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Méér Vlaanderen

Dit België werkt niet. Bij het in elkaar knutselen van het huidige federale model gaven de

Vlamingen hun meerderheidspositie in het unitaire België op voor meer zelfredzaamheid. Dit

streven  was  totnogtoe  grotendeels  vergeefs  en  leidde  enkel  tot  schijnautonomie.  Tal  van

bevoegdheden zijn vandaag versnipperd over federale en Vlaamse instanties. Een inefficiënte

staatsstructuur geeft aan Vlaanderen niet de noodzakelijke hefbomen om een eigen beleid te

voeren.  De positie  van Vlaanderen  als  welvarende regio wordt bedreigd door het  feit  dat

Vlaanderen op vele vitale  vlakken geen beleid mag voeren wegens  de houdgreep van het

Belgische vetofederalisme. Ook voor Wallonië en Brussel is de Belgische ‘contrafederatie’

nefast. Door decennialang vast te houden aan het status-quo en te teren op transfers vanuit

Vlaanderen  werden  Waalse  en  Brusselse  beleidsmakers  in  slaap  gewiegd.  Enkel

responsabilisering kan voor de broodnodige economische heropleving zorgen.

We herschikken  grondig  de  institutionele  architectuur  van  ons  land.  Het  principe  van  de

subsidiariteit moet daarbij consequent doorgevoerd worden van het niveau van de gemeente

of de wijk tot  de Europese Unie.  We dragen zoveel  mogelijk  bevoegdheden over aan de

burgers op een zo laag mogelijk bestuursniveau. Enkel zo kunnen Vlamingen hun politiek

burgerschap volop beleven en hun democratische rechten uitoefenen. 

We streven  naar  een  zelfstandig  Vlaanderen  als  lidstaat  van  een  Belgische  confederatie.

Aangezien  wij  Brussel  willen behouden als hoofdstad van Vlaanderen  en Europa zijn we

veroordeeld  tot  het  confederaal  model.  Het  idee  van  België  als  natie  beantwoordt  reeds

decennia niet meer aan de realiteit. Vlaanderen en Franstalig België zijn volledig uit elkaar

gegroeid,  getuige  afzonderlijke  publieke  opinies,  afzonderlijke  politieke  partijen  en

afzonderlijke  collectieve  culturele  voorkeuren.  Het  federale  bestuursniveau  heeft  hierdoor

tegenwoordig veel weg van een internationale conferentie, federale regeringsvorming lijkt op

diplomatieke  onderhandeling.  Dit  politiek  en  sociaal  gegeven  dient  dringend  vertaald  te

worden  in  een  grondige  institutionele  ombouw.  Vlaamse,  Waalse  en  Brussels  politieke

instanties moeten daartoe samen rond de tafel en beslissen welke bevoegdheden nog op een

gezamenlijk  confederaal  niveau  kunnen  uitgeoefend  worden.  Het  resultaat  van  deze

onderhandelingen moet leiden naar de uitvoering van artikel  35 van de Grondwet,  waarin

gesteld wordt dat de federale overheid slechts de bevoegdheden heeft die de wet haar toekent,

terwijl alle overige bevoegdheden naar gemeenschappen en gewesten gaan.

België  is  berucht  om zijn  overvloed  aan  politieke  instellingen.  Bij  de  overgang  naar  het

confederaal model zorgen we voor een drastische sanering. Vooreerst dienen de Senaat en het

provinciale bestuursniveau te worden afgeschaft. De Franstalige Gemeenschap moet fuseren

met het Waals gewest. Zo verdwijnt ineens een overbodig parlement en regering. Duitstalig

België dient bij referendum om haar eigen institutionele toekomst te kunnen beslissen. Ook de

Brusselse VGC, COCOF en GGC moeten afgeschaft worden. Vlaamse gemeenschapsmateries

in Brussel moeten vanuit het Vlaams parlement beheerd worden. Zo versterken we onze band

met onze Vlaamse hoofdstad.
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De confederale  Kamer van Volksvertegenwoordigers  moet worden samengesteld uit  leden

van  de  Vlaamse,  Waalse  en  Brusselse  parlementen.  Zo  beperken  we  het  aantal

verkiezingsrondes  uiteindelijk  tot  twee:  de  gemeenteraadsverkiezingen  en  de  Vlaamse

verkiezingen die samenvallen met de Europese. 

We voorzien voor Brussel de rol van een confederaal stadsgewest met volledige autonomie

voor wat betreft gewestelijke materies. Na de defederalisering van een gemeenschapsmaterie

zoals sociale zekerheid krijgen Brusselaars de keuze tussen het Vlaamse en het Waalse sociale

zekerheidstelsel. De financiering van de bijkomende verplichtingen die Brussel heeft wegens

zijn hoofdstedelijke rol wordt bepaald in overleg met Vlaanderen en Wallonië. Om de positie

van Brussel als Europese hoofdstad te versterken streven we naar een verankering van de

instellingen van de Europese Unie. Een uitbreiding van het Brusselse stadsgewest kan niet, en

zowel het  kiesarrondissement  als het  gerechtelijke arrondissement  Brussel-Halle-Vilvoorde

moeten zo snel mogelijk gesplitst worden, bij voorkeur door stemming in het parlement. We

zijn ervan overtuigd dat het gezond verstand bij de Franstalige burgers in de rand van Brussel

uiteindelijk de bovenhand zal halen en zij bereid zullen zijn als loyale burger te functioneren

in Vlaanderen als lidstaat van de Belgische confederatie.

Onze voorkeur gaat uit naar de confederale oplossing, omdat dit internationale complicaties

vermijdt  en  een  aanvaardbare  oplossing  voor  Brussel  mogelijk  maakt.  Toch  zien  we  het

behoud van België voor de toekomst van Vlaanderen niet als noodzaak. Vlaanderen is perfect

leefbaar als volwaardige lidstaat binnen Europa. Het lot van België ligt dus in Franstalige

handen. Wij zijn bereid Brussel en Wallonië nog een aantal jaren te helpen om de transfers af

te bouwen. Indien de Franstaligen echter  weigeren de confederale piste te bewandelen en

verkiezen Vlaanderen te chanteren met de grendels in de federale grondwet, dan moeten de

Vlaamse partijen opteren voor een volledig onafhankelijk Vlaanderen. Desgevallend is het

aangewezen  dat  de  Vlaamse  partijen  hiervoor  praktische  scenario’s  ontwikkelen.  Daarbij

moet onder meer uitgemaakt worden hoe de splitsing van de administraties moet geregeld

worden  zonder  de  openbare  dienstverlening  te  onderbreken,  hoe  de  afbetaling  van  de

staatsschuld moet geregeld worden zonder onze buitenlandse schuldeisers af te schrikken, hoe

het statuut  van Brussel  moet geregeld worden en op welke wijze de rechtsopvolging van

België op Europees en internationaal vlak kan worden gewaarborgd. Om de Franstaligen aan

te sporen meer bereidheid aan de dag te leggen voor de confederale staatshervorming moet

Vlaanderen  alleszins  duidelijk  maken  dat  het  haar  menens  is  met  het  alternatief  van

onafhankelijkheid. 

Voor een zelfstandig Vlaanderen

We beperken de confederale bevoegdheden volgens het principe van de subsidiariteit. Daarbij

dienen de meeste nu federale bevoegdheden overgeheveld te worden naar de lidstaten van de

confederatie. Responsabilisering betekent ook dat lidstaten zelf instaan voor hun uitgaven en

deze financieren met eigen belastingen. Voor bevoegdheden die aan de lidstaten toegewezen

worden is er nood aan eigen gerechtelijke instanties en justitiemanagement. Concreet komen

onder meer de volgende bevoegdheden toe aan de lidstaten:
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• Fiscaliteit

Zelfredzame confederale lidstaten dienen naast  de verantwoordelijkheid over hun uitgaven

ook de volledige soevereiniteit  over hun ontvangsten te krijgen.  De Vlaamse begroting is

vandaag nog steeds een dotatiebegroting en voor het overgrote deel afhankelijk van de door

het federale niveau toegewezen middelen. Dit financieringssysteem steunt in overdreven mate

op het principe van de derde betaler en werkt daardoor noch motiverend noch activerend. De

sleutel voor een beter en meer verantwoordelijk bestuur is een striktere toepassing van het

principe ‘no representation without taxation’.

De politici actief op het niveau van de gemeenschappen en gewesten kunnen vandaag immers

enkel beoordeeld worden op uitgavenbeleid en amper op fiscaal beleid, wat een vertekening is

van de democratie. Fiscale autonomie moet de reddingsboei aanreiken voor de budgettaire

uitdagingen die op ons afstevenen. Zodra dit gerealiseerd is opteren we voor een drastische

lastenverlaging met een Vlaamse vlaktaks die het berekenen, innen en controleren van de

personenbelasting  grondig  vereenvoudigt  en  zo  een  aanzienlijke  besparing  inhoudt.  Een

Vlaams  relanceplan  moet  dan  weer  hoofdzakelijk  steunen  op  een  verlaagde

vennootschapsbelasting. Wat de Belgische staatsschuld betreft is het logisch dat deze met de

invoering  van  de  fiscale  autonomie  over  de  drie  deelstaten  van  de  confederatie  wordt

gesplitst. Voor de bevoegdheden die de verschillende deelstaten samen uitoefenen, wordt een

systeem van ‘omgekeerde dotaties’ ingevoerd. De deelstaten subsidiëren de bevoegdheden die

ze samen willen beheren.  Indien een bepaalde deelstaat  zijn financiële verplichtingen niet

nakomt, kunnen de andere deelstaten ervoor kiezen om deze bevoegdheden terug zelf uit te

oefenen. Derhalve zal dus ook het confederale België geen belastingen meer innen. 

• Arbeidsmarktbeleid

De institutionele organisatie van het werkgelegenheidsbeleid heeft een sterke invloed op de

prestatie van de arbeidsmarkt. Het beleid inzake werkloosheidsverzekering is nog steeds een

onderdeel  van  de  federale  sociale  zekerheid.  Arbeidsbemiddeling,  d.w.z.  begeleiding  en

opvolging  van  werklozen,  is  daarentegen  een  onderdeel  van  de  regionale

arbeidsmarktbevoegdheden.  Door  deze  scheiding  tussen  werkloosheid  en

arbeidsmarktbemiddeling  worden  regio's  niet  beloond  voor  de  besparingen  die  een

activeringsbeleid oplevert voor de federale sociale zekerheid. De oplossing hiervoor bestaat

eruit om na de bevoegdheid voor activering ook de bevoegdheid voor sanctionering naar de

regio’s over te hevelen. Zodra dat gebeurd is beperken we de werkloosheidsuitkeringen in de

tijd en maken we ze degressief om werklozen daadwerkelijk aan te moedigen snel een baan te

vinden.  Wie  daar  na  verloop  van  tijd  nog  steeds  niet  in  slaagt  valt  terug  op  een

bijstandsuitkering.
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• Sociale zekerheid

Naast  zeggenschap  over  werkloosheidsvergoedingen  defederaliseren  we  ook  alle  andere

aspecten  van  de  sociale  zekerheid.  Door  de  kosten  van  het  door  de  gemeenschap

gewaarborgde pakket van gezondheidszorg te fiscaliseren kan Vlaanderen dan de parafiscale

last verminderen en de kosten van gezondheidszorg beter spreiden. De daling van de totale

arbeidskost  die  hieruit  voortvloeit  zal  een  positieve  impact  hebben  op  de  Vlaamse

werkgelegenheid.  Ook voor de pensioenen moet Vlaanderen bevoegd worden. De federale

overheid  heeft  door  zijn  onverantwoord  begrotingsbeleid  verwaarloosd  te  zorgen  voor

voldoende reserves voor de uitbetaling van de pensioenen. Op Vlaams niveau moet dit wel

mogelijk zijn. Bij de splitsing van de sociale zekerheid krijgen de Brusselaars bij intrede op

de arbeidsmarkt de mogelijkheid om te kiezen tussen aansluiting bij de Vlaamse of bij de

Franstalig-Waalse sociale zekerheid.

• Justitie

Voor  alle  bevoegdheden  die  aan  de  lidstaten  toegewezen  worden  krijgen  ze  ook  eigen

gerechtelijke  instanties,  bijvoorbeeld  in  de  vorm  van  een  eigen  Raad  van  State  voor

onderwijs, ambtenarenaangelegenheden, stedenbouw en ruimtelijke ordening en milieu. Ook

het justitiemanagement van gerechtelijke instanties moet overgeheveld worden, bijvoorbeeld

infrastructuur, financieel beheer en opleiding van rechters. Wanneer elke deelstaat zijn eigen

regels maakt ligt  het voor de hand dat de decreetgeving vaak verschilt tussen Vlaanderen,

Wallonië en Brussel.

Toch kunnen deelstaten vandaag overtredingen van decreten niet zelf bestraffen maar zijn het

federale  gerechtelijke  instanties  die  bepalen  of  een  misdrijf  bestraft  wordt  en  wat

desgevallend  de  strafmaat  is.  Vlaanderen  en  Wallonië  hebben  hierover  veelal  een  andere

mening,  denk bijvoorbeeld aan de bestraffing van jeugdcriminaliteit.  Om dit  probleem de

wereld uit te helpen moeten de deelstaten zelf kunnen bestraffen.
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Vlaanderen bestuurt

Wat de Vlaming nodig heeft is een flexibel, transparant en efficiënt overheidsapparaat.  We

zetten daarom de overheid op dieet. Taken die niet tot de kerntaken van de overheid behoren,

moeten  worden  afgestoten  of  tot  een  minimum  worden  herleid.  De  vergrijzing  van  het

Vlaamse ambtenarenapparaat is een opportuniteit die we aangrijpen om in de administratie

een  afslanking  en  kwaliteitsverhoging  te  realiseren  zonder  een  sociaal  bloedbad  te

veroorzaken.

We zorgen voor minder maar slimmere regels,  want het is een zieke maatschappij die het

gezond verstand in te  veel,  onduidelijke en veel  te  technische  wetten en reglementen  wil

gieten. Een probleem is niet per ze opgelost zodra er een regeltje voor is bedacht. Elke regel

dient immers afdwingbaar te zijn, en de controle op de naleving ervan kost geld. Een teveel

aan regels kan ertoe leiden dat een omgekeerd effect bereikt wordt. Een handig hulpmiddel

om  overmatige  regulering  in  te  tomen  en  verstandige  deregulering  te  bevorderen  is  de

invoering van de ‘zonsondergangclausule’, die ervoor zorgt dat alle decreten die binnen de 5

jaar niet  zijn bekrachtigd en/of in uitvoering zijn gesteld  automatisch komen te vervallen.

Zoniet  vervallen  ze  automatisch.  Zo  wordt  de  overheid  gedwongen  telkens  met  gezond

verstand te oordelen over de resultaten van haar wetgeving.

Momenteel ontvangt de federale overheid alle belastingen. Op basis van de financieringswet

wordt dit geld verdeeld onder de verschillende overheden. Onze budgettaire doelstelling is het

voeren  van  een  gezond  financieel  beleid  en  dus  het  behoud  van  het  evenwicht  tussen

inkomsten en uitgaven. Het realiseren van deze doelstelling moet bovendien gepaard gaan met

noodzakelijkerwijze door te voeren investeringen. Vlaanderen heeft immers, zeker in deze

economisch  moeilijke  tijden,  behoefte  aan  belangrijke  investeringen  op  het  vlak  van

wegenbouw,  scholenbouw,  voorzieningen  voor  jongeren,  senioren  en  personen  met  een

handicap. 

Belastingen  zijn  verantwoord  om  een  aantal  maatschappelijke  noden  te  lenigen.  Onze

welvaart  wordt  evenwel  bedreigd  als  de  overheid  te  gulzig  is.  Lastenverlaging  geeft  de

economie meer adem en moedigt het ondernemen aan en fiscale zekerheid is even belangrijk

voor  de  werkenden,  als  sociale  zekerheid  voor  de  hulpbehoevenden.  Wij  zullen,  via  de

beperkte fiscale luiken waarvoor Vlaanderen nu reeds bevoegd is, de belastingsdruk zo laag

mogelijk maken voor burgers en bedrijven. Wij zullen alle lokale besturen verplichten hun

fiscale en budgettaire verantwoordelijkheid op te nemen.

 

Zonder  te  raken  aan  de  fiscale  autonomie  van  de  gemeenten  schaffen  we de  onroerende

voorheffing (OV) op de eerste eigen woning in één enkele legislatuur (vijf jaar) af. In eigen

huisvesting voorzien is immers de beste vorm van sociale zekerheid. Logischerwijze hoort dit

dan  ook  te  worden  ‘beloond’  en  niet  langer  te  worden  ‘bestraft’.  We  compenseren  de

minderinkomsten door een besparing- en compensatieplan voor de gemeenten uit te werken.

Specifiek voor de gemeenten zullen we de minderinkomsten maximaal compenseren in het

gemeentefonds via de algemene middelenbegroting.  De uitwerking van het  besparings- en

compensatieplan spreiden we over vijf jaar. 
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We  richten  een  publiek  consulteerbare  gecentraliseerde  databank  op,  waarin  voor  iedere

gemeente  de  aangerekende  belastingen  en  retributies  worden  weergegeven.  Inzake  deze

gegevens  zullen  we  jaarlijks  bovendien  een  systematische  objectieve  beleidsanalyse

publiceren. Hiermee beogen we het voor de mensen en de ondernemingen mogelijk te maken

een fiscaal weloverwogen vestigingsbeslissing te nemen en zo de fiscale concurrentie tussen

de verschillende gemeenten te stimuleren. Het spreekt tevens voor zich dat hierdoor éénieder

ook daadwerkelijk beter geïnformeerd zal zijn om de bestuursdaden van hun verkozenen in te

schatten. 

Het  provinciale  bestuursniveau  wordt  afgeschaft.  De  Vlaamse  overheid  enerzijds  en  de

Vlaamse steden en gemeenten anderzijds kunnen deze bevoegdheden moeiteloos overnemen. 

Lokale besturen staan het dichtst bij de mensen. Het vertrouwen in deze overheden is groot.

We versterken de bestuurskracht en de slagkracht van de lokale besturen. We betrekken ze

nauwer  bij  het  Vlaamse  beleid.  We  maken  afspraken  met  de  lokale  besturen  om  de

maatschappelijke  problemen,  als  partners,  aan  te  pakken.  We  realiseren  een  echte

interbestuurlijke samenwerking zonder betutteling.  We geven hen ruimte en autonomie en

zorgen  voor  een  correcte  financiering.  We  realiseren  een  maximale  overdracht  van

bevoegdheden  in  toepassing van  het  subsidiariteitsprincipe.  We nemen initiatieven  om de

regelingen inzake administratief toezicht alsook de informatie- en rapporteringsverplichtingen

voor  de  lokale  besturen  maximaal  te  vereenvoudigen  en  te  verminderen.  We  zullen  de

Vlaamse administratie hiervoor ook verder heroriënteren van een rol van toezichthouder naar

meer coaching en ondersteuning.

Inzake de gemeentelijke vertegenwoordiging in de raden van bestuur en directiecomités van

intercommunales  zullen  we  bewerkstelligen  dat  er  énkel  burgemeesters  of  vakschepenen

worden  afgevaardigd,  zonder  zitpenning  doch  met  een  kilometervergoeding.

Gemeenteraadsleden zullen, weliswaar zonder vergoeding, over de mogelijkheid beschikken

de algemene  vergaderingen  bij  te  wonen.  Meteen  betekent  dit  een  enorme besparing  aan

nutteloze onkosten voor hofhoudingen en presentiegelden van lokale ‘gebuisde’ politici. 

Inzake de interne werking van de intercommunales pakken we de rechter- en partijsituaties

kordaat  aan. Zo bijvoorbeeld is  het  niet  langer  duldbaar  dat  bepaalde intercommunales in

opdracht van gemeenten structuurplannen opstellen en hierdoor mee bepalen of en in welke

mate hun eigen gronden bebouwbaar worden gemaakt.   

We bestrijden tevens de verdoken ondemocratische besluitvorming via zogenaamde autonome

gemeentebedrijven omdat we van oordeel zijn dat een gemeente een openbaar bestuur is dat

ten allen tijde verantwoordiging moet afleggen aan de gemeenteraad en, uiteindelijk, aan de

kiezer.  Autonome  gemeentebedrijven  vervullen  verschillende  gemeentelijke  taken  van

industriële  of  commerciële  aard.  De  overgrote  meerderheid  van  de  bestaande  autonome

gemeentebedrijven staat in voor het beheer van vastgoed en stadsprojecten, maar er zijn er

ook voor recreatie, elektriciteit, parkeren en havenbeheer.
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Het  grote  verschil  tussen  gewone  en  autonome  gemeentebedrijven  is  dat  gewone

gemeentebedrijven hun begroting moeten laten goedkeuren door de gemeenteraad en dat zij

geen  aparte  rechtspersoonlijkheid  hebben.  Dat  wil  zeggen  dat  er  bij  gewone

gemeentebedrijven een heel gedetailleerde controle is op de uitgaven en inkomsten, en dat de

gemeente de volledige verantwoordelijkheid blijft dragen. Bij een autonoom gemeentebedrijf

is  dit  echter  niet  het  geval.  Een  autonoom  gemeentebedrijf  beschikt  over  eigen

bestuursorganen en ontwijkt  op die manier  de normale gemeentelijke  besluitvorming.  Het

enige waaraan het autonoom gemeentebedrijf zich moet verbinden, is het nastreven van het

maatschappelijke doel  waarvoor het  werd opgericht.  De hiermee gepaard  gaande besloten

(onttrokken aan de openbaarheid) besluitvorming is fundamenteel ondemocratisch en dient

bijgevolg te worden bestreden.

