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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 
 

 provincieraad van 24 april 2018 

 
 
Voorzitterschap van de heer Chris Taes 
 
 
De vergadering wordt om 14.05 uur geopend 
 
 
Verontschuldigingen 
 
Mevrouw An Hermans, de heer Frédéric Petit, mevrouw Liselore Fuchs, mevrouw Fatima Lamarti,  de 
heer Roger Heyvaert, de heer Philippe Thiéry, mevrouw Marie-Claire Loozen; provincieraadsleden. 
De heer Lodewijk De Witte, provinciegouverneur. 
 
In Memoriam 
 
In Memoriam de heer Alfred Vansina. 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 
Mededelingen 
 
Schriftelijke vragen 
 
De voorzitter deelt mee dat op 30 maart  2018 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag 
van de heer Koen Moeyersons van 12 maart 2018 met betrekking tot hondenweiden in Vlaams-
Brabant. 
 
Op 30 maart  2018 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Koen 
Moeyersons van 12 maart 2018 met betrekking tot het serviesgoed van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
Op 30 maart 2018 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Joris Van den 
Cruijce van 12 maart 2018 met betrekking tot de AB fietsroute. 
 
Op 9 april 2018 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Joris Van den 
Cruijce van 12 maart 2018 met betrekking tot de BOMACO-site. 
 
Op 9 april 2018 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Koen Moeyersons 
van 13 maart 2018 met betrekking tot babyverzorgingstafels. 
 
Indiening van de verslagen 
 
De voorzitter zegt dat de voorstellen nr. 26 t.e.m. 29 bij hem werden ingediend. 
Op 19 april 2018 werd voorstel nr. 30 toegevoegd aan de agenda van de provincieraad. 
Op 24 april 2018 werd amendement nr. 30/1 ingediend door de heer Jan Laeremans, namens de 
raadscommissie Regionaal Beleid en Economie. 
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Notulen 
 
De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 27 maart 2018 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet. 
 
Mevrouw Ghysels heeft een vraag over de notulen van 27 maart 2018. Betreffende haar vraag aan 
gedeputeerde Swinnen in verband met het gebruik van het provincielogo wenst ze te weten of het 
klopt dat het gebruik van het logo door derden – ook door politieke partijen - wordt aangemoedigd 
door de provincie en of daar geen toestemming voor nodig is. Zo ja, zijn die bepalingen opgenomen in 
een tekst, en waar is die te consulteren? 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat deze praktijk reeds enkele legislaturen in voege is, 
maar ze kan niet garanderen dat er een schriftelijke neerslag van bestaat.  
 
Mevrouw Ghysels  wil weten waarom haar fractie dan teruggefloten is omwille van het gebruik van het 
logo. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, preciseert dat er een bescherming is van het logo op zich. Met het 
logo als dusdanig mag men geen andere dingen creëren. In het logo was een hand afgebeeld. Om de 
details te achterhalen zou het dossier opgevraagd moeten worden, maar het komt erop neer dat de 
integriteit van het logo moet behouden worden. 
 
Mevrouw Ghysels verwijst naar een brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 17 februari 
2017 waaruit blijkt dat mevrouw Schevenels ook teruggefloten werd. Hier werden het logo van haar 
partij en het logo van de provincie samen gebruikt, is dit dan geen wijziging? 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde herneemt dat er een verschil is tussen logo’s die naast elkaar staan 
en logo’s die verstrengeld zijn. Op de brief van mevrouw Homans zal ook schriftelijk gereageerd 
worden omdat dit nog eens herhaald is, maar het feit waar nu naar verwezen wordt is anders. Voor 
precieze gegevens verwijst ze naar het eigenlijke dossier. 
 
