhouding staan met de aanwezigheid van mensen met lage inkomens in die wijk. Zo’n politiek vereist 

een veel sterkere impact van de overheid op de woningmarkt dan nu het geval.  

 

2.375. Een actief grond- en pandenbeleid werkt aan voldoende sociale vermenging. Het woonbeleid houdt 

rekening met de toenemende vergrijzing en de woonzorgbehoeften. We zoeken een betere afstemming 

tussen wonen en welzijn, door de integratie van woonbegeleiding en ‘tussenliggende woonvormen’ op 

kleine schaal in gewone woonwijken. 

 

2.376. Investeringen in achtergestelde buurten willen we aanmoedigen door lagere registratierechten bij 

aankoop van een gezinswoning. 

 

Ruimte voor alternatieve woonvormen  

2.377. Groen! wil alternatieve woonvormen stimuleren en dus kangoeroewonen, co-housing, ‘Friends’-

wonen beter mogelijk maken. Onderverhuur is nu bijna illegaal. Nochtans zit hier potentieel om woningen 

beter te gebruiken. Eigenaars moeten een te groot geworden woning gedeeltelijk kunnen verhuren. Jonge 

mensen moeten samen een huis kunnen huren zonder dat een van hen de enige officiële huurder is.  
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2.378. Groen! vraagt ook een actievere en meer ondersteunende rol van de overheid bij het zoeken naar 

geschikte panden/locaties voor projecten van samenhuizen. Hiervoor kan de administratie een ‘databank’ 

aanleggen van beschikbare panden. 

 

2.379. Doortrekkersterreinen en vaste staanplaatsen voor woonwagenbewoners. Voor de Vlaamse overheid 

is wonen in een woonwagen een erkende woonvorm. De Vlaamse overheid ziet erop toe dat lokale 

besturen (provinciaal en gemeentelijk niveau) de afspraken nakomen om voldoende en duurzame 

doortrekkersterreinen en vaste staanplaatsen mogelijk te maken. Waar nodig worden bijkomende 

plaatsen voorzien. Verder wordt er een geldig geheel van stedenbouwkundige voorschriften ingevoerd 

waardoor woonwagenbewoners hun wagen op een privé stuk bouwgrond kunnen plaatsen. 

 

De woonplaats en hoe we samenleven 

Mensen hebben recht op een veilige woonomgeving met groen, speelmogelijkheden en open ruimte, waar 

contacten tussen bewoners en bevolkingsgroepen mogelijk zijn en waar er voldoende voorzieningen de buurt 

levend houden. Daarom wil Groen! werken aan de kwaliteit van de leefomgeving. 

2.380. Het beleid moet bij haar ruimtelijke planning van wijken aandacht hebben voor maatschappelijke 

voorzieningen,  van zitbanken en ontmoetingsplaatsen tot basketbalpleintjes en buurtwinkels,  … Mensen 

worden nu te vaak hun auto ingejaagd omdat er te weinig woonfaciliteiten in hun directe leefomgeving 

zijn. Ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten oog hebben voor invullingen die de woonfunctie 

ondersteunen. Voorzieningen als bakkers en kappers moeten zich ook in verkavelingen en sociale 

woonwijken kunnen vestigen. Zij zijn een surplus voor de plaatselijke levenskwaliteit.  

 

2.381. Groen! wil ook een voldoende en gelijkmatige spreiding van buurtvoorzieningen zoals kinder- en 

ouderenopvang, sport- en ontspanningsinfrastructuur, gezondheids- en welzijnsdiensten, openbaar 

vervoer. 

 

2.382. Buurtscholen hebben een belangrijke rol in de wijk. Men leert er elkaar kennen. Scholen kunnen ook 

een buurtfunctie ontplooien buiten de schooluren. Zo kunnen speelplaats, vergaderruimte en sporthal 

leemten opvullen in de gemeente of de wijk. 

 

2.383. Wijkontwikkelingsplannen betrekken de bewoners en de winkeliers bij de dialoog over de toekomst 

van de wijk. Ze geven een beeld van de sociale en demografische mix van de wijk en  van gewenste 

ingrepen. 

 

2.384. Ouderen en personen met een handicap hebben soms nood aan een aangepaste woning en 

woonomgeving. Wie haar of zijn huis (laat) aanpassen, kan op een tegemoetkoming rekenen. Zo 

ondersteunen we de keuze om in de eigen woonomgeving te blijven en om niet naar een ‘residentiële 

voorziening’ te moeten verhuizen.  

 

2.385. Wijkoverleg of wijkbudgetten geven bewoners meer inspraak over hun buurt, welke veranderingen zij 

wensen of hoe zij daaraan mee willen werken. Groen! wil ruimte geven aan gezamenlijke projecten die 

het buurtleven ten goede komen. Het wijkoverleg is ook een plaats waar samenlevingsconflicten aan bod 

komen met alle betrokkenen. Niet als een beschuldigend volkstribunaal, wel als forum waar ieders 

mening telt en waar men in overleg oplossingen voor de buurt zoekt. Het is ook de plaats waar bewoners 

afspraken maken over het beheer of de inrichting van de publieke ruimte in hun wijk. 
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3. Een maatschappij waarin iedereen 

meetelt 

 

Werk 

 

Duurzaam werk, nu meer dan ooit  

Hallucinant snel groeit de werkloosheid. Maand na maand wordt de omvang van de financiële en economische 

crisis duidelijker, en de impact in vele gezinnen. De tijdelijke werkloosheid camoufleert nog een deel van de 

feitelijke omvang van de crisis en van de werkloosheidscijfers. Nooit waren zoveel mensen onzeker over hun 

job of over hun toekomst. Tegelijk weegt de werkdruk in vele gezinnen op hun levenskwaliteit. De kwaliteit van 

de arbeid en de levenskwaliteit staan onder druk.  

Deze Vlaamse regering zette alles in op een doorgedreven activeringsbeleid. Vandaag worden de grenzen van 

die aanpak pijnlijk duidelijk. De financiële en economische crisis doet de inspanningen van de voorbije jaren in 

één klap teniet. Bovendien dreigt de ‘sluitende’ aanpak van de VDAB voor kwetsbare groepen een ‘uitsluitende 

aanpak’ te worden. 

Groen! kiest radicaal voor een ander arbeidsmarktbeleid. We willen duurzaam werk, nu meer dan ooit. 

Ecologisch duurzaam, want de klimaatopwarming maakt de omslag naar een groene economie bijzonder 

dringend. Sociaal duurzaam, met herverdeling van werk, een goede combinatie van arbeid en gezin en meer 

aandacht voor kwaliteit van werk. En met een versterking van de sociale economie. 

 

De groene New Deal: 100.000 nieuwe en duurzame jobs. 

3.1. Groen! wil de economische recessie tegengaan door de komende tien jaar jaarlijks één miljard euro te 

investeren in een groene economie. Een miljard per jaar investeren in groene economie creëert 100.000 

groene jobs en kan duizenden bestaande jobs groener kleuren en behouden.  

 In Duitsland werken nu al 260.000 mensen in de sector van de hernieuwbare energie. In Vlaanderen 

kunnen dat in 2020 ruim 50.000 groene energiejobs zijn.  

 Groen! wil elk jaar 100.000 woningen in Vlaanderen omvormen tot lage energiewoningen. Zo zal voor 

100.000 gezinnen de energiefactuur dalen en kunnen veel van de 170.000 jobs in de bouw groen 

ingevuld en behouden worden. En even belangrijk: we kunnen zo minstens 10.000 nieuwe groene 

bouwjobs creëren.  

 Ook investeringen in duurzaam transport hebben een jobpotentieel van 15.000 extra groene jobs. 

 Vlaanderen heeft een grote voorsprong opgebouwd in het selectief inzamelen en recycleren van 

afvalstoffen. Als men ook nog eens de stap durft te zetten naar het ecologisch ontwerpen van 

producten (naar het model ‘Cradle to Cradle’), kunnen er ook hier 9.000 nieuwe jobs bijkomen in de 

basisindustrie en het recyclagebeleid. 

 Ten slotte kan de uitbouw van een duurzame landbouw, de versterking van het natuurbeheer en 

investeringen inzake sanering van bodem en water meer dan 16.000 groene banen opleveren tegen 

2020. 
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Groen! wil de maatregelen tegen de recessie voluit gebruiken voor de omschakeling naar een duurzame en 

toekomstgerichte economie. Zo zorgen milieu-investeringen voor duurzame en toekomstgerichte jobs als 

antwoord op de snel stijgende werkloosheid.  

(Zie ook het hoofdstuk ecologische economie voor de gedetailleerde voorstellen rond de Groene New Deal.) 

 

Goed werk op maat: van eenzijdige activering naar volwaardige participatie 

De Vlaamse regering voert in het kader van de Lissabondoelstellingen een doorgedreven activeringsbeleid. Die 

verregaande activering gaat paradoxaal genoeg samen met meer armoede: het aantal mensen dat werkt 

(deeltijds of via oproepcontracten bij interims) en toch onder de armoedegrens belandt, neemt toe. Zeker met 

de snel stijgende werkloosheid vraagt Groen! een socialer activeringsbeleid, dat meer oog heeft voor de 

mogelijkheden van kwetsbare groepen en mensen in armoede. Groen! wil het eenzijdige activeringsbeleid 

daarom ombouwen tot een sociaal participatiebeleid, met meer dan ooit begeleiding op maat.  

3.2. Veel mensen in armoede hebben te maken met meervoudige problemen. Pas als deze problemen zijn 

opgelost, zetten deze mensen de stap naar werk en de samenleving. Op de arbeidsmarkt is er een tekort 

aan aantrekkelijke jobs met goede arbeidsvoorwaarden die te combineren zijn met de gezins- en 

persoonlijke situatie van lagergeschoolden. Groen! vraagt daarom dat de Vlaamse regering investeert in 

een participatiebeleid voor mensen met minder kansen: in opvang, zorg, mobiliteit en inkomen. 

 

3.3. Het huidige activeringsdiscours focust te eenzijdig op betaald werk. Ook mensen met meervoudige 

problemen moeten kansen op werk op maat krijgen, maar dan zonder dat ze opnieuw uitgesloten worden 

wanneer de tewerkstelling moeilijk loopt. Een participatiebeleid waardeert en vertrekt van de kracht van 

mensen die leven in armoede. Het werkt de uitsluitingmechanismen weg en geeft mensen die in armoede 

leven volwaardige rechten, alsook de kans om te experimenteren en te leren via vormen van 

vrijwilligerswerk. Daarom mag vrijwilligerswerk niet bestraft worden als men werkloos is. 

 

3.4. We stellen vast dat er bij relatief meer mensen uit kansengroepen een transmissie van het dossier van 

VDAB naar RVA plaatsvindt, met een verhoogde kans op schorsing als gevolg. Vooral laaggeschoolden 

hebben hogere transmissiekansen. Vaak zien we dat niet een gebrek aan motivatie, maar 

welzijnsgerelateerde problemen aan de grondslag liggen van de redenen van transmissie. Mensen in 

armoede zijn soms minder communicatief, minder zelfzeker, of kunnen gewoon de regelgeving niet 

volgen en zijn daardoor minder in staat zich op een overtuigende manier te verdedigen. Het gevolg is niet 

zelden dat mensen hun werkloosheidsuitkering, en dus hun inkomen, verliezen. Daarenboven worden ze 

vaak niet meer begeleid naar andere mogelijkheden om een inkomen te verwerven zoals een leefloon, of 

toegankelijke, kwalitatieve tewerkstelling. Ze vallen zonder enige vorm van inkomen en komen zo in nog 

extremere armoede terecht. Vandaar dringen we aan dat er geen schorsing van werkloosheidsuitkering 

gebeurt, zonder dat er ook begeleiding voorzien is naar leefloon. 

 

Meer kansen voor werklozen. 

3.5. Groen! wil de werklozen meer werkkansen geven door een betere opleiding en begeleiding, door lasten 

op arbeid te verlagen en door arbeid beter te verdelen 
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3.6. Groen! wil niet stilzwijgend beknibbelen op uitkeringen. Daarom moeten alle vervangings- en 

minimumuitkeringen welvaartsvast zijn: zowel aan de index als aan de evolutie van de welvaart 

gekoppeld. Anders verliezen uitkeringstrekkers koopkracht. 

 

3.7. In plaats van te wachten tot mensen maanden werkloos zijn, wil Groen! de bemiddeling al opstarten op 

het moment dat werkloosheid dreigt. Dit vraagt een bijsturing van de VDAB om arbeidsbemiddeling pro-

actiever te maken. 

 

3.8. Assessments en begeleiding mogen geen voorrecht zijn voor kaderfuncties of een troostprijs bij 

afvloeiingen. Groen! wil de kans op loopbaanbegeleiding voor iedereen die daar in een snel wisselende 

arbeidsmarkt behoefte aan heeft. 

 

3.9. Levenslang leren schept vandaag vooral kansen voor wie al lang heeft kunnen studeren. Daarom wil 

Groen! een leerkrediet voor iedereen op 18 jaar. Wie doorstudeert na 18 kan er onmiddellijk gebruik van 

maken. Voor al wie vroeg gaat werken, is het een levenslange mogelijkheid om later bij te studeren. Zo 

krijgen mensen met een kortere scholing eindelijk ook maximale kansen om (andere) diploma’s te halen. 

 

3.10. Ten slotte moet er specifieke aandacht gaan naar bereikbaarheid (mobiliteit) en betaalbare kwalitatieve 

kinderopvang als randvoorwaarden. 

 

Investeren in kwaliteit van arbeid en van leven 

De “Groene Big Bang” betekent dat we op een fundamenteel andere manier gaan kijken naar de relatie tussen 

werken en geld verdienen. We willen ook de niet-betaalde arbeid een volwaardige plaats geven: zorg voor 

zieke familieleden of vrijwilligerswerk bv. Dat doen we door er geld en tijd voor vrij te maken. Tijd doordat we 

iedereen de kans willen geven om 32 uren te werken mét behoud van sociale rechten. Geld doordat we het 

loonverlies door minder werken willen compenseren met een basisloon. Zo leidt niemand loonverlies, maar 

hebben we wel meer tijd. 

 

Op korte termijn tijdsrechten versterken. Geef meer mensen meer keuze om minder te 

werken. 

Voor Groen! is een tijdsbeleid dé hefboom voor meer levenskwaliteit en meer jobs. Er bestaan al heel wat 

middelen om een gezonder evenwicht tussen werk en vrije tijd te bereiken (federaal en Vlaams): premies voor 

wie deeltijds gaat werken, tijdskrediet, landingsbanen in de zorg, borstvoedingsverlof en ouderschapsverlof, 

palliatief verlof, aanmoedigingspremies, …  

Groen! wil dit tijdsbeleid sterk uitbreiden, de bestaande systemen vereenvoudigen en beter op elkaar 

afstemmen. Tijd om te werken én om te leven: dat is de essentie van een groen tijdsoffensief. 

3.11. Groen! wil de werktijd anders over de loopbaan verdelen. Zo kunnen mensen anders en beter werken, 

met naast hun job voldoende tijd voor gezin, engagementen en vrije tijd. 

 

3.12. Al wie 32 uur per week werkt, moet recht krijgen op voltijdse sociale zekerheidsrechten (pensioen, 

werkloosheidsuitkering, …). Als de sociale lasten het laagst zijn voor wie in een 32-urenweek werkt, kiezen 

bedrijven sneller voor zulke stelsels. De sociale partners kunnen per sector akkoorden over 

arbeidsduurvermindering afsluiten. 
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3.13. Mensen moeten hun loopbaan kunnen onderbreken of periodes minder werken om te zorgen voor 

familieleden, om opnieuw te studeren of als ze het wat kalmer aan willen doen. Daarom wil Groen! een 

tijdsverzekering waarmee we iedereen recht geven op vijf jaar tijdskrediet, vrij op te nemen tijdens de 

hele loopbaan: 1 dag per week, 1 week per maand, 3 maanden per jaar, 3 maanden tijdens de 

schoolvakanties, deeltijds, 5 jaar achter elkaar, … Alles kan tot de 5 jaren (voltijds equivalent)  opgebruikt 

zijn, met behoud van alle rechten op sociale zekerheid en pensioen. Deze tijdsverzekering of tijdskrediet-

plus is een individueel recht, overdraagbaar bij verandering van werk of sector (tussen privé, socioprofit 

en overheid). De overheid kan bedrijven stimuleren om wie tijdskrediet opneemt ook te vervangen. 

Wanneer we de komende vijf jaar 100.000 mensen extra gebruik laten maken van voltijds of deeltijds 

tijdskrediet, dan biedt dit ruimte voor minimaal 50.000 vervangende aanwervingen. 

 

3.14. Al wie dagelijks moet rushen van het werk naar de school of de kinderopvang, heeft wel eens het gevoel 

te vervreemden van zijn of haar gezin. Groen! wil alle gezinnen de kans geven om tijd voor elkaar en voor 

kinderen te maken. Dat kan door het ouderschapsverlof uit te breiden tot één jaar per kind. Dat moet je 

kunnen opnemen tot het kind of de jongere 18 jaar wordt. Een hogere premie moet ouderschapsverlof 

ook voor eenoudergezinnen financieel haalbaar maken. 

 

3.15. Er grenzen zijn aan flexibiliteit. Daarom wil Groen! zondagsarbeid, nachtarbeid en overuren zo beperkt 

mogelijk houden. Rustmomenten zijn een must, ook voor winkelpersoneel en kleine zelfstandigen. 

 

Op middellange termijn streven we naar een 32 urenweek en een basisloon voor iedereen. 

We moeten naar een samenlevingsmodel waar mensen werken om te leven en niet langer leven om te werken. 

En waar anderen, ook diegenen die in het reguliere arbeidscircuit niet meekunnen of niet gewild zijn - wegens 

te oud, te gehandicapt, te allochtoon - toch productief kunnen deelnemen aan de maatschappij, en ervoor 

betaald worden. 

3.16. Als we ‘werken’ radicaal willen herdefiniëren, laat ons dan beginnen met de definitie van een voltijdse 

baan. In ons voorstel bedraagt die 32 uur. Zo realiseren we een herverdeling van de bestaande 

kwalitatieve arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd verdienen mensen hierdoor 20% minder. Dit inkomensverlies 

wordt goedgemaakt door een basisloon. Het basisloon is een loon dat je sowieso krijgt, zonder 

tegenprestatie. Het wordt gefinancierd door het rechtvaardiger belasten van de inkomens uit vermogen. 

Het is bij aanvang gelijk aan de helft van het leefloon en wordt in deze eerste fase alleen uitbetaald aan de 

lagere inkomens. Dit tot de inkomensspanning tussen lagere en hogere inkomens is teruggebracht van 1 

op 18 tot 1 op 8. Zo worden ook de lage pensioenen opgetrokken. Wie een laag pensioen heeft, krijgt er 

immers een basisloon bovenop. Wie geen job heeft, wordt bovenop het basisloon bijgepast tot op het 

niveau van de welvaartsvaste uitkering (leefloon of werkloosheidsuitkering). Op die manier wordt ook de 

zogenaamde werkloosheidsval weggewerkt. 

 

3.17. Door de arbeidstijdbeperking komt er meer ruimte om te onthaasten. Dit is vooral belangrijk voor het 

toenemend aantal alleenstaande ouders die vandaag voltijds moeten werken om voldoende inkomen te 

hebben en geen gebruik (kunnen) maken van de bestaande tijdskredieten. Mensen kunnen dank zij het 

basisloon meer zelf investeren in zorg en vrijwilligerswerk. Er worden minder kosten gemaakt om deze 

diensten uit te besteden, het gevoel van eigenwaarde neemt toe en sociale netwerken worden versterkt. 

 

Eindelijk écht werk maken van diversiteit op de werkvloer 
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De werkloosheid bij allochtonen is onaanvaardbaar hoog. Maar ook laaggeschoolden, mensen met een 

arbeidshandicap en oudere werknemers hebben het moeilijker op de arbeidsmarkt. In de grote steden zijn er 

buurten met veel werkloze jongeren. Dit is een tijdbom onder onze samenleving. We mogen geen verloren 

generatie jongeren kweken en daarom zijn oplossingen nodig op verschillende terreinen. Daarnaast kunnen we 

niet blijven hopen dat de situatie vanzelf verbetert. Er zijn dwingende systemen nodig, al is het maar tijdelijk. 

3.18. De arbeidsmarkt is niet even open voor iedereen. Allochtonen, arbeidsgehandicapten, 50-plussers en 

kortgeschoolden – samen zowat drievierde van alle werkzoekenden – hebben het nog steeds veel 

moeilijker dan andere werkzoekenden. De werkloosheid onder deze kansengroepen blijft dus hoog en 

moeilijk te bestrijden. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn noodzakelijk voor een democratische 

samenleving die niemand uitsluit. Diversiteitsplannen kunnen helpen om meer allochtonen, 

arbeidsgehandicapten, 50-plussers en kortgeschoolden aan een job helpen. Zo’n plan bevat streefcijfers 

over de tewerkstelling van deze kansengroepen. Groen! pleit ervoor dat meer ondernemingen en 

organisaties een diversiteitsplan opstellen (momenteel zijn er dat amper 750 per jaar), zodat op termijn 

alle ondernemingen en organisaties een diversiteitsplan zullen hebben.  

 

3.19. Groen! pleit voor een monitoringsysteem van de arbeidsmarkt om een beter inzicht te krijgen op 

discriminatie gebaseerd op nationaliteit of vreemde herkomst.  Zo’n systeem moet uitgebouwd worden 

op basis van objectieve, anonieme en erkende gegevens afkomstig uit bestaande administratieve 

databanken. 