We investeren in  een meer transparante en beter toegankelijke, doch op termijn afgeslankte

overheidsadministratie  die  een  meer  betrouwbare,  doeltreffende  en  samenhangende

dienstverlening  uitbouwt  in  een breed  partnerschap  met  burgers,  ondernemingen,

verenigingen, instellingen en organisaties.

De ambtenarij heeft niet alleen een cosmetische ingreep nodig maar ook een chirurgische. Er

zijn vandaag veel te veel ambtenaren die vooral niet overal even efficiënt ingezet worden.

Internationale studies bewijzen dat onze overheden kunnen functioneren met bijna 2/3 van

huidig  personeelsbestand.  Teneinde  geen  sociaal  bloedbad  te  veroorzaken,  zullen  we

ambtenaren die met pensioen gaan systematisch niet  vervangen.  De nieuwe aanwervingen

zullen  we  bovendien  volledig  depolitiseren.  Door  de  concurrentie  tussen  ministeriële

kabinetten en hun gepolitiseerde administraties gaat  er momenteel  veel  werk en motivatie

verloren. Daartoe schaffen we de kabinetten op termijn af.  Beoogd wordt dat de openbare

diensten beheerd worden door neutrale en bekwame professionals, en niet door ‘afdankertjes’

van de politiek.  

We zorgen  ervoor  dat  de  Vlaamse  overheid  zich  louter  zal  toeleggen  op  haar  kerntaken

(bijvoorbeeld  de  bescherming  van  het  leefmilieu)  én  voeren  bijgevolg  de  noodzakelijke

remmen in op het overmatig verbruik van de schaarse overheidsmiddelen. Kerntaken van de

overheid zijn taken die, mocht de overheid ze niet uitvoeren, belangrijke maatschappelijke

behoeften  onbevredigd  zouden  laten.  Een  handig  hulpmiddel  om  te  bepalen  welke

overheidstaken echt noodzakelijk zijn, vormt de zogenaamde ‘Gouden Gids’-methode. Indien

uit de Gouden Gids bijvoorbeeld blijkt dat er bedrijven bestaan die dezelfde taken vervullen

of diensten of producten leveren die momenteel door bestaande overheidsbedrijven gebeuren,

dan betreft het geen kerntaken en kunnen deze overheidsopdrachten geprivatiseerd worden.

Daartoe zullen we het bestuurlijke aspect van de Vlaamse overheid nauwgezet evalueren en

bijsturen.  De  uitbesteding  van  openbare  taken  aan  private  ondernemingen  moet  bij  elke

vernieuwing van de legislatuur worden herbekeken en desnoods worden uitbesteed aan andere

meer competitieve private ondernemingen. 

Wij worden  overspoeld  door een kluwen van ondoorzichtige,  ondoelmatige,  soms ronduit

absurde  regels  die  de  samenleving  alleen  maar  kosten  en  niets  opbrengen.  Gebrekkige

regelgeving en administratieve rompslomp zijn het onvermijdelijke gevolg van een slechte

overheidswerking. Overbodige dwingende regels hinderen het bedrijfsleven. We zullen dan

ook  de  regeldruk  maximaal  verminderen  temeer  dit  bijdraagt  tot  de  openheid  van  onze

economie  en  de  kansen  op  meer  welvaart  verhoogt.  Minder  nutteloze  regels  betekenen

immers minder economische belemmeringen én minder nutteloze nalevingkosten.
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Bij het  drastisch vereenvoudigen van de regelgeving streven we een maximale ontplooiing

van  de  bedrijfsactiviteit  na  én  zullen  we  uiteraard  voldoende  oog  hebben  voor  de

levenskwaliteit,  de  veiligheid  en  de  volksgezondheid.  We  bewerkstelligen  dat  nieuwe

regelgeving  slechts  mag  worden  uitgevaardigd  als  de  economisch  of  maatschappelijk

meetbare baten van de invoering de kosten of de schadelijke effecten ervan overtreffen. 

De aanwezigheid van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden stelt de sociale

samenhang van onze samenleving op de proef.  Het behouden van een sterk en homogeen

burgerschap,  beleefd  door  alle  Vlamingen  ongeacht  hun  origine,  is  dan  ook  een  enorme

uitdaging. Inburgering betekent een dwingende uitnodiging om actief aan onze samenleving

deel  te  nemen.  ‘Rechten’  impliceren  immers  ook ‘plichten’.  Onze  uiteindelijke  bedoeling

bestaat erin de zelfredzaamheid bij alle mensen te verhogen waarbij iedereen zo snel mogelijk

dient  aan  te  sluiten  bij  onze  samenleving,  in  de  eerste  plaats  door  inschakeling  op  de

arbeidsmarkt. 

In  de  loop der  jaren  is  er  echter  een  ‘politiek  correct  minderheidsdenken’  ontstaan  waar

nationaliteit en loyauteit in een voortdurende spreidstand moeten staan tussen ‘gastland’ en

‘thuisland’.  Daarom zetten  wij  ons  ook af  tegen  de dubbele nationaliteit.  Het  is  evenwel

evident dat onze samenleving niet kan overleven op basis van gettovorming en interculturele

diplomatie. Wij ijveren er dan ook voor dat het ‘gastland’ daadwerkelijk ‘vaderland’ wordt.

Via  burgerschapsvorming  zal  eenieder  die  zich  in  Vlaanderen  wil  vestigen  een

integratiebewijs  moeten  voorleggen.  Daartoe  zullen  we  bewerkstelligen  dat  er  een

inburgeringstraject wordt gevolgd én dat onze taal wordt aangeleerd. 

We  streven  een  optimale  afstemming  van  het  federale  migratiebeleid  op  het  Vlaamse

inburgeringsbeleid  na,  waarbij  er  een  stevige  koppeling  wordt  gemaakt  tussen  migratie,

nationaliteitsverwerving en het inburgeringsbeleid van Vlaanderen. In de zogenaamde ‘snel-

Belgwet’ is er tot op heden immers geen sprake van inburgering of taalkennis.  

Om de doeltreffendheid en efficiëntie  van het  beleid  te verhogen zijn de onthaalbureau’s,

‘Huizen van het Nederlands’ en de VDAB uitgegroeid tot de belangrijkste partners en spelers

op het terrein.  De komende jaren zullen we er voor ijveren dat er effectief gestalte  wordt

gegeven aan de verdere professionalisering van het inburgeringsbeleid. In die optiek zullen

we  aan  potentiële  nieuwkomers  de  mogelijkheid  bieden  om  zich  reeds  in  het  land  van

herkomst voor te bereiden op hun komst naar Vlaanderen; zullen we het civiele effect van het

inburgeringsattest, onder meer bij sollicitatieprocedures, trachten te verhogen; zullen we werk

maken  van  een  ‘inburgeringsexamen’  of  ‘integratietest’  teneinde  daadwerkelijk  te  laten

nagaan of de inburgeraar voldoende Nederlands kent en voldoende op de hoogte is van alle

mogelijkheden,  rechten  én  plichten  die  hij  of  zij  hier  heeft;  zullen  we  het

‘inburgeringsexamen’  of  ‘integratietest’  koppelen  aan  het  bekomen  van  een  definitieve

verblijfsvergunning; zullen we werk maken van een consequent oriënteringsbeleid op het vlak

van de vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

De  werkingen  van  de  reeds  bestaande  zelforganisaties  voor  allochtonen  die  worden

gesubsidieerd door de Vlaamse overheid worden aan een grondige audit onderworpen waarbij

de klemtoon ligt op de maatschappelijke relevantie van de initiatieven.

Het  principe  van  de  lekenstaat  indachtig  wordt  het  verbod  op  het  dragen  van  uiterlijk

herkenbare religieuze tekenen uitgebreid naar alle Vlaamse bestuurlijke niveau’s.
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Vlaanderen beweegt

We willen Vlaanderen tegen 2020 laten uitgroeien tot een Europese topregio. Daarom streven

we ernaar dat Vlaanderen dé logistieke draaischijf van Europa wordt. Het overgrote deel van

het personen- en goederenvervoer verloopt over de weg. Vandaag staan we met z’n allen

miljoenen  uren  in  de  file,  kunnen  de  spoorwegen  slechts  een  beperkte  capaciteit  van  de

personen- en goederenmobiliteit verwerken en is de binnenvaart  onderbenut voor bulk- en

containervervoer.

De overheid investeert massaal in openbaar vervoer als dé zaligmakende oplossing voor de

files  en  in  fietspaden  (alsof  daarmee  de  problemen kunnen  opgelost  worden)  terwijl  alle

openbaar  vervoer  samen slechts  15% van  het  personenvervoer  voor  zijn  rekening  neemt.

Autobussen zijn  er  dan ook in overvloed,  maar ze kosten ons handenvol  geld  terwijl  het

autogebruik niet afneemt.

Omgekeerd  wordt  de  wegeninfrastructuur  die  het  leeuwenaandeel  van  het  vervoer  moet

verwerken,  stiefmoederlijk  behandeld.  Zowel  snel-  en  ringwegen  als  secundaire  wegen

slibben dicht en vele zijn van bedenkelijke kwaliteit. Ze dateren van veertig of vijftig jaar

geleden, maar werden nooit aangepast aan de huidige behoeften. Het is dus niet verwonderlijk

dat het sluipverkeer langs lokale wegen toeneemt. Investeringen in verkeersmanagement zijn

quasi  onbestaande.  Op  vlak  van  investeringen  in  wegenonderhoud  bengelt  Vlaanderen

achteraan in de Europese rangschikking. Nochtans zijn er oplossingen mogelijk en kan het

verkeer  een  stuk  vlotter  verlopen,  maar  dan  moeten  we  correct  durven  investeren  in

infrastructuur en ons niet verschuilen achter excuses om enkel nepmaatregelen te treffen.

De mobiliteitsproblemen vormen samen één  grote  puzzel,  waarvan  er  in  Vlaanderen  vele

stukken  ontbreken.  Om de vraag  naar  mobiliteit  in  goede  banen  te  leiden  en  de  huidige

economische,  sociale  en  ecologische  verliezen  weg  te  werken,  gaan  we  uit  van  de

zogenaamde co-modaliteit waarbij iedere transportwijze optimaal benut wordt en zich inpast

in  de  stijgende  mobiliteitsvraag  van  burgers  en  bedrijven.  Daarbij  kan  enkel  een

samenhangend  beleid  van  accurate  maatregelen  en voldoende investeringen  in  de  diverse

vervoersinfrastructuren soelaas  bieden om de broodnodige  capaciteit  te verhogen.  Daarom

zijn  er  maatregelen  en  beslissingen  nodig  die  zorgen  voor  een  vlotte  mobiliteit,  een

verbetering van de verkeersveiligheid en minder negatieve impact voor het milieu en kiezen

we niet voor marginale oplossingen en futiele maatregelen die geen werkelijke vooruitgang

genereren. Ook op dit vlak maken we dus het verschil!

De  auto  is  zondermeer  het  meest  succesvolle  vervoermiddel,  goed  voor  68%  van  alle

verplaatsingen. De auto vormt dus de echte basismobiliteit. Dat komt énkel omwille van de

daarmee gepaard gaande tijdsbesparing, de directe beschikbaarheid en de fijnmazigheid van

het wegennet. Deze voordelen worden door geen enkele ‘alternatieve’ vervoerswijze benaderd

en gaan dus verloren in een ‘modal shift’. Zo maken vele pendelaars gebruik van tram of trein

om de files te ontlopen. Maar als er geen files waren, zouden diezelfde mensen nog steeds het

openbaar vervoer nemen? De vraag stellen is ze beantwoorden.
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Vandaag stelt  de auto ons  in staat  om onze drukke agenda van werk,  gezin,  recreatie  en

sociale activiteiten rond te krijgen. Vooral het aspect ‘tijd’ is belangrijk en dit zowel voor

gezinnen met tweeverdieners  als voor alleenstaanden met kinderen.  Iedere werkdag vormt

immers  een  uitdaging  om  werk,  gezin,  recreatie  en  sociale  activiteiten  te  combineren.

Vandaag schreeuwen de milieubewegingen - met in hun kielzog bepaalde politieke partijen

die zich een groen imago willen aanmeten - dat de auto van de baan moet. De vooruitgang, de

werkgelegenheid,  het  comfort  dat  de  auto  ons  nu  al  jaren  biedt,  wordt  daarbij  bewust

genegeerd. Voor hen moet en zal iedereen het openbaar vervoer gebruiken ongeacht of dat nu

haalbaar is voor de burger of niet.

Hoe ver kan de overheid gaan in het ontmoedigen van wat de bevolking daadwerkelijk wil?

Nieuwe maatregelen  zoals  rekeningrijden  (voorlopig enkel  voor vrachtwagens)  herinneren

ons  aan  middeleeuwse  tollen  die  eeuwenlang  de  economische  ontwikkeling  hinderden.

Toegepast  op het  personenvervoer,  zal  het  vooral  de mobiliteit  van de sociaaleconomisch

zwakkeren  treffen.  De  uitbouw  van  het  openbaar  vervoer  geeft  dan  weer  blijk  van  een

voorbijgestreefd  geloof  in  collectieve  oplossingen.  Het  kost  veel  en  biedt  zelden  de

flexibiliteit die actieve, participerende burgers nodig hebben (behalve op lange afstanden waar

tijd bespaard wordt en deze tijd beter besteed kan worden). 

Daarentegen zijn we zeker niet blind voor de negatieve gevolgen van de auto op het vlak van

milieu  en  verkeersveiligheid.  Hoewel  de  auto  het  best  inspeelt  op  de  hedendaagse

mobiliteitsbehoeften, moet er sneller komaf worden gemaakt met de negatieve effecten van

het autogebruik zoals files, ongevallen, lawaai en vervuiling (m.n. de uitstoot van fijn stof,

koolstofdioxide, stikstofdioxiden). We maken werk van reeds bestaande oplossingen om deze

negatieve effecten daadwerkelijk terug te dringen. Daarentegen stoppen we definitief met het

uitvaardigen van eenzijdige maatregelen die zich beperken tot het vertragen en het verlammen

van automobiele voertuigen en die bovendien geen rekening houden met de realiteit van de

individuele burger en van de bedrijven.

Volgens het decreet ‘Basismobiliteit’ heeft elke Vlaming recht op een halte van het openbaar

vervoer  binnen een straal  van 500 meter van zijn woning. Wij daarentegen definiëren het

recht op mobiliteit als het  recht om zich vrij over het  grondgebied te verplaatsen (zonder

tolheffingen) of het recht om binnen een redelijke tijdspanne een bestemming te bereiken

(zonder files). In die optiek passen we het decreet ‘Basismobiliteit’ dan ook grondig aan. Dit

impliceert dat we logischerwijze drastisch zullen investeren in nieuwe weginfrastructuur en

systemen van verkeersmanagement,  maar tegelijkertijd ook slimmere en strengere normen

zullen  stellen  aan  de  auto.  ‘Outputnormen’  gekoppeld  aan  een  heldere  invoeringstermijn

kunnen  zelfs  een  belangrijke  drijfveer  voor  innovatie  worden  in  de  auto-industrie,  die  in

Vlaanderen een belangrijke werkgever  is. We kunnen er aldus bovendien voor zorgen dat

nieuwe technologieën ook daadwerkelijk lonen. Dat kan via subsidies, fiscale kortingen of

slimme regelgeving. Het openbaar vervoer wordt daarbij niet langer uitgebouwd alsof het een

volwaardig  alternatief  is.  Van  nature  kan  het  immers  nooit  flexibel  genoeg  inspelen  op

individuele vervoersbehoeften. 
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We evalueren en optimaliseren grondig het openbaar vervoer en dit zowel voor personen- als

goederenvervoer in functie van een co-modale vervoerseconomie. Het is immers van kapitaal

belang om de efficiëntie van het geïnvesteerde belastinggeld te analyseren, te evalueren en te

heroriënteren. Het openbaar vervoer dat 15% van het vervoer voor zijn rekening neemt, krijgt

immers  drie  maal  meer  belastinggeld  toegeschoven  dan de wegeninfrastructuur  waarlangs

90% van het vervoer effectief wordt gerealiseerd. Enig gezond verstand om de duur verdiende

belastingcenten op de rendabele manier te investeren is in deze een bittere noodzaak. 

Op dit moment rijden er te veel lege – en dus weinig duurzame – bussen en te dure belbussen

op onze Vlaamse wegen. De Lijn vaart op dat vlak een eigenzinnige koers zonder dat er een

degelijke  controle  gebeurt  op  de  gedane  investeringen  via  onze  zuurverdiende

belastingcenten. Niemand heeft blijkbaar nog echt vat op wat er daar gebeurt. Daarin zullen

we verandering brengen! Goed uitgebouwd busvervoer is een noodzaak, maar ingrijpen om

het rendement van onze belastingcenten af te toetsen is een even grote noodzaak. 

 

Het prediken van de suprematie van de bus en het ongebreideld inrichten van vrije busbanen

zorgen immers te vaak voor een omgekeerd effect: langere autofiles met alle economische,

sociale en milieugevolgen van dien. We herbekijken dit vanuit een co-modale invalshoek. De

bestaande wegen hebben immers een te beperkte capaciteit waarlangs alle vervoer dient te

gebeuren.  We zullen  het  gebruik  van  die  wegen  zo organiseren  dat  een  maximaal  aantal

personen en goederen op een vlotte  en veilige manier  hun verplaatsing kunnen realiseren

tegen een billijke prijs.

De  peperdure  belbussen  zijn  in  feite  grote,  veredelde  taxi’s  die  vaak  werkloos  op  hun

standplaats  staan  te  wachten  op  een  oproep  en  zelden  meer  dan  één  of  twee  personen

vervoeren. Integendeel de belbus is kampioen in CO2-uitstoot per reiziger/kilometer. Vanuit

milieuoogpunt scoren zij dus niet beter dan het individuele vervoer per auto. Ter zake streven

wij ernaar om het bestaande taxivervoer in te schakelen en via mobiliteitscheques – die enkel

kunnen uitgereikt  worden in  gebieden  die niet  door het  busvervoer  bediend worden  – de

taxisector  beter  te  benutten  en  tegelijkertijd  de  zware  kosten  van  een  inefficiënt

belbussensysteem uit te sparen.

En dan blijven er de torenhoge vragen rond de gratis of bijna-gratis politiek van het openbaar

vervoer. Dat de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer wordt verhoogd door een korting

op de werkelijke prijs  is  in  principe aanvaardbaar.  Maar vandaag wordt slechts  16% (het

meest gunstige cijfer dat we noteerden) van de kosten van De Lijn gedekt door inkomsten uit

tickets en abonnementen; 84% wordt betaald door de belastingbetaler. In andere landen ligt

dit  kostendekkingspercentage  een  stuk hoger.  Gevolg:  vandaag  soupeert  De Lijn  op haar

eentje  zowat  1  miljard  euro  op.  Een  studie  van  het  consultancybureau  McKinsey  (bron:

Achieving  sustainable  reductions  in  public  spending  through  breakthrough  performance

improvements,  2005,  p.  19)  toont  aan  dat  de  overheidssubsidies  in  de  publieke

vervoermaatschappijen nergens hoger zijn dan hier. Het spreekt dan ook voor zich dat we op

dit vlak eveneens passende maatregelen zullen treffen. We zullen er dan ook nauwlettend op

toezien dat het percentage van de werkingskosten van De Lijn, dat door Vlaamse subsidies

wordt gedekt, minimaal tot onder de 75% daalt. 
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Ook voor het vrachtvervoer over de weg geldt dat het, net als de personenwagens, de meest

flexibele  oplossing biedt  aan diensten-  en productiebedrijven  in tijden waarin just-in-time

leveringen  naadloos  moeten  aansluiten  op  de  productieprocessen  in  bedrijven  en

voedingsproducten  vanuit  heel  de  wereld  op  onze  tafel  terechtkomen.  Co-modaliteit  kent

intussen een langzaam groeiend succes: steeds meer containers raken op hun bestemming via

trein en schip.  We bewerkstelligen bijkomende inspanningen om enerzijds  het  nog steeds

groeiende vrachtvervoer over de weg vlotter en dus economischer te laten verlopen en om

anderzijds de co-modaliteit met trein en binnenvaart te optimaliseren.

Een belangrijke toekomst is weggelegd voor de scheepvaart en meer bepaald de binnenvaart.

Door de uitbreiding van onze havens komen er nog meer goederen het land binnen die over

onze overvolle wegen moeten vervoerd worden. Een deel van de oplossing ligt bij de uitbouw

van de binnenvaart die een deel van het bulk- en containervervoer voor haar rekening kan

nemen. We zullen dan ook verder investeren in deze transportwijze omdat we hierdoor de

bedrijfs- en havenactiviteiten verder kunnen uitbouwen en de wegen kunnen ontlasten. We

moeten  durven  vooruitzien.  Willen  we  mobiel  worden  dan  moeten  we  inventief  zijn.