Mevrouw De Dobbeleer- van den Eede merkt op dat mevrouw Schevenels toch niet werd 
teruggefloten voor in elkaar verstrengelde logo’s. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, reageert dat dit een antwoord was van de minister - naar haar 
inzicht - namelijk dat een logo van de provincie niet kan gebruikt worden. De provincie Vlaams-
Brabant heeft echter al jaar en dag de praktijk om dit wél te doen. Dit was ook het geval  bij de vorige 
legislatuur en de verkiezingen. Men zal de minister een schriftelijk antwoord sturen om duidelijk te 
stellen dat de praktijk in deze provincie heel anders is. Er wordt tevens een kennisgeving voorzien 
voor de mensen die hierover vragen gesteld hebben. Er bestaat geen bepaald besluit over, het is 
gewoon een door de jaren opgebouwde praktijk. Met die kennisgeving zal het dan ook duidelijk zijn 
wat de houding van deze provincie als bestuur daarin is. 
 
N. v. d. r. 
 

De integriteit van het provincielogo is beschermd door het Benelux merkenrecht. Dat impliceert onder 
meer dat het logo niet mag worden bewerkt zoals dat enkele jaren geleden werd voorgesteld in het 
Twitteraccount.  

 
Meer specifiek kon het gele handje niet geplaatst worden in het beeldmerk (= de asterisk) en kon het 
woordmerk d.i. de tekst in het logo ‘Vlaams-Brabant’ evenmin vervangen door ‘N-VA Provincie 
Vlaams-Brabant’. Het provincielogo kan immers enkel worden gebruikt in de vorm waarin het werd 
ontworpen.  
Het correcte provincielogo mag wel gebruikt worden in publicaties (online en offline) maar dan moet 
men er wel zorg voor dragen dat de lezer de afzender van de boodschap duidelijk herkent, met name 
een politieke partij en niet de overheid zelf. Het is immers strafrechtelijk niet toegestaan om zich als 
overheid voor te wenden indien men dat niet is. 
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Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet) 
 
De heer Laeremans diende op 22 april 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot het digitale 
inschrijvingssysteem van De Wijnpers. In het Nieuwsblad van 18 april las hij dat De Wijnpers 
opgenomen wordt in het digitaal inschrijvingssysteem van Leuven. Dat betekent dat alle ouders 
volgend jaar digitaal de voorkeuren van hun kinderen zullen opgeven, waarna die kinderen, ongeacht 
de volgorde van aanmelding, via een loterij worden toegewezen aan hun eerste, tweede, derde, 
vierde of vijfde keuze. M.a.w. de computer gaat voortaan bepalen waar kinderen naar school moeten 
gaan, in plaats van de ouders. De heer Laeremans stelt in deze context volgende vragen: 
 

1. wat was de juiste situatie i.v.m. kamperen op De Wijnpers? 
2. waarom is dit niet ter sprake gekomen op de commissie onderwijs? 
3. wat zijn de argumenten van de deputatie om de voorkeur van de ouders zo opzij te schuiven? 
4. blijft de mogelijkheid open om nadien onderling te ruilen, bv. leerling 1 wil naar school X maar 
krijgt school Y, leerling 2 wil naar school Y maar krijgt X? In Gent wilde de schepen van Groen 
daar bijvoorbeeld niet van weten. 
 