 

3.20. Wettelijke regeling voor de praktijktest. De verhoging van de effectiviteit van discriminatiebestrijding kan 

maar gegarandeerd worden wanneer slachtoffers beschikken over effectieve en toegankelijke 

bewijsinstrumenten.  Groen! is voorstander van een gereglementeerd bewijs in discriminatiezaken in de 

vorm van een praktijktest.  De sociale inspectie kan bevoegd worden om praktijktesten uit te voeren over 

voor het verzamelen van “gegevens waaruit een patroon blijkt van ongunstige behandeling ten aanzien 

van personen die drager zijn van een welbepaald criterium”.  

 

3.21. Werk maken van diversiteit binnen de Vlaamse overheid. Deze legt jaarlijks objectieven vast en werkt 

actieplannen uit om tot een evenredige arbeidsdeelname te komen van allochtonen en dit op alle 

functieniveaus.  De evenredige vertegenwoordiging moet zowel voor de instroom als voor de doorstroom 

gelden. De overheid geeft zelf het goede voorbeeld voert een intercultureel personeelsbeleid: 10% van de 

aanwervingen moeten allochtonen zijn, niet alleen in de lagere functies. De overheid moet ook de 

nationaliteitsvoorwaarde bij statutaire aanwerving opheffen en overheidssubsidies aan ondernemingen 

en organisaties afhankelijk maken van een engagement voor meer diversiteit. 

 

3.22. Toegang tot het openbaar ambt voor vreemdelingen vergemakkelijken. De grondwet moet herzien 

worden zodat iedereen ongeacht zijn of haar nationaliteit toegang heeft tot overheidsbetrekkingen. In 

een KB kan een beperkende lijst vastgelegd worden van functies die uitzonderlijk alleen voor Belgen 

toegankelijk zijn. Het gaat dan met name over die functies die rechtstreekse of onrechtstreekse deelname 

aan de uitoefening van het openbaar gezag inhouden, of werkzaamheden omvatten tot bescherming van 

de algemene belangen van de staat. Groen! verzet zich ook tegen overdreven diplomafetisjisme. Elders 

verworven competenties en ervaring moeten evenwaardig meetellen. 

 

3.23. Bindende streefcijfers. Bij iedere collectieve arbeidsonderhandeling in de privésector is er een luik rond 

intercultureel aanwervingsbeleid met bindende sectorale streefcijfers, die dan op hun beurt deel 

uitmaken van de diversiteitsplannen die verplicht worden gemaakt. Streefcijfers worden best sectoraal 

afgesproken omdat de situatie van bedrijf per bedrijf en van streek tot streek kan verschillen. Privé-

bedrijven worden aangemoedigd om sollicitanten anoniem te rekruteren. Er worden systemen ontwikkeld 

voor anoniem rekruteren, in eerste instantie bij de overheid zelf. 
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3.24. Diversiteitsbepaling in overheidsopdrachten en beheerscontracten met autonome overheidsbedrijven. Bij 

het toekennen van overheidsopdrachten houdt de overheid rekening met het intercultureel 

personeelsbeleid van de onderneming (aanwezigheid diversiteitsplan, objectieven, ...). In de 

beheerscontracten met overheidsbedrijven (De Post, NMBS, Belgacom, BIAC, ...) maar ook met de Extern 

Verzelfstandigde Agentschappen moeten clausules worden ingebouwd om de instroom en doorstroom 

van allochtonen te bevorderen, net als de participatie van personen met een handicap, en de gelijkheid 

tussen mannen en vrouwen op vlak van doorstroom.  

 

3.25. Interculturaliseren van wettelijke feestdagen en klein verlet. Deze dagen zijn gebaseerd op de christelijk-

katholieke kalender. Een interculturele samenleving (die ook multireligieus is) moet feesten van andere 

erkende godsdiensten hierin kunnen integreren.  Zo kunnen de dagen voor klein verlet opengetrokken 

worden naar plechtigheden van andere erkende godsdiensten.  

 

3.26. Toegang tot werk voor asielzoekers en tijdelijk geregulariseerden. Voor asielzoekers moet de toegang tot 

werk wettelijk gegarandeerd worden. Die toegang kan gelinkt worden aan de overgang van collectieve 

naar individuele opvang. In de wet op de tewerkstelling van vreemde werknemers wordt expliciet 

opgenomen dat tijdelijk geregulariseerden toegang hebben tot de arbeidsmarkt.  

 

3.27. De positie van de vrouw op de arbeidsmarkt versterken. Het effectief garanderen van gelijk loon voor 

gelijk werk blijft een fundamentele maar niet de enige eis. Bestaande feitelijke discriminaties wegwerken. 

De groeiende ongelijkheid tussen vrouwen onderling vormt een bijzonder aandachtspunt. Groen! pleit 

voor extra inspanningen voor de groepen van alleenstaande vrouwen en van allochtone vrouwen. 

(voor het gehele programma rond diversiteit, zie onderdeel diversiteit) 

 

Investeren in de sociale economie 

3.28. Groen! vraagt een uitbreiding van het aantal jobs in de sociale economie, waar men juist kan vertrekken 

van de krachten van mensen die moeilijk een plek vinden of houden op de reguliere arbeidsmarkt. Ook de 

uitbouw van buurt- en nabijheidsdiensten en buurtontwikkelingsdiensten zijn hierbij cruciaal.  

 

3.29. In (stads)wijken met meer dan 10% werkloosheid wil Groen! werkateliers in de wijk. In zo’n werkatelier 

kunnen werkloze en werkende buurtbewoners samen een beroep doen op computer- en technische 

infrastructuur (voor hout- of metaalbewerking, electronica, …), gericht op activiteiten in de buurt. 

Begeleiders ondersteunen deze vrijwillige activiteiten, leren op de werkvloer en begeleiden naar 

opleidingscentra. 

 

3.30. Ten slotte moet de Vlaamse regering de structurele onderfinanciering van arbeidszorg aanpakken en het 

aantal plaatsen uitbouwen. 

 

Investeren in zorg  

Meer mensen worden ouder, velen werken met twee. Daardoor nemen zorgbehoeften in onze samenleving 

toe. Om zorgzekerheid te bieden, moeten we investeren in zorg en welzijn. Zo geeft de overheid ook 

economische en werkgelegenheidsimpulsen. 
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3.31. Zorg werkt. Groen! pleit voor jobs in de sociale sector. Met de sociale maribel zorgt elke euro 

lastenverlaging in de zorg voor nieuwe arbeidsplaatsen én voor betere zorg. De lastenverlaging wordt 

voor 100 % omgezet in bijkomende jobs: de grootst mogelijke netto-opbrengst van jobs. De non-

profitsector is zo vragende partij voor 25.000 jobs. 

 

3.32. Er is nood aan nieuwe banen in de kinderopvang, ouderenzorg en thuiszorg. Groen! wil de komende jaren 

meer centen voor betere zorg en voor jobcreatie in de zorgsectoren. Zo slaan we drie vliegen in één klap: 

een antwoord op reële zorgnoden, duurzame werkgelegenheid en een betere combinatie van arbeid en 

gezin. 
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Ouderen 
 

 

Autonomie voor ouderen 

Van de nieuwe beleidsverantwoordelijken verwachten we dat de inspraak van de 1.3 miljoen Vlaamse ouderen 

in een inclusief beleid waar mogelijk en nodig, gevraagd en beluisterd wordt. Het Decreet houdende de 

stimulering van een inclusief Vlaams Ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen van 30 april 2004 is 

een goed instrument, tenminste als er dringend werk wordt gemaakt van de uitvoeringsbesluiten inzake de 

Lokale Ouderenadviesraden. 

 De politieke speerpunten van Groen! en van Groen!-Plus hebben vooral te maken met het vrijwaren van de 

autonomie van ouderen. Dat werkt door in alle beleidsdomeinen.  

 Inkomen: Groen! pleit voor het verstevigen en welvaartvast maken van de eerste pensioenpijler, 

namelijk het wettelijk pensioen. Dit is nodig gezien niet iedereen van de tweede (groepsverzekering), 

derde (pensioensparen), of vierde (een eigen woning) kan genieten. De kloof tussen kleine en grote 

pensioenen moet kleiner worden door de minimumpensioenen sneller op te trekken, zodat het in een 

aanvaardbare verhouding staat tot het geplafonneerd maximumpensioen. Na een leven van veelal 

hard werken vinden ouderen het niet kunnen dat ze moeten aankloppen bij de kinderen. Daarom 

pleiten wij onder andere voor het afschaffen van de onderhoudsplicht.  

 

 Gezondheid: Groen! wil dat het verband erkend wordt tussen milieu en gezondheid, tussen een 

gezond milieu en een gezonde mens en dat daarbij kinderen en ouderen de meest kwetsbare groepen 

zijn. Op de overheid rust de verantwoordelijkheid om een gezond leefmilieu te waarborgen zodat 

iedereen zo lang mogelijk een kwalitatief gezond leven kan leiden. Er dienen prioritair maatregelen 

getroffen te worden die zorgen voor een degelijke kwaliteit van lucht – zowel binnen als buiten –  

bodem, water, voedsel en groen. Er sterven immers meer mensen door uitlaatgassen dan door 

verkeersongevallen. Ook de belasting van het kwetsbare immuunsysteem van ouderen kan op die 

manier worden voorkomen. En uiteraard heeft iedereen recht op betaalbare gezondheidszorg.  

 

 Huisvesting & energie: Gezien de woningen op de privémarkt vaak onaangepast zijn aan de noden van 

ouderen en bovendien duur zijn, dient de overheid meer te investeren in aangepaste, energiezuinige 

sociale woningbouw. Niet in getto’s van ouderen en sociaal achtergestelden, maar in gemengde 

woonwijken. Groen!Plus wil ook dat de overheid energiebedrijven aanspoort om energie-

investeringen in privéwoningen te doen. De huiseigenaars betalen de bedrijven terug met het 

uitgespaarde geld op hun energiefactuur. Op die manier wordt het ook voor ouderen met een beperkt 

inkomen mogelijk om noodzakelijke werken te laten uitvoeren, die de woonkost drukken. Zo niet loert 

de energiearmoede. Omdat energie beschikbaar moet zijn voor iedereen is het belangrijk dat de 

levering ervan onder controle van de overheid blijft en niet volledig aan de vrije markt wordt 

prijsgegeven. 

 

 Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening: Ouderen hebben nood aan een openbare ruimte die ook voldoende 

infrastructuur voorziet voor de zachte weggebruiker. Naast een goed uitgebouwd en veilig openbaar 

vervoer, zijn er goed onderhouden en voldoende voet- en fietspaden, veilige oversteekplaatsen, 

rustbanken, openbare toiletten, … nodig. En om de toegankelijkheid voor iedereen te bevorderen 

moeten de obstakels opgeruimd worden. Winkels en diensten moet je in je eigen omgeving hebben. 

Het is aan de overheid om daar mee voor te zorgen. Zowel sociaal als ecologisch betekent dat winst. 
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Want voor wat minder mobiele ouderen zijn enkel beperkte afstanden nog overbrugbaar op eigen 

kracht.  

 

 Sociaal contact: Het gevaar voor sociale of emotionele eenzaamheid wordt groter bij het ouder 

worden. Groen!Plus wil dat de overheid de nodige financiële middelen voorziet om huisbezoeken door 

vrijwilligers(organisaties) en in sommige gevallen van beroepskrachten mogelijk te maken. Op die 

manier kan voorkomen worden dat het sociale netwerk van ouderen wegvalt en vereenzaming dreigt. 

Ook thuiszorg en mantelzorg zijn onmisbaar.   

 

 Levenslang leren: leren en blijven leren is een levenslange en levensbrede opdracht voor iedereen. In 

iedere fase moet ‘leren’ mensen voorbereiden op de volgende fase van functioneren in de 

maatschappij. Van de overheid vragen wij een stimulerend beleid zonder drempels, gericht op 

versterking van de zelfredzaamheid van ouderen, hun maatschappelijke inzet en inzetbaarheid. En dit 

met speciale aandacht voor zij die in hun jeugd minder studiekansen hebben kregen. Ouderen hebben 

een extra nood aan IT-training en -ondersteuning. Jongeren hebben hieromtrent meer kennis en 

ervaring. Wij pleiten ervoor dat er vanuit de overheid op dit en andere vlakken meer samenwerking 

tussen jongeren en ouderen zou worden gestimuleerd.  

 

 Discriminatie: Zoals de antidiscriminatiewet bepaalt, dient elke vorm van discriminatie op basis van 

leeftijd te worden weggewerkt, ook op de werkvloer. Groen!Plus vraagt bovendien bijzondere 

aandacht voor ouderen van buitenlandse origine en de culturele diversiteit die zij meebrengen.  

 

 Veiligheid is een thema dat zeer sterk leeft bij ouderen. Zij bevinden zich immers vaak in een fysiek 

zwakkere positie. Vandalisme, sluikstorten en verloedering dienen aangepakt te worden. En om 

ongevallen en criminaliteit in en om de woning te vermijden is er nood aan preventiecampagnes en 

goed contact met de wijkagent, de postbode…. 

 

Van zorg(onzekerheid) naar zorgbetrokkenheid 

Mensen zo lang mogelijk in eigen omgeving laten wonen ook als ze zorgbehoevend zijn, dat heet inclusief 

beleid. Groen! pleit resoluut voor een wijkgebonden aanpak. Door in elke wijk  aangepaste ouderenwoningen 

te voorzien kan een oudere wiens woning te groot of onaangepast is in zijn of haar eigen buurt blijken wonen. 

Niet alleen de woningen zelf maar ook de omgeving moet aangepast zijn.  

Groen!  wil sociale ecowijken uitbouwen. Midden deze ecowijken zijn voldoende grote open ruimtes, 

voldoende groot om jongeren en ouderen hun eigen ding te laten doen zonder dat ze elkaar storen. In de 

sociale ecowijken bevinden groen, pleinen en bossen zich op loop- of fietsafstand. De auto blijft buiten de wijk. 

De wijk is wel bereikbaar met comfortabel openbaar vervoer dat dag en nacht rijdt en de bewoners snel tot het 

stadscentrum en het dichtstbijzijnde station brengt. In de wijk zijn er woningen die kunnen aangepast worden 

aan oudere bewoners of alleenstaanden of die gecombineerd een thuis zijn voor een nieuw samengesteld 

gezin. Centraal in de wijk bevindt zich ook een lokaal dienstencentrum dat 24 uur op 24 bereikbaar is voor wie 

zorgbehoevend is en – al dan niet tijdelijk – hulp nodig heeft bij de activiteiten van het dagelijks leven. Vanuit 

het dienstencentrum wordt indien nodig mantelzorg georganiseerd. Net als wijkgebonden kinderopvang. 

Zo kunnen ook mensen die meer zorg behoeven in hun wijk blijven wonen. Deze wijkaanpak maakt ook 

maatwerk mogelijk zeker in de steden waar Turkse, Afrikaanse, Marokkaanse en Belgische ouderen elk andere 

verwachtingen hebben en anders kijken naar ouder worden en zorgbehoevend worden. 
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Tijdens de paarsgroene regering werden de eerste bouwstenen verzameld om woonzorgbuurten uit te 

bouwen. Met het decreet zorgregio’s koos het Vlaams parlement voor een regionale en niet voor een 

categoriale aanpak. Via het lokaal sociaal beleid werden lokale besturen uitgenodigd om op maat van hun 

gemeente dit plan in te vullen. Het eerstelijnsdecreet regelde de samenwerking tussen alle eerste lijndiensten 

en gaf de lokale dienstencentra hierin een centrale plaats. De subsidies aan de lokale dienstencentra in 95% 

initiatief van het OCMW werd verdubbeld. 

De huidige regering schoof de uitvoering van al deze decreten op de lange baan. Eind 2008 werd een nieuw 

zorgregiodecreet gestemd dat het oorspronkelijke decreet totaal ontmanteld. En voorjaar 2009 stemde het 

parlement op vraag van de derde  CD&V-minister van deze legislatuur, Veerle Heeren, het nieuwe 

woonzorgdecreet.  

Dat  nieuwe Woonzorgdecreet  kiest duidelijk  voor een verzuilde en niet voor een lokale aanpak. De regionale 

dienstencentra en de diensten van maatschappelijk werk van het ziekenfonds krijgen een sleutelrol bij de 

organisatie van de zorg voor een patiënt. Ze zijn beiden verbonden aan een mutualiteit. Met andere woorden 

de toegangspoort tot de zorg wordt het ziekenfonds waarbij de gebruiker is aangesloten. Sommige 

mutualiteiten zijn beter uitgebouwd dan anderen. De vraag stelt zich of de zorg op maat niet zal ingevuld 

worden op maat van de diensten die de mutualiteit heeft dan wel op maat van wat de zorgbehoevende echt 

nodig heeft. 

Ook bij de erkenning van de woonzorgnetwerken is niet gekozen voor de samenwerking van alle diensten en 

voorzieningen binnen één wijk, deelgemeente, gemeente. Om als woonzorgnetwerk erkend te worden, 

moeten minstens één dienst die gezinszorg en aanvullende thuiszorg verstrekt, één woonzorgcentrum, één 

groep van assistentiewoningen en één centrum voor kortverblijf samen werken. 

In sommige regio’s kunnen dus twee of drie woonzorgnetwerken naast (of tegen ?) elkaar werken, in andere 

regio’s ontstaan allicht geen woonzorgnetwerken. Ook hier de vraag of dit de beste manier is om zorg op maat 

van de zorgbehoevende te organiseren.  

De regering maakt met dit decreet bovendien duidelijk dat ze helemaal niet van plan is  om de rol van de lokale 

besturen te erkennen en maakt meteen van het sociaal lokaal beleidsplan de zoveelste zinloze planlast. 

3.33. Groen! verzet zich tegen de nieuwe verzuiling van het zorglandschap en blijft inzetten op de sociale 

ecowijken . Wanneer de zorg te intensief wordt of wanneer mensen omwille van ziektes als Alzheimer 

niet langer alleen kunnen blijven is opname in een residentiële voorziening onvermijdelijk. Het rusthuis of 

woonzorgcentrum zoals het vandaag heet, heeft vandaag een totaal andere functie dan 30 jaar geleden. 

Dertig jaar geleden gingen mensen op hun 65
ste

 wonen in een voorziening, ze wilden zich na een leven van 

hard werken laten verwennen. Vandaag gaan mensen naar een woonzorgzone  voor  hun allerlaatste  

levensfase. Per jaar komt meer dan 1 plaats op 3 vrij als gevolg van overlijden.  

 

3.34. Groen! vraagt dat deze realiteit erkend  wordt. Zo pleiten we voor een duidelijk beleid inzake palliatieve 

zorg en voor duidelijk vooraf bepaalde en aan de bewoner gecommuniceerde procedures inzake 

euthanasie. De intensiteit van de zorg maakt het verblijf in het woonzorgcentrum voor heel wat mensen 

onbetaalbaar. Een dagfactuur van € 45 overstijgt vele pensioenen. Groen! vindt het niet normaal dat 

kinderen moeten opdraaien voor de rusthuiskosten van hun ouders.  De huidige regeling leidt tot grote 

ongelijkheid: sommige gemeenten passen ze niet meer toe, andere wel. Bovendien maakt het rijke 

families rijker en  arme families armer. Als je ouders een klein pensioen hebben moet jij  bijleggen bij hun 

rusthuiskosten en erf je bovendien later niets. Omgekeerd als  je ouders rijk zijn moet je niet bijleggen en 

is de kans groot dat je later ook nog erft.   
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3.35. Groen! wil de rusthuisfactuur betaalbaar maken door een uitbreiding van de zorgverzekering. Nu krijgt 

elke rusthuisbewoner een premie van € 130 per maand. Deze premie moet omhoog zodat ze voldoende 

groot is om de rusthuisfactuur te kunnen betalen. De zorgverzekering zorgt ervoor dat iedereen ouder 

dan 25 jaar spaart voor later en dit door een aan het inkomen aangepaste bijdrage te betalen aan de 

zorgkas. Zo organiseer je de solidariteit niet binnen de familie maar binnen heel de samenleving en 

dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. 

(Voor andere voorstellen rond ouderenzorg verwijzen we u graag door naar het deel “Welzijn” van het 

programma) 
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Armoede 

 

Vlaanderen is een van de rijkste regio’s ter wereld. Toch is de voorbije legislatuur de armoede bij ons zichtbaar 

toegenomen. Steeds meer indicatoren staan op rood. Meer mensen moeten aankloppen bij voedselbanken, 

meer mensen hebben problemen met hun energiefacturen, meer mensen staan op de wachtlijst voor 

schuldhulpverlening, meer mensen werden werkloos het voorbije jaar. De ongelijkheid groeit in het rijke 

Vlaanderen, bij gebrek aan een sterk sociaal beleid dat meer wil doen dan de armoede beheren. 

Groen! kiest wel resoluut voor een solidaire samenleving. Daarom wil Groen! een sterker armoedebeleid. 

Daarbij gaat het niet alleen om een sterker welzijnsbeleid, maar ook om meer aandacht voor sociale keuzes in 

de zogeheten harde beleidsdomeinen als economie, werkgelegenheid, huisvesting of onderwijs. We geven hier 

de krachtlijnen voor dit armoedebeleid, maar ook in alle andere delen van ons programma maken we keuzes 

voor een meer rechtvaardige samenleving. Daarbij onderschrijft Groen! ten volle de ‘Decenniumdoelen 2017’, 

zoals geformuleerd door een breed samenwerkingsverband van sociale organisaties. 

Groen! wil een grondige evaluatie van het huidige sociaal, economische en fiscaal beleid in overleg met 

mensen in armoede. Voor alle thema’s zouden de gevolgen van het gevoerde beleid voor mensen in armoede 

onderzocht moeten worden. Het armoedebeleid zou gevoerd moeten worden vanuit een breder beleid. Men 

mag zich niet beperken tot maatregelen die enkel bedoeld zijn voor mensen in armoede. 