Massagoederentransport  moeten we versassen naar de ondergrond. Logistieke systemen op

basis  van  transport  door  buizen.  Een  netwerk  van  ‘Pneumatic  Capsule  Pipelines’  of

‘Underground  Tubular  Tansport’  met  computergestuurde  transportbanden  voor  korte

afstanden en spacetreinen in vacuüm buisleidingen voor langere afstanden, zijn de oplossing

voor  de  toekomst.  In  het  Chinese  Guanghzou  bestaat  al  een  ondergronds

afvaltransportsysteem  en  in  Sjanghai  is  een  ondergronds  containertransportsysteem  in

aanbouw. Waarop wachten we om Zeebrugge met Antwerpen en Rotterdam ondergronds te

verbinden? Met de opbrengst van de verkeersboetes van één jaar, 335 miljoen euro, kunnen

we een  ‘underground container  mover’  aanleggen  van  het  nieuwe Deurganckdok  naar  de

overkant van de Schelde. Zo kan je verhinderen dat 70 procent van de containers door de

Liefkenshoek- en Kennedytunnel moet. Het is nog niet eens het geld dat opgesoupeerd is voor

studies over de Oosterweelverbinding. Zoniet botsen we op de grenzen van onze logistieke

capaciteit. 

In een wereld die ons dorp is geworden en waarin goederen snel van continent tot continent

worden  vervoerd,  is  de  uitbouw  van  nationale  en  regionale  luchthavens  een  dwingende

noodzaak. We streven ernaar dat het jarenlange gekibbel en het juridische steekspel tussen

overheid en lokale belangengroepen over de geluidshinder in gevolge vluchten van en naar

Zaventem, zijn definitief beslag krijgt. Wie er woont of er ging wonen, om welke reden dan

ook, wist dat vliegtuigen niet geruisloos zijn. Subsidies om woningen beter te isoleren moeten

kunnen,  maar  het  lamleggen  van  de  luchthavenactiviteiten  kan  niet  langer  een  bron  van

discussie  blijven  temeer  de  wetenschappelijke  vooruitgang,  op  termijn,  zal  resulteren  in

geluidarmere vliegtuigen.  Het is duidelijk dat hier een politiek spel wordt gespeeld tussen

twee  gewesten.  We  beschouwen  de  verdere  uitbouw  van  de  luchthaven  en  de  daarmee

gepaard gaande interregionale tewerkstelling in de regio er rond dan ook als noodzakelijk. 

We zorgen voor een vlottere en veiligere mobiliteit voor personen en goederen over de weg.

De mobiliteit wordt in belangrijke mate gehinderd door files op de grote verkeersassen. Al dat

fileleed kost ons land honderden miljoenen euro’s aan o.a. verloren arbeidstijd en brandstof.

Files worden veroorzaakt door een chronisch en acuut tekort aan wegcapaciteit. In Nederland

heeft men berekend dat men 149 miljoen uren per jaar in de file staat (op autosnelwegen en

secundaire wegen), wat resulteert in een kostprijs van 5 miljard euro. Met een vergelijkbaar

wegennet zullen we er hier niet ver vanaf zijn. De economische en ecologische schade van het

fileleed is enorm.
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Om de capaciteit van het wegennet aan te passen aan de huidige verkeersdrukte realiseren we

een  nieuwe  wegenpolitiek.  Ondanks  talrijke  beloften  van  de  Vlaamse  overheid  zijn  de

‘missing links’  nog steeds  ‘missing’.  We realiseren  deze  missing  links  prioritair.  Zo  zijn

ondermeer  de  uitbreiding  van  de  Brusselse  Ring,  van  de  E313  en  het  sluiten  van  de

Antwerpse Ring dringend noodzakelijk.

We bewerkstelligen het gebruik van spitsstroken op autosnelwegen - zodat voertuigen sneller

bij de afrit van hun keuze geraken - wat ten dele zal bijdragen tot een vlottere verkeersstroom.

Het wegnemen van een rijstrook voor het inrichten van een vrije busbaan die niet continu

gebruikt wordt, komt immers neer op capaciteitsverlies en is dus niet wenselijk. 

We zullen de op- en afritten verlengen. Gezien de laatste twintig jaar onze industrieterreinen

langsheen snelwegen drastisch zijn uitgebreid,  stellen we vast dat het verkeer van en naar

deze zones vaak gedwongen wordt op de pechstroken aan te schuiven met alle gevolgen van

dien voor de verkeersveiligheid. De voorbeelden zijn legio: de te beperkte wegcapaciteit van

de E313 met bijna dagelijkse ongevallen ter hoogte van Ranst, Geel en Herentals; de afrit

Mechelen-Noord op de E19 Antwerpen-Brussel; de afrit Zone Diegem bij het verlaten van de

Ring rond Brussel; enz.

We  zorgen  ervoor  dat  de  bestaande  wegcapaciteit  beter  wordt  benut  door

verkeersmanagementsystemen die voorzien in het invoeren van richtsnelheden, waardoor de

verkeersstromen gestroomlijnd worden en finaal vlotter en veiliger verlopen, … waardoor de

structurele  files  zullen  verkorten.  Het  signaleren  van  ongevallen  en  het  aanduiden  van

alternatieve  routes  of  alternatieve  transportwijzen (bijvoorbeeld  de aanwezigheid  op korte

afstand van een treinverbinding) zal het tijdverlies in de accidentele files bijkomend beperken.

We bewerkstelligen een snellere afwikkeling van ongevallen. Momenteel volstaat het dat er

één enkel ongeval gebeurt om duizenden automobilisten gedurende uren te blokkeren. Het

vaststellen van de omstandigheden  van het  ongeval,  het  wegbrengen  van  slachtoffers,  het

takelen van voertuigen duurt vandaag veel te lang, mede doordat de experts slechts na enige

tijd op de plaats van het ongeval raken. In die optiek onderzoeken we de mogelijkheid om via

luchtfotografie  de stand van de diverse voertuigen  sneller  vast  te leggen  en bijgevolg  de

aloude ‘schets van het ongeval’ daadwerkelijk te vervangen. Daarbij verlenen we uiteraard

prioriteit  aan  het  inschakelen  van  dergelijke  nieuwe  technologieën  op  de  belangrijke

verkeersassen. 

We  zorgen  ervoor  dat  er  op  de  middenbermen  van  belangrijke  verkeersassen  hoge

groenstroken worden ingeplant, dit om kilometerslange kijkfiles ten gevolge van ongevallen

te  voorkomen;  ook  door  systematisch  gebruik  te  laten  maken  van  hoge  schermen  die

ongevallen onttrekken aan nieuwsgierige blikken zullen we tijdverlies voorkomen. 

In functie van een optimale doorstroming bewerkstelligen we dat de opeenvolgende lichten op

secundaire wegen op elkaar worden afgestemd. Momenteel worden de verkeerslichten slechts

éénmaal om de vier jaren gecontroleerd terwijl het verkeer ondertussen sterk kan geëvolueerd

zijn. Daartoe laten we de verkeerslichten minstens zesmaandelijks controleren. Waar mogelijk

laten  we  zogenaamde  ‘groene  golven’  instellen.  Dit  alles  doen  we  om sluipverkeer  naar

wegen waar men nog wel kan doorrijden, tegen te gaan.
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Vrije  busbanen  kunnen  slechts  ingang vinden  indien,  voorafgaand  aan  de  beslissing,  een

impactstudie  wordt  gemaakt  die  duidelijk  aantoont  dat  de  globale  mobiliteit  hierdoor

verbetert. Busbanen aanleggen en daardoor de wegcapaciteit verminderen of zelfs halveren

zorgt  voor  extra  lange  autofiles  waarmee  noch  de  mobiliteit,  noch  het  milieu,  noch  de

economie gediend zijn. Wij opteren dan ook geenszins voor het realiseren van vrije busbanen

en schaffen de bestaande vrije busbanen af. 

Bovendien  mag  een  nieuwe  buslijn  slechts  ingang  vinden  indien  bewezen  is  dat  ze

beantwoord  aan  een  voldoende  hoge  vraag  en  een  bezettingsgraad  van  20%  wordt

aangetoond. Omgekeerd moeten bestaande lijnen geëvalueerd worden op bezettingsgraad. Om

deze evaluatie mogelijk te maken moet De Lijn dringend werk maken van een telsysteem. In

afwachting daarvan moet De Lijn onmiddellijk een studie starten die, gebaseerd op bestaande

klantgegevens, een schatting maakt van het bus- en tramgebruik per lijn. Op basis daarvan

kan een concrete telling gebeuren op lijnen die waarschijnlijk weinig gebruikt worden. Indien

blijkt  dat  ze inderdaad slechts door een paar reizigers  gebruikt  worden, kan de frequentie

verminderd  worden,  of  kan  ze  zelfs  volledig  worden  afgeschaft.  Het  rondrijden  van

dubbelgelede bussen met drie  reizigers  in het  voorste  compartiment  en drie  in het  laatste

compartiment is een doorn in het oog van vele belastingbetalers. Collectieve taxi’s behalen in

dat geval een beter rendement en hebben bovendien een kleinere milieu-impact.

Alle  uitbreidingsplannen,  en  vooral  het  aanleggen  van  nieuwe  tramlijnen  buiten  de

agglomeraties worden bevroren.

We bewerkstelligen in permanent overleg met de gemeenten het aanleggen van vrijliggende

fietspaden waar mogelijk. Bestaande fietspaden zullen we verbeteren zodat fietsers niet tussen

de auto’s dienen te rijden om bijvoorbeeld valkuilen op fietspaden te vermijden. Wij zijn

voorstander  van het  voor fietsers  toelaten van  tweerichtingsverkeer  in  éénrichtingsstraten,

mits fietspaden dit mogelijk maken.

We stimuleren  het  aanleggen  van  veilige  voetpaden.  Een  groot  deel  van  onze  mobiliteit

gebeurt nog steeds te voet; het lijkt zo evident dat dit aspect vaak vergeten wordt. We stellen

vast dat voetpaden er erbarmelijk of zelfs gevaarlijk bijliggen. Net zoals voor de fietspaden,

bewerkstelligen  we  een  inhaalbeweging  op  het  vlak  van  noodzakelijke  investeringen  in

voetpaden die de vlotte doorgang voor voetgangers en rolstoelgebruikers moeten waarborgen.

Ook  in  deze  heeft  de  Vlaamse  overheid  de  verantwoordelijkheid  om  de  gemeenten

daadwerkelijk te helpen om een veilig voetpadennetwerk uit te bouwen. 

Door overleg op te starten met de federale overheid streven we ernaar dat de NMBS Holding

het aantal dubbeldekstreinen verhoogt om tijdens de spits de aantrekkelijkheid van de trein te

verhogen en het comfort van de reiziger te verbeteren.

Voorwaarde voor het aantrekken van extra reizigers is de aanleg van extra autoparkings en

overdekte fietsstallingen. Indien automobilisten geen parkeerplaats vinden of hun wagen op

een  onveilige  plaats  moeten  achterlaten,  zullen  ze  geneigd  zijn  door  te  rijden  naar  hun

bestemming.  Autoparkings  moeten  bijgevolg  een  prioriteit  vormen.  Hetzelfde  geldt  voor

fietsparkings: de fietser wenst een veilige en droge plaats voor zijn tweewieler. Daarom zullen

we  in  overleg  met  de  gemeentebesturen  en  de  NMBS  onderzoeken  hoe  we  hiervoor

gezamenlijk een oplossing kunnen vinden. 
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Wat  het  goederenvervoer  betreft,  is  de  prijsvorming  van  kapitaal  belang;  zolang  het

treinvervoer niet kan concurreren noch qua prijs, noch qua flexibiliteit, zal het zijn aandeel in

het  goederenvervoer  niet  significant kunnen verhogen.  Teneinde te bewerkstelligen dat  de

NMBS Holding, net zoals bij het stroomlijnen van een ‘lean production’ in de bedrijfswereld,

maatregelen zou treffen om haar  beschikbare middelen te herschikken en haar werking te

optimaliseren zullen we ook op dit vlak overleg opstarten met de federale overheid.

Velen pleiten voor een kilometerheffing om aldus een halt toe te roepen aan het toenemend

auto-  en  vrachtwagenverkeer.  Momenteel  betalen  zowel  automobilisten  als  transporteurs

echter  reeds  voor  het  gebruik  van  de  weg  via  de  verkeersbelasting  en  via  de

brandstofaccijnzen (wie veel  rijdt,  betaalt  veel).  Enkel de automobilisten betalen nu reeds

meer dan 12 miljard euro per jaar.

Wij  zijn  tegenstanders  van  rekeningrijden,  maar  indien  het  onder  Europese  druk  zou

ingevoerd worden koppelen wij daaraan een reeks voorwaarden:

(1°) wij wensen geen heffing in te voeren maar wel een kilometerprijs waarvan de inkomsten

worden gestort in een ‘Fonds voor Wegeninfrastructuur’, dat enkel gebruikt wordt voor de

verbetering  van  die  wegeninfrastructuur  (en  dus  niet  voor  vrije  busbanen  of  andere

doeleinden);

(2°) de kilometerprijs moet belastingsneutraal zijn (d.w.z. de automobilist mag gemiddeld niet

meer betalen); de kilometerprijs voor gereden woon-werkverkeer moet aftrekbaar zijn van de

belastingen  net  zoals  transporteurs  die kunnen  aftrekken  van hun vennootschapsbelasting;

indien men toch een kilometerprijs zou willen invoeren, moeten vaste kosten zoals BIV en

verkeersbelasting verdwijnen en moet dit  bij voorkeur ingevoerd worden in een Europese

context;  indien  mobiliteit  geregionaliseerd  wordt,  dienen  ook  de  inkomsten  uit  accijnzen

overgeheveld te worden naar de regio’s en gebruikt worden voor wegeninfrastructuur;

(3°) bij de berekening van de prijs  per kilometer  mag rekening gehouden worden met de

milieuvriendelijkheid van de wagen, maar kunnen de kosten voor de pollutie die vrijkomt bij

de productie van de auto’s of de productie van de brandstoffen niet meegerekend worden; die

laatste kosten zullen in de toekomst reeds in de verkoopprijs van de auto of van de brandstof

vervat zitten (sinds een paar jaar betalen we trouwens, naast accijnzen, ook al bijdragen voor

APETRA, BOFAS en voor de promotie van milieuvriendelijke brandstoffen zoals biodiesel

en bioethanol, alhoewel die brandstoffen niet of nauwelijks op de Belgische markt worden

aangeboden);  indien  men de  ecoscore  wil  gebruiken  om de  milieuvriendelijkheid  van  de

wagen te berekenen, moet die zich beperken, tot de Euronorm (die door alle landen in de EU

aanvaard is) in combinatie met CO2;

(4°)  een  kilometerprijs  kan  een  vaste  prijs  zijn  zoals  het  wegenvignet  in  landen  als

Zwitserland, Oostenrijk, Slovenië of kan de vorm aannemen van een tol zoals in Frankrijk

(waar geen verkeersbelasting bestaat) of Italië waar bepaalde wegen worden uitgebaat door

private  maatschappijen;  een  kilometerprijs  kan  ook  de  vorm  aannemen  van  een  slimme

kilometerprijs  die  varieert  naargelang  plaats  en  tijd  waardoor  in  de  spits  rijden  een  stuk

duurder is dan in de daluren; de overheid heeft evenwel al decennia lang nagelaten de nodige

voorzieningen te treffen om de groeiende verkeersstromen in goede banen te leiden en te

zorgen voor een vlot verkeer op zowel snel-, ring- als secundaire wegen; ze heeft nagelaten

verkeersmanagementsystemen te installeren; op secundaire wegen heeft ze alles gedaan om

vlot verkeer tegen te gaan waardoor het sluipverkeer zich systematisch uitbreidt;
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het gevolg is dan ook dat de ochtend- en avondspits steeds langer duurt; wij zijn dan ook van

oordeel dat de gebruikers niet moeten opdraaien voor hogere tarieven in de spitsuren omdat

de overheid jarenlang die spits heeft laten uitdeinen; eerst moeten er degelijke maatregelen

gerealiseerd worden die toelaten dat het verkeer minder lang in de spits vertoeft en dient de

gebruiker  eventueel  te  kunnen  kiezen  om al  dan  niet  in  het  spitsuur  te  rijden  (telewerk,

thuiswerk, decentralisatie van diensten, enz.); eerst de boel laten verrotten en dan zeggen dat

je daarvoor nog extra moet betalen is voor ons principieel niet aanvaardbaar;

(5°) bovendien zijn er de ‘externe kosten’, het stokpaardje van de milieuverenigingen, die

willen dat àlle kosten doorgerekend worden aan transporteurs en automobilisten; het gaat om

filekosten,  milieukosten,  gezondheidskosten  en  ongevalskosten,  die  deel  zouden  moeten

uitmaken van de kilometerprijs. Maar: (a) voor het goederentransport wordt de filekost reeds

doorgerekend aan de verlader die het op zijn beurt doorrekent in zijn product dat door ons

gekocht en dus betaald wordt; (b) voor de individuele automobilisten mag de filekost niet

verrekend  worden;  wie  met  zijn  wagen  in  de  file  staat  en  tijd  verliest  omdat  een  rij

automobilisten voor hem een file vormen, zou door de voorgangers moeten vergoed worden;

omgekeerd zou hij of zij een vergoeding moeten betalen aan wie na hem in de file komt en

voor wie hijzelf of zijzelf dan weer tijdverlies oplevert; kortom, de filekosten van individuele

autogebruikers  heffen  elkaar  grotendeels  op;  (c)  de  ongevallenkosten  worden  vandaag

gedragen  door  de  verzekeringsmaatschappijen  en  de  ziekenfondsen  waarvoor  iedere

automobilist reeds betaalt; (d) de milieukost wordt vandaag reeds gedekt door de 12 miljard

euro  die  we  met  z’n  allen  ophoesten;  ook  voor  het  subsidiëren  van  milieuvriendelijke

technologieën in voertuigen mag via de kilometerprijs geen compensatie gevraagd worden;

voor subsidies voor andere energiebesparende maatregelen wordt van de burger immers ook

geen fiscale tegenprestatie geëist;

(6°) er dient te worden voorzien in een vrijstelling van kilometerprijs bij falende uitvoering;

indien de trein te lang op zich laat wachten, heeft de treinreiziger – al dan niet betalend – recht

op een compensatie;  hetzelfde  principe  zou moeten toegepast  worden  op het  wegverkeer:

indien de overheid er niet in slaagt om de vlotheid van het verkeer te garanderen (bijvoorbeeld

indien  de  gemiddelde  snelheid  tijdens  de  spitsuren  lager  is  dan  40km/u),  dan  dient  de

kilometerprijs  te  worden  gehalveerd;  indien  ze  er  niet  in  slaagt  de  accidentele  files  te

verkorten tot maximum één uur, wordt de  kilometerprijs eveneens gehalveerd.

Wij zullen het gratis openbaar vervoer afbouwen. De kosten van de vervoersmaatschappij De

Lijn swingen immers de pan uit terwijl het rendement op de geïnvesteerde belastingcenten

ondermaats  is.  Wat  gratis  is,  wordt  zelden  op  zijn  juiste  waarde  geschat  en  de  prijs  per

reizigerskilometer is niet min. Elke inwoner betaalt van in de wieg elk jaar 131 euro, zelfs

indien hij nooit gebruik maakt van het busvervoer. De Nederlander betaalt niet eens de helft.

De  Brit  betaalt  één  derde  van  wat  wij  betalen.  Precies  omdat  De  Lijn  massaal  veel

belastingcenten opeist, is er onvoldoende budget voor wegeninfrastructuur. 

Wij zullen een volledige transparantie in de bestedingen van De Lijn nastreven evenals het

beperken van buslijnen in functie van de bezettingsgraad die, zoals gesteld, minimaal 20%

moet bedragen. 
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Verkeersveiligheid is afhankelijk van drie factoren: de weginfrastructuur, het voertuig en de

bestuurder. Daarbij spelen een hele reeks factoren een belangrijke rol bij het vermijden van

ongevallen  of  het  verminderen  van  de  ernst  ervan:  veilige  wegen,  degelijke  rijopleiding,

voldoende  rijervaring,  verkeersinzicht,  correct  toepassen  van  de  wegcode,  gordeldracht.

Mensen wijs maken dat door het verlagen van de snelheid het merendeel van de onveiligheid

is opgelost, is dan ook niet correct.

Om de ordediensten niet te overbelasten met bemande controles, heeft men in Vlaanderen en

Brussel  een  flitspalenbos  aangeplant,  vaak  op  plaatsen  waar  geen  ongevallen  gebeuren.

Daarmee willen we echter geenszins ontkennen dat  onaangepaste snelheid een belangrijke

oorzaak is van verkeersongevallen, integendeel. 

We zullen geloofwaardige snelheidslimieten op basis van tijd, plaats en omstandigheden doen

hanteren die door de meerderheid van de automobilisten als logisch wordt ervaren. Logische

limieten zorgen ervoor dat ze gemakkelijker gerespecteerd worden. De aanpassing van het

wegbeeld  speelt  een  belangrijke  rol  bij  aangepaste  snelheden.  Ter  zake  zullen  we  de

noodzakelijke infrastructurele werken laten uitvoeren. 