De heer Florquin, gedeputeerde, erkent dat de  lastminute kampeersituatie van vorige week een 
verrassing was. De school had maandag telefoons gekregen van ouders met de vraag of ze moesten 
‘aanschuiven’, waarop was geantwoord dat dit niet nodig was. Er werd vastgesteld dat er alsnog 
ouders aanwezig waren, waarbij zich voor de schoolpoort een wachtrij vormde (hoewel dit ontraden 
was). Uiteindelijk geraakte iedereen vlot ingeschreven, maar het was een verrassing.  
Wat vraag twee betreft: de directeur meldde op maandagavond persoonlijk de kampeersituatie en de 
wachtrij aan de schoolpoort. Op de commissie dinsdag werd daar echter niet op ingegaan, omdat 
tijdens de commissie de inschrijvingen nog liepen. Daar er geen problemen waren op dat moment, is 
dit op de raadscommissie niet meegegeven.   
Wat de vraag naar het inschrijvingssysteem betreft: het is de intentie van de Leuvense scholen om 
een aanmeldingssysteem uit te bouwen, vandaar dat op dit ogenblik geen beslissing genomen werd, 
of ter sprake werd gebracht op de commissie. Het leek niet nuttig een toelichting te geven in de 
raadscommissie zonder beslissing of dossier. De intentie om hierin mee te gaan is aanwezig. Zodra 
deze overgaat in een beslissing worden de nodige stappen ondernomen. In de pers is dit op 18 april 
verschenen. Dat is begrijpelijk, gezien de Leuvense problematiek inzake het aantal plaatsen in de 
scholen. De intentie is er dus wel, maar nog geen beslissing. 
Wat de derde vraag betreft: dit lijkt een vreemde veronderstelling want de deputatie heeft geen enkel 
voornemen om ouders en kinderen opzij te schuiven. Een aanmeldingssysteem heeft echter voor-en 
tegenstanders. Het is de persoonlijke mening van de heer Florquin dat een aanmeldingssysteem een 
goede oplossing is om de problematiek voorlopig op te lossen, gezien de druk die rust op het 
Leuvense onderwijs met zijn lange wachtlijsten. Dit is in afwachting van een regeling op Vlaams 
niveau. Zoals men weet is de minister van onderwijs voorstander van zo’n systeem. Er wordt gehoopt 
op een regeling op Vlaams niveau zodat dit niet op lokaal niveau georganiseerd dient te worden. 
Een aanmeldingssysteem voorziet voor ouders de ruimste keuze. Nu is het zo dat velen hun kind 
inschrijven in verschillende scholen, waardoor de plaatsen beperkt worden. Met zo een systeem is dit 
niet meer mogelijk, want ouders moeten een eerste, tweede en derde keuze opgeven. Bij de 
katholieke scholen kan bijvoorbeeld meer dan 90 percent van de eerste keuze ingevuld worden. Zo’n 
aanmeldingssysteem lijkt dus zeker zijn verdienste te hebben. 
Wat de onderlinge ruil betreft: gezien de opstartfase zijn er nu gesprekken over hoe dat gaat werken. 
De concrete invulling is nog niet afgeklopt, omdat de gesprekken over de precieze invulling nog 
lopende zijn. 
 
De heer Laeremans begrijpt dat dit kamperen dus eenmalig en onverwacht was, zonder precedent in 
het verleden. De pers zou ook voorbarige berichten hebben gegeven: het is onwaarschijnlijk dat een 
belangrijke stap als deze niet op een commissie of in de provincieraad besproken werd. Het lijkt nuttig 
om hier in de betreffende raadscommissie op terug te komen, maar een loterijsysteem waar kinderen 
zomaar geplaatst worden zonder dat daar een verhaal tegen is, is allerminst een voorkeursscenario. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, rondt af met de mededeling dat vandaag uiteraard niet gegarandeerd 
kan worden dat dit een eenmalig voorval is, maar het is nooit eerder gebeurd. Kamperen voor de 
schoolpoort is geen gunstige situatie, evenmin als lange wachtlijsten; het toont echter wel aan dat de 
school zeer gegeerd is. De nodige stappen worden gezet om gesprekken te voeren. Zodra er een 
dossier besproken is door de deputatie, komt dit uiteraard voor bespreking naar de commissie. 
 
 
De voorzitter gaat over tot besloten zitting (voor de bespreking van mondelinge vraag) om 14.25 uur. 
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De voorzitter heropent de openbare zitting om 14.35 uur. 