 

Alle inkomens boven de armoedegrens 

3.36. Nog steeds ligt een aantal sociale minima onder de Europese armoedegrens. Groen! diende federaal een 

wetsvoorstel in om alle uitkeringen op te trekken tot boven de Europese armoedegrens en ze 

welvaartsvast te maken. 

 

3.37. Ondertussen wil Groen! dat de Vlaamse regering de OCMW’s stimuleert om via de aanvullende financiële 

steun mensen die leven onder de Europese armoedegrens bij te springen en de uitkeringen op te trekken 

tot aan de Europese armoedegrens.  

 

Schuldhulpverlening versterken 

3.38. Recent heeft het Vlaams parlement een decreet over schuldbemiddeling goedgekeurd. Groen! wil meer 

middelen voor schuldhulpverlening, zodat de wachtlijsten verdwijnen die vandaag bij heel wat OCMW’s 

bestaan. Dit veronderstelt ook een voldoende financiering en evenwichtige spreiding van de centra voor 

schuldbemiddeling in Vlaanderen. Deze wachtlijsten leiden immers tot zwaardere financiële problemen 

voor de betrokken gezinnen. 

 

3.39. Groen! wil een betere begeleiding tijdens en na collectieve schuldenregeling. Vaak overstijgt dit de 

mogelijkheden van de advocaten. Het systeem van collectieve schuldenregeling heeft weinig zin wanneer 

cliënten na vijf jaar opnieuw schulden opbouwen. Er is niet alleen nood aan begeleiding tijdens de periode 

dat mensen in collectieve zitten. Ook nadien is het heel belangrijk om deze mensen verder te begeleiden. 
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3.40. Op federaal vlak moet de wachttijd bij de arbeidsrechtbanken voor behandeling van schulddossiers 

drastisch naar beneden. Nog federaal diende Groen! een wetsvoorstel in om de woekerintresten (tot 

20%!) bij kredietopeningen aan banden te leggen. 

 

Recht op betaalbaar en kwalitatief wonen 

De voorbije twee decennia stegen de huurprijzen veel sneller dan de lonen en de uitkeringen. Voor mensen in 

armoede gaat een steeds groter deel van hun inkomen naar woon- en energiekosten, waarbij ze vaak in dure 

en slechte (huur)woningen terecht komen. Om het recht op betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen te 

waarborgen, is er nood aan een actiever en socialer woonbeleid.  

 

Een maximumfactuur voor huur. 

3.41. Groen! wil een maximumfactuur voor huur, waarbij mensen niet langer worden gedwongen meer dan 

30% van hun inkomen aan huur te besteden. 

 

Zeker 75.000 nieuwe sociale woningen  

In Vlaanderen staan er momenteel 58.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. In totaal zijn er 

180.000 mensen in Vlaanderen die nu op de private huurmarkt huren en eigenlijk in aanmerking komen voor 

een sociale woning. Deze mensen betalen nu vaak meer dan 30% van hun inkomen aan huur en moeten zich 

dan nog tevreden stellen met een woning die dikwijls problemen heeft op vlak van kwaliteit. Tegen 2020 wil de 

Vlaamse regering 45.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Dit is ‘too little too late’: het is  onvoldoende 

om de Decenniumdoelen in 2017 te behalen. De voorziene sociale woningen moeten sneller dan 2020 worden 

gebouwd. Tegen 2020 zijn er 75.000 sociale huurwoningen nodig. 

3.42. Daarom wil Groen! boven op de geplande 45.000 nieuwe sociale huurwoningen, een extra investering van 

30.000 sociale woningen. 

 

3.43. Momenteel zijn er ongeveer 4.000 woningen in Vlaanderen verhuurd via een sociaal verhuurkantoor. De 

volgende Vlaamse Regering zou er onder andere via een grootscheepse campagne naar eigenaars, via een 

ondersteuning voor de werking van sociale verhuurkantoren en via het optrekken van de fiscale 

voordelen voor eigenaars in moeten slagen om te komen tot 10.000 woningen die door sociale 

verhuurkantoren verhuurd worden. 

 

Renovatie en sociale vernieuwing in de private huursector stimuleren 

Vooral de private huursector in Vlaanderen kampt met een ernstig en structureel kwaliteitsprobleem.  

3.44. Groen! wil de renovatie van private huurwoningen stimuleren en de voorraad aan sociale huurwoningen 

in steden en dorpen uitbreiden en vernieuwen. Gaandeweg moet het woningpatrimonium aangepast 

worden aan normen van duurzaamheid en van zuinig energiegebruik met behulp van attestering. 

 

Een stimulerend fiscaal beleid voor verhuurders en een huursubsidie voor huurders  
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3.45. Daarnaast wil Groen! de particuliere huursector in het woonbeleid betrekken. Particuliere verhuurders 

kunnen genieten van een fiscaal voordeel als ze investeren in de bouw en renovatie van huurwoningen en 

deze langdurig verhuren tegen aangepaste prijzen aan de prioritaire doelgroepen van het sociaal 

woonbeleid. Sociale verhuurkantoren moeten hier een veel grotere rol kunnen spelen.  

 

3.46. Om de betaalbaarheid te garanderen, wil Groen! een huursubsidie, gekoppeld aan kwaliteitscriteria en 

richthuurprijzen voor woningen. Iedereen die meer dan een jaar op de wachtlijst voor een sociale woning 

staat, moet ook recht krijgen op een huursubsidie. 

 

Regionalisering van de huurwetgeving 

3.47. Zo’n woonbeleid kan alleen coherent en consistent zijn als de bevoegdheden op één bestuursniveau 

liggen. Daarom bepleit Groen! de regionalisering van de huurwetgeving en van de fiscale instrumenten 

die voor het woonbeleid relevant zijn. 

 

Stimuleer lokale besturen om meer werk te maken van woonbegeleiding.  

Kwetsbare huurders hebben het vaak moeilijk om een woonst te vinden. Ze hebben dikwijls onvoldoende 

kennis van de wetgeving en missen vaardigheden om een goede woonst te zoeken.  

3.48. Een dienst voor huurbemiddeling - waar mogelijk eventueel als onderdeel van een woonwinkel - kan extra 

inspanningen doen voor mensen die het moeilijk hebben om een woonst te vinden: 

 Extra ondersteuning op maat van de cliënt bij het zoeken van een huurwoning  

 Een centraal adviespunt inzake huurwetgeving, rechten en plichten  

 Vorming en opleiding in het zoeken naar een woning  

 Vorming en opleiding in het onderhouden van een woning als huurder  

 Verzamelen van het aanbod aan huurwoningen  

 De woningmarkt in de gaten houden in functie van het beleid  

 Een klussendienst met doelgroepwerknemers (analoog aan het project energiesnoeiers) uitbouwen 

voor kleine herstellingen in de huizen. 

 

3.49. De Vlaamse regering kan via regelgeving minimumvereisten voor woonbegeleidingsdiensten opstellen en 

lokale besturen op dit vlak stimuleren.  

 

3.50. Tot slot mogen er in het kader van de bestrijding van verkrotting en huisjesmelkers geen uithuiszettingen 

meer gebeuren zonder herhuisvesting. 

(voor het gehele programma over wonen verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Wonen’) 

 

Energie-armoede structureel aanpakken. 

Voor de aanpak van energie-armoede wil Groen! een drievoudige aanpak: 

3.51. Groen! wil een meer structurele aanpak om de energiefactuur van gezinnen in armoede omlaag te 

krijgen. Energiescans vereisen opvolgingsmaatregelen,  zowel door maatregelen aan hun (huur)woningen 

(via derdebetalersysteem) als door vervanging van energieverslindende toestellen. Ook moeten alle 
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sociale woningen energiezuinig worden gemaakt. Klimaatbeleid en armoedebeleid gaan hier hand in 

hand. 

 

3.52. Groen! wil de bestaande Lokale Adviescommissies, die mensen met energieschulden moeten bijstaan, 

omvormen tot ruimere ‘Raden voor energiewelzijn’, die kunnen bemiddelen bij betaalachterstallen (ook 

bij commerciële leveranciers) en gezinnen begeleiden bij energiebesparing. Groen! wil garanties dat voor 

de huidige LAC-werking in iedere gemeente een sociaal onderzoek gebeurt door het OCMW, en dat 

dossiers niet louter administratief worden afgehandeld. 

 

3.53. Ten slotte wil Groen! voor iedereen betere garanties om een minimale energievoorziening te garanderen. 

Dat recht op energie veronderstelt een leefbaar minimumpakket van elektriciteit, gas en water dat nooit 

afgesloten mag worden. 

(voor het gehele programma over energie verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Energie’) 

 

Onderwijs: laat de afkomst van kinderen niet langer hun toekomst bepalen 

Ondanks inspanningen om gelijke onderwijskansen te verwezenlijken, blijven de onderwijskansen van kinderen 

uit arme gezinnen en van kinderen van andere etnisch afkomst kleiner dan die van leeftijdsgenoten. De 

dualiteit in ons onderwijs groeit. Recente cijfers tonen aan dat steeds meer leerlingen schoolachterstand 

oplopen. Een op tien jongeren verlaten het onderwijs zonder diploma. Het zijn maar enkele van de rode 

knipperlichten. Willen we vermijden dat armoede van ouders op kinderen wordt doorgegeven, dan is onderwijs 

een van de cruciale hefbomen om die vicieuze cirkel te doorbreken. Dat vereist meer aandacht voor armoede- 

en diversiteit in het onderwijsbeleid.  

Meer dan ooit moet Vlaanderen investeren in jongeren en onderwijs. Op elk moment in hun schoolcarrière 

moeten jongeren nieuwe kansen krijgen. Het beleid en de scholen zullen bijzondere inspanningen moeten 

leveren om achterstelling en uitsluiting definitief uit te bannen. Elke school streeft naar diversiteit en gebruikt 

diversiteit als troef. 

 

Kinderopvang voor elk kind is een recht 

Elk kind heeft recht op een kwalitatieve en betaalbare kinderopvang. Dat maakt kinderen ook sterker om  aan 

hun onderwijscarrière kunnen beginnen. Om dit te bereiken, is het cruciaal om de bestaande ongelijkheid voor 

de schoolleeftijd aan te pakken.  

3.54. Alle gezinnen moeten een beroep kunnen doen op kwalitatieve en betaalbare kinderopvang, waarvan de 

prijs van het inkomen afhangt.  

 

3.55. Kind en Gezin volgt en begeleidt gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 6 jaar. 

 

3.56. De school integreert de buitenschoolse activiteiten in haar werking, zodat alle kinderen er toegang toe 

krijgen. 

 

De kostprijs van leerplichtonderwijs verder terugdringen. 
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Groen! streeft naar kosteloos leerplichtonderwijs voor kinderen en jongeren. Ondanks alle initiatieven blijven 

directe en indirecte schoolkosten vaak wegen op het budget van gezinnen in armoede. Zeker het secundair 

onderwijs is duur. Scholen met een BSO of TSO opleiding zijn in het algemeen duurder dan ASO opleidingen. Dit 

zijn net de richtingen waar vooral jongeren uit gezinnen in armoede ingeschreven worden. Elke jongere moet 

kunnen studeren wat hij/zij graag wil leren. Het financieringssysteem moet van die aard zijn dat alle kinderen 

toegang hebben tot eender welke richting in eender welke school. Hiervoor is een subsidiëring op maat 

noodzakelijk.  

3.57. Wij pleiten voor een studietoelagesysteem op maat van schoolgaande jongeren in het secundair 

onderwijs. Hiervoor kan/moet de verdeelsleutel van de huidige studietoelagen herzien worden, in 

combinatie met het verder optrekken van het voorziene budget voor de studietoelagen van het secundair 

onderwijs.  

 

3.58. Groen! wil waar mogelijk een automatische toekenning van de studietoelagen. De aanvraagformulieren 

voor school- en studietoelagen zijn voor veel (voornamelijk laaggeschoolde) ouders nog te moeilijk om in 

te vullen. Het papierwerk schrikt veel mensen af die er nochtans recht op hebben. Bovendien heeft niet 

iedereen toegang tot internet. Door het toegankelijk maken van databanken moet het mogelijk zijn 

studietoelagen automatisch toe te kennen. In de huidige legislatuur werd hiervoor reeds een studie 

aangevat. We pleiten ervoor dat de Vlaamse regering dit de komende legislatuur realiseert.  

 

De uitval van jongeren in het onderwijs terugdringen 

Om de uitstroom van jongeren zonder diploma drastisch te verminderen, zijn extra inspanningen nodig. De 

mogelijkheden van jongeren zijn daarbij het vertrekpunt. 

3.59. Leerstijl, kennis, kunde en interesses van elke jongere komen tijdens het onderwijstraject aan bod. Zowel 

abstract/theoretische als praktische modules worden uitgewerkt. 

 

3.60. De schotten tussen de onderwijsnetten verdwijnen en het decreet van de oriënterende eerste graad 

wordt uitgevoerd.  

 

3.61. BSO en TSO- richtingen worden geherwaardeerd door meer algemene vorming. Intellectuele criteria voor 

het inschrijven van leerlingen dienen afgeschaft te worden. De interesses en vaardigheden staan centraal. 

 

Een armoedebeleid in elke school ontwikkelen 

In elke school zijn er leerlingen waarvan de ouders - zichtbaar of onzichtbaar - in armoede leven. Aan een 

armoedebeleid is een aantal voorwaarden verbonden: 

3.62. CLB’s of schoolgemeenschappen werven ervaringsdeskundigen in armoede aan. De CLB’s ondersteunen 

deze ervaringsdeskundigen en het armoedebeleid. 

 

3.63. Het onderwijzend personeel krijgt nascholing op het vlak van Gelijke onderwijskansen. 

 

3.64. De CLB’s richten zich prioritair op de ondersteuning en begeleiding van kansarme leerlingen in de 

leerhulp. 
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3.65. In de lerarenopleidingen moet kennis over armoede en de leefwereld van mensen in armoede explicieter 

in de basiscompetenties en in de stagebegeleidingen opgenomen worden. 

 

Een leerrecht invoeren 

Groen! wil een leerrecht voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Daarvoor moet het aanbod groeien en moeten 

drempels verdwijnen.  

3.66. Ook in het volwassenenonderwijs moeten de studiekosten beperkt blijven. 

 

3.67. Mensen in armoede hebben recht op een ‘ontwikkelingskrediet’ dat hen helpt leertrajecten te volgen. 

 

3.68. Een verdere uitbouw van de erkenning van Elders Verworven Competenties moet opgedane ervaring 

beter erkennen. 

 

3.69. Een bedrijf besteedt 2% van de loonmassa aan vorming en opleiding. Een deel van dat bedrag kan ook 

naar vorming en opleiding van toekomstige werknemers gaan. 

(voor het gehele programma over onderwijs verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Onderwijs’) 

 

Werk op maat: van eenzijdige activering naar volwaardige participatie 

De Vlaamse regering voert in het kader van de Lissabon-doelstellingen een doorgedreven activeringsbeleid. Die 

verregaande activering gaat paradoxaal genoeg samen met meer armoede: het aantal mensen dat werkt 

(deeltijds of via oproepcontracten bij interims) en toch onder de armoedegrens belandt, neemt toe. 

Armoedebestrijding vraagt een ander activeringsbeleid, dat meer oog heeft voor de mogelijkheden van 

mensen in armoede. Groen! wil het eenzijdige activeringsbeleid daarom ombouwen tot een sociaal 

participatiebeleid. Vele mensen in armoede hebben immers te maken met meervoudige problemen. Vaak 

staan persoonlijke, sociale, emotionele en materiële problemen een duurzame economische en sociale 

participatie in de weg. Pas als deze problemen zijn opgelost, zetten deze mensen de stap naar werk en de 

samenleving.  

Op de arbeidsmarkt is er een tekort aan aantrekkelijke jobs met goede arbeidsvoorwaarden die te combineren 

zijn met de gezins- en persoonlijke situatie van lagergeschoolden. Groen! vraagt daarom dat de Vlaamse 

regering investeert in een participatiebeleid voor mensen met minder kansen: in opvang, zorg, mobiliteit en 

inkomen. 

3.70. Het huidige activeringsdiscours focust te veel op werk en te weinig op armoede. Ook mensen met 

meervoudige problemen moeten kansen op werk op maat krijgen, maar dan zonder dat ze opnieuw 

uitgesloten worden wanneer de tewerkstelling moeilijk loopt.  

 

3.71. Een participatiebeleid waardeert en vertrekt van de kracht van mensen die leven in armoede. Het werkt 

de uitsluitingmechanismen weg en geeft mensen die in armoede leven volwaardige rechten, alsook de 

kans om te experimenteren en te leren via vormen van vrijwilligerswerk. Daarom mag vrijwilligerswerk 

niet bestraft mag worden als men werkloos is. 

 

3.72. Groen! vraagt een uitbreiding van het aantal jobs in de sociale economie, waar men juist kan vertrekken 

van de krachten van mensen in armoede. Ook de uitbouw van buurt- en nabijheidsdiensten en 
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buurtontwikkelingsdiensten is hierbij cruciaal. Ten slotte moet de Vlaamse regering de structurele 

onderfinanciering van arbeidszorg aanpakken en het aantal plaatsen uitbouwen. (zie ook hoofdtsuk 

economie). 

 

3.73. We stellen vast dat er bij relatief meer mensen uit kansengroepen een transmissie van het dossier van 

VDAB naar RVA plaatsvindt, met een verhoogde kans op schorsing als gevolg. Vooral laaggeschoolden 

hebben hogere transmissiekansen. Vaak zien we dat niet een gebrek aan motivatie, maar 

welzijnsgerelateerde problemen aan de grondslag liggen van de redenen van transmissie. Mensen in 

armoede zijn soms minder communicatief, minder zelfzeker, of kunnen gewoon de regelgeving niet 

volgen en zijn daardoor minder in staat zich op een overtuigende manier te verdedigen. Het gevolg is niet 

zelden dat mensen hun werkloosheidsuitkering, en dus hun inkomen, verliezen. Daarenboven worden ze 

vaak niet meer begeleid naar andere mogelijkheden om een inkomen te verwerven zoals een leefloon, of 

toegankelijke, kwalitatieve tewerkstelling. Ze vallen zonder enige vorm van inkomen en komen zo in nog 

extremere armoede terecht. Vandaar dringen we aan dat er geen schorsing van werkloosheidsuitkering 

gebeurt, zonder dat er ook begeleiding voorzien is naar leefloon. 

 

3.74. Ten slotte moet er specifieke aandacht gaan naar bereikbaarheid (mobiliteit) en betaalbare kwalitatieve 

kinderopvang als randvoorwaarden. 

(voor het gehele programma over werk verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Werk’) 

 

Gezondheid: bestrijd de ongelijkheid voor ziekte en dood. 

Mensen in armoede hebben vaker gezondheidsproblemen. Ook hun levensverwachting is tot 10 jaar korter dan 

mensen bovenaan de inkomensladder. Bovendien doen ze vaak minder beroep op gespecialiseerde 

gezondheidszorg, omwille van financiële en culturele drempels. Groen! wil de schrijnende ongelijkheid op het 

vlak van gezondheid dringend aanpakken. Zowel federaal als op het niveau van de gemeenschappen zijn extra 

inspanningen noodzakelijk. 

 

Groen! wil de eerstelijnszorg versterken 

Een betaalbare, bereikbare en kwaliteitsvolle eerstelijnszorg is een basisvoorwaarde voor een goede 

gezondheid en gezondheidszorg. De Vlaamse overheid moet hierin mee investeren. 

3.75. Drempels dienen verlaagd te worden door betere samenwerking. Centra voor geestelijke 

gezondheidszorg, gezondheidscentra en associaties van huisartsen die multidisciplinair werken, krijgen 

een aanvullende vergoeding wanneer ze ook een kansarm publiek bereiken realiseren. Bij huisartsen 

willen we ook het gebruik van de derdebetalersregeling aanmoedigen. 

 

3.76. Groen! wil de uitbouw en werking van wijkgezondheidscentra stimuleren. 

 

3.77. Een gerichter preventiebeleid voor tandverzorging. De Logo’s, Centra voor Leerlingenbegeleiding en 

tandartsen doen meer inspanningen voor cariësopsporing en promotie van goede mondhygiëne. Waar 

nodig kan tandverzorging in of via de school overwogen worden, niet enkel preventief maar ook voor de 

behandeling van standaardproblemen zoals cariës. 
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3.78. Thuiszorg moet voor iedereen betaalbaar en beschikbaar zijn. Inkomensgerelateerde bijdragen zijn 

hiertoe het beste middel. De diensten die vooral lagere inkomensgroepen bereiken en daardoor minder 

inkomsten ontvangen, krijgen hiervoor een financiële compensatie. 

 

3.79. Groen! wil de werking van de consultatiebureaus van Kind en Gezin verder versterken. Preventieve 

gezondheidszorg tijdens de zwangerschap en vanaf de geboorte is een basisrecht voor elk kind en 

verbetert de volksgezondheid. 

 

3.80. Ten slotte moet ook voor mensen met een precair of ontbrekend verblijfsstatuut de gezondheidszorg 

verbeteren. De medewerkers van de eerstelijnsgezondheidszorg dienen voldoende geïnformeerd, 

gemotiveerd en ondersteund te worden om efficiënte zorg te bieden aan mensen. Alle OCMW’s moeten 

hierbij hun verantwoordelijkheid nemen. 

 

Groen! wil ook een maximumfactuur voor niet-medische zorgkosten. 

De uitgaven voor niet-medische kosten bij zorgbehoevenden kunnen hoog oplopen. Gemiddeld geven 

zorgbehoevenden 125 euro per maand uit, of 9,5% van hun inkomen, aan niet-medische kosten zoals 

verzorgingsmateriaal, mantelzorg, dagopvang of hulp in het huishouden. Voor de groep met de 10 % hoogste 

uitgaven gaat het om gemiddeld 394 euro per maand, of een derde van hun inkomen. De tussenkomst via de 

Vlaamse zorgverzekering van 125 euro per maand is dus onvoldoende voor de zwaar zorgbehoevenden.  