Op  de  autosnelwegen  streven  we  variabele  snelheden  na.  Op  een  snelweg  wordt  de

automobilist niet geconfronteerd met tegenliggers of zwakke weggebruikers. Indien men via

verkeersmanagementsystemen 100 km/u oplegt, op momenten van hoge verkeersdruk, om de

optimale doorstroming te bekomen, dan moet 140 km/u ook mogelijk zijn tijdens nachtelijke

uren, waarop de snelweg nauwelijks bereden wordt. 

We zullen bewerkstelligen dat de veiligheid van zwakke weggebruikers wordt verhoogd door

het scheiden van snelheden en volumes, niet door het vermengen (zoals thans het geval is in

vele gemeenten waar voetgangers en fietsers als levende verkeersremmers worden ingezet) of

door het vertragen van het autovervoer. Daarom zijn wij voorstander van vrije fietspaden, in

zoverre dit uiteraard plaatselijk mogelijk is. 

We streven een vlottere doorstroming op secundaire wegen na, omdat dit het sluipverkeer zal

doen  afnemen  en  de  verkeersleefbaarheid  op  de  kleinere  wegen  -  waar  veel  zwakke

weggebruikers gebruik van maken - zal doen toenemen.

Het smogalarm is het zoveelste bedroevend voorbeeld van het ondoeltreffend beleid dat in ons

land wordt gevoerd. De tijdelijke verlaging van de maximumsnelheid op de autosnelwegen

van 120 km/u naar 90 km/u brengt immers geen zoden aan de dijk. 80% van de fijn stof

vervuiling is  immers  afkomstig  van andere  bronnen  dan transport  (bijvoorbeeld  industrie,

gezinnen). Van de overige 20% wordt 12 % veroorzaakt door vrachtwagens en bussen (die

toch al maximum 90 km/u mogen rijden) en slechts 8% door auto’s. De helft van de auto’s

rijdt bovendien op benzine en veroorzaakt nauwelijks fijn stof uitstoot. Het probleem zit dus

bij  de  diesels  waarvan  het  vooral  de  oudere  exemplaren  zijn  die  fijn  stof  uitstoten.  De

maatregel  heeft  dus  nauwelijks  effect,  maar  laat  wel  automobilisten  opdraaien  voor  een

probleem  waarvoor  ze  slechts  beperkt  verantwoordelijk  zijn.  De  boetes  moeten  dan  ook

vooral de schatkist spijzen. 
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Wij  voeren  een  roetfilterpremie  in.  In  Nederland  voerde  men  in  juni  2005  reeds  een

roetfilterpremie in t.w.v. 600 euro voor nieuwe diesels en t.w.v. 500 euro (nu 400 euro) voor

retrofitroetfilters op bestaande diesels. Omdat de koper van een nieuwe wagen nauwelijks wat

moest opleggen, zijn zowat alle nieuwe dieselwagens in Nederland uitgerust met roetfilter.

Indien wij  het  Nederlandse voorbeeld hadden gevolgd zouden nu al  minstens 1,3 miljoen

wagens - van de 5 miljoen die het Belgische wagenpark telt - 90% minder fijn stof uitstoten.

We  voeren  de  vergroening  van  de  autofiscaliteit  in  mits  de  gemiddelde  belastingdruk

ingevolge de auto niet verhoogt en tegelijk de BIV en de verkeersbelasting wordt afgeschaft.

De belastingsneutraliteit is belangrijk omdat je de burger immers niet kan laten betalen voor

het gebruik van de weg (die hij in het verleden al heeft betaald) én via een bijkomende groene

fiscaliteit én via de traditionele (bestaande) verkeersbelasting.
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LDD-programma Vlaamse verkiezingen

zaterdag 21 maart 2009

Thermae Palace Hotel Oostende

Vlaanderen leeft

Het is  de taak van de overheid om de duurzame invulling van de ruimtelijke ordening te

bewaken,  en  dit  zowel  in  functie  van  de  huidige  als  voor  de  toekomstige  generaties.

Ruimtelijke Ordening dient inzake de diverse sectorale ruimteaanspraken een integrerende en

coördinerende  (scheidsrechters)rol  te  vervullen,  waarbij  de  diverse  maatschappelijke

behoeften telkenmale gelijktijdig tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Daartoe creëren

we een éénduidig kader, waarbinnen iedere sector, op basis van objectieve gegevens, de eigen

ruimtebehoefte kan aangeven. We waken erover dat het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening

niet  wordt  misbruikt  voor  het  bereiken  van  specifieke  (sector)doelstellingen  zoals

bijvoorbeeld het bewerkstelligen van bijkomende sociale (lees: gesubsidieerde) woningen e.d.

Daartoe worden binnen de vergunningsprocedures alle bindende sectorale adviezen, uitgaande

van  andere  beleidsdomeinen,  afgeschaft.  Ruimtelijke  ordening  beperkt  zich  dan  ook

uitsluitend tot datgene wat ruimtelijk bepalend en dus ruimtelijk relevant is.

Ruimtelijke  Ordening  dient  méér  rechtszekerheid  en  transparantie  te  bieden.  Daartoe

vereenvoudigen  we  drastisch  de  decreetgeving,  zodat  deze  meer  begrijpbaar  en  dus

transparanter  wordt.  We  bewerkstelligen  tevens  kortere  doorloopprocedures  inzake  het

vergunningenbeleid  zodat  er  sneller  uitsluitsel  en  dus  meer  (rechts)zekerheid  komt.

Bovendien  verlenen  we  aan  deze  kortere  doorlooptijden  een  voor  de  overheidsdiensten

dwingend karakter.  Indien  de  overheid  niet  tijdig  beslist  dient  de vergunningsaanvraag  te

worden  aanzien  als  zijnde  goedgekeurd.  We  maken  het  vergunningenbeleid  tevens

transparanter  en  klantvriendelijker  door  het  uitwerken  van  een  digitaal  consulteerbaar

opvolgingssysteem voor vergunningsaanvragen dewelke worden behandeld door de diensten

van de Vlaamse overheid. Dit moet de aanvrager toelaten om zelf, via diens PC, het verloop

van zijn dossier bij de betrokken Vlaamse overheidsdiensten, op te volgen.   

Voor  aangelegenheden  die  zowel  stedenbouwkundig  als  qua  milieureglementering  een

vergunning vereisen creëren we een procedure met één enkele geïntegreerde aanvraag. Deze

geïntegreerde vergunningsaanvraag dient op termijn tevens betrekking te hebben op de socio-

economische vergunning (dewelke momenteel nog een federale bevoegdheid is), waarbij de

doorlooptermijnen in afwachting van de integratie gelijktijdig verlopen.

Er is tevens nood aan meer flexibiliteit.  We zorgen ervoor dat er geen algemeen geldende

regels uitgevaardigd worden op basis van abstracte plannen. Daartoe bewerkstelligen we dat

structuurplannen  énkel  een  visie  op  de  ruimtelijke  ordening  mogen  bevatten  en  geen

dwingende  regelgeving,  zodat  van  deze  visie  ten  allen  tijde  gemotiveerd  kan  worden

afgeweken.

Aan gemeenten bieden we bovendien de mogelijkheid tot samenwerking bij de opmaak van

plannen inzake ruimtelijke ordening. Zo verdwijnt de verplichting die elke gemeente oplegt

om zelf een structuurplan op te maken. Dàt kan immers net zo goed in samenwerking met

buurgemeenten.
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De gemeentelijke autonomie dient tevens op het vlak van de ruimtelijke ordening te worden

versterkt. Wij verlenen aan de gemeenten de mogelijkheid om in de toekomst zelf te kunnen

beslissen over het al dan niet aansnijden van bijkomende woonuitbreidingsgebieden, en dit

zowel door private als door publieke of semi-publieke initiatiefnemers. Daardoor zullen er

daadwerkelijk meer bouwgronden op de markt komen. Bovendien wordt de opmaak van de

‘woningbehoeftenstudie’  met  het  oog  op  het  aansnijden  van  woonuitbreidingsgebied  niet

langer verplichtend gesteld en vervangen door een louter ruimtelijke evaluatie.

Ten  einde  een  optimale  ruimtelijke  ordening  te  verwezenlijken,  bewerkstelligen  we  een

evenwichtige  verhouding  tussen  enerzijds,  planbaten  en,  anderzijds,  planschade,  in

spiegelbeeld.  Dit  biedt  bovendien méér mogelijkheden  tot  het  effectief  toepassen van een

‘contractplanologie’,  die  een  flexibele  grondruil  toelaat.  We  koppelen  de  betaling  van

planbaten, respectievelijk planschade aan de daadwerkelijk gerealiseerde meer- of minwaarde

via de weigering of het verkrijgen van de aangevraagde vergunning. 

De  ‘ruimtebalans’  van  het  Ruimtelijk  Structuurplan  Vlaanderen  vormen  we  om  tot  een

digitaal dynamisch monitoringinstrument voor het ruimtebeheer in Vlaanderen.  Zo kunnen

niet-bebouwde industriegebieden beter in kaart worden gebracht.  Door de beschikbare GIS-

gegevens (Geografisch Informaticasysteem) digitaal te koppelen kunnen ondernemers, via een

eenvoudige  zoekfunctie,  opzoeken  op  welke  specifieke  locaties  een  specifiek  bedrijf  in

Vlaanderen al dan niet kan worden ingeplant.

Voor wederrechtelijk uitgevoerde werken en stedenbouwkundige bouwmisdrijven voeren we

een algemeen geldende verjaringstermijn van vijf jaar in, ook wanneer deze gelegen zijn in

een  zogenaamd  ‘ruimtelijk  kwetsbaar’  gebied.  Als  derden  hinder  ondervinden  van  een

bouwwerk,  zullen  ze  immers  geen  vijf  jaar  wachten  om  klacht  in  te  dienen.  De

stedenbouwkundige  inspectie  of  het  parket  dient,  bij  ernstige  hinder,  dan  ook binnen  die

redelijke  termijn  van  vijf  jaar  op  te  treden.  Niet-vergunde,  doch  verjaarde  bouwwerken

worden  juridisch  als  vergund  aanzien.  Inzake  stedenbouwkundige  inbreuken  volstaan  de

beginselen van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid ruimschoots. Op termijn streven we er

dan ook naar om betreffende problematiek uit het strafrecht te lichten. 

Inzake de problematiek van de huidige, permanent bewoonde weekendverblijven, gesitueerd

in zones waar dit, volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften, niet is toegelaten

creëren we decretale basisrechten (inzake ver- en herbouw) naar analogie met de decreten

over de zonvreemde woningen. Deze basisrechten moeten ook kunnen gelden voor bestaande

gebouwen,  vaak  met  een  industriële  historiek,  die  bijkomend  kunnen  worden  benut  als

‘woonunits of lofts’.

In  afwachting  van  de  introductie  van  deze  basisrechten  bewerkstelligen  we  dat  er  aan

personen  die  in  deze  zones  weekendverblijven  permanent  bewonen  daadwerkelijk

woonrechten worden toegekend. Tevens wordt aan de betrokken bestuurlijke overheden de

mogelijkheid geboden om, via het  opmaken van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s),

gebiedsspecifiek,  bovenop deze minimaal  verankerde  basisrechten,  supplementaire  ver-  of

herbouwmogelijkheden te verlenen.
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Het is de taak van de overheid om het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger

na te streven, wat evenwel niet impliceert dat er een gegarandeerd recht op een eigen woning

ontstaat.  We  zorgen  ervoor  dat  de  beschikbare  overheidsmiddelen  om  het  recht  op  een

behoorlijke huisvesting voor iedere  burger  na te  streven  op een veel  gelijkmatigere  wijze

worden ingezet en bijgevolg op een meer billijke wijze worden verdeeld onder alle gezinnen

die er – op basis van objectieve criteria – voor in aanmerking komen. De inkomenssituatie

wordt daartoe jaar-na-jaar geëvalueerd.

Dit is niet mogelijk bij een definitieve verkoop van ‘sociale’ (lees: gesubsidieerde) kavels en

‘sociale’ koopwoningen aan particulieren onder de marktprijs. Gesubsidieerde koopwoningen

en koopkavels geven immers een definitief verworven voordeel aan de koper. Dit voordeel

kan hij zelfs op termijn extra verzilveren door de verkoop van zijn pand (dat  gedeeltelijk

betaald is met belastingsgeld) aan derden, … en dit uiteraard aan de marktwaarde (terwijl de

overheid slechts een fractie  van het  initieel  geïnvesteerde belastingsgeld terugziet).  In  die

optiek stellen we op termijn dan ook een definitief einde aan het realiseren en het onder de

marktprijs  vermarkten  van  zogenaamde  sociale  koopwoningen  en  sociale  kavels  door

gesubsidieerde  en  veelal  volkomen  verzuilde  sociale  huisvestingsmaatschappijen.  In

afwachting van het in voege treden van een billijk huursubsidiesysteem faciliteren we énkel

het bouwen van gesubsidieerde huurwoningen.

Op  basis  van  de  specifieke  inkomenssituatie  zullen  we,  via  huursubsidies,  zo  nodig,  het

gezinsinkomen van huurders tijdelijk financieel ondersteunen. Via huursubsidies wordt aldus

de afstand overbrugd tussen het huurniveau dat de huurder aankan, en het investeringsniveau

dat nodig is om huurwoningen grondig te renoveren of nieuwe huurwoningen op te richten.

Momenteel bestaat in Vlaanderen reeds een systeem van huursubsidies maar dat systeem is

nog steeds gekoppeld aan een verhuissituatie. De subsidie geldt enkel wanneer de huurder

naar een betere woning verhuist. We breiden dit systeem uit tot de zittende huurders die het

financieel niet breed hebben en slecht zijn gehuisvest, zonder er nog een verhuisvoorwaarde

aan te koppelen. Huursubsidies bieden immers het voordeel dat de overheid de toekenning

ervan zeer precies kan afbakenen, met name tot de minst bemiddelde huurders. Het toekennen

van  huursubsidies  wordt  logischerwijze  gekoppeld  aan  het  introduceren  van  minimale

kwaliteitsnormen, anders dreigt  betreffend systeem immers te ontaarden in het subsidiëren

van zogenaamde ‘huisjesmelkers’. 

Ongeveer  75% van  de  Vlamingen  is  eigenaar  van  een  eigen  woning,  wat  uniek  is  in  de

wereld. Het ‘eigenaar zijn’ is de beste vorm van ‘sociale zekerheid’ voor de oude dag … en

dient  bijgevolg  door  de  overheid  maximaal  te  worden  gestimuleerd. Om  het  particulier

woningbezit verder te stimuleren wordt de onroerende voorheffing inzake de eigen woning

binnen één enkele legislatuur (5 jaar) afgeschaft.
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Eigendomsbeperkingen zijn discriminerend indien zij op buitensporige wijze afbreuk doen

aan de rechten van de betrokken eigenaars.  Via de introductie van een zelfrealisatierecht dat

bij decreet is vastgelegd, zullen we aan eigenaars de mogelijkheid bieden tot ‘zelfrealisatie’

van vergunbare bouw- en verkavelingprojecten op hun eigendom. Elke vorm van onteigening

is een drastische ingreep op het eigendomsrecht en moet uitzonderlijk blijven. We beperken

dan  ook  het  gebruik  van  de  onteigeningsprocedures  tot  noodzakelijk  te  realiseren

overheidsprojecten  van algemeen belang  -  zoals bijvoorbeeld  infrastructuurprojecten  -  die

betrekking hebben op noodzakelijkerwijze in te nemen gronden die niet in der minne kunnen

worden verworven.  Het  onteigenen van private eigenaars  voor zogenaamde ‘sociale’  (lees

‘gesubsidieerde’)  woonprojecten  is  volstrekt  onaanvaardbaar,  zeker  als  het  om  ‘sociale’

koopkavels en/of ‘sociale’ koopwoningen gaat. We beperken eveneens drastisch het toepassen

van het ‘recht van voorkoop’ door de overheid. Indien de overheid een recht van voorkoop

geniet, bewerkstelligen we dat de particuliere koper over het recht beschikt om desgevallend

een hoger bod uit te brengen.

Om ons leefmilieu maximaal te vrijwaren geldt  het  basisprincipe dat  de vervuiler  betaalt.

Nulvervuiling  is  evenwel  onmogelijk.  Zo  weinig  mogelijk  vervuilen  is  daarentegen  wél

mogelijk. De Vlaamse overheid dient hierover te informeren, te sensibiliseren en zo nodig te

sanctioneren. Om over permanent geactualiseerde informatie te kunnen beschikken inzake de

Best Beschikbare Technieken (BBT) en ook daadwerkelijk stimulerend te kunnen optreden,

bouwen we een publieke database uit welke performant en praktijkgericht is én ten dienste

staat van de bevolking en de bedrijven. We bieden daarbij bedrijven de mogelijkheid om via

evenwaardige  technieken  en  middelen  de  gekwantificeerde  milieudoelstellingen  te  halen.

Vandaar  dat  we  zorgen  voor  de  nodige  rechtszekerheid  en  het  fiscaal  stimuleren  van

milieuvriendelijke productiealternatieven.  

Het  zorgen  voor  een  goede  en toepasbare  milieuregelgeving,  is  een  kernopdracht  van  de

overheid. Dit  vereist  een  heldere  en  eenduidige  regelgeving  die  door  de  verschillende

doelgroepen ook daadwerkelijk wordt nageleefd. De geldende decreet- en regelgeving is té

ingewikkeld waardoor de mensen, de bedrijven en vaak ook overheidsdiensten zelf niet meer

weten wat nu eigenlijk mag en niet mag. Deze onzekerheid leidt ertoe dat er weinig of niets

ten gronde verandert.  We zorgen er daarom voor dat de  decreetgeving, in het bijzonder de

VLAREM-reglementering,  dringend drastisch wordt vereenvoudigd.  We geven daarbij  een

grotere  verantwoordelijkheid  aan  de  gemeenten.  We  introduceren  de  geïntegreerde

vergunning  voor  welbepaalde  categorieën  van  activiteiten  en  inrichtingen  die  momenteel

zowel een milieu- als stedenbouwkundige vergunning vereisen.

We  bewerkstelligen  dat  nieuwe  milieunormen  eerst  qua  technische  haalbaarheid  worden

getoetst. Pas wanneer die toets positief is, worden ze ingevoerd. Enkel wanneer er een brede

maatschappelijke consensus is  of er een duidelijk toegevoegde waarde is  op het  vlak van

voedselveiligheid,  verkeersveiligheid  of  volksgezondheid,  of  voor  het  opbouwen  van  een

technologische voorsprong die leidt tot een hogere efficiëntie voor het leefmilieu, gaan we

desgevallend bij de omzetting van de Europese richtlijnen verder en/of vlugger dan wat in

deze verplicht is. Dit alles realiseren we steeds zonder nodeloze administratieve belasting en

rekening houdend met de concurrentiekracht van onze ondernemingen.
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We  maken  de  vastgestelde  normen  inzake  lucht-,  water-  en  bodemkwaliteit  effectief

afdwingbaar,  zonder  deze  normen  scherper  te  willen  stellen  dan  waartoe  we  Europees

verplicht zijn. We realiseren deze normen op een wijze die zo marktconform mogelijk is, mits

eventuele correcties vanwege de overheid via fiscale stimuli en zo nodig heffingen. Er wordt

zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van ‘command and control’-reglementeringen.

We streven een evenwicht na tussen de economische groei en de ecologische ontwikkeling.

Dit  vormt  voor  ons  het  uitgangspunt  van  een  efficiënt  en  economisch  verantwoord

milieubeleid. Economische ontwikkeling zonder zorg voor het milieu stoot immers op haar

eigen  grenzen.  We  beperken  hierbij  de  rol  van  de  overheid  tot  het  bepalen  van  de

doelstellingen  en  het  scheppen  van  een  aangepaste  omgeving  die  erop  gericht  is  het

marktmechanisme zo maximaal mogelijk haar werk te laten doen, eventuele verstoring ervan

weg te werken en stimulansen te geven om de maatschappij in een milieubewuste richting te

laten evolueren. Uitgangspunt daarbij is dat milieugoederen een economische waarde hebben,

die  ook  stijgt  naarmate  ze  schaarser  worden. Marktgerichte  instrumenten  worden  daartoe

bijgevolg maximaal ingezet. 

Inzake  natuurbehoud eerbiedigen  we  het  gebruiks-  en  eigendomsrecht  van  burgers  en

ondernemingen maximaal. Wanneer beleidsdaden van de Vlaamse overheid aanleiding geven

tot een aantoonbare waardevermindering van gronden, verlenen we de eigenaar het recht om

de  overheid  te  dwingen  hetzij  tot  aankoop  van  deze  gronden  aan  de  oorsponkelijke

schattingswaarde,  hetzij  tot  het  compenseren  van  het  waardeverschil.  We  brengen  een

constructieve dialoog tot  stand tussen alle  actoren en zorgen  voor duidelijke afspraken  in

verband  met  de  toegankelijkheid  en  de  recreatiemogelijkheden  in  het  buitengebied.  We

zorgen onder meer voor de aanleg van meer daadwerkelijk te gebruiken stads- en speelbossen.

De weidelijke jacht moet zelf meer verantwoordelijkheid kunnen nemen en door de overheid

minder betutteld en gestigmatiseerd worden. De weidelijke jager is voor ons een belangrijke

partner inzake natuurbehoud en –beheer. Daartoe worden er met de georganiseerde weidelijke

jacht kaderovereenkomsten afgesloten, waaraan ze zelf uitvoering mogen geven.