 
 
 
Raadsvoorstellen 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 26. 
Grondverwervingen in het kader van realisatie “Fietssnelweg F24 Leuven-Tienen”. 
Dit voorstel werd op 17 april 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, verkeer en 
mobiliteit. 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat de deputatie reeds in 2016 opdracht gaf om verder werk 
te maken van die twee segmenten. In 2017 zijn een rooilijnplan en een grondinnameplan 
goedgekeurd door de deputatie en de verschillende gemeenteraden, de laatste daarvan in februari 
2018. Na die goedkeuring kan nu verdergegaan worden met de verwerving van die gronden.  Er zijn 
drie soorten gronden: eigendom van particulieren, grond in eigendom van Infrabel waar gewerkt zal 
worden met een bezettingsovereenkomst en een zone die door Infrabel zal verworven worden (een 
zone tussen de rooilijn en de eigendommen van Infrabel). Er zal vooral in de zones die op de plannen 
in het geel aangeduid zijn, gewerkt worden. Het betreft eigendom van particulieren, hoofdzakelijk 
landbouwgronden, waarvan de schatting te zien is. Als men  alles uitrekent op basis van de gemeten 
oppervlakte en de schatting die gedaan is door het Federaal Comité van de Aankoop, komt men op 
een totale grondwaarde van 225.000 euro. Met  de wederbeleggingsvergoeding en een percentage 
voor onvoorziene kosten of de vergoeding voor het verbreken van de pacht, komt men tot een raming 
van 338.000 euro. De vraag is dus om verder te mogen werken aan de inname van die gronden, 
zodat de fietssneleweg gerealiseerd kan worden.  
 
Mevrouw De Dobbeleer- van den Eede wenst te weten of alle landbouwgrond wordt uitgerekend als 
‘onverpacht’. Hier staat geen verschil tussen verpacht en onverpacht. Ze neemt aan dat het zekere 
voor het onzekere genomen is, en dat naar het bedrag van de onverpachte landbouwgronden wordt 
verwezen. Het lijkt haar een contradictie: als die niet verpacht zijn, dan gaan daar toch minder 
wederbeleggingsvergoedingen en  andere zaken aan voorafgaan? Het hoogste bedrag werd hier 
genomen, maar  mevrouw De Dobbeleer- van den Eede gaat ervan uit dat dit niet nodig zal zijn. 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, beaamt dat het inderdaad een raming is, vandaar het laatste punt 
waarin  20% voorzien wordt, voor onder andere de vergoeding voor het verbreken van pachten. Dit zal 
blijken uit de gesprekken met de eigenaars en de pachters. De raming ligt in lijn met de kennis die we 
hebben uit andere dossiers, maar het blijft een raming. Ze is gebaseerd op de schatting die 
opgemaakt is door specialisten en het Federaal Comité. 
 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 26 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 26 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 61 stemmen voor, geen  
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming.  
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 27.  
Fase 2 vernieuwen resterende dakbedekking PISO. 
Dit voorstel werd op 17 april 2018 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en veiligheid. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat dit dossier uitvoerig besproken werd in de commissie 
onderwijs en waar de vragen beantwoord zijn. Het gaat om de tweede en laatste fase van de 
vernieuwing van de daken van het PISO, voor een oppervlakte van 2400 m

2
,  inclusief isolatie.  Een 

verschil met de vorige fase is dat valbeveiliging is voorzien, conform de ARAB en de regelgeving rond 
veiligheid op het werk. De total kostprijs is geraamd op 400.000 euro. Dit is de finale fase van de 
renovatie, die in totaal toch een 8000 m

2
 beslaat. 