3.81. Groen! vraagt daarom dat de Vlaamse regering - naar analogie met de maximumfactuur in de medische 

zorg – een maximumfactuur in de niet-medische zorg uitwerkt. De maximumfactuur in de niet-medische 

vult zo de zorgverzekering verder aan. 

 

3.82. Verder wil Groen! ook dat Vlaanderen samen met de mutualiteiten een derdebetalersysteem in de niet-

medische zorg invoert. 

 

Gezondheidscampagnes die aansluiten bij de leefwereld van mensen in armoede 

Mensen in armoede hebben minder mogelijkheid om gezonde keuzes te maken. De keuze voor een 

evenwichtige voeding, een gezonde woning, een veilige job is niet zo vanzelfsprekend.  

3.83. Gezondheidscampagnes die geen rekening houden met de materiële, sociale en psychologische drempels 

van mensen in armoede, pakken geen verf. Om gelijke kansen op een gezonde levensstijl te bevorderen, 

moet het gezonde aanbod voor iedereen bereikbaar zijn. Dan pas kan er sensibilisatie op maat van 

mensen in armoede én samen met hen, worden opgezet. Het Vlaamse gezondheidsbeleid moet de lokale 

besturen ondersteunen om een sectoroverschrijdend preventiebeleid te ontwikkelen. 

 

Aanbod geestelijke gezondheidszorg versterken 

Geregeld kampen mensen in armoede met psychische problemen of met verslavingsproblemen. Tegelijk is het 

aanbod aan hulpverlening onvoldoende. Er zijn soms lange wachtlijsten en zeker voor mensen van andere 

etnische afkomst is er amper een aanbod van geestelijke gezondheidszorg op maat.  

3.84. Het uitbouwen van laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg op maat moet daarom een prioriteit zijn. 

Daarbij moet men ook meer ‘outreachend’ werken. 
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Zorg en gezinsondersteuning op maat van mensen in armoede 

3.85. Groen! wil een automatische toekenning van rechten waar mogelijk. Door verschillende drempels bereikt  

een aantal heel goede maatregelen (studietoelagen, recht op vrijstelling van een aantal betalingen, 

OMNIO-statuut, …) te vaak niet die mensen waarvoor ze bedoeld zijn. Het is dan ook noodzakelijk dat de 

overheid een groot onderzoek opzet, met participatie van doelgroepenorganisaties, over welke rechten 

automatisch kunnen toegekend worden.  

 

3.86. Vaak leidt armoede tot problematische opvoedingssituaties. Groen! wil meer preventie. We willen 

initiatieven ondersteunen die kunnen vermijden dat jongeren binnen de Bijzondere Jeugdhulp belanden, 

zowel binnen als buiten de hulpverlening. We vragen hierin een verdere uitwerking en ondersteuning van 

initiatieven zoals steungezinnen, integrale gezinsondersteuning, een goede ontwikkeling van de 

opvoedingswinkels, vertrouwenspersonen, werkingen binnen de verenigingen waar armen het woord 

nemen, vrijetijdsinitiatieven, …  

 

3.87. Daarnaast vragen we ook meer afstemming en samenwerking tussen preventieve initiatieven binnen en 

buiten de Integrale Jeugdhulp. We vragen een visie, zonder hiervoor veel kaders of structuren te gaan 

maken en zonder dat dit een aparte sector wordt van en/of een inrijpoort wordt voor de Integrale 

Jeugdhulp. 

 

3.88. Ten slotte zijn de huidige wachtlijsten voor de jeugdhulp voor jongeren onaanvaardbaar. Groen! wil een 

noodplan om deze weg te werken. 

(voor het gehele programma over gezin en over jeugd verwijzen we naar de hoofdstuk ‘Gezinsbeleid’ en ‘Jeugd’) 

 

Armoede verkleurt: meer aandacht aan diversiteit in het armoedebeleid 

De armoede is de voorbije jaren sterk verkleurd, zeker in de steden. Liefst de helft van de Vlamingen van 

Marokkaanse en Turkse origine zou onder de armoedegrens leven. De situatie bij migranten uit andere landen 

is waarschijnlijk niet echt beter, die van mensen zonder papieren nog veel slechter. De globalisering brengt ook 

armoede uit het zuiden in onze steden.  

3.89. Wil het armoedebeleid in de 21ste eeuw effectief zijn, dan zal het zich meer moeten bezighouden met het 

samenvallen van sociale en etnische uitsluiting. Groen! wil een algemeen sociaal- en armoedebeleid waar 

kan, en een aanvullend categoriaal beleid waar het moet. De achterstelling van kinderen van andere 

etnische afkomst in het onderwijs vereist dringend extra maatregelen. Hetzelfde geldt voor de 

onaanvaardbaar hoge werkloosheidscijfers bij jongeren van andere etnische afkomst. Om volwaardig 

burgerschap waar te maken voor mensen van andere etnische afkomst, moeten de structurele 

achterstelling en armoede verdwijnen.  

 

3.90. Groen! wil investeren in een interculturalisering van de hulpverlening, zodat het ook voor nieuwkomers 

een aanbod op maat kan zijn. Verder moeten ook de verenigingen waar armen het woord nemen moeten 

hun werking meer afstemmen op de groeiende verkleuring van de armoede. 

 

Oriëntatiecentra voor mensen zonder wettig verblijf  



 Armoede  

219 
 

Een transparanter en humaner asiel- en regularisatiebeleid is een federale bevoegdheid. De Vlaamse overheid 

kan wel bijstand leveren aan personen met het oog op de sociale cohesie.  

3.91. Zo kan de Vlaamse overheid werk maken van oriëntatiecentra voor mensen zonder wettig verblijf. In deze 

centra kunnen zij begeleid en georiënteerd worden naar een wettig verblijf in België of in het buitenland. 

 

(voor het gehele programma over diversiteit verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Diversiteit’) 

 

Recht op vrije tijd: drempels voor cultuur- en sportparticipatie opheffen 

Het participatiedecreet heeft als doelstelling om de drempels voor participatie aan cultuur weg te nemen. Toch 

zijn voor mensen in armoede nog extra maatregelen nodig. 

3.92. De armenverenigingen hebben een rol in het begeleiden van mensen naar cultuur en sport. Zij worden 

ook betrokken bij de invulling van de toelage voor cultuurparticipatie. 

 

3.93. Groen! wil een algemeen niet-stigmatiserend kortingsysteem, een algemene vrijetijdskaart die in heel 

Vlaanderen gebruikt kan worden. Dit systeem dient het mogelijk te maken dat mensen in armoede 

financiële en andere drempels kunnen overwinnen en daardoor kunnen participeren aan sport, cultuur en 

vrije tijd. 

 

3.94. Naast financiële drempels bestaan er nog sociale drempels. Deze willen we wegwerken door te investeren 

in toeleiding op maat.  

 

3.95. Mensen in armoede moeten ook aan cultuurproductie kunnen doen. Dat vereist onder meer ruimte voor 

laagdrempelige en duurzame sociaal-artistieke projecten met, door en voor mensen in armoede.  

 

3.96. Groen! wil een grondige evaluatie van het participatiedecreet, waarbij doelgroeporganisaties mee 

betrokken zijn. 

(voor het gehele programma over cultuur en sport verwijzen we naar het hoofdstukken ‘Cultuur’ en ‘Sport’) 

 

De digitale kloof verkleinen 

Beschikken over een computer, over e-mail en over toegang tot internet wordt op steeds meer domeinen een 

voorwaarde om mee te kunnen in onze maatschappij. Scholen veronderstellen toegang tot internet, om te 

solliciteren wordt het onmisbaar, en de dienstverlening van bedrijven en van de overheid digitaliseert. Maar 

niet iedereen heeft toegang: de digitale kloof groeit. Er zijn verschillen ontstaan op vlak van toegang, gebruik 

en kwaliteit van het gebruik. Deze verschillen hebben een heel grote impact op mensen in armoede. 

3.97. Groen! wil de toegang tot computer en internet voor mensen in armoede garanderen via toegankelijke 

plaatsen en het uitbreiden van e-inclusieprojecten.  

 

3.98. Daarnaast wil Groen! de garantie dat alle basisdienstverlening van de overheid en inzake 

nutsvoorzieningen ook via niet-elektronische weg beschikbaar blijft.  
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Mensen in armoede als volwaardige partners betrekken 

3.99. Groen! wil een armoedebeleid in dialoog met mensen in armoede, met ervaringsdeskundigen en met de 

verenigingen waar armen het woord nemen. Dankzij het armoededecreet is de dialoog met 

armoedeorganisaties en de inzet van ervaringsdeskundigen in de armoede verankerd. Groen! wil de 

ondersteuning van de verenigingen waar armen het woord nemen verder uitbouwen.  

 

3.100. Mensen die in armoede leven moeten een eerlijke kans krijgen om de opleiding tot 

ervaringsdeskundige te volgen. Dat kan met een ondersteuningsbeurs ter hoogte van de huidige 

maximale studiebeurs. 

 

3.101. Groen! wil op ieder beleidsdomein structurele  maatregelen om armoede en uitsluiting te bestrijden. 

Wanneer maatregelen een impact hebben op de positie van kwetsbaren in onze samenleving, willen we 

de impact vooraf onderzoeken. Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding moet verder uitgroeien tot een 

beleidsinstrument dat in ieder beleidsdomein het armoedebeleid stuurt.  

 

3.102. Groen! wil meer vormingen over de leefwereld van mensen in armoede. Armoede is een complex 

gegeven en is meer dan geen inkomen hebben. Armoede zorgt ook voor een sterke psychologische 

belasting en kwetsbaarheid.  Ondanks het grote aanbod van diensten en hulpverleners hebben mensen 

het gevoel dat ze nergens terecht kunnen omdat ze vaak op onbegrip botsen. Hulpverleners, consulenten, 

leerkrachten, directeurs van organisaties en instellingen of OCMW-raadsleden kennen de leefwereld van 

mensen in armoede vaak onvoldoende, hoewel ze geregeld in contact komen met mensen in armoede. 

Vorming aan hen is van groot belang om meer inzicht te krijgen in de leefwereld van mensen die in 

armoede leven. De expertise van initiatieven als Armoede In-Zicht en Bind-Kracht moet hiervoor meer 

worden ingezet en structureel ondersteund. 

 

Een sterker armoedebeleid vraagt sterkere instrumenten 

3.103. Om armoedebestrijding echt aan te pakken op regeringsniveau dient de coördinerende minister 

armoedebestrijding meer armslag te krijgen ten aanzien van zijn of haar collega’s op vlak van 

armoedebestrijdende maatregelen. Zo kan er een sterkere sturing ontstaan om de uitvoering van 

noodzakelijke domeinoverschrijdende maatregelen effectief te realiseren. 

 

3.104. Een armoedetoets is in Vlaanderen sinds 2004 zogezegd van kracht en werd geïntegreerd binnen de 

RIA (Regulerings-impact-analyse). Deze armoedetoets is echter niet verplicht en wordt slechts heel 

uitzonderlijk toegepast. Bedoeling van de armoedetoets is dat er voor alle nieuwe regelgeving en 

beslissingen nagegaan wordt welke impact dit heeft op vlak van het bestrijden van armoede. Groen! wil 

een betere, werkbare en verplichte armoedetoets invoeren. 

 

3.105. Omdat de armoede geconcentreerder is in de steden, vraagt Groen! een versterking van het Vlaamse 

stedenbeleid. In het Vlaamse Stedenfonds willen we opnieuw een grotere nadruk op armoedebestrijding 

en versterking van de leefbaarheid in achtergestelde wijken. 

 

Lokaal sociaal beleid: van plannen maken naar reële stappen vooruit. 

3.106. Groen! wil het lokaal sociaal beleid versterken. Samenwerking tussen steden en gemeenten, OCMW’s 

en particuliere organisaties als Centra Algemeen Welzijnswerk, integratie- en werkgelegenheidsprojecten, 



 Armoede  

221 
 

opbouwwerk en anderen moeten het lokaal sociaal beleid meer slagkracht geven, waar mogelijk in 

dialoog met verenigingen waar armen het woord nemen. 

 Het verticaal permanent armoedeoverleg binnen elk beleidsdomein moet door de nieuwe regering zo 

snel mogelijk worden opgestart. Elke bevoegde minister brengt daartoe andere actoren uit het 

middenveld en armen rond de tafel in overleg met het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen 

het woord nemen.  

 Ook andere overlegstructuren zoals het Steunpunt ter bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en 

bestaansonzekerheid zouden politiek beter opgevolgd moeten worden. Hun tweejaarlijkse 

opvolgingsverslagen – zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord van 1998 –  moeten in de 

regeringen worden besproken en meegenomen worden voor de opstelling van het Vlaams Actieplan 

Armoedebestrijding.  

 De inspraakstructuren uit dit armoededecreet moeten zoveel mogelijk worden afgestemd op de 

werking van de strategische adviesraden. Armoedebestrijding vereist immers een integrale aanpak. In 

elk beleidsdomein moeten de verschillende actoren (ook de armen) evalueren wat de effecten van het 

beleid op armoede zijn.   
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Diversiteit 

 

Investeren in volwaardig burgerschap. 

Vlaanderen heeft vele gezichten. Mensen zijn niet in één vakje onder te brengen. We zijn man of vrouw, jonger 

of ouder, werkend en/of anders actief, hebben een vaste relatie of niet, kinderen of niet, zijn minder of meer 

gekleurd, hetero, homo of bi, gelovig of niet, in alle combinaties. Onze diversiteit is een samenspel van etnische 

afkomst, religie, sekse, gezinsvorm en leeftijd.  

Mensen kiezen vandaag meer zelf hoe ze hun leven inrichten, er is steeds minder sprake van één eenduidige 

norm. Die keuzevrijheid is eigen aan een democratie, net zoals het accepteren en waarderen van verschillen 

tussen mensen.  

Groen! gelooft in persoonlijke vrijheid en in het maken van eigen keuzes. Diversiteit geeft onze samenleving 

meer kleur. Daarom mag je mensen niet botweg ‘normaliseren’ tot een en dezelfde standaard. Maar diversiteit 

zorgt ook voor spanningen en conflicten, als ze niet goed wordt aangepakt, van discriminatie tot 

samenlevingsconflicten, van structurele achterstelling tot debatten over culturele verschillen.  

Groen! wil een sterk diversiteitbeleid, om ervoor te zorgen dat alle mensen volwaardig en evenwaardig kunnen 

deelnemen aan het maatschappelijk leven. Volwaardig burgerschap is daar de hefboom voor. Hier schetsen we 

onze voorstellen voor een diversiteitbeleid dat inspeelt op etnische diversiteit, op gender en op de positie van 

holebi’s.  

(Voor de aanpak van leeftijdsdiscriminatie en specifieke maatregelen voor ouderen verwijzen we naar het 

hoofdstuk ‘Ouderen’. Onze voorstellen voor mensen met een handicap staan in het hoofdstuk welzijn.) 

 

Een diversiteitbeleid is goed voor iedereen  

3.107. Groen! wil een diversiteitbeleid voor alle inwoners van Vlaanderen waar dat kan, met specifieke 

maatregelen voor de achtergestelde groepen waar dat nodig is.  

 

3.108. Groen! wil dat de Vlaamse overheid een coherent gelijkekansenbeleid uitwerkt op al haar 

bevoegdheidsdomeinen. Dit beleid moet een bekommernis zijn van de hele regering, gecoördineerd door 

de minister van Gelijke Kansen. 

 

3.109. Groen! wil geregeld een onafhankelijke evaluatie van het beleid om de effecten op maatschappelijk 

kwetsbare groepen te toetsen. Concrete actieplannen per sectoren, opgesteld in samenspraak met de 

betrokkenen en met duidelijke streefcijfers, moeten de bestaande achterstanden en discriminaties van 

groepen gericht wegwerken. 

 

3.110. Het opstellen en voeren van een diversiteitbeleid wordt een voorwaarde voor subsidiëring door de 

Vlaamse overheid. 

 

3.111. Het Vlaamse diversiteitbeleid is een geïntegreerd beleid. Dit betekent dat ook elke minister 

verantwoordelijk is voor gelijke kansen en emancipatiedoelstellingen binnen haar/zijn beleidsdomein. Het 

gelijkekansenbeleid is transversaal maar coherent. Dit vergt voldoende uitbouw van de ondersteunende 

administratie, van het middenveld en van het wetenschappelijk onderzoek. Groen! wil een verdere 
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uitbouw van de Interdepartementale Commissie Gelijke Kansen, en minstens één diversiteitmedewerker 

op elk kabinet en in elk departement. Bij de opmaak van de begroting moet rekening worden gehouden 

met gelijkheid. Hiervoor moet de regering jaarlijks een gelijkekansennota opnemen bij de toelichting op 

de begroting. Bij het opstellen van de begroting moet een genderanalyse gemaakt worden van de 

overheidsuitgaven, belastingdruk en belastingopbrengsten en andere financiële inkomsten en budgetten 

(= genderbudgetting).  

 

3.112. Een solidaire samenleving probeert haar kwetsbare groepen sterker te maken. Groen! wil dat mee 

bereiken door de organisaties van (bijvoorbeeld) armen, allochtonen en holebi’s te ondersteunen en een 

volwaardige plaats te geven in het maatschappelijke debat. Inzet van meer personeel en middelen voor 

deze organisaties betekent een versterking van het maatschappelijk middenveld. 

 

3.113. Wie als individu een bepaalde achterstelling ondervindt, hoort toegang te hebben tot een neutrale 

klachtenprocedure of aanspreekpunt. 

 

Volwaardig burgerschap vraagt investeringen in de groeiende etnische diversiteit. 

De verscheidenheid in etnische achtergrond in Vlaanderen en Brussel, zeker in onze steden, neemt sterk toe. 

Sommige wijken in onze steden zijn de voorbije decennia grondig van uitzicht veranderd, onder meer door een 

falend beleid op het vlak van ruimtelijke ordening en huisvesting met structurele achterstelling in bepaalde 

wijken tot gevolg. Dat leidde bij een deel van de mensen die van generatie op generatie in die wijken wonen 

tot een begrijpelijk gevoel van vervreemding. De sociale toestand van grote groepen allochtonen is slecht. Er is 

achterstand op vlak van werk, inkomen, opleiding en huisvesting. Een van de redenen daarvoor is het 

structurele racisme, dat onvoldoende tegenwind krijgt. Mensen worden kansen ontnomen. Vele allochtonen 

voelen zich tweederangsburgers. Dit verhaal heeft ook een keerzijde. Aan de kant van de allochtonen worden 

de kansen die geboden worden, niet altijd benut. Er is bij sommigen een algemene negativiteit tegen deze 

samenleving ontstaan, die soms als excuus dient om zelf geen verantwoordelijkheid of positieve initiatieven te 

nemen. Bovendien versterken beide processen elkaar. De groepen keren elkaar de rug toe. En dat is een 

slechte zaak. We moeten dringend manieren zoeken om die polarisatie te overstijgen. 

3.114. Groen! wil de multiculturele samenleving omvormen tot een interculturele samenleving, gebonden 

door volwaardig burgerschap. Dit burgerschap is gestoeld op wederzijdse verantwoordelijkheid, vertaald 

in rechten en plichten van en voor elke mens. Een interculturele samenleving is voor Groen! het antwoord 

op conflicten die kunnen ontstaan wanneer mensen met verschillende achtergronden en zienswijzen 

samenleven.  

 

3.115. De multiculturele samenleving vraagt om een goede ‘organisatie’, willen we de rijkdom die ze in zich 

draagt, tot zijn recht laten komen. Dat vraagt om een samenleving die bindtekens plaatst tussen de 

verschillen. Uitgangspunten van rechten en plichten zijn de grondwet, het Europees verdrag voor de 

Rechten van de Mens en de VN-Mensenrechtenverdragen. De voorbije eeuwen hebben we immers 

belangrijke rechten en vrijheden opgebouwd. De gelijkheid tussen man en vrouw, godsdienstvrijheid, 

scheiding van kerk en staat, bescherming van de persoonlijke levenssfeer of een krachtig optreden tegen 

discriminatie zijn voor Groen! basiswaarden van onze democratie. Het zijn spelregels waar eenieder zich 

aan moet houden. Het recht op anders-zijn eindigt waar de rechten van anderen in het gedrang komen.  

 

3.116. In een groene toekomstvisie hebben alle bewoners zicht op gelijke toegang tot levenskansen en 

machtsbronnen. Door te erkennen dat iedereen vooruit wil in zijn/haar leven, kan heel de samenleving er 

op vooruit gaan. Elke bewoner heeft het recht zich te ontplooien, waarbij diegenen die onderaan de 
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maatschappelijke ladder staan het meeste recht hebben op sociale stijging. Het komt er dan ook op aan 

de ambities van mensen als vertrekpunt te nemen en op de verschillende levensvlakken stijgingskansen 

mogelijk te maken.  

 

Bestrijden van ongelijkheid en racisme vraagt dialoog 

In onze multiculturele samenleving is een belangrijke emancipatiestrijd aan de gang, van grote groepen 

allochtonen met erg ongelijke startposities. Velen voelen zich uitgesloten. Wij voelen ons betrokken bij dat 

dagelijkse gevecht om de barrières te overwinnen. Verantwoordelijkheden moeten daarbij eerlijk worden 

toegewezen. Sterke actoren zoals de overheid of grote bedrijven kunnen meer doen dan individuen die laag op 

de maatschappelijke ladder staan. Dit is alvast een verschil tussen een linkse en een rechtse visie.  

3.117. Racisme is nog wijd verspreid. Daarnaast hebben ook fenomenen als de toenemende haat tegen 

moslims een stigmatiserende en uitsluitende werking. Groen! vraagt een ‘zero tolerance’ tegenover 

iedere vorm van racisme en discriminatie. 