De sportvissers  moeten meer ruimte krijgen om hun sport  te beoefenen.  We voorzien bij

decreet  uitzonderingsmaatregelen  om  onder  meer  de  zonevreemde  visputten  versneld  te

regulariseren.

We zorgen ervoor dat de drinkwatermaatschappijen een geïntegreerde factuur maken waarin

de vergoeding voor de waterzuivering is opgenomen. Zo maken we de vergoeding voor de

waterzuivering  van  rioollozende  bedrijven  fiscaal  aftrekbaar  en  realiseert  Vlaanderen  een

belangrijke BTW-besparing. We zoeken naar mechanismen om de gemeenten via alternatieve

financiering bijkomend te ondersteunen met het oog op de verhoging van de aansluitingsgraad

van de gemeentelijke rioleringen op de waterzuiveringstations.  We geven voorrang aan de

investeringen met de grootste positieve impact op de zuiveringsgraad. 

De kosten voor de aankoop, het beheer en het onderhoud van IBA’s (Individuele Behandeling

van Afvalwater), in zones waar nooit riolering zal komen, mogen, rekening houdend met het

gelijkheidsbeginsel, niet uitsluitend door de individuele burger worden gedragen. 
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Voor  de  verdere  realisatie  van  het  Kyoto-protocol  werken  we  doelgroepgericht.  Elke

doelgroep  moet  om  een  reductie  te  halen  beroep  kunnen  doen  op  het  meest  gepaste

instrumentarium. Uitgangspunt hierbij is het halen van de grootste reductie met de minste

inspanning.  De  inspanningen  moeten  m.a.w.  dààr  gebeuren  waar  de  economische  en

maatschappelijke  kostprijs  het  laagst  is.  In  dit  kader  streven  we ernaar  dat  er  inzake  de

verdeling van de te  leveren  inspanningen  duidelijke afspraken  worden  gemaakt  tussen de

gewesten op basis van het principe dat de vervuiler betaalt. 

We streven meer openheid en overleg na inzake de aanduiding van vogel- en habitatgebieden.

We streven er tevens naar om de Europese regelgeving in die zin te herbekijken. Zonder te

raken aan de waardevolle stukken natuur in Vlaanderen en Europa, trachten we te vermijden

dat de vogel- en habitatrichtlijn wordt misbruikt om bijvoorbeeld duurzame vervoersprojecten

te blokkeren.

Bodemsanering biedt nieuwe kansen voor woon- of bedrijfsprojecten. We bewerkstelligen dat

er  méér  vervuilde  terreinen  (brownfields) worden  schoongemaakt  in  functie  van  hun

nabestemming  en  op  voorwaarde  dat  ze  geen  gevaar  meer  opleveren  voor  de

volksgezondheid. Daarbij werkt de overheid op een soepele manier samen met de particuliere

sector (PPS).
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LDD-programma Vlaamse verkiezingen

zaterdag 21 maart 2009

Thermae Palace Hotel Oostende

Vlaanderen ontspant

Wij stimuleren maximaal de recreatieve sportbeoefening, zowel op individuele basis als in

clubverband.  Om mensen aan te zetten tot sporten moeten alle doelgroepen gesensibiliseerd,

betrokken  en  aangemoedigd  worden.  ‘Sport’  en  ‘bewegen’  zijn  basisbehoeften,  daarom

moeten we de drempel naar het sporten zo laag mogelijk maken: dus zullen democratische

prijzen  in  de  sportcentra  van  BLOSO  (Agentschap  ter  Bevordering  van  de  Lichamelijke

Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie) laten hanteren.

Wij staan erop dat iedereen - zowel kleuters als jongeren, jong volwassenen, volwassenen,

senioren,  gehandicapten,  kansarmen  enz  -  begeleid  worden  door  gekwalificeerde

sportmensen.

We willen het sportgebeuren professioneler maken. Daarom moeten de tienduizenden trainers

die in hun vrije tijd vele uren en dagen spenderen in hun sportclub een volwaardig statuut

krijgen.  Vandaag  werken  ze  vaak  onbezoldigd  en  zijn  verplicht  creatieve  oplossingen  te

zoeken.

De locale sportdiensten zijn het eerste informatiepunt voor individuele sporters en sportclubs.

Hun voornaamste taak is het coördineren, het ondersteunen en het begeleiden van  sporters.

Wij  streven  ernaar  alle  bestaande  sportinfrastructuur,  zowel  van  de  gemeenten  en  de

provincies, als van een onderwijsinstelling maximaal beschikbaar te maken. Bedoeling is dat

de sportinfrastructuur  van  een  school  ook tijdens  het  weekend kan gebruikt  worden  door

sportclubs en individuele sporters. 

Wij willen de sportinfrastructuur in Vlaanderen zo efficiënt mogelijk verder uitbouwen en

regionaal  verspreiden,  onder  meer  via  PPS-financiering  (Publiek-Private

Samenwerkingsverbanden).  Om geldverslindende prestigeprojecten  te  vermijden  moedigen

wij samenwerkingsakkoorden tussen gemeenten aan.

Vandaag  krijgen  sportclubs  versnipperde  subsidies  toegestopt  van  gemeentelijke  en

provinciale sportdiensten. Wij willen in de plaats een efficiënt sportbeleid zodat sportclubs en

individuele sporters volgens hun eigen behoeften kunnen genieten van hun favoriete sport.

Wij staan erop dat populaire en minder populaire sporten gelijkwaardig behandeld worden.

Ook de oversubsidiëring moet verdwijnen. Wij zullen de subsidiestromen herstructuren en

stroomlijnen niet alleen volgens gelijkheidsprincipes maar ook volgens vaste en duidelijke

criteria.

Wij willen het gebrek aan motorcrossterreinen aanpakken. Honderden motorcrossers moeten

vandaag nog altijd de landsgrenzen oversteken voor hun soms dagelijkse trainingen, terwijl er

in Vlaanderen ettelijke terreinen beschikbaar zijn die hiervoor in aanmerking komen. 

Ook voor sporten zoals golf, modelvliegclubs, kleiduifschieten en sportschieten, moeten er

snel oplossingen komen. 
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Sport  en  onderwijs  moeten  nauwer  gaan  samenwerken.  Er  wordt  gestreefd  naar

samenwerking  én  wisselwerking  tussen  de  scholen  van  de  verschillende  onderwijsnetten

enerzijds en professionele sporters en trainers uit diverse sporttakken anderzijds. Zo kunnen

jongeren niet alleen kennismaken met de klassieke populaire sporten, maar ook proeven van

een zo groot mogelijke waaier aan disciplines. Op die manier worden sport en bewegingsleer

als een volwaardig basisvak bekeken en onderwezen.  Wij willen het sportbeleid ook op het

agenda  plaatsen  in  domeinen  als  ‘cultuur’,  ‘toerisme’,  ‘gelijke  kansen’,  ‘welzijn’,

‘gezondheidszorg’ en ‘ruimtelijke ordening’. 

Om onze  doelstellingen  te  realiseren  moet  ons  sportlandschap  drastisch  geherstructureerd

worden: geen overbodige administratieve structuren meer, maar 3 ‘communicerende pijlers’,

namelijk: sport voor allen – op weg naar de topsport – topsport.  Topsporters begeesteren

tenslotte een volk.

Deze 3 pijlers hebben elk een eigen missie en eigen bestuur : (1°) het agentschap BLOSO

wordt bevoegd voor ‘sport voor allen’, (2°) het  agentschap Topsport, wordt bevoegd voor

‘topsport’ én (3°) het samenwerkingverband tussen BLOSO en Topsport wordt bevoegd voor

de pijler ‘op weg naar de topsport’.

BLOSO heeft verschillende taken: 

- sport promoten en mensen sensibiliseren door bijvoorbeeld ‘sport voor allen’-evenementen

te organiseren voor recreatieve sporters;

- de subsidies coördineren van gemeentelijke en provinciale sportdiensten en sportfederaties,

en deze sportfederaties de nodige ondersteuning bieden;

-  de activiteiten  van de  Vlaamse trainersschool  coördineren  in  permanent  overleg met de

agentschappen ‘op weg naar topsport’ en ‘topsport’;

-  een  zo  compleet  mogelijk  sportinformatiecentrum  uitbouwen  voor  alle  sportdiensten,

sportfederaties en individuele recreatieve sporters. 

Het samenwerkingverband tussen BLOSO en Topsport heeft de bevoegdheid over de pijler

‘op  weg  naar  de  topsport’.  Dit  agentschap  is  onder  meer  verantwoordelijk  voor  de

gespecialiseerde sportscholen, waarin alle jonge beloftevolle sporters school kunnen lopen.

De ‘topsportschool’ dient van naam te veranderen en wordt de ‘gespecialiseerde sportschool’.

Ideaal zou zijn mocht Vlaanderen beschikken over 1 enkele ‘gespecialiseerde sportschool’ die

de expertise over alle disciplines groepeert.  De huidige waaier aan topsportscholen moet dus

drastisch gereduceerd worden. Voor alle beloftevolle jongeren en jong volwassenen moet een

gepersonaliseerd begeleidingsprogramma worden uitgewerkt, los van de schoolkeuze.

De derde pijler ‘topsport’ valt onder de bevoegdheid van het agentschap ‘Topsport’.  BLOSO

en de sportfederatie in kwestie kunnen een adviserende en ondersteunende rol spelen indien

nodig.   In  de  buurt  van  de  gespecialiseerde  sportschool  moet  1  Vlaams

topsportexpertisecentrum gebouwd worden waar Topsport bevoegd over is.
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Op dit ogenblik is er een minister van Jeugd, er is geen minister verantwoordelijk voor andere

doelgroepen.  Naar  onze  mening  zijn  de  verschillende  soorten  van  doelgroepenbeleid

(jeugdbeleid,  seniorenbeleid,  gehandicaptenbeleid,  enz.)  ‘horizontale  bevoegdheids-

domeinen’,  dit  betekent  dat  elk  departement  (sport,  onderwijs,  toerisme,  enz.)  een

doelgroepengericht  beleid  moet  voeren.  De  overkoepelende  beleidsinvulling  hiervoor  zou

voor ons in de schoot van de Vlaamse regering, m.n. bij de Minister-president moeten liggen.

Wij pleiten hier voor een geïntegreerd (doelgroepengericht) beleid. 

Wij willen het jeugdbeleid integreren in 1 enkele vlaamse koepelorganisatie.  Jeugdwerking

zoals Steunpunt Jeugd, Jeugdraad, Jint, VVJ, JOP, VIP, Landelijk Georganiseerd Jeugdwerk,

Jeugdtoerisme, Vlaams Informatiecentrum, enz dient dan ook geïntegreerd te worden in 1

enkele  Vlaamse  structuur  met  regionale  afdelingen.  Het  jeugdbeleid  dient  onder  die  ene

Vlaamse  koepel  afdelingen  te  bevatten  inzake  het  internationaal  beleid,  het

kinderrechtenbeleid, het jeugdwerkbeleid,  het cultuur- sport- mediabeleid, enz.

Wat kinderrechten betreft herstellen we het evenwicht tussen de rechten en de plichten van

alle actoren. Vandaag wordt er slechts eenzijdig rekening gehouden met de rechten van het

kind.  Het  departement  Onderwijs  en  het  Kinderrechtencommissariaat  moeten  beter

samenwerken  en  een  eenduidig  beleid  voeren  over  de  rechten  en  plichten  van  zowel  de

onderwijsinstellingen, de leerlingen als de ouders.

Kansarme, geplaatste en ontheemde kinderen moeten actief geïntegreerd en/of gereïntegreerd

worden  via  een  duidelijk  en  actief  beleid.  Vandaag  is  er  eerder  een  ‘non-beleid’.  Voor

welbepaalde hardleerse jongeren moet er een streng (her)opvoedingsbeleid komen.

Toeristisch  delen  we  Vlaanderen  op  in  3  grote  regio’s:  de  kust,  de  kunststeden  en  het

platteland.  Elke regio heeft zijn eigen toeristische aanpak, maar die past wel in een ruimer,

overkoepelend samenwerkingsverband. De promotie voor alle regio’s  samen legt vooral het

accent op de bereikbaarheid en de herkenbaarheid van Vlaanderen. 

Vlaanderen  is  niet  alleen  een  internationale  aantrekkingspool  met  de  kunststeden  als

belangrijkste troef.   Vlaanderen moet zich ook meer profileren als congresregio en daarbij de

belangrijkste trekpleisters (kust, kunststeden en platteland) gezamelijk uitspelen.  Daarom is

het belangrijk de kustregio en het hinterland toeristisch aantrekkelijker te maken en nauwer en

actiever samen te werken met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om  de  toeristische  regio’s  optimaal  te  promoten  moet  de  werking  van  de  Vlaamse

overheidsdienst ‘Toerisme Vlaanderen’ opnieuw geëvalueerd worden. Toerisme Vlaanderen

heeft als taak Vlaanderen in al zijn facetten op de toeristische kaart te plaatsen, en dit in nauw

overleg met alle  toeristische actoren.  De samenwerking met die actoren – ambassades  en

Vlaamse kantoren voor buitenlandse handel – moet aanzienlijk opgedreven worden.

De  bevoegdheden  ‘toerisme’,  ‘sport’  en  ‘cultuur’  moeten  nauwer  samenwerken.  De

organisatie  van  grote  sport-  en  cultuurevenementen  creëert  namelijk  een  internationale

naambekendheid die zich vertaalt  in een grotere toeristische aantrekkingskracht.  Door een

actievere samenwerking kan er ook beter ingespeeld worden op de wensen van de actieve

toerist, bijvoorbeeld door het opstellen van een ‘sport-citymarketingplan’ die de toeristische

aantrekkingskracht van alle Vlaamse grote en middelgrote steden versterkt.

3



We zetten ook een nauwe en intensieve samenwerking op met de departementen mobiliteit en

weginfrastructuur, om de toeristisch fietsvriendelijk gebieden en het bewegwijzeren van de

toeristische parcours verder uit te bouwen. 

Wij  moedigen  het  plattelandstoerisme  aan  door  alle  legale  hindernissen,  zoals

zonevreemdheid,  weg te werken  en door de jeugd  een specifiek  toeristisch  pakket  aan  te

bieden. Jongeren moeten de keuze hebben uit een uitgebreid aanbod aan verblijfsaccomodatie,

randinitiatieven  en  specifieke  jeugdtarieven.  Ook  voor  toeristen  met  fysieke  beperkingen

werken we specifieke actieplannen uit.

Het  cultuurbeleid  moet  van  onderuit  worden  gestuurd  en  ‘cultuur’  moet  van  daaruit  ook

worden  beleefd.  De  beschikbare  middelen  dienen  dan  ook  in  eerste  instantie  te  worden

aangewend om ‘cultuur’ daadwerkelijk terug naar de mensen te brengen, zodat ‘cultuur’ niet

‘voor’ maar effectief ‘van’ de mensen wordt. 

Om iedereen optimaal aan cultuur te laten participeren voeren we in eerste instantie een actief

laagdrempelig informatiebeleid zodat iedereen die dat wenst relatief eenvoudig kan te weten

komen wat op een gegeven ogenblik, in een bepaalde regio, het beschikbaar cultuuraanbod is.

We willen ook aan iedereen betaalbare toegangsprijzen aanbieden, door het subsidiebedrag

gedeeltelijk te laten afhangen van het aantal effectieve bezoekers/toeschouwers. Het culturele

aanbod, of het nu erfgoed of nieuwe uitingen van ‘kunst’ betreft, moet bovendien permanent

te bezoeken zijn. De meeste culturele centra zijn in Vlaanderen gemiddeld drie à maximum

vier dagen per week open terwijl zeven op zeven het streefdoel moet zijn. Dàt is immers waar

de mensen recht op hebben.

Door  de  verregaande  betuttelende  regelgeving  en  participatieplicht  en  de  van  bovenuit

verplichte multiculturaliteit en diversiteit is er op dit moment geen plaats voor een open en

dus dynamisch cultuurbeleid waar bedrijven zich uitgenodigd voelen om ‘kunst’ te steunen en

te  bezoeken.  Om  hieraan  te  verhelpen  zullen  we  het  bedrijfsleven  maximaal  bij  de

cultuursector betrekken. 

Cultuureducatie door en voor allen dient eveneens maximaal te worden bevorderd. Dit doen

we onder meer door de cultuureducatie op school te versterken. We steunen daarbij maximaal

cultuureducatieve  en  sociaal-artistieke  werkingen,  cultuurcommunicatie  en

participatieprojecten.

We  ondersteunen  en  versterken  de  diversiteit,  de  dynamiek  en  de  vernieuwing  in  het

cultuurlandschap en bevorderen synergieën met o.a. ‘onderwijs’, ‘welzijn’, ‘maatschappelijke

integratie’, ‘toerisme’, ‘economie’ en tal van andere beleidsdomeinen.

Binnen het kader van het algemeen cultuurbeleid, ontwikkelen we een specifiek beleid voor

de zogenaamde creatieve industrieën, zoals musical, muziek, film, mode, design, literatuur en

letteren. De mogelijke inbreng van publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) evenals

een aantal fiscale instrumenten worden via duidelijke beleidslijnen ontwikkeld. In dit verband

pleiten we onverkort voor de uitbreiding van het toepassingsgebied van de tax shelter tot al de

voornoemde cultuurdomeinen.

We  moeten  tevens  dringend  en  prioritair  werk  maken  van  de  schrijnende

verloningsproblematiek in de culturele sector.
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Het  mediabeleid  is  voor  ons  niet  alleen,  maar  is  immers  ook  internet,  digitalisatie  en

mediaconsumptie.  Breedbandverbindingen,  draadloos of met vaste connectie,  worden voor

ons gelijkgeschakeld met andere nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water. Elke burger

moet  toegang  krijgen  tot  breedbandconnecties  aan  een  betaalbare  prijs.  De  toegang  tot

‘digitaal  Vlaanderen’  moet  een basisvoorziening zijn die ervoor zorgt  dat  Vlaanderen een

unieke creatief  technologische regio wordt in Europa. Enkel door iedereen digitaal  aan te

sluiten wordt een nieuwe economie gecreëerd.

Door  Vlaanderen  op  de  kaart  te  zetten  als  digitaal  centrum  van  Europa  creëren  we

mogelijkheden  voor de  jonge generatie.  De onderwijsplannen  moeten nauw aansluiten op

deze ‘Vlaanderen digitaal’-strategie en onze kinderen moeten vanaf jonge leeftijd betrokken

worden in ‘Vlaanderen digitaal’. In onder meer de kleuterklas en het lager onderwijs streven

we er naar om het vak ‘mediaconsumptie en ontwikkeling’ in de leerplannen als verplicht vak

in te voeren.

We geloven in een doorgedreven liberalisering van de media-industrie. We bieden alle kansen

voor het privé-ondernemerschap en maken duidelijke afspraken voor de overheidsinitiatieven.

We stellen in  vraag of  een  overheid  radio-  en televisie  moet  maken.  De vraag  stelt  zich

immers  of  dit  tot  de  kerntaken  van  de  overheid  behoort,  temeer  Europa  naar  een

geliberaliseerde  mediamarkt  evolueert  met  duidelijke  afspraken  over  de  openbare  taak  en

omroep alsook over de financiering. 

Wij vinden dat media een economische ondersteuning moet krijgen in Vlaanderen en het label

van  volwaardige  industrie.  Mediabedrijven,  productiehuizen,  R&D  digitalisatiebedrijven,

ontwikkelaars,  gamingsector,  internetontwikkelaars  moeten  alle  kansen  krijgen  en  extra

stimuli.  Door  een  mediapark  te  ontwikkelen  waar  een  concentratie  van  nieuwe

mediabedrijven  wordt samengebracht  vestigen  we de  aandacht  op deze nieuwe sector  die

bepalend  zal  zijn  voor  nieuwe  jobcreatie.  Door  de  hogescholen  en  universiteiten  die

mediaopleidingen geven mee onder te brengen in deze mediaparken bieden we de nieuwe

generatie meer kansen dan ooit.
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De  hamvraag  is  hoe  we  de  kwaliteit  van  ons  onderwijs  kunnen  verbeteren  en  de

hoogwaardigheid van de uitgereikte diploma’s in de toekomst verder kunnen garanderen.

We lopen school om kennis te verwerven,  algemene en professionele kennis.  Om sociale

vaardigheden  aan  te  leren  en ons sociaal  weerbaar  te  leren  opstellen  in  de  maatschappij.

Investeren in onderwijs betekent dus investeren in competitiviteit en de slaagkansen van alle

jongeren op de internationale arbeidsmarkt, ook van de kansarmen.

Hiervoor  hebben  we  gemotiveerde,  deskundige,  enthousiaste,  creatieve  en  gewaardeerde

leraren nodig die een hoogstaande opleiding kunnen krijgen om hun brede taakinvulling te

kunnen  vervullen.  Dit  impliceert  dat  zij  zowel  kunnen  omgaan  met  leerlingen  met  een

leerachterstand als met hoogbegaafden.

Om  het  onderwijzend  personeel  permanent  gemotiveerd  te  houden  voorzien  we  in

loopbaanbegeleiding  via  het  permanent  inhoudelijk  en  pedagogisch  bijscholen  van

leerkrachten  door  professionele  navorsers.  Het  volgen  van  deze  bijscholing zal  financieel

worden gestimuleerd.  