 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
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De voorzitter legt het voorstel nr. 27 ter stemming voor. 
Artikel 1 van voorstel nr. 28 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 62 stemmen 
voor, geen tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming. 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 28 
Interleuven - algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband op 23 mei 2018 - met o.m. statutenwijziging. 
Dit voorstel werd op 24 april 2018 behandeld in de raadscommissie regionaal beleid en economie. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat het hier gaat om een traditionele algemene en 
buitengewone algemene vergadering van Interleuven. Eén van de belangrijkste statutaire 
aanpassingen is dat de politie-en brandweerzones nu mogen toetreden tot Interleuven, een gegeven 
waar de provincie geen enkel probleem mee heeft. Met uitzondering van punt 8 wordt akkoord gegaan 
met de agenda. Dit wordt ook voorgesteld aan onze vertegenwoordiger. Punt 8 betreft de provinciale 
bijdrage. Er wordt geopteerd om de vorige beslissing te handhaven die bij de vorige buitengewone 
algemene vergadering werd genomen, omdat geen budget werd voorzien voor een provinciale 
bijdrage. Er is ook een opmerking over de statutenwijziging, met name over punt 17.2 waar een 
aanvulling werd gedaan in het kader van de uitkering bij een uittredende deelnemer. Men heeft het 
hier over nominale waarde. Dit is begrijpelijk maar kan niet van toepassing zijn op de provincie. Het 
verwijst immers naar artikel 5, wat verwijst naar een vennoot die bewust niet meer wil verlengen. De 
provincie is verplicht om uit te treden. Het decreet stelt duidelijk dat de uittreding en de vergoeding die 
daaraan vasthangt in onderlinge overeenkomst moeten bepaald worden. De agenda wordt 
goedgekeurd, met uitzondering van de 2 aandachtspunten, in het kader van de toelage en de 
aanpassing in artikel 17.2. 
 
De heer Smout komt terug op de nominale waarde. Daar zal men over onderhandelen, maar wat is 
het precieze uitganspunt van de provincie om te starten met deze onderhandelingen? Hij kan zich 
voorstellen dat op een volgende raad van bestuur de provinciale vertegenwoordigers wel een concrete 
opdracht krijgen.  
 
De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat met andere intercommunales gesprekken gevoerd 
worden (ook gesprekken met PBE). Men hoopt deze te kunnen afronden de volgende weken. 
Waarschijnlijk kan dat al of niet een basis voor andere onderhandelingen zijn. 
 
De voorzitter wijst erop dat in het besluit staat dat de agenda goedgekeurd wordt met uitzondering van 
punt 8. Hij informeert of dit betekent dat er dan tegen punt 8 wordt gestemd. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde bevestigt dit. 
 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 28 ter stemming voor. 
Artikel 1 van voorstel nr. 28 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 26 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 29  
PBE – statutenwijziging. 
Dit voorstel werd op 24 april 2018 behandeld in de raadscommissie regionaal beleid en economie. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat binnen de algemene vergadering van PBE een aantal 
belangrijke beslissingen genomen woren, vooral  in functie van de toekomst van PBE, een toekomst 
waarvan de provincie geen deel uitmaakt.  Het gaat overwegend om aanpassingen in het kader van 
het nieuwe decreet  en hun  toekomstvisie (waarschijnlijk ook over een intensere samenwerking, of op 
termijn zelfs een fusie  van Infrax - waar PBE deel van uitmaakt - en Eandis.) De vertegenwoordiger 
wordt voorgesteld om akkoord te gaan met deze agenda, met die (zelfs opschortende) voorwaarde 
dat de agenda  goedgekeurd wordt mits een akkoord in functie  van de afspraken over de overname 
van de aandelen van PVB, of eerder: de uittreding van de provincie. Er is licht in de tunnel wat PBE 
betreft. 
 
De heer Smout suggereert dat dit tijdig naar de commissie gebracht wordt, zodat de discussie daar 
ook nog gevoerd kan worden 
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Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 29 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 29 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 40 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 25 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 30  
Voorstel ondertekening van de verklaring van de cohesiealliantie ter ondersteuning van de vraag naar 
een sterk cohesiebeleid door de Europese Unie. 
Dit voorstel werd op 24 april 2018 behandeld in de raadscommissie Regionaal beleid en economie. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, kadert de doelstelling van de alliantie. Het betreft een voorstel om de 
budgetten voor Europa inzake sociaal cohesiebeleid zoveel mogelijk te behouden. Verschillende 
partners ondersteunen deze ondertekening, maar de provincie genereert vooral middelen voor de 
EFRO-  en Interregprojecten.  Het gaat voor 2007-2014 om een aanzienlijk bedrag: ongeveer 40 
miljoen euro cofinanciering, los van de financiering van Vlaanderen. Een sterk cohesiebeleid zal voor 
de provincie toch de beste garantie zijn om in de toekomst haar bedrijven en partners op het 
grondgebied van middelen te voorzien en te blijven ondersteunen (los van de ondersteuning vanuit 
Vlaanderen). Het lijkt logisch om deze alliantie ondersteunen. 
 