 

3.118. Binnen de multiculturele samenleving willen we processen van verzuring en verrechtsing tegengaan. 

De voorbije decennia zijn fenomenen als racisme, islamfobie, assimilatiedwang en uitsluiting sterker 

geworden. Deze processen, aangevuld met heel wat internationaal onrecht, voeden op hun beurt 

gebrekkige integratiewil, onderdrukkend traditionalisme en religieus extremisme binnen allochtone 

gemeenschappen. Zonder te veralgemenen, moet deze spiraal erkend, alvorens ze doorbroken kan 

worden. Wij erkennen ook de gevoelens van vervreemding van autochtonen die hun steden drastisch 

hebben zien veranderen. Al hun terechte bekommernissen moeten beluisterd worden. Cruciaal zijn 

dialoog en wederzijds begrip.  

 

Volwaardig burgerschap: iedereen bepaalt mee de toekomst 

3.119. Volwaardig burgerschap betekent de mogelijkheid om deel te nemen aan het publieke leven en vooral 

om mee vorm te geven aan de samenleving. Burgerschap gaat dan ook over vrijheid, autonomie en 

oordeelsvermogen van mensen, maar ook over het kernbegrip algemeen belang. In ieder geval is een 

politieke gemeenschap voor ons meer dan de optelsom van alle individuele belangen. 

 

3.120. Volwaardig burgerschap is ook de basis voor een succesvolle interculturele samenleving. Dat staat 

open voor iedereen die hier gedurende een zekere tijd woont, ongeacht origine, geslacht, religie, sociale 

afkomst, enz. Het is een set van gelijke rechten en verantwoordelijkheden. Het verschil tussen Groen! en 

de meeste andere partijen is dat we dit burgerschap echt willen waarmaken. We willen een actief beleid 

om grote groepen mensen niet aan hun lot over te laten. We erkennen de grote sociale ongelijkheid en 

ongelijke machtsverhoudingen. We verzetten ons systematisch tegen flagrante en subtiele vormen van 

racisme. De wet geldt voor iedereen, daarbinnen willen we maximale vrijheid voor mensen en groepen, 

geen assimilatiedruk. Voor ons zijn mensen die hier wonen, laat staan hun kinderen die hier geboren zijn, 

niet langer ‘te gast’, maar burgers zoals iedereen. 

 

3.121. Volwaardig burgerschap valt uiteen in een politieke, sociaaleconomische/ecologische en culturele 

dimensie. 

 Politiek: alle burgers genieten een aantal politieke rechten, zoals stemrecht, het recht om zich te 

verenigen, vrijheid van mening, inspraakmogelijkheden, … Daarnaast hebben ze ook een 
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verantwoordelijkheid om de principes van de democratische rechtstaat te respecteren. Racisme, 

seksisme, politiek geweld, … kunnen niet. 

 Sociaaleconomisch: burgers hebben recht op waardige levensomstandigheden, een gezonde 

leefomgeving, werk, degelijk onderwijs, betaalbare huisvesting, … Daarnaast moeten burgers 

bijdragen tot de belastingen, het milieu respecteren, betrokken zijn bij het onderwijs van hun 

kinderen, … 

 Cultureel: iedereen moet qua levensstijl en levensbeschouwing zichzelf kunnen zijn. Dit veronderstelt 

onder meer godsdienstvrijheid, onderwijsvrijheid, … Alles moet wel binnen het kader van de 

democratische rechtstaat passen. Cultuur en religie mogen individuen die een andere weg willen 

volgen, niet onderdrukken. Denk aan de weerstand die gemengde koppels of holebi’s ondervinden. 

 

3.122. Burgerschap kan opgebouwd worden op verschillende schaal: een land, een regio, een stad, een wijk, 

… Op al die niveaus krijgt iedereen kansen om te participeren en zich verbonden te voelen. We willen 

mensen niet op één identiteit vastpinnen of hen dwingen alle eigenheid op te geven (assimilatie). Op 

ieder van deze niveaus kunnen aanhorigheden en vormen van burgerschap ontstaan, die elkaar kunnen 

aanvullen en versterken. We willen burgerschap op verschillende niveaus aanmoedigen. 

 

Het individu is als aanknopingspunt voor emancipatie onvoldoende. Ook groepen zijn belangrijk.  

Minderheden zijn sociaal vaak kwetsbaarder. Daarom mag en moet op sommige punten een 

doelgroepenbeleid gevoerd worden. We verwerpen dus de liberale gedachte dat alleen individuen tellen. De 

eigen groep kan soms een cruciaal opvangnet zijn van waaruit mensen sterker worden en beter kunnen 

participeren.  

 

Iedereen mee verantwoordelijk maken: alles samen op tafel 

De concrete invulling van de ‘rechten en plichten’ die mensen van een multiculturele samenleving met elkaar in 

verbinding stelt, is uiteraard voortdurend onderwerp van debat.  Bij dit debat moet iedereen betrokken 

worden, ook diegenen die totnogtoe weinig tot niet betrokken zijn geweest: armen, migranten, mensen zonder 

wettig verblijf, … Dit vereist ook het versterken van organisaties van migranten, armen, mensen met een 

handicap en andere groepen.  

3.123. Alle sterke actoren die sleutels in handen hebben, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. In het 

bijzonder overheden moeten kansen die zij geven aan mensen  uit kansengroepen meer in de verf zetten. 

Op die wijze kunnen ook andere stakeholders als sociale partners, scholen en bedrijven over de brug 

gehaald worden om initiatieven te nemen inzake de structurele sociale achterstelling van kwetsbare 

groepen op vlak van werk, wonen, onderwijs en inkomen. Bij volwaardig burgerschap is het heel 

belangrijk te denken in termen van daadwerkelijke toegang. Anders blijft het participatie op papier.  

 

3.124. Dit veronderstelt ook meer investeren in de interculturalisering van diensten, in optreden tegen 

discriminatie en in streefcijfers. Concrete maatregelen kunnen de kansen van mensen verhogen, zoals 

betere gelijkschakeling of gedeeltelijke valorisering van buitenlandse diploma’s, en erkenning van elders 

verworven competenties (EVC’s).   

 

3.125. Cultureel staan we voor ‘actief pluralisme’, voor alle groepen.  Noch op bestuurlijk, noch op filosofisch 

vlak kan actief pluralisme betekenen dat er geraakt wordt aan de scheiding tussen kerk en staat en de 

humanistische waarden van de Verlichting. Dit betekent dat binnen de grenzen van de democratische 
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rechtstaat maximale levensbeschouwelijke vrijheid mag gelden. Daarom zijn we tegen de 

hoofddoekenverboden in openbare diensten. Maar de rechtstaat impliceert ook dat iedereen het recht 

heeft om niet tot een bepaalde levensbeschouwing te behoren. 

 

Dialoog, participatie en interculturalisering 

Wij willen dat in het debat over de multiculturele samenleving en andere culturen het respect terugkeert. 

Veralgemeningen kunnen niet. Vrije meningsuiting is een groot goed, maar betekent niet dat al het verbale 

geweld tegen bevolkingsgroepen ook moreel aanvaardbaar is. Wij verwachten dat politieke verantwoordelijken 

op verscheidene niveaus hun nek uitsteken tegen dergelijke stemmingmakerij en de boodschap geven dat 

iedereen erbij hoort.  

Emancipatie en beter samenleven vereisen tweerichtingsverkeer. Ze kunnen niet eenzijdig vanuit de (liberale of 

conservatieve) visie van autochtone elites worden opgedrongen. Achtergronden en leefwerelden van mensen 

zijn vaak erg verschillend. Met uitsluiting (denk aan taalcriteria voor sociale basisvoorzieningen), beledigingen 

(denk aan de islamfobie) of het opgeheven vingertje krijg je vooral averechtse effecten.  

3.126. De samenleving en het beleid moeten rekening houden met de sterk verschillende culturele, financiële 

en intellectuele startposities van mensen. Er zijn grenzen aan het responsabiliseren van zwakkere 

groepen. Wederzijds begrip en een zoektocht naar goede methodieken om mensen te bereiken, leveren 

meer op dan culpabilisering of assimilatiedwang. Een hoofddoek, anderstalige ouders die de leerkracht 

niet verstaan, of een niet-perfecte taalbeheersing waar dat niet essentieel is, mogen niet tot feitelijke 

uitsluiting te leiden. 

 

3.127. In diensten, zoals onderwijs, zorg en politie, moet men meer investeren in interculturalisering. Niet 

alle mensen beantwoorden aan het profiel van de gemiddelde westerse middenklasser. Diensten moeten 

met die diversiteit kunnen en willen omgaan. Groen! wil investeren in meer training. 

 

3.128. Kennis van het Nederlands (of voor Brussel ook Frans) maakt communicatie mogelijk en is een cruciale 

voorwaarde voor dialoog. Het opent ook deuren naar de arbeidsmarkt, naar begeleiding van kinderen op 

school, ... Het leren van de taal is de eerste stap om de kansen die het burgerschap biedt, te kunnen 

grijpen. Tegelijk moet het aanbod van cursussen en methodieken op maat verder uitgebreid worden, 

zowel voor nieuwkomers als voor migranten die hier reeds langer zijn. Anderstalige ouders van 

schoolgaande kinderen moeten permanent worden aangemoedigd thuis de taal van het land meer ruimte 

te geven (bv. meer Nederlandstalige jeugdboeken, Nederlandstalige TV , Vlaamse kranten). We 

verwerpen evenwel discriminatie in de toegang tot fundamentele (sociale) rechten op basis van 

gebrekkige taalkennis. Taalkennis moet een hefboom voor emancipatie blijven, en niet tot hefboom van 

uitsluiting verworden. 

 

3.129. We willen het allochtone middenveld intensief betrekken.  

 

3.130. Vele mensen maken zich zorgen over allerhande echte en vermeende vormen van onderdrukking 

binnen allochtone gemeenschappen: seksisme, gedwongen huwelijken, verzet tegen gemengde 

huwelijken, … Problemen moeten benoemd worden, en vervolgens punctueel aangepakt, zonder hele 

bevolkingsgroepen in diskrediet te brengen met overdreven clichés. De Vlaamse cultuur wordt toch ook 

nooit met de vinger gewezen bij vormen van onderdrukking binnen de autochtone gemeenschap of het 

autochtone gezin? Waar er wel echte problemen zijn, kunnen diverse actoren helpen, via sensibilisering, 

‘empowerment’ of indien nodig gerechtelijk ingrijpen. Duurzame emancipatie zal voor een groot deel 

vanuit de gemeenschappen zelf moeten komen. 
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Diversiteit op de werkvloer 

3.131. In onze samenleving wonen gezinnen en alleenstaanden, jongeren en ouderen, allochtonen, personen 

met een handicap, holebi’s, … Die diversiteit hoort ook thuis op de werkvloer.  

 

3.132. Groen! wil het opstellen van diversiteitplannen binnen bedrijven veralgemenen. Niemand wordt 

daarbij positief of negatief gediscrimineerd. Drempels verdwijnen wel. 

 

3.133. Op het gebied van tewerkstelling verkeren allochtonen in een zeer precaire situatie. De overheid moet 

het goede voorbeeld geven voor de tewerkstelling van allochtonen. De aanwervingprocedures via 

Jobpunt en Selor moeten neutraal zijn naar afkomst, cultuur, religie, handicap en sekse. Een doorlichting 

moet dit nagaan. 

 

3.134. De Vlaamse overheid moet op het totaal van alle nieuwe aanwervingen 10% allochtonen aanwerven. 

Zo wordt de Vlaamse administratie op termijn een spiegel van de bevolking. Groen! wil concrete 

streefcijfers in elke sector en op elk niveau. 

 

3.135. De VDAB krijgt een inspanningsverplichting om ook moeilijk plaatsbare groepen, zoals allochtonen, 

personen met een handicap en laaggeschoolden, te begeleiden naar een job. 

 

3.136. Groen! wil etnisch-culturele diversiteit als onderdeel van duurzame overheidsopdrachten. De Vlaamse 

Regering stelt daarom als principe dat bedrijven die geen diversiteitbeleid kunnen voorleggen, daar bij de 

realisatie van overheidsopdrachten alsnog werk van maken door een etnisch-cultureel diversiteitplan op 

te starten binnen de termijn van het contract.  

 

Een open samenleving: investeren in onthaal van nieuwkomers 

3.137. Het gebrek aan toekomstkansen in veel derdewereldlanden, de mensensmokkel en de krapte in 

sommige sectoren van onze arbeidsmarkt maken een beperkte, gecontroleerde opheffing van de 

migratiestop nodig.  

 

3.138. Wie zich hier vestigt, moet een volwaardige plek in de samenleving kunnen verwerven. Nieuwkomers 

hebben daarom recht op en nood aan een inburgeringbeleid. Dat biedt hun inzicht in het functioneren 

van onze maatschappij, verschaft hun de kennis van onze taal en begeleidt hen in het zoeken naar een 

job. De Vlaamse overheid garandeert een behoeftedekkend aanbod van inburgeringtrajecten. 

 

3.139. Wie van elders komt, heeft recht op een toegankelijke procedure voor waardering van buitenlandse 

diploma’s. Zo zijn ze niet ‘automatisch’ veroordeeld tot laaggeschoolde arbeid.  

 

3.140. De VDAB moet beroepsgerichte opleidingen en stagemogelijkheden voorzien voor nieuwkomers die 

geen relevante werkervaring hebben omdat ze in het herkomstland niet mochten of konden werken. 

 

3.141. Er is nood aan toegankelijke informatie en vorming in verband met gezinsvorming en gezinshereniging. 

Nieuwkomers (vrouwen en mannen) dienen geïnformeerd te worden over hun rechten en plichten. 

Binnen de inburgeringtrajecten moeten ook onderwerpen als vrouwenrechten, geweld en mishandeling, 

en het afhankelijk verblijfsstatuut aan bod komen. De cursussen maatschappelijke oriëntatie bieden een 
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plaats bij uitstek voor een kennismaking met verenigingen, het sociaal-cultureel werk en het  (allochtone) 

middenveld, zodat de inburgeringcursus een startpunt biedt voor het uitbouwen van een sociaal netwerk. 

 

Versterking van het minderhedenbeleid en van de minderhedensector 

3.142. De Vlaamse regering maakt tegen 1 januari 2010, in overleg met o.m. het Minderhedenforum, een 

overkoepelend masterplan etnisch-culturele minderheden voor het realiseren van evenredige en 

gelijkwaardige deelname van etnisch-culturele minderheden in alle sectoren. 

 

3.143. Groen! wil een hervorming van de minderhedensector, in nauw overleg met alle betrokkenen.  

 De huidige integratie- of minderhedensector krijgt als kernopdracht het interculturaliseren 

(mainstreaming van diversiteit) van instellingen, voorzieningen, diensten en organisaties en het 

bevorderen van respectvol samenleven in (etnisch-culturele) diversiteit van verschillende mensen en 

groepen.  

 De etnisch-culturele verenigingen krijgen als opdracht de participatie, inspraak en empowerment van 

etnisch-culturele minderheden. 

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

respectvol samenleven in etnisch-culturele diversiteit, blijft een specifiek onderscheiden beleid. Dit 

beleid beschikt over een eigen en voldoende groot budget zowel op lokaal als regionaal niveau. 

 

3.144. Groen! wil investeren in de participatie, inspraak en empowerment van etnisch-culturele 

minderheden. Daarvoor willen we de nodige middelen voor de etnisch-culturele verenigingen en voor het 

Minderhedenforum om hieraan te werken in verschillende domeinen (antidiscriminatie, onderwijs, werk, 

gelijke kansen,…) en op verschillende beleidsniveaus (van lokaal tot internationaal).  

 

3.145. Het Minderhedenforum krijgt een vertegenwoordiging in relevante adviesraden en Raden van 

Bestuur. Adviesraden hanteren een streefcijfer van etnisch-culturele diversiteit, koppelen hieraan acties 

en leggen verantwoording af. 

 

Interculturalisering op andere domeinen. 

Discriminatie en achterstelling bestrijden en investeren in interculturalisering is voor Groen! nodig op alle 

domeinen. 

(Voor maatregelen inzake onderwijs, wonen, armoede en welzijn verwijzen we naar de specifieke 

hoofdstukken.) 

 

Een samenleving die voor iedereen toegankelijk is  

3.146. Het open karakter van onze samenleving slaat ook op de fysieke toegankelijkheid. Zo hebben personen 

met een handicap recht op een aanpassing van hun werk-, woon- en leeromgeving aan hun fysieke 

beperkingen, zonder ‘opgesloten’ te zijn in aparte voorzieningen. Via het persoonsgebonden budget 

krijgen zij zelf meer keuzemogelijkheid in de ondersteuning die zij nodig hebben. 

 

3.147. Groen! wil dat ook doven en slechthorenden zoveel mogelijk kansen krijgen om volwaardig mee te 

draaien in onze samenleving. Gebarentaal is voor een grote groep doven en slechthorenden het 
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belangrijkste of zelfs het enige communicatiemiddel. Daarom is Groen! vanzelfsprekend voorstander om 

de Vlaamse gebarentaal te erkennen.  

 

3.148. Groen! pleit bovendien voor  de oprichting van een Vlaamse Gebarentaalcommissie en de uitbreiding 

van het statuut en de steun van het bestaande Vlaams Gebarentaalcentrum. Groen! wil ook voldoende 

middelen voorzien voor inclusief onderwijs, zodat onder andere voldoende tolkuren voorzien kunnen 

worden.  

 

3.149. De televisie is voor veel mensen het venster op de wereld en een belangrijke vorm van ontspanning.  

Ook doven en slechthorenden moeten daar volop van kunnen genieten. Daarom is het een goede zaak 

wanneer meer programma’s via teletekst ondertiteld worden.  

 

Ouderen 

Meer ouderen in onze samenleving is geen probleem, discriminatie van ouderen is dat wel. Groen! wil een 

beleid dat discriminatie naar leeftijd bestrijdt. Laat niet langer oudere werknemers verplicht en vervroegd 

afvloeien. Laat ervaren werknemers via mentorschap jongeren begeleiden. Geef ze via landingsbanen de kans 

minder, maar indien gewenst ook langer te werken dan de brugpensioenleeftijd. Ouderen hebben ook recht op 

de beleving van hun eigen identiteit, ook binnen zorginstellingen. De ouderenzorg moet zich daarom 

voorbereiden op meer allochtone zorgvragers nu de eerste generatie ‘gastarbeiders’ de pensioenleeftijd 

bereikt.  

(Voor het volledige programma voor ouderen, zie onderdeel ‘Ouderen’.) 

 

Gender 

Groen! verzet zich ook tegen iedere vorm van discriminatie op basis van geslacht. Vrouwen hebben juridisch 

dezelfde rechten als mannen. Toch is er vaak nog geen sprake van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. 

Vrouwen verdienen gemiddeld minder dan mannen: de loonkloof bedraagt momenteel 21%. Vrouwen staan 

nog altijd in voor het grootste deel van de zorgtaken. Ze zijn het vaakst slachtoffer van (huiselijk) geweld. Veel 

alleenstaande moeders hebben het moeilijk om rond te komen, en vooral oudere vrouwen hebben een te klein 

pensioen om probleemloos van hun oude dag te kunnen genieten. Het gefotoshopte vrouwbeeld in de media 

wordt steeds onrealistischer. Het glazen plafond blijft ook in de politiek. Daar is er vooruitgang geboekt door de 

verplichte quota, maar er is nog steeds geen echte pariteit.  

Gelijke kansen betekent voor Groen! dat vrouwen en mannen de vrije keuze hebben hoe ze hun leven willen 

invullen. Daarvoor moeten nog barrières verdwijnen, van vastgeroeste rolpatronen over verborgen tot 

expliciete discriminaties.  

3.150. Groen! wil een tijdsbeleid dat vrouwen en mannen meer mogelijkheden geeft om werk, zorgtaken en 

tijd voor engagementen duurzaam te combineren. Daarom willen we tijdsrechten uitbreiden (zie 

hoofdstuk Werk). Bij ouderschapsverlof pleit Groen! voor de invoering van een ‘ouderbonus’: als beide 

partners ouderschapsverlof opnemen, krijgen ze samen bijkomende maanden ouderschapsverlof 

toegekend.  

 

3.151. Om duurzame combinatie tussen werk en gezin voor mannen en vrouwen mogelijk te maken, is er 

nood aan kwalitatieve en betaalbare kinderopvang. Groen! wil daarbij ook een volwaardig statuut voor 

onthaalouders. 
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3.152. Groen! wil een herintredebeleid dat mensen die lange tijd niet actief waren op de arbeidsmarkt, een 

kans geeft via opleiding, mogelijkheid tot deeltijds werk, sensibiliseren van de werkgevers en fiscale 

stimulansen. 

 

3.153. Groen! wil een actief beleid om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verminderen, met:  

 een opwaardering van de zogenaamde vrouwenberoepen en vrouwensectoren 

 een onderzoek naar genderneutraliteit van functiewaarderingssystemen en een campagne voor 

sekseneutrale functieclassificaties 

 een verhoging van het bruto minimumloon en betere lonen in de vrouwensectoren 

 maatregelen om meer vrouwen in het midden- en topmanagement van de Vlaamse administraties te 

krijgen. 

 

3.154. Groen! wil een actief beleid rond beeldvorming van mannen en vrouwen: 

 heropstarten van ZORRA, de mediawaakhond met betrekking tot rolpatronen en genderbeelden 

 instellen van een publieksprijs voor roldoorbrekende en/of vrouwvriendelijke reclame 

 campagnes om zorgtaken gelijker te verdelen, en dus om meer mannen te stimuleren een actievere 

rol op te nemen. 

 

3.155. Groen! vraagt een strikte toepassing van de quotaregeling voor de vertegenwoordiging van mannen 

en vrouwen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, en in gemeentelijke adviesraden. 