We streven naar een maximale zelfstandigheid voor elke onderwijsinstelling. Als de school de

algemene leerplannen, de diplomavoorwaarden en de grondwettelijke en civiele waarden van

onze  samenleving  respecteert,  heeft  ze  het  recht  haar  eigen  filosofische,  religieuze  en

pedagogische klemtonen te leggen. Het pedagogisch project dat elke school vrij opstelt, is de

enige  evaluatiebasis  voor  de  onderwijsinspectie,  die  regelmatig  als  controle-orgaan  zal

optreden.  Scholen moeten een zo groot  mogelijke autonomie hebben binnen de bestaande

netten: van schoolnet veranderen of uit een bestaand net uittreden moet zo soepel mogelijk

worden.

Opvoeden is in de eerste plaats de taak van de ouders, de school werkt slechts aanvullend.

Ontstaan er problemen met jongeren die zich systematisch storend opstellen,  dan moet de

school het recht hebben om deze jongeren naar een aangepaste school te sturen. Kinderen met

zware  gedragsstoornissen  horen  niet  thuis in  gewone  scholen  maar  in  instellingen  die  op

gepaste manier kunnen beantwoorden aan hun bijzondere noden (instellingen voor Bijzondere

Jeugdzorg, BLO, BUSO). 

Ouders moeten erop toezien dat hun kinderen onderwijs volgen. Ze moeten hun kinderen dus

regelmatig de lessen laten bijwonen op school of zelf instaan voor aangepast onderwijs indien

ze  kiezen  voor  thuisonderwijs.  Nemen  ze  wat  thuisonderwijs  betreft  onvoldoende

verantwoordelijkheid op, willen we hen verplichten hun kind school te laten lopen. Jongeren

die vaak spijbelen verstoren de goede organisatie van de school. Als ouders dit toelaten zal

het kindergeld (opvoedingsloon) geheel of gedeeltelijk worden ingehouden.
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Het  volgen  van  het  kleuteronderwijs  moet  zoveel  mogelijk  worden  aangemoedigd  om te

vermijden dat leerlingen met een achterstand inzake taalkennis en sociale vaardigheden aan

het  lager  onderwijs  moeten  beginnen.  Om te garanderen dat  het  algemeen niveau  van de

school niet wordt belast  mogen de kleuters,  alvorens de lagere school aan te vatten, geen

taalachterstand hebben. 

Het watervaleffect is een gekende kwaal in ons onderwijssysteem. Ouders maken soms een

verkeerde inschatting van de mogelijkheden van hun kinderen en sturen hen naar een richting

waarvoor  zij  niet  geschikt  zijn.  Deze  kinderen  hebben  daardoor  veelal  te  kampen  met

leerstoornissen  en  verliezen  hierdoor  meestal  kostbare  tijd  door  van  richting  te  moeten

veranderen. We bestrijden dit watervaleffect door het studie-advies op het einde van de lagere

school te versterken en daarin heeft het CLB - het Centrum voor Leerlingenbegeleiding - een

belangrijkere rol  te spelen dan vandaag het geval is.  Het CLB dient echt een adviserende

functie te hebben. Dit kan slechts mits het grondig hervormen van het CLB in een uniform,

niet netgebonden en onverzuild CLB. Een wetenschappelijk onderbouwde uitgebreide test van

de algemene kennis en vaardigheid moet uitwijzen welke de meest aangewezen studierichting

voor de leerling is. Het watervaleffect wordt ook aangepakt door kinderen in de lagere school

meer vertrouwd te maken met technische en manuele vaardigheden en hen te informeren over

de knelpuntberoepen. Kinderen die zich daartoe meer geroepen voelen, zullen bij het verlaten

van  de  lagere  school  spontaan  hun  voorkeur  laten  blijken  voor  het  technisch  of

beroepsonderwijs. 

Anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs volgen, ongeacht hun leeftijd, verplicht

minstens één jaar een intensieve taaltraining en/of slagen in een taaltest aangepast aan hun

leeftijd, alvorens in het reguliere onderwijs te worden geïntegreerd.

Leerlingen  met  lichte  leerstoornissen,  zoals  leesstoornissen,  schrijfstoornissen,

tekenstoornissen  en  ADHD  (leerzorgniveau  II)  moeten  zoveel  mogelijk  in  het  gewone

onderwijs geïntegreerd worden. Om deze leerlingen beter op te vangen wordt gestreefd naar

kleinere  klassen.  Vandaag  worden  leerlingen  met  lichte  leerstoornissen  door  bijzondere

leerkrachten tijdens de lesuren begeleid (GOK en BPT). Er moet onderzocht worden of we dit

anders kunnen aanpakken door deze kinderen op te vangen in kleinere klassen. 

De  leerlingen  met  zware  gedragsstoornissen  en  een  sterke  cognitieve  achterstand

(leerzorgniveau III en IV) horen niet in het gewone onderwijs thuis. Zij moeten opgevangen

worden in het  BLO en het BUSO. We hervormen daartoe het  BUSO, gekoppeld aan een

naamsverandering die de maatschappelijke visie op deze onderwijsvorm opwaardeert.

Hoogbegaafde  leerlingen  zijn  zo  ver  voorop  in  hun  ontwikkeling  dat  zij  zich  in  de  les

vervelen. Dit leidt tot gedragsstoornissen en zelfs tot een hoge graad van zelfmoorden. Wij

zorgen ervoor dat het omgaan met hoogbegaafden, ingebouwd wordt in het opleidingpakket

van leerkrachten.  Deze leerlingen moeten ook de kans krijgen om vlot naar hogere klassen

over te stappen mits de nodige sociale begeleiding.  Investeren in sociale vaardigheden bij

hoogbegaafden is geen overbodige luxe!
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Wij willen het vak Economie veralgemeend invoeren, zodat leerlingen in alle studierichtingen

meer vertrouwd worden met het belang en de werking van de bedrijfswereld. Hiermee willen

we ook het gebrek aan ondernemerschapsmentaliteit opvangen en de jongeren van jongs af

aan  financiële  intelligentie  bijbrengen:  hen  met  geld  leren  omgaan  en  begrippen  als

‘beleggen’, ‘sparen’ en ‘investeren’ bijbrengen om persoonlijk financieel gezond te blijven.

Permanent  overleg  tussen  het  onderwijs  en  de  bedrijven  moet  het  wetenschappelijk

onderzoek,  het  ondernemerschap  bij  jongeren,  de  permanente  technische  bijscholing  van

leerkrachten  in  het  technisch-  en  beroepsonderwijs  en  de  noodzakelijke  praktijkgerichte

bedrijfservaring van leerlingen uit het technisch- en beroepsonderwijs stimuleren. Daarnaast

pleiten we voor meer aandacht voor de talen Frans en Engels, en dit vanaf het lager onderwijs.

 

We streven ook naar een nieuwe dagindeling voor de leerlingen. Ideaal zou zijn om tijdens de

voormiddagen  énkel  kennisvakken  te  doceren,  terwijl  in  de  namiddag  minder

kennisintensieve  vakken  (praktijkvakken,  muziek,  sport,  cultuur,  enz.)  aan  bod  komen.

Sowieso moeten er meer uren sport en ontspanning in het leerpakket worden opgenomen,

waarbij  leerlingen  onder  begeleiding  van  ‘specialisten’  verschillende  sporttakken  kunnen

proeven. Een ‘pro’ in een bepaalde discipline zou de leerlingen kunnen initiëren in de minder

‘klassieke’ sporten, zoals muurklimmen, allerlei vormen van atletiek, baseball, enz.

Een systeem waarbij de theorievakken gescheiden worden gedoceerd, leidt tot apartheid, en

de  basis  van  de  ontwikkeling  is  juist  de  school.  We  zorgen  er  dan  ook  voor  dat  met

uitzondering  van  de  religieus  of  moraal-filosofisch  geïnspireerde  lessen  (godsdienst,

zedenleer, …) alle schoolactiviteiten gemeenschappelijk georganiseerd worden, inclusief het

schoolzwemmen. 

Ethiek op school is soms ver te zoeken vandaag. Orde en discipline moeten daarom uit de

taboesfeer  worden  gehaald.  Een school kan maar goed functioneren en leerlingen  kunnen

maar uitgroeien tot sociaal vaardige mensen als de leerkrachten en de schooldirectie opnieuw

autoriteit uitstralen en orde en discipline hanteren. 

Het  terugdringen  van  het  watervaleffect  en  het  herwaarderen  van  de  richtingen  uit  het

beroepsonderwijs zal niet kunnen beletten dat een aantal jongeren in deze richting effectief

schoolmoe zijn. Door hen te verplichten verder  school te lopen worden zij ongelukkig en

verstoren zij de normale werking van de school. Wij verlagen daartoe de leerplicht tot 16 jaar.

Een leerling kan de school verlaten na het tweede jaar van de tweede graad.

Leerlingen moeten de kans krijgen om zich verder te vervolmaken via ‘training on the job’.

De school en het bedrijfsleven moeten daarom intensief kunnen samenwerken. De ex-leerling

kan dan via een bekwaamheidsproef een ‘certificaat van vakbekwaamheid’ bekomen. Om die

proef  te mogen afleggen moet de leerling geslaagd zijn in het  2e jaar  van de 2e graad en

kunnen aantonen tenminste 2 jaar in de betreffende vakdiscipline te zijn tewerkgesteld. In een

kennissamenleving zijn opleiding en vorming een constante doorheen de hele loopbaan. We

moeten dus bruggen bouwen tussen onderwijs en werkplekleren, tussen school en vorming.

We zorgen ervoor dat leerlingen uit het beroepsonderwijs die de derde graad hebben behaald

de  kans  krijgen  om een  zevende  specialisatiejaar  te  volgen.  Als  zij  op het  einde  van  dit

specialisatiejaar geslaagd zijn, wordt hen de mogelijkheid geboden om hoger onderwijs aan te

vatten.
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Naast hun vorming op het vlak van beroepsbekwaamheid schenken wij blijvende aandacht

aan de algemene vorming van de leerlingen in het beroepsonderwijs. De algemene vorming

wordt  het  best  gedoceerd  door  vakbekwame  leraren  die  hun  bijzondere  kennis  over  een

vakgebied  in  de  lessen  kunnen  valoriseren.  Het  ‘Project  Algemene  Vakken’  (PAV)  en

‘Integrale Opdrachten’ (IO) waarbij de afzonderlijke vakken niet meer op zichzelf staan, maar

door  éénzelfde  leerkracht  op  een  zogenaamd  samenhangende  wijze  worden  gedoceerd,

worden dus definitief stop gezet. Hierdoor worden leraren immers gedwongen les te geven

over  materies  en  onderwerpen  waarvoor  zij  niet  of  onvoldoende  werden  opgeleid.  De

algemene vakken in het beroepsonderwijs dienen dan ook exclusief te worden gegeven door

de leraren die voor deze vakken zijn opgeleid. 

Om te vermijden dat directieleden zich vastbijten in hun functies en in de school zogenaamde

‘machtsbastionnetjes’  uitbouwen,  zorgen  wij  ervoor  dat  directiefuncties  in  principe  een

tijdelijk  karakter  krijgen.  Daartoe  wordt  gestreefd  naar  termijnen  van  vijf  jaar,  die  met

inspraak van de ouder- of de leerlingenraad telkenmale kunnen worden hernieuwd.

Het  probleem  van  kamperende  ouders  aan  de  schoolpoort  voor  de  inschrijving  van  hun

kinderen wordt, rekening houdend met het proximiteitsbeginsel, opgelost door het bijbouwen

van scholen in  onze grote  steden,  maar  ook door  een  spreidingsbeleid  van de allochtone

kinderen  over  het  hele  scholenbestand.  Vandaag  zijn  er  enorme  verschillen  in  het

kwaliteitsniveau van het aangeboden onderwijs. Er zijn de zogenaamde 'witte scholen' - die

allochtonen weren en werken  met wachtlijsten -  en 'zwarte  scholen'  -  met  een  zeer  hoge

concentratie  aan  allochtone  kinderen  en  zonder  wachtlijsten.  Een  gelijkmatige  en

integreerbare allochtone minderheid zal het peil, de kwaliteit en de discipline van een school

niet in gevaar brengen. 

Alle scholen, ongeacht het net waartoe ze behoren, moeten op dezelfde manier gefinancierd

worden.  De financieringscriteria  die onlangs werden ingevoerd om de kansengelijkheid te

bevorderen  worden  afgeschaft.  Volgens  die  criteria  is  de  schooltoelage  op  dit  moment

afhankelijk van het opleidingsniveau van de moeder, het aantal leerlingen dat recht heeft op

een schooltoelage, de thuistaal van de leerling (anderstaligheid geeft recht op meer toelage),

de woonplaats en de opgelopen schoolachterstand van de kinderen in de buurt. Deze criteria

zijn  stigmatiserend  voor  de  leerling  en  de  ouders.  De  school  kan  op  die  manier  ook  de

verpaupering aanmoedigen om de kas te spijzigen.

We staan wel achter de gedachte ‘gelijkheid van uitkomst’, en zijn ervan overtuigd dat we die

in praktijk kunnen omzetten als we werken met kleinere klassen, als we leraren een bijzondere

opleiding geven om met kansarme leerlingen om te gaan en als we de taalachterstand van

allochtone jongeren al in de kleuterklas aanpakken.

 

De  maximumfactuur  wordt  afgeschaft.  Onder  het  mom  van  de  kosteloosheid  van  het

onderwijs en gelijke kansen is deze factuur recentelijk herleid tot belachelijk lage bedragen.

Daardoor moeten de scholen hetzij waardevolle nevenschoolse initiatieven schrappen, hetzij

allerlei  bedelactiviteiten  organiseren.  Het  wordt  dan  ook  noodzakelijk  geacht  om  een

realistisch  beleid  te  voeren  inzake  bijkomende  schooluitgaven  waarbij  rekening  wordt

gehouden met de draagkracht van de ouders. Daartoe zullen we in de eerste plaats de scholen

responsabiliseren. We zorgen er tevens voor dat ouders die de bijkomende schooluitgaven niet

kunnen betalen beroep kunnen doen op OCMW-hulp, via tussenkomst van de schooldirectie.
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Onze Vlaamse universiteiten doen het slecht in de verschillende kwaliteitsrankings en komen

nergens in de top 100 voor. En dat terwijl we in de geglobaliseerde economie net moeten

mikken op meer hoger opgeleide werkkrachten. Bovendien treft de kwaliteitsdaling vooral die

universiteiten en hogescholen die door de belastingbetaler worden gefinancierd.   Enkel de

hogere inkomensklassen kunnen dit compenseren door hun kinderen duurdere bijkomende

opleidingen in het buitenland te laten volgen. De kwaliteit van het universitaire en het hoger

onderwijs in Vlaanderen moet dus dringend aanzienlijk verbeterd worden.  

In Vlaanderen is het maximum aantal universiteiten per decreet vastgelegd op 6, het aantal

hogescholen  in  associatie  met  die  universiteiten  ligt  vast  op  22.  Indien  dit  aantal  om

budgettaire  redenen  verder  wordt beperkt  zal  de kwaliteit  van het  hoger  onderwijs verder

ondermijnen. Samenwerking op bepaalde domeinen kan nuttig zijn, maar mag niet ten koste

gaan  van  de  onderwijskwaliteit.  Indien  bepaalde  studierichtingen  slechts  kunnen  gevolgd

worden  in  een  beperkt  aantal  instellingen  zal  elke stimulans  om de kwaliteit  te  verhogen

wegvallen. Geen monopolies dus, maar vrije concurrentie, zodat alle instellingen aangespoord

worden de nodige inspanningen te doen in het streven naar excellentie. Bepaalde associaties

waarbij hogescholen op die manier een universitair statuut krijgen, moeten absoluut vermeden

worden.

Het aantal universiteiten en hogescholen moet dringend verhogen en we moeten werk maken

van een betere verhouding docenten/studenten. Meer universiteiten en hogescholen kan via

nieuwe initiatieven  die  toelaten  dat  buitenlandse  instellingen  een  vestiging  in  Vlaanderen

uitbouwen.  Voor  de  erkenning  van  deze  vestiging  wordt  er  samengewerkt  met  een

accreditatieagentschap op Europees niveau dat geuniformiseerde erkenningscriteria hanteert.

Het is dit agentschap dat uiteindelijke zal beslissing of de erkenning er komt, zonder enige

politieke interventie.

Universiteiten  en  hogescholen  krijgen  qua  werking  en  structuren  een  grotere  autonomie

Daarom moet de rector, de directeur of de decaan, een manager kunnen zijn, die het recht

heeft  professoren  aan  te  werven,  hun  verloning  te  onderhandelen  en  hen  bij  slecht

functioneren  te  ontslaan.  Professoren  krijgen  een  minimumwedde  die  bij  decreet  is

vastgelegd.  De  universiteiten  mogen  hier  bovenop  bonussen  uitkeren  om  topkwaliteit  te

kunnen  aantrekken.  Het  toekennen  van  grotere  flexibiliteit  aan  de  universiteiten  en

hogescholen, moet hen eveneens toelaten om naar Angelsaksisch model een onderscheid te

maken  tussen  onderzoeks-  en  doceeropdrachten.  Hierbij  wordt  er  enerzijds  gewerkt  met

toponderzoekers die zich in hoofdzaak toeleggen op researchactiviteiten, en anderzijds met

docenten die zich in essentie focussen op het lesgeven. 

Het Vlaams wetenschap- en innovatiebeleid is bijzonder ingewikkeld (cf. conclusie rapport

Soete).  De  financiële  middelen  zijn  versnipperd  en  de  innovatie-instrumenten

onoverzichtelijk.  De  dienstverlening  moet  dus  transparanter  en  makkelijker  toegankelijk

worden.  De  steunaanvragen  moeten  eenvoudiger  verlopen  en  bovendien  elektronisch

afhandelbaar worden.  Het aantal steunmaatregelen zal dus drastisch verminderen. Hoewel er

momenteel  tientallen  IWT-adviseurs  ter  beschikking  staan  van  onze  Vlaamse  bedrijven,

zweven er rond het IWT en de Europese programma's voor onderzoek en innovatie, tientallen

consultancy-firma's die Vlaamse bedrijven en instellingen met raad en daad bijstaan tegen een

fikse vergoeding. Dit is een teken aan de wand dat de aanvraagprocedures bij de Vlaamse

overheid  te  log  en  te  ingewikkeld  zijn.  We  zullen  er  tevens  voor  zorgen  dat  de

beslissingstermijnen voor het toekennen van financiële steun aanzienlijk worden ingekort.
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De beschikbare innovatie-instrumenten moeten voldoende gekend zijn en moeten duidelijk,

eenvormig  en  goed  gecommuniceerd  worden.  Dit  is  dringend  noodzakelijk  omdat  de

projectfinancieringsmogelijkheden  van  het  IWT  én  de  steunmaatregelen  voor  het

voorbereiden  van  Europese  projecten  bij  veel  Vlaamse  bedrijven  momenteel  volkomen

onbekend zijn.

De financiering van het fundamenteel onderzoek moet in de eerste plaats gebaseerd worden

op excellentie.  De gehanteerde verdeelsleutel moet dan ook veel sterker afhangen van de

output  van  de  universiteiten.  Er  moet  rekening  gehouden  worden  met  wetenschappelijke

publicaties,  octrooien  en  de  creatie  van  spin-offs.  ‘Peer  review’  met  inschakeling  van

internationale  experts  dient  hierbij  een  belangrijke  rol  te  spelen.  Momenteel  worden  de

schaarse financiële middelen voor fundamenteel  onderzoek verdeeld over  de universiteiten

aan de hand van de zogenaamde BOF-sleutel  die  op een ontransparante manier  berekend

wordt. Die BOF-sleutel houdt voor een groot deel de bestaande machtsverdeling tussen de

universiteiten in stand zonder al te veel rekening te houden met de kwaliteit en de valorisatie

van  het  uitgevoerde  onderzoek.  Voor  een  groot  deel  is  deze  BOF-sleutel  dan  ook  louter

gebaseerd op afspraken tussen de universiteiten.

Om die nieuwe verdeelsleutel op te volgen wordt een degelijk wetenschapsinformatiesysteem

uitgewerkt dat de efficiëntie van het wetenschapsbeleid kan aftoetsen. Dit systeem laat ook

toe  dat  onderzoekers  via  elektronische  weg  projectvoorstellen  kunnen  indienen  en  hun

wetenschappelijk curriculum kunnen bijhouden. Het systeem moet eveneens toegankelijk zijn

voor Vlaamse bedrijven die de haalbaarheid van onderzoeksresultaten in een vroeg stadium

willen uittesten.

Verder  pleiten  we  voor  het  afschaffen  van  de  ‘Vlaamse  richtlijn  m.b.t.  steun  aan

onderzoeksprojecten met een mogelijke militaire affiniteit’, en het opstellen van een nieuw

kader voor wetenschappelijk onderzoek met eventuele militaire affiniteit en dit in permanent

overleg met de industriële vertegenwoordigers.

Vlaanderen heeft de voorbije 15 jaar stelselmatig de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling

verhoogd.  Om efficiënt  te zijn laten we de relatie  tussen deze verhoging van de publieke

uitgaven  en  deze  van  de  private  sector  onderzoeken,  en  trekken  we  hieruit  de  passende

beleidsconclusies.