Het opleggen van diezelfde quota (max. 2/3 van hetzelfde geslacht) aan bedrijven waarin de overheid een 

meerderheidsparticipatie heeft. 

 

3.156. Groen! vraagt bijzondere aandacht voor de realisatie van gelijke kansen in andere etnisch-culturele 

gemeenschappen. In het bijzonder zijn maatregelen nodig om de discriminatie van allochtone vrouwen te 

bestrijden. Dit beleid wordt uitgewerkt in samenwerking en samenspraak met het allochtone middenveld. 

 

3.157. Groen! wil het beleid tegen intrafamiliaal geweld versterken. Dat kan door:  

 de CAW’s te ondersteunen voor de uitbouw van de vluchthuizen, met specifieke campagnes tegenover 

de groeiende instroom van allochtone vrouwen 

 meer aandacht in de opleidingen voor mensen die in hun professionele loopbaan geconfronteerd 

(zullen) worden met intrafamiliaal geweld, met specifieke training voor de interculturele en 

genderaspecten 

 het voorzien door de Vlaamse overheid van een aangepast begeleidingsaanbod voor zowel de dader 

als het slachtoffer in verband met de uithuisplaatsing van de daders van partnergeweld. 

 

Een holebi- en transgenderbeleid. 

Binnen een geïntegreerd Vlaams gelijkekansen- en diversiteitsbeleid blijft er nood aan een specifiek beleid met 

betrekking tot holebi’s en transgenders.  

3.158. Dé holebi bestaat niet, net zomin als dé hetero. Een holebibeleid houdt dus rekening met de diversiteit 

binnen de groep van holebi’s en transgenders.  Groen! willen binnen de verschillende beleidsdomeinen 

specifiek oog hebben voor de extra kwetsbare doelgroepen binnen de holebi’s: lesbische vrouwen, 

oudere holebi’s, allochtone holebi’s, holebi’s met een handicap, transgenderpersonen. Voor elk van deze 

groepen gelden er immers specifieke noden, die kunnen liggen op het vlak van onderzoek, informatie, 

sensibilisering, deskundigheid bij hulpverleners, zichtbaarheid, …   
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3.159. Het holebithema moet opgenomen worden in de leerplannen voor alle leeftijden. Ook het hoger 

onderwijs dient er aandacht aan te besteden. De onderwijskoepels en schoolgemeenschappen van alle 

netten en op alle niveaus van het onderwijs hebben de taak een cultuur van openheid te creëren rond het 

holebi- of transgender-zijn van leerlingen en leerkrachten. 

 

3.160. Er is nood aan een volwaardig en geïntegreerd gezondheids- en welzijnsbeleid voor holebi’s. Iedereen 

heeft recht op een ondersteuning van zijn/haar seksuele gezondheid, die rekening houdt met levensstijl, 

identiteit, seksuele geaardheid of hiv-status. 

 Zorg en hiv- en soa-preventie, met specifieke deskundigheid omtrent holebiseksualiteit.  

 Specifieke acties in functie van de noden van lesbiennes op het vlak van seksuele gezondheid (bv. 

verhoogd risico op borst- en baarmoederhalskanker). 

 Doelgroepspecifieke voorzieningen en acties waar een algemeen beleid niet dezelfde toegankelijkheid 

kan waarborgen (bv. hiv-preventiebeleid, opvang en begeleiding van transgenders, opvang en 

begeleiding van jongensprostitués,...). 

 

3.161. Vele holebi’s maakten in het verleden gebruik van de tontine, omdat voor hen lang de hoogste 

successierechten golden. Ondertussen zijn de successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende 

partner afgeschaft. Wie koos voor een tontine, betaalt evenwel nog registratierechten. Daarom ijvert 

Groen! voor de afschaffing van de registratierechten voor de langstlevende samenwoner bij een 

tontinebeding. 

 

Diversiteit in het verenigingsleven aanmoedigen 

3.162. Alle inwoners van Vlaanderen hebben recht op een volwaardige deelname aan het cultureel en het 

verenigingsleven. Naast een ondersteuning van specifieke, doelgroepgerichte organisaties krijgen de 

‘reguliere’ verenigingen stimulans om de diversiteit binnen hun werking tot uiting te laten komen. 

Mensen met een handicap, allochtonen, … die zich willen engageren in het verenigingsleven moeten daar 

alle kansen toe krijgen.  
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Democratie, bestuur en overheid 

 

 

Een samenleving wordt niet enkel gemaakt voor, maar vooral ook door de burgers. Voor Groen! is de burger 

veel meer dan een (klagende of tevreden) klant. Groen! wil burgers volop bij het beleid betrekken, hen 

beschouwen als ‘coproducent’ in plaats van louter als consument. Groen! wil daartoe de democratie verbreden 

en vernieuwen. 

Sinds de vorige staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd voor de lokale en provinciale besturen. De 

Vlaamse overheid heeft als partner van die besturen een belangrijke verantwoordelijkheid: niet enkel om te 

zorgen voor voldoende, rechtvaardig verdeelde financiële middelen voor deze besturen, maar ook om samen 

met hen te werken aan democratie, transparantie en bestuurskracht. 

De financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat de overheid een belangrijke rol te spelen heeft in economie en 

samenleving. Ook de Vlaamse overheid heeft de voorbije jaren ondervonden dat er grenzen zijn aan 

mechanismen als outsourcing of PPS. Daarnaast wil Groen! dat Vlaanderen ook echt een  ‘voorbeeldige 

overheid’ wordt: alle mooie woorden rond beter bestuurlijk beleid ten spijt, liggen er daar immers nog heel wat 

uitdagingen te wachten.   

 

Burgers betrekken: de democratie verbreden en vernieuwen 

Burgers betrekken is meer dan eenmalige inspraak, vaak op een moment dat alles al beslist is of lijkt. Het 

betekent kiezen voor een blijvende dialoog, waarbij mensen tijdig betrokken worden, met volledige openheid 

en met een gegarandeerde terugkoppeling vanwege de overheid. Actief burgerschap stimuleren vraagt 

openheid en vertrouwen. Groen! wil bestaande inspraakprocessen bijsturen en uitdiepen, maar vooral ook 

voldoende ruimte bieden voor initiatieven van burgers en middenveld, zonder dat de overheid zelf altijd de 

regie moet overnemen.    

Een goed werkende democratie is essentieel als tegengewicht tegen een stille overname door de markt of een 

te ver doorgeschoten technocratie en expertocratie. Natuurlijk is beslissen met kennis van zaken belangrijk. 

Maar veel belangrijke politieke keuzes kunnen niet tot louter technische kwesties herleid worden. Het gaat om 

belangrijke, waardegeladen maatschappelijke keuzes die om een open en transparant debat vragen. 

3.163. Nog al te vaak beschouwen overheden inspraak door burgers en middenveld als een noodzakelijk 

kwaad. Groen! wil die houding omkeren: wij kiezen voor open besturen, vanuit de overtuiging dat 

participatie niet enkel zorgt voor een breder draagvlak, maar ook de kwaliteit van het beleid verbetert. 

Het maatschappelijk debat en overleg met het middenveld worden proactief georganiseerd bij het begin 

van elk project of initiatief. Een maatschappelijk draagvlak creëer je gaandeweg, niet aan het einde van 

een proces.  

 

3.164. Om de representatieve democratie te verrijken te verdiepen, wil Groen! ruimte geven aan vormen van 

meer participatieve democratie, waar burgers actief bij het maatschappelijk debat betrokken worden. Een 

relatief nieuw instrument vormen bijvoorbeeld de burgerjury’s. Een burgerjury bestaat uit een groep van 

een twintigtal vrijwilligers die als het ware een microkosmos vormen van hun gemeenschap. Zulke jury’s 

hebben een adviserende functie. Het proces van een burgerjury omvat drie fasen: eerst 

informatieoverdracht en kennismaking met de verschillende standpunten over het onderwerp, vervolgens 
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een intern debat waarbij getuigen opnieuw selectief kunnen worden opgeroepen, en ten slotte 

besluitvorming en het publiek maken van dit besluit. Het basisidee achter de burgerjury’s is dat een 

beperkte groep mensen de kans krijgt zich terdege te informeren, in dialoog te gaan over verschillende 

standpunten en argumenten én de tijd kan nemen voor een open debat, om ten slotte tot een besluit te 

komen dat genuanceerder is dan de loutere optelsom van meningen in een enquête.  

 

3.165. Daarnaast wil Groen! de betrokkenheid van burgers vergroten via zowel bindende referenda als 

adviserende volksraadplegingen. Dergelijke referenda en volksraadplegingen vormen het sluitstuk van 

een ruim maatschappelijk debat.  

 

3.166. Groen! wil het middenveld in zijn rol erkennen en de bestaande participatieprocessen verdiepen en 

versterken.  Het middenveld is een belangrijke bondgenoot van overheid als tegengewicht tegen de stille 

machtsovername door de markt. Groen! pleit voor een eigentijdse relatie tussen overheid en middenveld: 

maximale betrokkenheid en overleg, maar respect voor ieders eigen rol. Groen! pleit daarmee voor een 

sterk, onafhankelijk en minder verzuild middenveld. Een divers middenveld, dat bestaat uit allerlei 

zelfgekozen verbanden waar burgers samenwerken, van een kleine actiegroep tot een grote sociale 

beweging, via samenkomsten in het verenigingslokaal tot een band via het internet. 

 

3.167. Goede participatie vereist tijd, volgehouden inspanning, transparantie, open en tijdelijke 

communicatie. We willen daartoe het middenveld bij elke fase van de beleidscyclus betrekken: van 

agendasetting en concept, over beslissing, uitvoering en evaluatie. De strategische adviesraden moeten 

ten volle benut worden. Daarbij dient ook samenwerking tussen verschillende adviesraden gestimuleerd 

te worden, zodat inspraak van het middenveld over transversale beleidsdomeinen en –thema’s 

makkelijker wordt. Net zoals de Europese Commissie kan de Vlaamse overheid werken met groenboeken 

en witboeken als instrument om burgers en middenveld meer te betrekken. 

 

3.168. Gebruikersrechten geven gebruikers meer stem. Gebruikers moeten hun ervaringen en wensen 

kunnen inbrengen. Dit vereist een gestructureerd overleg met verbruikersvertegenwoordigers, 

bijvoorbeeld via gebruikersraden. Daarbij wordt er niet enkel naar de gebruikers geluisterd, maar wordt 

er op hun vragen binnen een redelijke termijn geantwoord en wordt er met hun wensen in het beleid van 

de instellingen rekening gehouden.  

 

3.169. Goed bestuur is ook investeren in een actieve informatieplicht, klachtenbehandeling en 

ombudsdiensten. Ook bij de lokale besturen moeten deze aspecten goed uitgewerkt worden en ingebed 

worden in de administratie. 

 

3.170. Gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. Vrouwen zijn politiek nog altijd 

ondervertegenwoordigd. Voor Groen! blijft een paritaire democratie – waar vrouwen en mannen op alle 

niveaus gelijk vertegenwoordigd zijn – het uitgangspunt. Naast andere stimulerende maatregelen blijft er 

nood aan wetgevende maatregelen om een sterkere vertegenwoordiging van vrouwen in wetgevende en 

uitvoerende organen en adviesraden te garanderen.  

 

3.171. Politieke diversiteit bevorderen. Een representatieve democratie is pas echt representatief als zij 

ruimte geeft aan de diversiteit aan standpunten die in de samenleving aanwezig is, en daarbij ook nieuwe 

stromingen een kans geeft. Daarom willen we een zo evenredig mogelijk kiesstelsel, waarin rechtstreekse 

en onrechtstreekse kiesdrempels zoveel mogelijk worden weggewerkt. Daarom wil Groen! grotere 

kiesomschrijvingen voor de provincieraadsverkiezingen en afschaffing van het ”systeem Imperiali” bij 

gemeenteraadsverkiezingen, dat kleine partijen benadeelt.   
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3.172. De Vlaamse overheid moet het lokale participatiebeleid versterken via een beleid op maat: 

- Het gemeentedecreet biedt creatieve lokale besturen nu al heel wat mogelijkheden op het vlak van 

burgerparticipatie. Verspreiding van goede voorbeelden, vorming van raadsleden, opmaak en 

verspreiding van inspirerende voorbeelden van participatieverordeningen zijn zinvoller dan te 

gedetailleerd decreetgevend werk. Regelgeving moet vooral gaan over principes en 

kwaliteitsvoorwaarden, en maatwerk toelaten. Het is wel zinvol om werk te maken van een statuut voor 

raadsleden dat door steden en gemeenten op maat gebruikt kan worden als basis. Doel is de versterking 

van de rol van raadsleden in het participatiebeleid, zodat dit niet enkel een zaak is van schepencolleges en 

burgers. 

- Heel wat bestaande inspraakprocedures zijn in de eerste plaats gericht op de vrijwaring van individuele 

rechten van burgers. Individuele bescherming van burgers blijft zinvol, maar er moet ook gezocht worden 

naar meer innovatieve methodes en types van procedures die volwaardige burgerparticipatie meer tot 

haar recht laten komen.  

- De Vlaamse overheid kan zelf ook rechtstreeks lokale burgerinitiatieven ondersteunen. 

- Een lokaal participatiebeleid door de Vlaamse overheid, betekent uiteraard ook dat de Vlaamse overheid 

zelf participatie ernstig neemt en de resultaten van lokale participatieprocessen laat doorwerken in haar 

beslissingen.  

 

Democratische, transparante en bestuurskrachtige lokale besturen 

De lokale besturen staan dicht bij de bevolking en hebben daarom sterke troeven. De Vlaamse overheid moet 

hen dan ook als gelijkwaardige partners zien. Lokale besturen zijn dus geen lokale uitvoeringsdienst van het 

centrale beleid, maar moeten binnen globale krijtlijnen een beleid kunnen  voeren aangepast aan de eigenheid 

van de gemeente of stad. Dit veronderstelt voldoende bevoegdheden en middelen. In ruil moeten zij een breed 

palet van diensten aan de burger garanderen.  

3.173. Lokale besturen zijn terecht vragende partij voor administratieve vereenvoudiging en 

planlastvermindering. Regelgeving concentreert zich best op hoofdlijnen, waarbij de concrete toepassing 

aangepast kan worden aan de verscheidenheid van de lokale besturen. Sectorale en organieke (algemene) 

regelgeving moeten op elkaar afgestemd worden. Groen! kiest voor een versterking van de globale 

financiële en strategische planning, die het mogelijk maakt het overzicht beter te bewaren en de plan- en 

rapporteringsverplichtingen te verminderen. 

 

3.174. Tegelijk wil Groen! het kind niet met het badwater weggooien. Een overmaat aan convenants heeft in 

het verleden soms gezorgd voor overtollige administratieve werklast op de lokale schouders. Een 

vereenvoudiging van het convenantenbeleid is dan ook noodzakelijk, zonder het principe helemaal te 

verlaten. Convenanten en bijhorende subsidies zijn in het verleden immers zinvolle instrumenten 

gebleken om de beleidsmatige samenwerking tussen de Vlaamse en lokale overheid gestalte te geven en 

lokale overheden incentives te geven voor een vernieuwend beleid op allerhande domeinen. Ook mag er 

niet voorbijgegaan worden aan de specifieke noden en eigenschappen van bepaalde sectoren (zo is zes 

jaar bijvoorbeeld een lange planperiode in het jeugdbeleid, omdat verantwoordelijken in het jeugdbeleid 

vaak vele sneller wisselen). 

 

3.175. Lokale besturen moeten actief en tijdig betrokken worden bij de totstandkoming van nieuwe 

regelgeving en voldoende tijd om deze in de praktijk om te zetten. Een structureel overlegorgaan tussen 

de drie overheidsniveaus (Vlaanderen, provincies, lokale besturen) moet alle plannen en voornemens van 

de Vlaamse regering toetsen op hun consequenties voor de lokale besturen (bestuurlijk en financieel 

effectenrapport). Tussentijds kan dan sectoraal per vakminister overlegd worden. 
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3.176. Om de lokale bestuurskracht te versterken, kan Vlaanderen een meer structurele samenwerking 

tussen gemeente en OCMW en sterkere – maar democratisch gelegitimeerde – intergemeentelijke 

samenwerking stimuleren. Er komt een bonus voor vrijwillige fusie.   

 

3.177. Het streekniveau en het stadsregionale niveau winnen steeds meer aan belang. Door de veelheid aan 

vooral sectorale structuren ontstaan er problemen met bestuurskracht, efficiëntie en democratische 

legitimatie. Een screening per regio moet leiden tot een vereenvoudiging van de structuren en tot een 

hoger bestuurlijk rendement.  

 

3.178. Lokale besturen vormen een  belangrijke werkgever (150.000 personeelsleden!). Investeren in 

personeelsbeleid op maat – met oog voor elders verworven competenties (EVC) -  en het versterken van 

de competenties is dus belangrijk.  De pensioenproblematiek van de lokale besturen (financiering van de 

ambtenarenpensioenen en de tweede pensioenpijler voor contractuelen) vraagt een dringend initiatief. 

 

3.179. Tijdens de voorbije legislatuur kwam er een nieuw gemeente-, provincie- en OCMW-decreet tot stand. 

Geen voorbeelden van goed wetgevend werk, zo bewijzen de verschillende reparatiedecreten die 

ondertussen al nodig zijn geweest. Groen! wil een bijsturing van die decreten, waarbij ook een aantal 

inhoudelijke keuzes wordt bijgestuurd of versterkt:   

 Aan banden leggen van cumuls: geen cumul toelaten tussen een lokaal uitvoerend mandaat en een 

parlementair mandaat. 

 Invoering van de constructieve motie van wantrouwen in gemeente- en provincieraad, waardoor het 

vertrouwen in een zetelende meerderheid/schepen kan opgezegd worden als er tegelijk een nieuwe 

geïnstalleerd wordt. 

 Zorgen voor een echt onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraad, door de mogelijkheid te 

schrappen dat de burgemeester of een  schepenen aangeduid wordt als voorzitter . 

 Verbeteren van het statuut van raadsleden, vooral van grote steden. 

 Tegengaan van belangenconflicten, door het schrappen van de mogelijkheid dat 

gemeentepersoneelsleden in de OCMW-raad kunnen zetelen en vice versa. 

 Het vast bureau van het OCMW verplicht houden in plaats van het facultatief te maken. 

 Versterking van het democratisch gehalte van OCMW-bedrijven door een gegarandeerde 

vertegenwoordiging van alle raadsleden. 

 De positie van de gouverneurs volledig herzien. Groen! ziet de gouverneur als commissaris van de 

Vlaamse regering. Hij zetelt niet meer in de deputatie, of zit die zeker niet meer voor. Hij is een 

ambtenaar en kan geen politiek college voorzitten. 

 Het nieuwe OCMW-decreet maakt geen melding van het Sociaal Huis. Het is nochtans een belangrijk 

element in een lokaal sociaal beleid.  Groen! wil een duidelijke keuze voor de verdere uitbouw van het  

Sociaal Huis als toegankelijkheidsconcept. 

 Tot slot is het onaanvaardbaar dat meer dan 3 jaar na de goedkeuring van het oorspronkelijke 

gemeentedecreet de voorziene externe audit en de financiële meerjarenplanning zelfs nog niet 

experimenteel zijn ingevoerd. 

 

Lokale besturen financiële draagkracht geven 

In vergelijking met het Europese gemiddelde gebeurt slechts een beperkt gedeelte van de totale 

overheidsuitgaven door de lokale overheden. Toch wachten er de volgende jaren de lokale besturen heel wat 

(bijkomende) uitdagingen, zoals  de financiering van de waterzuivering, de uitbouw van de welzijnssector 

(ouderenvoorzieningen, thuiszorg, kinderopvang) en vrijetijdsvoorzieningen, de stijgende pensioenlasten 
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(zwembaden, jeugdhuizen, cultuurpodia). Groen! wil de lokale besturen dan ook voldoende middelen geven, 

uitgaande van het principe dat nieuwe taken ook vragen om de nodige middelen. 

3.180. Een stelselmatige verhoging van de dotatie van het Gemeentefonds blijft noodzakelijk. Groen! wil 

bovendien de solidariteitsmechanismen in het gemeentefonds versterken ten voordele van de financieel 

minst draagkrachtige steden en gemeenten. De herverdelingsmechanismen willen we concentreren op 

drie pijlers: de fiscale draagkracht, de centrumfunctie en de vergoeding voor het behoud van de open 

ruimte.  

 

3.181. Sectorale subsidies spelen een aanvullende rol. Een vereenvoudiging en verhoging van de 

transparantie zijn wel noodzakelijk. 

 

3.182. Behoud van het Stedenfonds en uitbouw van een Plattelandsfonds voor een selecte groep van 

achtergestelde plattelandsgemeenten. 

 

3.183. Gemeenten behouden daarnaast een belangrijke lokale belastingbevoegdheid. Welke fiscale accenten 

een gemeente legt, blijft immers een belangrijke politieke keuze. Wel moeten de Vlaamse (en federale) 

overheid de gemeenten ondersteunen bij vereenvoudiging en modernisering van hun belastingen.  Zo 

kunnen heel wat – vaak inhoudelijk achterhaalde - lokale belastingen voor ondernemingen verlagen of 

verdwijnen als gemeenten tegelijk opcentiemen kunnen heffen op de vennootschapsbelasting. Zo hebben 

gemeenten ook een antwoord op de tendens tot vervennootschappelijking, waarbij een groeiende groep 

mensen (grotendeels) ontsnapt aan gemeentebelastingen. 

 

3.184. De gemeenten, via de Gemeentelijke Holding, mogen geen referentieaandeelhouder zijn van een 

openbare bank of van private banken. Zij richten zich te veel op lokale belangen, en kunnen bovendien 

niet rechtstreeks geïnterpelleerd worden. Hieruit volgt dat burgemeesters of andere lokale bestuurders 

niet thuis horen in raden van bestuur van financiële instellingen zoals nu in Dexia. Zij missen daartoe 

doorgaans de knowhow en moeten onvoldoende rekenschap afleggen. Groen! vraagt dan ook dat de 

Gemeentelijke Holding op termijn haar participatie in Dexia verkoopt, en dat de lokale mandatarissen uit 

hun bestuursfuncties ontslag nemen.    

 

De rol van de overheid 

3.185. De overheid schept het kader voor een ecologische en sociale marktwerking. Zelf draagt ze de volle 

verantwoordelijkheid voor het democratisch functioneren van de samenleving, de veiligheid binnen de 

samenleving, de ontwikkeling en het in stand houden van basisinfrastructuren, de universele 

dienstverlening en algemene toegankelijkheid van publieke nutsvoorzieningen (openbaar vervoer, post, 

telefonie, financiële instellingen, water, elektriciteit en gas), de uitbouw en algemene toegankelijkheid 

van voorzieningen voor de gezondheidszorg, van sociale en culturele voorzieningen, van onderwijs.  

 

3.186. Sinds de jaren ’70 heeft de overheid zich echter op tal van vlakken laten terugdringen in 

opeenvolgende golven van privatisering. Pas als het verkeerd gaat zoals bij de financiële crisis of bij fout 

gelopen publiek-private samenwerking wordt er opnieuw richting overheid gekeken. In veel gevallen (cf. 

Aquafin) werden de lusten geprivatiseerd of gegarandeerd terwijl de belastingbetaler via de overheid 

mocht opdraaien voor de hoog oplopende kosten. De overheid moet opnieuw het primaat nemen in de 

hierboven opgesomde sectoren door ofwel de taak zelf uit te voeren (eventueel via autonome 

overheidsbedrijven), vrij initiatief binnen een strikt kader te subsidiëren, uit te besteden op basis van 

strak omlijnde beheersovereenkomsten. Er komen geen nieuwe privatiseringen en zoveel als mogelijk 
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neemt de overheid opnieuw haar functie van hoofdrolspeler op waar die verloren is gegaan. De overheid 

staat in ieder geval garant voor gelijke en betaalbare toegang tot kwaliteitsvolle dienstverlening rekening 

houdend met de reële sociale en milieukost. 

 

3.187. Groen! wil dat de overheid het voorbeeld geeft inzake een verantwoord beheer van goederen. 

Duurzaamheid dient het uitgangspunt te zijn van elk bestuursniveau.  De overheid geeft ook het goede 

voorbeeld door de aanschaf van fair trade-producten. Typebestekken en aanbestedingen vermelden 

ecologische en sociale clausules.  Overheden hebben een voorbeeldfunctie op het vlak van ethisch sparen 

en beleggen.  

 

Kritisch omgaan met Publiek Private Samenwerking 

De PPS-constructie, een constructie waarbij overheid en privéondernemingen de handen in elkaar slaan om 

grote projecten te financieren, blijkt niet het gedroomde antwoord te zijn dat de Vlaamse regering zo graag en 

vaak gaf op de uitdagingen die haar pad kruisten de voorbije legislatuur. 

 

Als we de diverse PPS-projecten overlopen, blijkt dat de Vlaamse PPS-droom begrotingstechnisch én juridisch 

een verschrikkelijk kluwen is. Het gaat hier om compleet ondoorzichtige structuren. Bovendien blijkt de 

kostprijs de pan uit te swingen en lopen de projecten enorme vertraging op. 

De financiële crisis die ons land sinds 2008 teistert, was de druppel die de emmer deed overlopen. Weinig 

private investeerders zijn op dit moment nog bereid om geld op tafel te leggen om de megalomane projecten 

van de Vlaamse overheid te betalen. 

3.188. Groen! wil dan ook vele terughoudender omspringen met PPS. PPS kan worden ingezet voor bepaalde 

welomlijnde en liefst eenvoudige projecten, maar de afweging moet veel grondiger gebeuren. Er is voor 

elk project nood aan een grondige voorafgaandelijke meerwaardetoets, waar alle alternatieven 

onderzocht worden en de operationele en maatschappelijke meerwaarde aangetoond wordt, en een 

grondige risicoanalyse. Voor Groen! zijn dit alvast minimale voorwaarden: 

 Transparantie van de besluitvorming en de financiële verdeling. De faire verdeling van risico’s en 

kosten tussen overheid en privé mag geen fictie zijn. Al te vaak vraagt de privé zoveel bijkomende 

garanties, dat de overheid de risico’s formeel niet draagt maar ze wel betaalt. 

 Democratische controle. 

 Kostenbesparende effecten voor de overheid op korte termijn mogen niet leiden tot verlieslatende 

effecten op langere termijn. PPS mag vooral geen louter budgettair windowdressing zijn. Al te vaak 

wordt PPS immers gebruikt om investeringen buiten het gezichtsveld van de begroting te houden, 

terwijl er via de vastlegging van beschikbaarheidsvergoedingen wel voor tientallen jaren een claim 

wordt gelegd op de overheidsmiddelen. 

 

Klantgerichtheid is geen modewoord 

Groen! wil dat ‘openbare dienst’ synoniem wordt voor actieve, moderne, efficiënte en klantgerichte besturen. 

De voorbije jaren ging er veel aandacht naar Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), maar het is duidelijk dat er nog heel 

wat werk aan de winkel is, wil Vlaanderen echt een ‘voorbeeldige overheid’ zijn.  
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3.189. Administraties organiseren zich niet alleen naar ondersteuning van het beleid, maar ook naar het 

efficiënt helpen van burgers. Niet de burger moet op zoek gaan, maar de administratie zoekt een 

adequate oplossing voor problemen die zij opmerkt. Ook in dit model participeert de overheid in de vraag 

van burger, organisatie, middenveld. Wanneer hiertoe een ‘uniek loket’ wordt ingericht, moet dit 

bemenst zijn met mensen die het bestuur door en door kennen. De doorverwijsverplichting mag geen 

aanleiding geven tot het ‘van kastje tot muur’ gestuurd worden. 

 

3.190. Administraties respecteren de regels van behoorlijk bestuur. Zij spannen zich in om foutieve gegevens 

meteen aan te passen, redelijke behandeltermijnen te hanteren bij de behandeling van dossiers, zich 

correct en klantvriendelijk te gedragen bij contacten met de burger. 

 

3.191. Pleiten voor een efficiënte en effectieve overheid mag niet verengd worden tot een eenzijdig en 

populistisch debat over (lagere)  budgetten en (lagere) personeelsaantallen. Integendeel, gemotiveerde 

en competente ambtenaren zijn de bouwstenen van een goed functionerende overheid.  Het doel is niet 

minder, maar wel een betere overheid. Hiervoor is een gedifferentieerde en gerichte aanpak nodig, die 

een vertaling is van prioritaire beleidskeuzes en specifieke efficiëntiebehoeften van departementen. 

Personeelsplannen moeten aangepast kunnen worden aan veranderende noden van de organisatie. Dat 

betekent dat vervanging van personeelsleden niet altijd automatisch het best gebeurt door 

personeelsleden met hetzelfde profiel. Groen! wil ook investeren in brede inzetbaarheid van ambtenaren.   

 

3.192. Er is nood aan een betere afstemming tussen het werk van de ambtenaren en de rol van de 

kabinetten. Afslanken van de kabinetten gaat samen met investeren in en verantwoordelijkheid geven 

aan ambtenaren.  Tegelijk blijven inspanningen nodig voor depolitisering van de administratie en  

onafhankelijkheid ten aanzien van leveranciers en producenten.  Er moet ook een halt worden 

toegeroepen aan de uitbesteding van het beleidsvoorbereidend en -evaluerend werk van de Vlaamse 

overheid aan consultancybureaus.  

 

3.193. De Vlaamse overheid bestaat sinds het BBB uit meer dan 60 entiteiten die ten opzichte van elkaar op 

hetzelfde niveau staan. Er is nood aan betere samenwerking binnen de beleidsdomeinen enerzijds en 

beleidsdomeinoverschrijdend anderzijds. Ook is er nood aan een meer doorzichtige structuur en aan een 

grotere democratische controle, vooral vanuit het Vlaams Parlement, op de agentschappen.  

 

3.194. Ook contractuelen (zowel op lokaal, provinciaal als Vlaams niveau) hebben recht op een volwaardig 

pensioen 

 

3.195. In een  steeds diverser wordende samenleving is het vanzelfsprekend dat de overheid zelf werk moet 

maken van een divers ambtenarenkorps. Niet enkel door oog te hebben voor diversiteit bij de 

aanwerving. Een diversiteitsbeleid betekent ook oog hebben voor welzijn op de werkvloer, vorming en 

doorstroming. 

 

De kennismaatschappij democratiseren 

Moderne informatie- en communicatietechnologie biedt heel wat mogelijkheden voor efficiënter bestuur en 

betere dienstverlening. Groen! wil dat de Vlaamse overheid een voortrekkersrol speelt op het vlak van ICT en 

e-government, en daarbij tegelijk flink investeert in het dichten van de digitale kloof. 
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3.196. Een Vlaams competentiecentrum e-government wordt opgericht, met als taak onderzoek te laten 

uitvoeren en evalueren, dit onderzoek naar de praktijk te vertalen en de lokale besturen te begeleiden bij 

e-governmentrealisaties. 

 

3.197. Technologisch burgerschap wordt aangemoedigd. Dit kan door de digitale kennis aan te scherpen via 

informatiecampagnes, onderwijs en vorming, maar ook door het vergroten van het bewustzijn van de 

risico’s voor schendingen van de privacy. Voor mensen in armoede willen we de toegang tot computer en 

internet garanderen via toegankelijke plaatsen en het uitbreiden van e-inclusieprojecten.  

 

3.198. De uitbouw van de elektronische overheid is een goede zaak wanneer dit de dienstverlening verbetert 

of uitbreidt. Er komt één loket waar de mensen informatie kunnen opvragen en ook doorgeven en waar 

de mensen toegang hebben tot de verschillende overheidsinstanties over de grenzen van de federale en 

regionale bevoegdheden heen. Ook op lokaal niveau willen we werk maken van de uitbouw van het uniek 

loket  door een structurele samenwerking met alle Vlaamse departementen en agentschappen. Maar dit 

mag er niet toe leiden dat mensen die minder vaardig zijn met de computer daardoor van informatie of 

dienstverlening verstoken blijven.  

 

3.199. In de snelle overgang van een industriële naar een kennismaatschappij de rol van informatie als een 

onderdeel van kennisverwerving onderkennen. Informatie wordt meer en meer als een loutere koopwaar 

beschouwd, d.w.z. dat alleen wie bereid is tot betalen, toegang tot informatie krijgt. Daarom moet de 

overheid waarborgen bieden op het recht op een onbelemmerde toegang tot informatie (digitaal en 

analoog) en er zorg voor dragen dat haar informatie vrij en toegankelijk is en vlot consulteerbaar. 

 

3.200. Om een onvoorwaardelijke, eenvoudige en gebruiksvriendelijke toegang tot digitale informatie voor 

iedereen te garanderen, pleit Groen! voor: 

 Het gebruik van open standaarden. Door informatie op te slaan in formaten waarvan de interne 

structuur publiek bekend is,  heeft iedereen de mogelijkheid die informatie te lezen. Iedereen kan dan 

ook softwareprogramma’s maken om bestanden in deze veelgebruikte formaten te lezen of te 

schrijven. Daardoor speelt de concurrentie en hebben computergebruikers meer keuzevrijheid. 

 Het gebruik van vrije software. De overheid neemt het voortouw door zelf gebruik te maken van open 

standaarden. De overheid neemt bovendien initiatieven om het gebruik van vrije software in 

bijvoorbeeld het onderwijs te stimuleren. 

 

Vrijwilligerswerk 

Elke dag zetten duizenden Vlamingen vrijwilliger in voor allerlei soort activiteiten: in de sportclubs, in de jeugd- 

en culturele verenigingen, in de zorgsector, in de minde mobiele centralen, enz. (zie telkens de verschillende 

hoofdstukken van ons programma). Groen! wil de maatschappelijke meerwaarde van het vrijwilligerswerk 

benadrukken en duidelijk in de verf zetten. Vlaanderen heeft nood aan een visie rond het vrijwilligerswerk: 

welke plaats neemt de persoonlijk engagement in een maatschappij waar alles te koop is?  

Voor Groen! tellen ook de niet-professionele zorgarbeid en het vrijwillig engagement. Net daarom pleit Groen! 

voor andere indicatoren dan de Bruto Nationaal Product.  

3.201. Groen! wil het belang van vrijwilligerswerk blijven erkennen, ondersteunen en promoten naar het 

grote publiek. Zorgen voor een betere afstemming tussen arbeid, gezin en vrije tijd is een essentiële 

voorwaarde. 
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3.202. Van het activeringsbeleid een participatiebeleid maken. Dit betekent onder andere meer 

mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in verenigingen en beperkte vormen van arbeid. Zo blijven mensen 

betrokken bij de samenleving. Daarom mag vrijwilligerswerk niet gestraft worden als men werkloos is.  

 

3.203. Vrijwilligerswerk is geen ‘goedkope’ manier om aan de bestaande zorgbehoeften een antwoord te 

geven. Niet alle zorgvragen kunnen en moeten beantwoord worden via professionele zorgarbeid. De 

eigen specificiteit en meerwaarde die de vrijwilligers aanbieden vullen de professionele zorg aan en 

dienen erkend te worden. 

 

3.204. Doorzichtige subsidieregelingen, continuïteit in het beleid, eenvoudige regelgeving en administratie en 

permanente erkenning en promotie van het vrijwilligerswerk zijn essentieel voor een goede 

verenigingswerking. Net daarom verwacht Groen! dat: 

 de Vlaamse regering zich houdt aan bestaande subsidiereglementen. Subsidies voor verenigingen 

worden al te vaak niet correct betaald. We willen een juiste uitvoering van bestaande regels vooraleer 

nieuwe regels de foute uitvoering van de vorige moeten toedekken. 

 de Vlaamse regering voor continuïteit in de regelgeving zorgt. Impulssubsidies voor verenigingen om 

het werken rond bepaalde thema’s te stimuleren, zijn zeer welkom, maar de neiging van de Vlaamse 

overheid om snel middelen vrij te maken voor dit thema en die morgen weer af te schaffen ten gunste 

van een ander thema, werkt contraproductief. Een duurzaam beleid én een stevige 

verenigingswerking vereisen vertrouwen in het middenveld en continuïteit in de regelgeving. 

 

3.205. Groen! is geen voorstander van een overdreven regulering van het vrijwilligerswerk. We pleiten om 

onverkort de voorstellen van oplossing voor knelpunten zoals geformuleerd in het rapport ‘Samen 

Vereenvoudigen’ uit te voeren en de knelpunten verder te monitoren. Voor de knelpunten op federaal 

niveau moet de Vlaamse regering de federale overheid regelmatig tot actie aansporen. Er zou ook meer 

coherentie tussen de verschillende beleidsdomeinen moeten komen.  

 

3.206. Groen! wil graag meer vrijwilligerswerk bij de studenten van middelbaar en hoger onderwijs 

stimuleren. Het is een ‘andere manier van leren’ waarmee de (onderbenutte) talenten van de jongeren 

ingezet kunnen worden voor de maatschappij. 

 

3.207. Groen! pleit voor fiscale voordelen voor de bedrijven die de kans geven aan hun personeelsleden om 

vrijwilligerswerk tijdens de werkuren te doen.  
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Staatshervorming 

 

België bestaat op dit ogenblik uit twee grote en een kleine taalgemeenschap en uit drie gewesten. Om  de  

eigen taal en cultuur te beschermen werden de  taalwetten en -grenzen gecreëerd. Voor ecologisten primeert 

evenwel de solidariteit tussen mensen, ongeacht hun taal, cultuur of herkomst. 

Groen! zal zich blijven verzetten tegen partijen die verkiezingen winnen door een vijandbeeld te creëren en zo 

Vlamingen tegen Walen opzetten. Deze partijen voeden het nationalisme dat in het verleden zo vaak tot 

onbegrip, pesterijen en oorlog leidde.  

De vraag die om een antwoord roept is: hoe organiseren we ons bestuur op maat van de 21ste eeuw? Hoe 

geven we onze steden en gemeenten bevoegdheden en middelen om het samen leven in verschil te 

organiseren en het welzijn van hun inwoners te garanderen? Welke bevoegdheden staan we af aan Europa en 

bij welke internationale verdragen en overeenkomsten worden wij partij?  

Door het debat over beter bestuur te beperken tot de keuze Vlaams of federaal missen we heel wat kansen om 

echt goed te besturen.  

 

Enkele vertrekpunten 

3.208. Wie een dialoog wil uitbouwen, moet een aantal vertrekpunten hebben. Het werkelijke “lege blad”, de 

gehele “tabula rasa” is immers niet mogelijk.  

 Het Nederlands is de officiële bestuurstaal in heel  het Vlaams Gewest, dus ook in de Vlaamse rand 

rond Brussel. Groen! steunt een beleid dat anderstaligen in Vlaanderen aanzet om Nederlands te 

leren. Grondrechten kunnen echter nooit ingeperkt worden door taalvereisten.  

 Taal is een middel tot communicatie, tot het verbinden van mensen, niet tot het scheiden van 

mensen. Daarom is niet alleen kennis van de taal noodzakelijk, maar ook de bereidheid om de taal te 

hanteren.  

 Een ander vertrekpunt is de federale solidariteit. Deze blijft de beste garantie om dit land voor te 

bereiden op de toekomst binnen een sterker Europa en een globaliserende wereld. Het behoud van de 

interpersoonlijke solidariteit is dan ook essentieel. 

 Respect voor de culturele eigenheid van elke gemeenschap is noodzakelijk om te kunnen samenleven. 

Net zoals het multiculturele, meertalige karakter van Brussel gewaarborgd en ontplooid moet worden, 

moet ook het Nederlandstalig karakter van de Rand behouden blijven. 

 Groen! wil meewerken aan een akkoord om de staatskundig-logische splitsing van Brussel-Halle-

Vilvoorde te realiseren. Het blijvend aanslepen verziekt het samen leven in de Rand en leidt tot 

communautaire radicalisering in het hele land. 

 Groen! ziet geen heil in voorstellen voor uitbreiding van Brussel of voor een "corridor" tussen Brussel 

en het Waalse Gewest. Aan de bestaande taal- en gewestgrenzen kan niet worden geraakt. 

 Tot slot moet een volgende fase van de staatshervorming leiden tot een verbetering van de 

staatsstructuren en van de politieke besluitvorming. Die hervormingen zullen het resultaat zijn van 

een pact tussen politieke partijen en moeten volgens Groen! uitgaan van een interpersoonlijke 

solidariteit in een federaal kader. Groen! wijst elk scenario af dat leidt naar de splitsing van het land of 

naar een verder uiteengroeien van gemeenschappen en gewesten.  
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Financiering 

Solidariteit en responsabilisering 

3.209. Het garanderen van die interpersoonlijke solidariteit en van een federale sociale zekerheid kan alleen 

als de federale overheid een voldoende solide financieringsbasis heeft. Groen! wijst het huidige 

consumptiefederalisme van de hand en pleit voor een responsabilisering van gewesten en 

gemeenschappen. We verlangen een financieringsmodel dat een evenwicht houdt tussen regionale 

solidariteitsmechanismen en een financiële responsabilisering van de gewesten. Zulk een model voorziet 

in een meer solide/solidere basis voor de financiering van het federale niveau en een financiering van de 

gewesten op basis van een groot deel van de inkomsten uit de personenbelasting, geïnd in het betrokken 

gewest. De intergewestelijke solidariteit wordt gegarandeerd door twee solidariteitsmechanismen: een 

basisbedrag dat aan elk gewest toegekend wordt en een nationale solidariteitsbijdrage die de verschillen 

in gemiddeld geïnde personenbelasting compenseert. 

 

Een correcte structurele financiering van Brussel 

3.210. Om haar taak als Vlaamse, Belgische en Europese hoofdstad naar behoren te kunnen vervullen, is een 

correcte structurele financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noodzakelijk. Dit willen we 

realiseren door een deel van de inkomstenbelasting van de pendelaar die in Brussel werkt, uit te keren 

aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Heldere, federale structuren 

Efficiënter, socialer en ecologischer bestuur  

3.211. De onduidelijke bevoegdheidsverdeling, die tot stand is gekomen na de staatshervormingen van de 

jaren ’80 en ‘90, bemoeilijkt een slagkrachtig bestuur en leidt tot eindeloos overleg en tijdverlies. Een 

nieuwe ronde in de staatshervorming is voor Groen! zinvol wanneer die het bestuur efficiënter, 

democratischer, socialer en ecologischer maakt.  

 

3.212. In dit kader kunnen delen van gezondheidszorg of arbeidsmarktbeleid geregionaliseerd worden, terwijl 

domeinen als ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse handel of wapenexport geherfederaliseerd 

kunnen worden.  

Toekomstvisie: federalisme met drie, en een beetje met vier 

3.213. Het bestaan van zowel gewesten als gemeenschappen heeft haar wortels in de woelige 

ontstaansgeschiedenis van onze huidige federale staat, waarbij de Franstaligen vooral economische 

autonomie wilden en de Vlamingen vooral culturele. De economische en politieke ontwikkeling van de 

drie gewesten heeft tevens geleid tot het ontstaan van een “gemeenschapsgevoel” in die gewesten. De 

gewestgrenzen zijn de gevoelsmatige gemeenschapsgrenzen geworden. Het heeft geen zin meer om 

politieke entiteiten te baseren op homogene taal of cultuurgemeenschappen, deze bestaan in de 21° 

eeuw niet meer. Overal wonen mensen met verschillende taal en cultuur. Cultuur, onderwijs, welzijn, 

gezondheid op maat organiseren betekent dat je binnen een regio vertrekt van de multiculturele realiteit 

van die regio.  
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3.214. Groen! ziet daarom België op langere termijn evolueren naar een federale staat met drie 

deelentiteiten die elk zowel gemeenschaps- als gewestbevoegdheden uitoefenen. Wel blijven we een 

uitzondering voorzien voor de Duitstalige Gemeenschap. Deze is immers te klein om als apart gewest of 

deelentiteit te kunnen werken.  