Meer  Vlaamse  doctoraatsstudenten  moeten  toegang  krijgen  tot  een  doctoraatbeurs  zonder

afbreuk  te  doen  aan  de  kwaliteitseisen  voor  het  toekennen  van  een  beurs.  Doctoraten  in

samenwerking met de industrie moeten gestimuleerd worden en gebeuren via een uniek loket

bij het FWO. We voorzien voldoende middelen om uitmuntende buitenlandse studenten de

kans  te  geven  in  Vlaanderen  een  doctoraat  voor  te  bereiden  en  aan  wetenschappelijk

onderzoek  te  doen.  Dit  laatste  wordt  opgenomen  in  het  Vlaams  beleid  rond

ontwikkelingssamenwerking. Bovendien voorzien we extra middelen om de mobiliteit en de

uitwisseling van onderzoekers tussen de academische en industriële wereld te bevorderen.

Door het falen van het Belgische systeem is het voor onze Vlaamse onderzoekers momenteel

veel moeilijker om samen te werken met collega's uit Brussel of Wallonië dan met collega's

uit  de  rest  van  de  wereld.  We  streven  ernaar  dat,  via  het  afsluiten  van

samenwerkingsakkoorden met de andere gewesten, deze handicap wegvalt.
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Via het afsluiten van bilaterale akkoorden met andere landen of regio's op vlak van O&O,

willen  we  komen  tot  een  meer  transparante  samenwerking  volgens  objectieve  criteria.

Belangrijke aandacht zal hierbij gaan naar die regio's die grenzen aan Vlaanderen om zo tot

een O&O Euregio te komen.

Inzake  nieuwe  uitvindingen  proberen  we  de  interfacediensten  aan  onze  Vlaamse

universiteiten te versterken. Ook al worden er aan de hogescholen, onderzoeksinstellingen en

universiteiten in Vlaanderen vrij veel patenten genomen, zelden vinden deze uitvindingen hun

weg naar de markt en de positieve impact op de Vlaamse economie is bijgevolg erg beperkt. 

Ook de creatie van spin-offs gebaseerd op onderzoeksresultaten en patenten bekomen aan

onze  universiteiten  en  onderzoeksinstellingen  blijft  ondermaats.  Dit  heeft  twee  oorzaken:

Vlamingen hebben onvoldoende ondernemersmentaliteit (met 3% scoren we erg laag) en er is

een tekort aan risicokapitaal voor de verschillende fases van een opstartende kennisintensieve

onderneming. Daarom zullen we het ondernemerschap en het zaaikapitaal fiscaal stimuleren. 

We  ontwikkelen  fiscale  instrumenten  die  het  verschaffen  van  zaai(en  groei)kapitaal

aantrekkelijk maken zodat bedrijven in die belangrijkste eerste fases van hun ontwikkeling in

Vlaanderen voldoende gesteund worden  en uitvindingen  niet  onmiddellijk in buitenlandse

handen terechtkomen.

Volgens de Lissabon-doelstelling moet Vlaanderen 3% van zijn Bruto Binnenlands Product

spenderen  aan  Onderzoek  en Ontwikkeling (O&O):  1% overheidsuitgaven  en  2% private

middelen.  De  Vlaamse  overheid  zit  vandaag  op  0,70%.  Voor  ons  is  het  essentieel  dat

Vlaanderen tijdens de volgende legislatuur niet alleen de 1% haalt maar dat ook bijzondere

aandacht wordt besteed aan het optimaal gebruik van deze middelen. De 3%-norm mag echter

niet  als  een  fetisj  worden  aanzien.  Ierland,  een  land  dat  binnen  Europa  vaak  als  een

economisch voorbeeld wordt aanzien,  maakt  optimaal  gebruik van fiscale stimuli  die niet

worden meegerekend voor de 3% doelstelling. Daarom streven we naar een optimale mix van

fiscale stimuli en gerichte subsidiëring.

Het  wetenschap-  en  innovatiebeleid  dient  in  essentie  te  steunen  op  vijf  bestaande

overheidsinstellingen, met elk hun eigen finaliteit: de Vlaamse Raad voor WetenschapsBeleid

(VRWB) dient te adviseren; de beleidsuitvoering dient te geschieden door het  instituut voor

de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT), het

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) en het Agentschap Economie.  Het

departement  Economie,  Wetenschap  en  Innovatie  (EWI)  dient  de  beleidsevaluatie  en  –

voorbereiding  te  verzorgen.  Logischerwijze  zullen  we  de  andere  instellingen  van  het

beleidsdomein op korte termijn evalueren en doorlichten. Indien de feitelijke meerwaarde niet

bewezen  kan  worden  moeten  ze ophouden  te  bestaan  en opgenomen worden  in  de reeds

vermelde  instellingen.  De vrijgekomen middelen zullen we rechtstreekse  injecteren in  het

beleidsdomein wetenschap en innovatie.
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LDD-programma Vlaamse verkiezingen

zaterdag 21 maart 2009

Thermae Palace Hotel Oostende

Vlaanderen werkt

Vlaanderen heeft de neiging om zich te vergelijken met armlastig Wallonië en zich op basis

van  deze  vergelijking  in  zelfgenoegzaamheid  te  wentelen.  In  verhouding  tot  Europese

topregio’s zinken we echter langzaam weg. Vlaanderen is nog steeds welvarend en geniet een

hoge mate van sociale  bescherming.  Maar hoe lang nog? Het  concept  van onze moderne

welvaartsstaat kraakt. De financiering ervan staat onder druk en de balans tussen rechten en

plichten is vertroebeld. Of we nu het BBP per hoofd dan wel de Human Development Index

van de Verenigde Naties gebruiken: ten opzichte van vergelijkbare industriële regio’s ging

onze relatieve positie er de voorbije decennia op achteruit. Willen we collectieve verarming

een halt toeroepen en de komende generaties alle kansen tot ontplooiing geven dringt een

drastische reorganisatie van ons sociaal-economisch bestel zich op. Zelfgenoegzaamheid dient

daarbij plaats te maken voor zelfredzaamheid, zowel voor de overheid als voor de burger. Elk

individu is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen, en moet worden aangespoord om die

verantwoordelijkheid  op  te  nemen.  De  overheidsbetutteling  die  nu  hoogtij  viert,  is  een

aanfluiting van dit besef.

Om de vicieuze cirkel van de relatieve welvaartsafname van Vlaanderen te doorbreken is het

hoog tijd voor structurele maatregelen die het concurrentievermogen fundamenteel herstellen.

Een  drastische  institutionele  reorganisatie  dringt  zich  op.  Voorbije  staatshervormingen

maakten de gewesten principieel bevoegd voor economisch beleid, maar dit principe werd

uitgehold  door  talloze  uitzonderingen.  Het  resultaat  is  een  vage  en  artificiële

bevoegdheidsverdeling.  Zo  bleef  er  naast  een  Vlaamse  minister  voor  Economie  ook  een

federale  minister  voor  Economie  bestaan  en  ligt  de  grens  inzake  zeggenschap  over

elektriciteit  arbitrair  op  70.000  volt.  Er  is  dringend  nood  aan  een  transparante

bevoegdheidsverdeling  waarbij  alle  sociaaleconomische  bevoegdheden  naar  het  Vlaams

niveau worden overgeheveld.

Privaat  initiatief  is  de  motor  van  welvaart  en  welzijn.  Vrije  marktwerking  zorgt  voor

concurrentie, voor lagere prijzen en voor een hogere kwaliteit van producten en diensten. De

overheid moet daarom het individu, zijn vrijheid en zijn handelen maximaal respecteren, en er

van uitgaan dat de wereld beter af is als een gemeenschap zelfredzaam een maatschappij in

mekaar kan boksen. De overheid moet wel de spelregels voor een vrije en rechtszekere markt

vastleggen,  controleren  en  zo nodig optreden  om uitwassen  of  misdadige  toepassingen  te

voorkomen.  Daarbij dient ze altijd verantwoording af te leggen voor de bevolking die haar

heeft verkozen. 

We pleiten voor een transparante bevoegdheidsverdeling waarbij  Vlaanderen,  Wallonië en

Brussel als lidstaten van een confederaal België aangespoord worden tot zelfredzaamheid. Het

volledige sociaaleconomische beleid moet daartoe volledig in handen van de lidstaten komen.

Niet alleen fiscaliteit en sociale zekerheid dus, maar ook talrijke andere bevoegdheden zoals

bijvoorbeeld het prijsbeleid, de consumentenbescherming, het Delcrederebeleid, de wetgeving

overheidsopdrachten, het beleid inzake het spaar- en kredietwezen, het energiebeleid, enz. 
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Het Vlaams buitenlands beleid en in het bijzonder onze buitenlandse handel wordt deskundig

omkaderd.  Gezien  het  enorme  belang  van  onze  export  moet  in  nauw  overleg  met

ondernemend  Vlaanderen  de  ondersteuning  op  het  terrein  worden  geoptimaliseerd.  Het

Vlaamse  beleid  inzake  ontwikkelingssamenwerking  wordt  gericht  op  specifieke  landen,

waarbij gebonden hulp, gerelateerd aan Vlaamse bedrijven, de voorkeur krijgt.

Om ondernemers aan te sporen tot flexibiliteit en zelfredzaamheid streven we naar maximale

mededinging  op  een  zo  vrij  mogelijke  markt.  Daarbij  dulden  we  geen  enkele  vorm van

monopolie, marktverstorende verticale integratie of kartelvorming. We zorgen ook voor het

wegwerken van corporatistische vestigingswetten, numerieke beperkingen op de toegang tot

een beroep, of willekeurige beperkingen op openingsuren, prijzen of kortingen. In plaats van

een beperkt  aantal  uitverkorenen  met  schaars  belastinggeld  te subsidiëren  kiezen we voor

horizontale maatregelen zoals belastingverlagingen voor iedereen. Zo is Vlaanderen gebaat bij

de  afschaffing  van  de  400  miljoen  euro  steunmaatregelen  aan  de  bedrijven  die  het  best

lobbyen. De vennootschapsbelasting kan in een fiscaal autonoom Vlaanderen meteen met dat

bedrag worden verlaagd, wat neerkomt op een onmiddellijke tariefvermindering met 2%.

Ondernemerschap  en  innovatie  verdienen  alle  ruimte  en  zuurstof.  We geven  daarom aan

flexibele ondernemingen optimale kansen om voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe en

betere  producten,  processen  en  diensten.  De  overheid  kan  een  ‘cultuur  van  innovatie’

stimuleren met structurele maatregelen zoals bijvoorbeeld investeringen in menselijk kapitaal,

promotie voor functionele en internationale mobiliteit van flexibele kenniswerkers, en meer

aandacht  voor  openbare  infrastructuur  voor  zelfredzame  innovatie.  Publieke  steun  voor

innoverende ideeën  is  vandaag nog steeds  overdreven  gericht  op O&O en technologische

innovatie en onvoldoende op niet-technologische innovatie. Ook focust het overheidsbeleid

zich nog steeds  te  veel  op  de  aanbodzijde  van  innovatie  en  te  weinig  op  de  vraagzijde,

niettegenstaande  het  toenemende  belang  van  ‘user  driven’  innovatie.  Vandaag  worden

ondernemers  al  te  vaak  van  het  kastje  naar  de  muur  gestuurd.  We  beantwoorden  deze

verzuchting  in  eerste  instantie  met  de  daadwerkelijke  realisatie  van  één  loket  waar

ondernemers terecht kunnen voor alle administratieve verplichtingen.

We kijken met een open vizier naar het buitenland. De huidige financiële en economische

crisis toont eens te meer aan hoe een kleine en open economie uitermate gevoelig is voor

wereldwijde economische schokken. Vlaamse bedrijven worden geconfronteerd met mondiale

concurrentie en zijn om te overleven en te groeien genoodzaakt permanent te investeren in

een verdere verbetering van producten en diensten. Een goede zaak: “creatieve destructie” is

een  noodzakelijke  voorwaarde  voor  economische  vooruitgang.  Een  ondernemer  die  niet

voortdurend verandert is een ondernemer die verzuipt. Winnaars in de globale economie van

de 21ste eeuw verstaan de kunst van de transformatie. De wereld is een dorp geworden. In een

klein land met groot buitenland zijn we "gedoemd" om flexibel en aantrekkelijk te zijn voor

buitenlandse consumenten en investeerders. Om buitenlandse investeerders aan te trekken is

er nood aan een effectieve prospectiepolitiek. 

Een flexibel Vlaams werkgelegenheidsbeleid moet erop gericht zijn om meer mensen aan het

werk te krijgen en ook te houden. Vergrijzing en ontgroening maken dit meer dan ooit tot

noodzaak.  De  Vlaamse  werkgelegenheidsgraad  is  relatief  laag  voor  de  zogenaamde

kansengroepen. Vrouwen, jongeren, ouderen, laaggeschoolden en allochtonen hebben in ons

land vaak minder tewerkstellingskansen dan in andere Europese landen. 
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Ondanks de grote uitgaven aan actief  arbeidsmarktbeleid constateren we tegelijkertijd een

hoog  aantal  zogenaamde  knelpuntberoepen.  De  koppeling  van  vraag  en  aanbod  op  de

arbeidsmarkt  is  duidelijk  scheefgetrokken.  We  nemen  specifieke  maatregelen  om  de

werkzaamheidsgraad van deze kansengroepen te verhogen. 

We  verbeteren  het  Vlaamse activeringsbeleid  van  werkzoekenden  door  de  controle  op

beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en de sanctionering van werkonwilligheid efficiënter

en doelmatiger te organiseren. Gezien de communautaire scheeftrekking dient de integratie

van de VDAB en RVA in één ‘Vlaams Werkbureau’ dingend te worden bewerkstelligd. De

bedoeling moet zijn dat dit nieuw op te richten ‘Vlaams Werkbureau’ op termijn in de tijd

beperkte  en  degressieve  werkloosheidsvergoedingen  uitbetaalt,  misbruiken  bestrijdt,

evenwichtige  opleidingspakketten  uitwerkt  en  efficiënt  is  op  het  vlak  van  de

arbeidsbemiddeling. 

We pakken  de werkloosheidsvallen  aan.  Werkloosheidsvallen  in  het  algemeen  duiden  op

drempels  die  de  werkloze  in  de  werkloosheid  houden.  Deze  drempels  kunnen  van

uiteenlopende aard zijn: het ontbreken van kwalificaties, gebrek aan geografische mobiliteit,

het  belast  zijn met gezinstaken of zorgtaken enz.  Financiële  werkloosheidsvallen  ontstaan

wanneer het verschil tussen de inkomenssituatie bij activiteit en die bij werkloosheid te klein

of zelfs negatief is. In dat geval wordt de uitstroom naar de arbeidsmarkt niet aangemoedigd

maar  integendeel  ontmoedigd,  met  een  inactiviteitsval  tot  gevolg.  Financiële

werkloosheidsvallen resulteren uit het samenspel tussen uitkeringen en belastingen. Recent

onderzoek  voor  de  Vlaamse  arbeidsmarkt  heeft  berekend  dat  nog  15%  van  de  Vlaamse

langdurige werklozen in een financiële werkloosheidsval verkeert.

Terwijl duizenden vacatures openstaan, Oost-Europeanen massaal naar België verhuizen en

Franse  werklozen  naar  West-Vlaanderen  trekken,  blijft  de  Belgische  werkzoekende  in  de

eigen  achtertuin  kamperen.  De  magneet  Brussel  buiten  beschouwing  gelaten  stopt

arbeidsmobiliteit nog te vaak aan de taalgrens of provinciegrens. Om een gepast antwoord te

bieden aan de heterogeniteit en variabiliteit van de factor arbeid stimuleren we geografische

mobiliteit op de arbeidsmarkt, zowel interregionaal als internationaal. Een betere afstemming

tussen  arbeidsaanbod  en  arbeidsvraag  resulteert  in  meer  werkgelegenheid  en  hogere

economische groei. Toenemende samenwerking tussen de VDAB, Actiris en Forem  zorgde

er  in  het  verleden  voor dat  drempels  inzake  mobiliteit  en  een  gebrekkige  kennis  van het

Nederlands  althans  gedeeltelijk  werden  weggewerkt.  Dergelijke  inspanningen  voeren  we

verder op.

Ondanks  de  impact  van  de  recente  financiële  en  economische  crisis  op  de  Vlaamse

arbeidsmarkt blijft de arbeidsvraag van werkgevers in knelpuntsectoren gelijke tred houden

met het arbeidsaanbod van werkzoekenden. In het licht van de aanstormende vergrijzing en de

daaruitvolgende pensioentsunami dringt een uitweg uit deze structurele arbeidsmarktparadox

zich steeds acuter op. In tijden van noodzaak tot verhoging van de werkgelegenheidsgraad

schenken  we  daarom  bijzondere  aandacht  aan  het  remediëren  van  deze  knelpunten.

Intensivering  van  vormings-  en  (her)tewerkstellingstrajecten,  in  het  bijzonder  na

herstructurering,  staan  centraal  als  sleutels  voor  een  betere  afstemming  tussen  vraag  en

aanbod. Meer dan ooit is het nodig om opleiding en (her)intrede tot de arbeidsmarkt naadloos

op elkaar af te stemmen om meer effectieve tewerkstelling te scheppen. De VDAB heeft hier

een  cruciale  taak  te  vervullen  en  kan  mits  een  meer  vraaggestuurde  aanpak  het  verschil

maken.
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Een  competentiebeleid  voor  een  flexibele  en  modern  functionerende  arbeidsmarkt  moet

vertrekken van competentie als multidimensioneel begrip. De arbeidsmarkt verandert steeds

sneller  en vaker,  niet  in  het  minst  als  gevolg  van onafwendbare  maar  opportuniteitsvolle

fenomenen zoals globalisering en vergrijzing. Dergelijke omgevingsfactoren moeten ons alert

houden en ons zelfredzaam en flexibel aan nieuwe omstandigheden aanpassen. Gelukkig raakt

niemand ooit uitgeleerd. We hechten veel belang aan elders verworven competenties (EVC’s)

en elders verworven kwalificaties (EVK’s) en valoriseren deze zowel in de private als in de

publieke sector. Onze maatschappij is vandaag overdreven diplomagericht, een ingesteldheid

die  voor  sommige  beroepen  duidelijk  achterhaald  is.  We zorgen  voor  een  daadwerkelijk

meritocratische waardering en overeenkomstige verloning van prestaties en competenties. Er

is  geen  plaats  voor  diplomafetisjisme.  Om  toekomstige  welvaart  veilig  te  stellen  dient

aanwezig talent volgens bewezen verdiensten ten volle te worden gevaloriseerd. De overheid

kan en moet hier een voortrekkersrol spelen.

We verplichten werkzoekenden die nood hebben aan een betere kennis van het Nederlands

een  taalopleiding  te  volgen.  Zij  die  geen  Nederlands  willen  leren  en  zelfs  een  voor  hen

kostenloze cursus weigeren, moeten worden geschorst. Een genoten werkloosheidsuitkering is

geen onvoorwaardelijk recht, maar dient gekoppeld te worden aan verplichte bijscholing en

het daadwerkelijk en duidelijk aantoonbaar  zoeken naar werk. Gezien het schrille contrast

tussen de verschillende regio’s en mits de nodige inspanningen kunnen problemen inzake

mobiliteit en taalkennis zonder meer worden opgelost. Het is de Vlaamse overheid die hier het

heft in handen moet nemen. 

De werkloosheidsuitkeringen moeten beperkt gemaakt worden in de tijd. Deze uitkeringen

kunnen anderzijds verhoogd worden tijdens de eerste maanden van de werkloosheid. Deze

federale materie dient zo spoedig mogelijk te worden gesplitst, zodat Vlaanderen deze voor

onze sociale zekerheid belangrijke maatregelen kan nemen.

Niet  alle  mensen zijn even bekwaam om hun eigen  leven te beredderen,  en iedereen kan

tijdelijk of langer met tegenslagen of problemen te kampen hebben. Sommigen zullen hoe dan

ook uit de boot blijven vallen. Een sociaal vangnet kan voor iedereen de kansen op voorspoed,

geluk en welvaart  bevorderen. Van een sociale hangmat mag echter geen sprake zijn. Om

armoede effectief te bestrijden, moet er meer aandacht gaan naar manieren om te ontsnappen

aan die armoede en te vervangen  door maximale zelfredzaamheid.  Wie armoede bestrijdt

moet steeds voor ogen houden dat werk de beste sociale zekerheid is. 

We maken een hogere tewerkstellingsgraad van laaggeschoolden logischerwijze tot prioriteit.

Het  arbeidsmarktstatuut  heeft  immers  een  sterke  invloed  op  het  armoederisico:  bijna  een

derde  van de werklozen  valt  onder  de armoedegrens.  Ook zieken en invaliden en andere

inactieven kennen een verhoogd armoederisico. Uit een studie van de FOD Economie blijkt

echter dat bij de werkenden ook een armoedegrens van 14% heerst. Een afknapper. Werken is

in ons land blijkbaar nog steeds geen garantie voor een leven zonder armoede. Dit heeft veel

te maken met het huidige Belgische belastingssysteem dat ook de lage en middeninkomens

zeer zwaar marginaal belast. De strijd tegen het rijker worden van de middenklasse in ons

land bleek totnogtoe succesvoller dan de strijd tegen armoede.
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Snellere  economische  groei  met algemene maar ongelijke inkomensstijging is  verkiesbaar

boven tragere economische groei met meer herverdeling. Snellere economische groei levert

immers meer budget op, voor de private en voor de publieke sector.  Meer publieke middelen

dus  die  kunnen  dienen  voor  de  uitbouw van  sociale  bescherming.  De  afgunstcultuur  zet

daarbij enkel een rem op vooruitgang. Wie minder verplicht bijdraagt is vrijwillig guller.

De  energieprijzen  moeten  omlaag.  Door  een  gebrek  aan  concurrentie  en  een  teveel  aan

politieke inmenging zijn elektriciteits- en aardgasprijzen bij ons immers aanzienlijk hoger dan

in onze buurlanden.   Pas wanneer  een aantal  evenwaardige  spelers instaan voor zowel de

productie, het transport als de distributie zullen consumenten en bedrijven een eerlijke prijs

betalen  voor  hun  energie.  We  maken  komaf  met  de  gepolitiseerde  monopolies  in  de

energiesector, zodat geen enkele producent meer dan 30% van de markt beheerst. De overheid

speelt al decennia onder één hoedje met de sector via intercommunales en toezichtorganen die

politiek worden gestuurd. Depolitisering van de sector is de enige oplossing.

We streven naar maximale efficiëntie van de totale energieconsumptie. Hoe beter een huis

geïsoleerd is, hoe minder verbruik er zal zijn en hoe kleiner de kans dat er een heffing zal

dienen te worden  betaald.  Dit  heeft  uiteraard  geen  betrekking op gezinnen die op één of

andere wijze zelf in hun energie voorzien, aangezien de opwekking van deze energie geen

directe  CO2-uitstoot  met  zich  meebrengt.  Dit  stimuleert  bovendien  het  investeren  in

kleinschalige  hernieuwbare  energiebronnen.  Ook  de  energie-efficiëntie  van

overheidsgebouwen moet optimaal zijn.

De Vlaamse regeling van het energieprestatiecertificaat is vandaag een jungle waarin de beste

kat  haar  jongen  niet  terugvindt.  Een  verschillende  regeling  naargelang  het  type  gebouw

resulteert  in  een  wirwar  van  certificaten,  berekeningsmethoden,  implementatiedata,

categorieën voor energiedeskundigen en hun opleidings- en diplomavereisten,… Het gevolg

van de drang naar  maatwerk is  overdreven  regulitis.  Bij  de complexiteit  van verregaande

segmentering en versnippering zijn alleen de energiedeskundigen gebaat. We realiseren een

drastische vereenvoudiging.

Een milieuvergunning aanvragen betekent nog al  te vaak een lijdensweg.  De zogenaamde

‘Vlarem-rubrieken’  in  het  aanvraagdossier  van  een  onderneming  vereisen  meestal  de

expertise  van  milieustudiebureaus.  De  aanvrager  is  bovendien  verplicht  om  allerhande

administratieve stukken in bijlage aan zijn dossier toe te voegen die meestal eerder al aan

(andere)  overheden  werden  overgemaakt.  De  Vlaamse  dossiertaks  en  vaak  bijkomende

‘kostendekkende’ retributies zijn evenmin ondernemingsvriendelijk. We maken tevens werk

van  de  concrete realisatie  van  het  digitale  milieuvergunningenloket.  Een

milieuvergunningsaanvraag dient volledig elektronisch via een internet-loket ingediend   te

kunnen worden.

We zorgen voor een snellere verwittiging in geval van een geplande stroomonderbreking, en

dit  zowel  voor  ondernemers  als  voor  gezinnen.  Distributienetbeheerders  moeten

noodgeneratoren ter beschikking stellen van ondernemingen die met een stroomonderbreking

geconfronteerd worden. 
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Land-  en tuinbouwers  moeten zich zelfredzaam kunnen ontplooien als  vrije  ondernemers,

weliswaar rekening houdend met gerechtvaardigde eisen inzake maatschappelijk verantwoord

ondernemen. De subsidiepolitiek moet daarom op termijn afgebouwd worden. Uitzonderingen

op die  regel  zijn:  eerste  installatie,  opleiding,  onderzoek,  energiebesparende  maatregelen,

dierenwelzijnsbevorderende of milieuvriendelijke maatregelen, natuur- of landschapsbeheer.

Onze  jongere,  uitstekend  geschoolde  land-  en  tuinbouwers  moeten  er  in  slagen  om  met

minimale subsidies maar met maximale ondernemersvrijheid een deftig inkomen te vergaren

uit  de  productie  van  (broodnodig)  voedsel.  Andere  landbouwers,  die  bijvoorbeeld  géén

opvolging hebben, moeten door arbeidsintensieve diversificatie (thuisverkoop, hoevetoerisme,

zorgboerderijen)  aan  een  voldoende  hoog  inkomen  geraken.  Daar  mag  eventueel  een

maatschappelijke bijdrage tegenover staan. Momenteel doen al 4.000 landbouwbedrijven (van

de 25.000) aan één of meerdere vormen van verbreding.

We  moedigen  het  gebruik  van  de  moderne  technologie  aan.  Grond  en  arbeid  zijn  in

Vlaanderen peperduur, dus de ondernemerslandbouwer kan alleen maar standhouden door de

productie per hectare via technologie en kennis verder op te drijven. Om die reden moet de

landbouwer de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van de modernste technologieën,

waaronder zeker ook genetisch gewijzigde organismen. Gentechnologie is een onomkeerbare

positieve evolutie om de (voedsel)productie te verhogen en het milieu minder te belasten.

Het  platteland  wordt  geherwaardeerd  met  inspraak  van  de  landbouwers  en  de  andere

gebruikers van het platteland. Dit impliceert dat we een inventaris zullen laten opmaken van

alle  wrijvingspunten  en  een  beleidsplan  zullen  ontwikkelen  om hieraan  te  verhelpen.  De

indeling  in  kwetsbare  gebieden  zullen  we  herbekijken  aan  de  hand  van  objectief

wetenschappelijke  gegevens.  We  bewerkstelligen  tevens  een  soepelere  aanpak  voor  het

afleveren van vergunningen om aan mestverwerking te doen.

Een gunstig investeringsklimaat is ook voor landbouwers een prioriteit. Een dergelijk klimaat

scheppen  impliceert  in  de  eerste  plaats  het  bewerkstelligen  van  ‘rechtszekerheid’.  De

implementatie  van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen sleept inmiddels reeds tien jaar

aan en er is inmiddels nauwelijks 2/3 van de afgesproken 750.000 hectaren landbouwgebied

afgebakend  en  herbevestigd.  Bestaande  landbouwbedrijven  in  nog  niet  herbevestigde

gebieden hebben recht op zekerheid en moeten prioritair herbevestigd worden.

Quota maken bedrijfsovernames nog duurder en doen ondernemers betalen voor ‘gebakken

lucht”.  Ook  exclusieve  leveringsplichten  (aan  bijvoorbeeld  coöperatieve  groenten-  en

fruitveilingen) passen niet bij het vrije en flexibele ondernemerschap. Voor voedselproducten

die afgezet worden binnen een beperkte regio is het aan de producenten zelf om op vrijwillige

basis afspraken te maken inzake aanbodbeheersing. Dit is geen taak voor de overheid. We

schaffen dergelijke quota-reglementeringen af.

We beperken de inbreng van de overheid inzake promotie- en afzetondersteuning door de

Vlaamse  Dienst voor Agromarketing (VLAM) en responsabiliseren de sector om dit zelf ter

harte te nemen. De overheid  moet zich beperken tot een deel van de overheadkosten en het

vergemakkelijken van contacten met Flanders Investment and Trade. 

De  specifieke  noden  van  de  groenten-  en  fruitsector  (seizoensarbeid,  nitraatresidu’s,

gewasbeschermingsmiddelen,  energiecertificaten,  vrije  handel)  verdienen  onze  blijvende

aandacht.
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We zorgen voor een sanering van de zeevisserijvloot door een structurele begeleiding van de

verkoop van overtollige vissersboten, gecombineerd met een proportionele slooppremie. De

vrijgekomen visquota’s  worden over  de resterende schepen  verdeeld.  Energiebesparing en

nieuwe vistechnieken dienen te worden gestimuleerd.
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LDD-programma Vlaamse verkiezingen

zaterdag 21 maart 2009

Thermae Palace Hotel Oostende

Vlaanderen zorgt

Nieuwe maatregelen moeten er maximaal voor zorgen dat mensen actief en betrokken blijven

en zichzelf kunnen behelpen en dus niet zorgafhankelijk worden. Het zo min mogelijk door

ziekte  of  functionele  beperkingen  worden  gehinderd  is  immers  cruciaal  voor  de

levenskwaliteit  van  iedereen.  Dit  realiseren  we  in  permanent  overleg  met  andere

beleidsdomeinen (‘werk’, ‘onderwijs’, ‘wonen’, ‘cultuur’, ‘sport’, enz.).

De noden qua gezondheid en welzijn  evolueren  continu.  Dat  komt omdat  wetenschap  en

technologie verder  ontwikkelen en omdat de positie van de zorgvrager  en zijn familie als

cliënt/consument in het zorgproces verandert. Mensen kiezen voor zelfredzaamheid, zorg op

maat, wensen steeds meer uitdrukkelijk de regie te krijgen en te houden over het zorgproces

én  hebben  hogere  verwachtingen  op  het  vlak  van  de  kwaliteit,  de  doelmatigheid  en

doeltreffendheid van het hulpverleningsaanbod. Om deze verwachtingen in te lossen doen we

een sterk appèl op ieders verantwoordelijkheid. Het is ook uiterst belangrijk om het gevoerde

welzijns- en gezondheidsbeleid en de dagelijks geleverde zorg gebruiksvriendelijk, efficiënt,

effectief, continu en maatschappelijk verantwoord te laten verlopen

Wij zullen maximaal mensen ondersteunen die zelf zorgtaken willen opnemen. Daarom geven

we alle kansen aan mensen die zorg nodig hebben, om zo lang mogelijk thuis in de eigen

vertrouwde  woning  te  blijven  wonen  om  daar  te  worden  verzorgd.  In  de  noodzakelijke

verdere uitbouw van de thuiszorg zullen we dan ook bijkomende middelen investeren. Deze

middelen zullen we onder meer aanwenden om het personeel  dat in de thuiszorg actief is

correcter te verlonen. Het is immers niet langer aanvaardbaar dat deze beroepscategorie, die

zich dagelijks inzet voor het welzijn van onze bejaarden, vandaag amper iets méér verdient

dan zij die van een leefloon genieten. De bijkomende middelen zullen we ook aanwenden om

een sociaal vangnet uit te bouwen, voor zij die hun zieke bejaarde partner dagelijks bijstaan

én om een  betere  opvang te  voorzien  voor partners  van zieke bejaarden  door de  verdere

uitbouw van  de  dienstencentra.  Het  actieterrein  van  het  gezondheidsbeleid  van bejaarden

zullen  we  dan  ook  uitbreiden  tot  diegenen  die  ervoor  kiezen  om  thuis  hun  partner  te

verzorgen.

Er zijn evenwel grenzen aan de thuiszorg. De langere levensverwachting in combinatie met de

vergrijzing verhoogt immers het risico dat meer mensen in de laatste jaren van hun leven

zorgbehoevend worden. Dat familieleden zorgen voor een ziek of zorgbehoevend familielid is

niet nieuw, maar de omstandigheden zijn intussen drastisch gewijzigd. Gezinnen zijn kleiner

geworden  en  kinderen  wonen  veelal  verder  van  hun  ouders,  waardoor  het  directe

thuiszorgnetwerk beperkter geworden is.

Daarom stimuleren we de zorgvoorzieningen om zich zo te organiseren en te vernieuwen dat

ze effectief vraag-gestuurd blijven werken. We streven naar het verlenen van een doelmatig

en doeltreffend antwoord op alle zorgbehoeften. Daarom moeten alle zorgvormen goed op

elkaar  worden  afgestemd  (preventie  en  gezondheidsbevordering,  zelfzorg,  mantelzorg,

thuiszorg, thuiszorgondersteunende zorg, residentiële- en ziekenhuiszorg).
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We geven prioriteit aan de zelfzorg, de mantelzorg, de preventie en de eerstelijnszorg. Ook de

residentiële  en  de  ziekenhuiszorg  verdienen  bijzondere  aandacht.  We  verschaffen  de

zorggebruikers  ook  meer  zekerheid  door  het  zorgaanbod  meer  toegankelijk,  bereikbaar,

beschikbaar en betaalbaar te maken en de administratieve procedures in de behandeling van

de zorgvraag te vereenvoudigen.

Zodra de sociale zekerheid gedefederaliseerd is en Vlaanderen een eigen fiscaal beleid kan

voeren pleiten we, zonder het solidariteitsmechanisme dat met de zorgverzekering gepaard

gaat in vraag te stellen, resoluut voor het fiscaliseren van de Vlaamse zorgverzekering. Het

betreft immers een overheidsdienst die gespijsd wordt met extra belastingen. Op die manier

wordt tevens een einde gemaakt  aan de dubbelzinnige  rol  van de ziekenfondsen die deze

bijkomende belasting dienen te innen. Bijgevolg incorporeren we de zorgverzekering in de

algemene Vlaamse sociale zekerheid.   

In tijden waarin de budgettaire druk steeds vaker de organisatie van ons gezondheidssysteem

bepaalt,  moeten  we  indirect  besparen  door  meer  aan  preventie  te  doen.  Volgens  de

wereldgezondheidsorganisatie  (WGO),  verklaren  zeven  risicofactoren  bijna  60%  van  de

morbiditeit  in  Europa:  hoge  bloeddruk,  tabaksgebruik,  alcoholmisbruik,  hoog

cholesterolgehalte,  overgewicht,  beperkte  consumptie van fruit  en groenten  en gebrek aan

lichaamsbeweging.  Deze  factoren  zijn  de  hoofdoorzaken  van  de  belangrijkste  ziekten  in

Europa (cardiovasculaire aandoeningen, ademhalingsziekten, mentale gezondheidsproblemen,

kankers,  diabetes,  enz.).  Gezondheidspreventie  en  de  gezondheidspromotie  zijn  de  meest

efficiënte  middelen  om  deze  ziekten  te  bestrijden.  Volgens  de  WGO zou  80  % van  de

hartziekten, van de cerebrovasculaire ongevallen en van diabetes van het type II, en 40% van

de  kankers  kunnen  voorkomen  worden  indien  de  belangrijkste  risicofactoren  zouden

verdwijnen.

Een eerste gevolg van preventie is dat men, door het voorkomen van ziekten en de ernst ervan

te verminderen, de gehele bevolking een betere levenskwaliteit kan garanderen. Bovenop deze

ontastbare voordelen,  heeft  preventie ook belangrijke financiële gevolgen. Een verbetering

van de algemene gezondheidstoestand betekent eerst en vooral een bijkomende economische

groeimogelijkheid en dus een bijkomende inkomstenbron.  Bovendien laat  preventie  toe te

besparen  op  de  uitgaven  van  de  sociale  zekerheid,  aangezien  de  onbeschikbaarheid  van

werknemers wordt ingekort.

De gezondheidszorg wordt deels gefinancierd met bijdragen op beroepsactiviteiten. Zo wordt

de solidariteit voor de verplichte ziekteverzekering beperkt tot de werkende bevolking. We

zorgen ervoor dat de ziektezorg voor eenieder betaalbaar blijft. Naast een breed basispakket

dat met de algemene fiscale middelen wordt betaald, krijgt iedereen de mogelijkheid om zich

bijkomend  privaat  te  verzekeren.  We  willen  de  bijkomende  verzekeringspremie  fiscaal

aftrekbaar maken.

Via  een  meerjarenplanning  versterken  we  het  aanbod  van  de  centra  voor  geestelijke

gezondheidszorg  onder  meer  met  het  oog  op  zelfmoordpreventie  en  het  behandelen  van

depressies. We geven daarbij prioritaire aandacht aan het wegwerken van de wachttijden voor

kinderen, jongeren en ouderen. Bovendien zullen we bijkomende middelen investeren in een

kwaliteitsvolle nazorg en follow up van patiënten na hun psychiatrische opname.
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De hoge arbeidsparticipatie van jonge moeders vergt vooral flexibiliteit op de arbeidsmarkt én

goede  kwaliteitsvolle  faciliteiten  voor  kinderopvang.  Een  gezinsbeleid  dat  kinderopvang

subsidieert zorgt dat veel jonge moeders ook daadwerkelijk aan het werk kunnen blijven. 

Vlaanderen  komt  inzake  regeling  van  de  kinderopvang  in  de  buurt  van  de  Europese

doelstellingen. Het aanbod aan crèches en voor-en naschoolse opvang zou ruimer en meer

gespreid mogen zijn over het grondgebied.  Dit zou een betere combinatie tussen werk en

gezinsleven mogelijk maken voor de ouders en komt ook de werkgelegenheid ten goede. Dit

ruimer aanbod moet niet alleen gecreëerd worden door de gesubsidieerde sector, maar ook

door de zelfstandige sector en door de ondernemingen en bedrijven.

Bedrijven die hun werknemers kinderopvang aanbieden worden daarom fiscaal gestimuleerd.

In de gesubsidieerde en zelfstandige sector voeren we een consumentensubsidiëring in. Dit

betekent dat de Vlaamse overheid niet degenen die het aanbod verstrekken subsidieert maar

wel  rechtstreeks  alle  gebruikers.  Hierdoor  wordt  de  zelfstandige  sector  voor  alle  ouders

aantrekkelijker  en  komt  er  een  einde  aan  de  bestaande  concurrentievervalsing  van  de

gesubsidieerde sector.  Dit vereist controle en dus vormen we ‘Kind en Gezin’ om tot een

neutraal,  niet-partijpolitiek  en  dus  volkomen  onafhankelijk  supervisieorgaan.  Bovendien

moeten  de  onder  de  diensten  thuiswerkende  onthaalouders  en  de  werknemers  in  de

gesubsidieerde opvangsector éénzelfde sociaal en fiscaal statuut hebben.

We hervormen het Vlaams seniorenbeleid, dat vandaag vooral gebaseerd is op voorzieningen

en hulpverlening, tot een beleid dat zich richt op de actuele woon-, leef- en zorgbehoeften van

deze  doelgroep  én  hun  specifieke  noden  inzake  huisvesting,  zorg,  informatie,  opleiding,

participatie, enz. De vraag naar hulp- en dienstverlening bij senioren zal ongetwijfeld zeer

sterk  toenemen,  maar  we  mogen  niet  vergeten  dat  70  %  van  de  80-plussers  volledig

zelfredzaam is. Daarom voeren we in eerste instantie een beleid dat de zelfredzame senioren

maximaal ondersteunt in plaats van hen te betuttelen.

In  het  seniorenbeleid,  staat  het  toegankelijkheidsprincipe  centraal,  meer  bepaald  de

toegankelijkheid tot zorg, onderwijs, cultuur, infrastructuur, …maw tot de samenleving in zijn

geheel.  Daarom  moeten  er  via  het  volwassenenonderwijs  aangepaste

voorlichtingsprogramma's  voor oudere  werknemers  en  senioren  worden  verstrekt,  om hen

voldoende vertrouwd  te  maken  met  de  technologische  ontwikkelingen  op  het  gebied  van

informatica en internet én hen zelfredzaam te maken in onze kennismaatschappij. We willen

senioren  ook  maximaal  en  zo  rechtstreeks  mogelijk  bij  de  (politieke)  besluitvorming

betrekken. Het Vlaams Ouderen Overleg Komitee zal hierbij ongetwijfeld een belangrijke rol

spelen.

De wachtlijsten in de gehandicaptensector wegwerken moet een prioriteit worden en vergt

grotere  budgetten.  Door  de  té  krappe  budgetten  moeten  het  Vlaams  Agentschap  voor

Personen met een Handicap (VAPH) én de koepels van de gehandicaptenzorg zich nu meer

bezig houden met een correcte verdeling van de schaarse plaatsen dan met het structureel

oplossen van terechte zorgvragen. Thomashuizen naar Nederlands model zouden hier soelaas

kunnen brengen.
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Door het gebrek aan opvangcapaciteit blijven ouders van gehandicapten vaak met een aantal

vragen zitten: wanneer krijgen ze antwoord op hun hoogdringende zorgvraag?; kunnen ze

opnieuw gaan werken of zijn ze gedoemd te verarmen en te vereenzamen? We zorgen er dan

ook voor dat het VAPH en de koepels van de gehandicaptenzorg effectief in staat worden

gesteld de wachtlijsten daadwerkelijk weg te werken. 

We willen dat kinderen met een mentale handicap, die buiten de schooluren begeleiding nodig

hebben ook echt beroep kunnen doen op extra therapie. Dit zal hun zelfredzaamheid alleen

maar  bevorderen. Er  moeten  ook  antwoorden  worden  geformuleerd  op  maat  van  de

gehandicapte. Volwassen gehandicapten moeten immers over de mogelijkheid beschikken om

te kunnen overschakelen van een school naar een specifieke voorziening voor volwassenen,

zoals een werkplaats, een dagcentrum, of een aangepaste woonvorm. Daartoe stimuleren we

het oprichten van bijkomende gespecialiseerde centra.

 

We zorgen ervoor dat personen met een handicap, die zich als zelfstandige willen vestigen,

dezelfde voordelen genieten als een werkgever die personen met een handicap tewerkstelt.
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