 Het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap zijn – op het grondgebied van het Vlaams Gewest – 

reeds met elkaar gefusioneerd. Naar analogie met die Vlaamse Regering zien wij hetzelfde mogelijk 

aan Franstalige kant: een samengaan van het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap op het 

grondgebied van het Waals Gewest (m.u.v. het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap).  

 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt dan de gemeenschapsbevoegdheden van zowel de Vlaamse 

als de Franse Gemeenschap om deze vanuit de nu reeds bestaande Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie uit te oefenen. Uiteraard wordt er aan de huidige verworvenheden van de 

Vlamingen niet geraakt.  

 De Duitstalige Gemeenschap blijft in dit “federalisme met drie” bestaan. Zoals dat nu het reeds het 

geval is, kan het met het Waals Gewest afspraken maken om bepaalde gewestbevoegdheden uit te 

oefenen. 

 

3.215. Om aan de eigen noden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu reeds te kunnen voldoen, is het 

belangrijk dat, in een overgangsperiode, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie zelf op maat van de grootstad een cultuur-, gezondheids-, welzijns- en 

onderwijsbeleid, …  kan uitwerken, met behoud met de huidige financieringsmechanismen. Dit als 

aanvulling op de bestaande initiatieven die zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap nu reeds in 

Brussel ontwikkelen. Nederlandstalige en Franstalige Brusselaars moeten samen deze nieuwe 

bevoegdheden invullen op voet van gelijkheid. Deze bevoegdheden moeten taaloverschrijdende 

initiatieven als de Zinnekeparade, KunstenFestivalDesArts of meertalig onderwijs vergemakkelijken en 

aanmoedigen.  

 

3.216. Het samensmelten van gemeenschappen en gewesten tot drie volwaardige gewesten en een 

Duitstalige Gemeenschap zal de besluitvorming in dit land democratischer maken. Thans worden te veel 

beslissingen genomen in zogenaamd “intergouvernementeel overleg”, dat aan elke controle van de 

verschillende parlementen ontsnapt. Daarenboven kan een vermindering van het aantal parlementen en 

regeringen het institutioneel kluwen dat België soms is, uitklaren. 

 

Heldere, Brusselse structuren 

3.217. Groen! pleit voor een interne Brusselse “staatshervorming”. Het bestaan van  vele beleidsniveaus 

binnen het Brussels Gewest maakt het bestuur niet altijd even efficiënt en vaak ondoorzichtig. Het wordt 

dan ook tijd om na te denken over een bevoegdheidsuitwisseling tussen de gemeenten enerzijds en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest anderzijds om tot een meer gecoördineerd bestuur te komen inzake 

mobiliteit, ruimtelijke ordening of (sociale) huisvesting.  

 

3.218. Brussel is de tweetalige hoofdstad van dit land en van Europa. Brussel kan het statuut van Europese 

hoofdstad maar verdienen als het bewijst dat mensen van verschillende taal en cultuur in wederzijds 

respect voor elkaars taal en cultuur samen leven. Brussel is zo de spiegel van het groter wordende Europa.  

 

Buren met respect voor elkaar 
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3.219. Overal in Europa zijn steden groeipolen. Niet alleen op sociaal- economisch vlak, ook cultureel en op 

ecologisch vlak nemen steden het voortouw. Om deze rol te kunnen vervullen gaan steden op zoek naar 

nieuwe samenwerkingsverbanden met hun hinterland. De Euregio Luik, Maastricht, Aken bijvoorbeeld 

ontwikkelt zich over drie landsgrenzen, drie talen, drie culturen. De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 

strekt zich uit over Frankrijk, West-Vlaanderen en Henegouwen en trekt zich niets aan van staats- en 

taalgrenzen.   

 

3.220. Groen! pleit voor een samenwerkingsverband Brabant-Brussel, een samenwerking tussen de vele 

gemeenten die nu al in de socio-economische invloedssfeer liggen van Brussel, en de drie betrokken 

gewesten. Dit samenwerkingsverband raakt niet aan bestaande taal- of gewestgrenzen. Op die manier 

kunnen duurzame keuzes gemaakt worden voor de uitbouw van het openbaar vervoernet, de ruimtelijke 

planning, het behoud van de groene ruimtes in Brussel en  de rest van Brabant…  

 

Een federale politieke ruimte 

3.221. In een nieuw pact tussen politieke partijen moeten ook concrete voorstellen staan die de federale 

solidariteit tussen alle inwoners van dit land versterken. Groen! is voorstander van een federale kieskring 

om een duurzaam draagvlak te verzekeren voor de federale staatsstructuur. De Senaat willen we 

afschaffen en vervangen door 50 extra Kamerleden verkozen in een federale kieskring.  

 

3.222. Groen! is ook voorstander van de veralgemening van het immersie-onderwijs, niet alleen in Brussel, 

maar in het hele land. In Vlaanderen worden sommige vakken in het Frans gegeven, in Wallonië in het 

Nederlands. De tweetaligheid van alle inwoners van dit land is een troef binnen het meertalige Europa. 

Immersie-onderwijs bevrijdt de vreemde taal uit het taalvak. De leerling spreekt met de vakleerkracht 

met een andere moedertaal in die andere taal. Zo is er geen angst meer voor een vreemde taal en eigent 

men zich een methode toe om nog andere talen te leren.  

 

3.223. België moet zich maximaal inzetten om de Europese richtlijn te realiseren die stelt dat elke inwoner 

van Europa buiten zijn moedertaal twee andere Europese talen spreekt. Via teletekst kunnen de 

programma’s van de openbare omroepen ondertiteld worden in de andere landstaal. Tevens ijveren we 

voor de invoering van een tweetalige TV zender naar het voorbeeld van het Frans-Duitse Arte.   
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Extern beleid 

 

Vlaanderen heeft ondertussen heel wat bevoegdheden die een internationale dimensie of impact hebben. Het 

gaat daarbij niet alleen over domeinen als ontwikkelingssamenwerking of buitenlandse handel, maar ook 

energie en klimaat. Groen! wil dat het Vlaamse beleid systematisch kiest voor internationale ecologische 

rechtvaardigheid. De misschien wel belangrijkste bijdrage die we daaraan kunnen leveren ligt in Vlaanderen 

zelf. Als we ondubbelzinnig kiezen voor een verkleining van de eigen ecologische voetafdruk, door een 

vooruitstrevend klimaat- en energiebeleid, en als we onze verantwoordelijkheid niet afschuiven op het Zuiden, 

dan hebben we al een belangrijke stap gezet. Tot nu toe deed de Vlaamse overheid dat nog veel te weinig. 

Vanuit dezelfde logica zou ook het Vlaamse beleid ontwikkelingssamenwerking moeten worden opgebouwd. 

Het doel moet daarbij niet zijn om Vlaanderen ‘op de kaart te zetten’ en in concurrentie te gaan met de 

federale overheid of andere landen. Het komt er wel op aan de belangen van de mensen in het Zuiden centraal 

te stellen, in lijn met de nieuwe inzichten die gegroeid zijn over internationale samenwerking. En dat alles moet 

gebeuren in een kader waarin de regionale, federale en Europese overheden complementariteit nastreven, en 

geen concurrentie. Sluitstuk van dit alles is het nastreven van een echte coherentie tussen alle externe 

beleidsdomeinen. Het heeft immers weinig of geen zin om te proberen via ontwikkelingssamenwerking lokale 

gemeenschappen in het Zuiden te helpen bij het uitbouwen van hun voedselzekerheid, als die inspanningen 

teniet worden gedaan door een handelsbeleid dat heel andere prioriteiten heeft. 

 

Ontwikkelingssamenwerking 

3.224. In het kader van haar complementaire taak binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking vragen 

we Vlaanderen om samen met alle decentrale besturen minstens 5% van de totale Belgische 

ontwikkelingssamenwerking te besteden en het Vlaamse aandeel hierin minstens op hetzelfde niveau te 

houden als in 2008. Om versnippering tegen te gaan dienen deze middelen besteed te worden binnen de 

Vlaamse begroting voor internationale samenwerking. Het zou goed zijn om voor dit alles ook een 

wettelijk georganiseerd groeipad vast te leggen. 

 

3.225. Alle Vlaamse inspanningen voor ontwikkelingssamenwerking dienen onder de coördinatie van de 

minister van ontwikkelingssamenwerking te vallen. De sectorale en thematische concentratie zou verder 

versterkt moeten worden. Bijkomende middelen zouden in de eerste plaats moeten gebruikt worden voor 

het versterken van de huidige partnerschappen. 

 

3.226. De meerwaarde van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking ligt niet in het nastreven van een rol als 

klassieke bilaterale donor in het internationale donorlandschap. De Vlaamse overheid zou de concentratie 

van haar ontwikkelingssamenwerking in drie sectoren, waarvan maximaal 2 per partnerland, nog moeten 

versterken en meer duidelijkheid creëren voor de toekomstige themakeuzes binnen deze sectoren. Een 

meerwaarde kan erin bestaan de decentralisatieprocessen in de drie prioritaire sectoren in de 

partnerlanden te ondersteunen. De steun aan sectoren en partnerlanden kan versterkt worden door 

vormen van gedelegeerde samenwerking (bv. via steun aan Belgische ngo’s, budgetsteun, sectorbrede 

donorfondsen, steun aan multilaterale of regionale initiatieven). De procedures voor het noodhulpbeleid 

zouden moeten verbeterd worden, zodat de versnippering wordt tegengegaan. In plaats van heel veel 

kleine bestedingen, die lang onderweg zijn, zou een fonds met een snelle procedure, en zoveel mogelijk in 

overleg met initiatieven van de Belgische en Europese overheden beter zijn. 
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3.227. Er is nood aan meer coördinatie op Belgisch niveau. Er zou op korte termijn een regeling moeten 

komen voor regelmatig formeel overleg, met bindende afspraken tussen de federale 

ontwikkelingssamenwerking en de gemeenschappen en gewesten, onder meer gericht op een 

harmonisatie van procedures. Zo kan de complementariteit tussen de Belgische actoren gewaarborgd 

worden. 

 

3.228. Fair Trade. De Vlaamse overheid zou een eenduidige keuze moeten maken voor fair trade, en steeds 

een duidelijk onderscheid moeten maken tussen fairtradecriteria en andere sociaal of ecologisch 

geïnspireerde labels. De Vlaamse overheid zou enkel nog duurzaam mogen aankopen, en zou daarbij 

maximaal moeten kiezen voor fair trade. Enkele concrete punten: 

 Vlaanderen engageert zich om –naar Nederlands voorbeeld- tegen het einde van de legislatuur 100% 

duurzaam aan te kopen, en daar waar mogelijk fairtradecriteria in te bouwen in de openbare 

aanbestedingen.  

 Vlaanderen ondersteunt actief de campagne FairTradeGemeenten, FairTradeProvincie en 

FairTradeSchool.  

 De Vlaamse regering, het Vlaams parlement en de Vlaamse administratie nuttigen fairtradekoffie, 

thee, suiker, koekjes en in alle kantines, restaurants en automaten in de gebouwen van e Vlaamse 

regering, het Vlaams parlement en de Vlaamse administratie zijn fairtradeproducten beschikbaar.  

 Vlaanderen promoot actief Internationale Dag van de Fair Trade (mei) en de Week van de Fair Trade 

(oktober).  

 Vlaanderen ondersteunt de lokale besturen die kiezen voor een fair aankoopbeleid, onder meer op 

juridisch vlak. Een kenniscentrum -of minstens coördinatie van verschillende kenniscentra- inzake fair 

& duurzaam inkopen vormt een goede ondersteuning voor gemeenten die kiezen voor fair trade in 

hun aankoopbeleid. 

 

3.229. Het convenantenbeleid voor gemeentelijks ontwikkelingssamenwerking zou moeten verder gezet 

worden. Enkele verbeteringen zijn nog nodig, zoals een aanpassing van de nu te korte planningsperiode. 

Er is verder nood aan een evaluatie van het effect van de convenants op de bestuurskrachtversterking in 

het Zuiden en de sensibilisering in het Noorden, in samenwerking met de sector. Voldoende middelen zijn 

nodig zodat nieuwe gemeenten met een goed dossier ook gemakkelijker kunnen instappen. 

 

3.230. Er is nood aan een grondige evaluatie van het decreet ontwikkelingseducatie, waarna het in overleg 

met de sector kan worden aangepast. De werking van het Raadgevend Comité (RACO) van het VAIS 

(Vlaams Agentschap Internationale Samenwerking) zou moeten worden verbeterd. Er is nood aan 

ondersteuning van een gestroomlijnd en kwaliteitsvol aanbod voor ontwikkelingseducatie. 

 

3.231. Initiatieven ter ondersteuning van de ‘vierde pijler’ (= burgerinitatieven, naast bilaterale, multilaterale 

en NGO-samenwerkingsprojecten), zoals onder meer een steunpunt, dienen verder in overleg met de 

sector en andere actoren ontwikkeld te worden. De Vlaamse overheid zou verder moeten investeren in de 

afstemming van het aanbod voor ondersteuning en kwaliteitsbevordering van de vierde pijler. 

 

Coherentie tussen externe beleidsdomeinen 

3.232. Er is nood aan een grotere beleidscoherentie tussen de verschillende externe beleidsdomeinen. De 

Vlaamse regering zou een coherentietoets moeten toepassen op alle beslissingen met een potentieel 

effect op het Zuiden. Deze toets komt naast de reeds voorzien duurzaamheidsbeoordeling. 

 

3.233. Het beleid buitenlandse handel zou volwaardig rekening moeten houden met de belangen van de 

ontwikkelingslanden. De Vlaamse overheid zou werk moeten maken van een grondige evaluatie vooraf 
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van de sociaal-ecologische impact van het Europese handelsbeleid op de ontwikkeling in het Zuiden. 

Voorstellen die een mogelijke negatieve impact hebben op het Zuiden dienen te worden aangepast. 

Enkele concrete punten: 

 Vlaamse bedrijven worden aangemoedigd om duurzaamheid in hun activiteiten met 

ontwikkelingslanden na te streven. Hierbij gaat aandacht naar de drie aspecten van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen: economische, ecologische, maar ook sociale aspecten.  

 Vlaanderen ondersteunt bedrijven ook actief door met subsidies van Flanders Investment & Trade 

(FIT) voor studies naar en promotie van duurzame internationale handel.  

 De Vlaamse overheid zorgt de onderhandeling van bilaterale investeringsakkoorden die de federale 

overheid samen met het Groot Hertogdom Luxemburg sluit met andere landen dat in deze akkoorden 

duurzaamheidcriteria op bindende wijze worden opgenomen.  

 Producenten uit het Zuiden – en dan vooral coöperatieven en achtergestelde producenten – worden 

meer ondersteund om te exporteren naar Vlaanderen of Europa. Daarom wordt project ‘Go North’ 

geografisch uitgebreid Zuid-Afrika, Malawi en Mozambique naar heel Afrika. Ook qua focus wordt het 

project verruimd en er gaat er speciale aandacht naar coöperatieven, achtergestelde producenten en 

sociale economie. 

 In alle bilaterale handelsakkoorden die de EU sluit met derde landen moet Vlaanderen erop toezien 

dat rekening gehouden wordt met duurzaamheidcriteria en dit in alle fases in het 

onderhandelingsproces. Hierbij wordt werkelijke participatie van de civiele maatschappij 

gegarandeerd.  

 

3.234. In het kader van de economische ontwikkeling in de partnerlanden van de Vlaamse 

ontwikkelingssamenwerking dient de nodige aandacht besteed te worden aan waardig werk en sociale 

bescherming. Enkele concrete punten: 

 Het aankoopbeleid van de Vlaamse regering en alle instellingen die worden gesubsidieerd door de 

Vlaamse overheid (onderwijs, welzijnssector), brengen de ILO-normen inzake kinderarbeid in rekening.  

 Kinderen van hier spelen met speelgoed of eten chocolade waar kinderen elders ter wereld aan 

gewerkt hebben; kinderen die geen onderwijs hebben en niet weten wat spelen is. Daarom wordt het 

actieterrein van het Kinderrechtencommissariaat actieterrein verbreed naar de internationale 

kinderrechten in die zin dat producten die worden verkocht op de Belgische markt en geconsumeerd 

door kinderen (zoals chocolade of speelgoed) voldoen aan de ILO-normen inzake kinderarbeid.  

 Vlaanderen organiseert een overleggroep tussen de verschillende administraties, industrie & civil 

society die problemen behandelen die met de cacaosector verband houden. Deze groep bouwt 

expertise op rond de cacaoproblematiek en stelt een actieplan op om tot een duurzamere cacaoketen 

te komen. Vlaanderen neemt een voortrekkersrol op binnen België. 

 

3.235. Klimaat en ontwikkelingssamenwerking. Er is nood aan een screening van alle Vlaamse 

ontwikkelingsprogramma’s om te bekijken of ze ‘climate proof’ zijn. Zo nee, dan moeten ze worden 

aangepast. De emissiereducties die Vlaanderen moet realiseren (35-40%) moeten komen uit interne 

maatregelen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, en in principe niet met de aankoop van 

emissiekredieten in het kader van CDM (Clean Development Mechanism) of met het gebruik van niet-

duurzaam geproduceerde of geïmporteerde agrobrandstoffen. Indien toch CDM-uitstootrechten 

aangekocht worden, dient men te kiezen voor echte ontwikkelingsprojecten die zorgen voor bijkomende 

reductie, bovenop de interne doelstellingen. Alle Vlaamse uitgaven in het kader van CDM en REDD (= 

mechanisme met compensaties voor het beperken van uitstoot door ontbossing en bosdegradatie) 

zouden, overeenkomstig de afspraken in het ontwikkelingscomité van de OESO, niet mogen gerekend 

worden tot de gestelde doelstellingen over middelen voor ontwikkelingssamenwerking. Inzake REDD zou 

moeten gepleit worden voor projecten die de rechten van de lokale gemeenschappen respecteren en hen 

laten genieten van de financiële voordelen. 
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3.236. Duurzaam landbouwbeleid. De Vlaamse overheid dient zich bij de nieuwe onderhandelingen over het 

Europees landbouwbeleid in te zetten voor een rechtvaardig, solidair en duurzaam ontwikkelings- en 

landbouwbeleid. De landen van het Zuiden moeten de nodige beleidsruimte krijgen om hun eigen 

landbouw- en voedselbeleid te kunnen voeren. Dat houdt onder meer in een bescherming van de eigen 

markt. Het beleid zou moeten investeren in duurzame familiale landbouw en plattelandsontwikkeling, 

met voorrang voor lokale en regionale voedselproductie in Noord en Zuid. Het nieuw geformuleerde 

beleid zou moeten aansluiten bij de conclusies van de ‘International Assessment of Agricultural 

Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD). Dit rapport, opgesteld door meer dan 400 

wetenschappers van de hele wereld, pleit voor een radicale verandering van de 

voedselproductiesystemen. De Europese doelstelling om tegen 2020 10% van de transportbrandstoffen 

uit hernieuwbare energiebronnen te halen, mag niet ten koste gaan van voedselzekerheid, landrechten, 

arbeidsomstandigheden en biodiversiteit in het Zuiden. Er gaat aandacht naar adaptatie van de 

landbouwsector aan de klimaatverandering. Hiervoor worden binnen het adaptatiefonds de nodige 

financieringsmiddelen voor ontwikkelingslanden vrijgemaakt en operationeel. De financiering komt ten 

goede aan de lokale bevolking. 

 

Vrede 

3.237. De Vlaamse overheid zou principieel moeten kiezen voor conflictpreventie en een vredeseconomie in 

het hele beleid. Zo kunnen bedrijven gesteund worden die zich willen richten op andere markten dan de 

defensiegerelateerde. Er is ook nood aan de instelling van de nodige monitoringinstanties die de impact 

van onze ondernemingen op de oorlogseconomie bij gewapende conflicten in kaart kan brengen, met de 

nodige middelen en uitgebreide publieke transparantie. 

 

3.238. De Vlaamse wapenhandel moet uitgaan van het voorzorgsbeginsel en moet duidelijke en strenge 

normen hanteren bij het toekennen van vergunningen. 

 

3.239. Het nieuwe Vlaamse wapendecreet dat eraan komt, mag geen afzwakking zijn van de oude federale 

wetgeving. Het vermelden van de eindgebruiker van wapenleveringen moet verplicht gemaakt worden, 

net als de voorafgaande parlementaire goedkeuring en de juridische afdwingbaarheid. 

 

Europa 

3.240. De Vlaamse overheid moet systematisch bekend maken welke posities verdedigd werden in de 

Europese besluitvorming. Voorafgaand aan Europese ministerraden of Europese Raden zou voldoende 

lang op voorhand duidelijk moeten zijn wat de Vlaamse posities zijn en welke houding werd aangenomen 

in onderhandelingen op Belgisch en Europees niveau. 

 

3.241. Het Vlaams Parlement dient permanent op de hoogte gehouden te worden van deze informatie, 

waardoor het volwaardig haar rol kan spelen tegenover de Vlaamse regering. 

 

3.242. Via haar beleid voor steun aan de media garandeert de Vlaamse overheid dat op de belangrijkste 

nieuwsredacties (kranten, radio, tv) steeds minimaal één Europaredacteur voorzien wordt. 
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Info 

 

 

Voor meer info kun je steeds bij ons terecht 

 

Groen!, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel 

T 02/ 219 19 19 | F 02/ 223 10 90 | M info@groen.be | W www.groen.be en www.degroenebigbang.be  
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