Mevrouw Kindekens, voorzitter van de raadscommissie, licht het amendement toe. Ze brengt aan dat 
er een opmerking van  de heer Laeremans kwam over onduidelijkheden en grammaticale fouten.  De 
raad was bereid deze aan te passen, en de voorzitter gaf aan dat het via een amendement zou 
gebeuren.  
 
De heer Laeremans stelt dat het een haastig opgesteld geheel is. Er zijn met het amendement 
gelukkig een aantal verbeteringen aangebracht, maar helaas heeft men de laatste opmerkingen niet 
meegenomen. De  voorlaatste en de laatste alinea betreffende het stuk  ‘… we wensen betrokken te 
worden … en zowel uitvoer als beheer van deze middelen’, werden niet aangepast. Men bedoelde 
‘uitvoerder of  beheerder’, wat niet vermeld wordt. In de laatste alinea werd ‘… in te stemmen met het 
onderschrjven van de verklaring‘ niet vermeld. Het is dus een verbetering, maar ze is onvolledig.  
 
Mevrouw De Dobbeleer- van den Eede heeft een bedenking bij het feit dat ook dit punt werd 
toegevoegd, nadat al toegezegd was om de twee voorgaande punten in de commissie van de 
voormiddag te bespreken (wegens tijd- en plaatsgebrek), wat een heel andere kwestie is. Dit voorstel 
werd pas donderdag jongstleden gecommuniceerd, wat weinig tijd laat om de materie door te nemen. 
Er was ook geen tijd tussen de commissie en de provincieraad, een gegeven dat in de toekomst 
aandacht verdient. Alles is volgens de regels verlopen, maar er was zeer weinig tijd. 
 
De voorzitter herinnert eraan dat dit initieel een deputatiedossier was. Daar werd vastgesteld dat dit 
beter door de provincieraad zou behandeld worden.  Uitstel tot de volgende raad zou het dossier 
achterhaald maken, daar de discussie erover midden mei gevoerd wordt. De voorzitter beaamt dat de 
timing inderdaad zeer krap was. 
 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt amendement nr. 30/1 van voorstel nr. 30 ter stemming voor. 
Amendement nr. 30/1 van voorstel nr. 30 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 44 
stemmen voor, 1 tegenstem en 19 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.  
 
De heer Laeremans heeft een opmerking bij de inhoud. De tekst is onnodig complex, men had de 
materie op een veel eenvoudigere, helderdere manier kunnen voorleggen. De fractie is niet tegen 
ondersteuning van regio’s door Europa, zolang Europa niet teveel de subsidiariteitsregel overtreedt. 
De taak van Europa ligt bij de grote lijnen, ze hoeft niet in het kleinste hoekje een subsidiestempel 
achter te laten. Wat de titel betreft dient gezegd te worden dat cohesiebeleid mooi is, maar waar wil 
men met die cohesie naartoe? Samenwerking is wenselijk maar de fractie heeft bedenkingen bij de 
manier waarop de EU hier wil werken. Als het doel is om met onze fondsen een volledig monetaire 
unie te maken, naar een Europese minister van financiën, naar Europese belastingen en defensie te 
gaan, dan blijft er voor de lidstaten eigenlijk nauwelijks nog iets over.  
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Het cohesiebeleid zelf gaat om een groot bedrag (350 miljoen euro) en de helft gaat voornamelijk naar 
Oost- en Zuid-Europa. Daar wordt uiteraard nuttig werk mee geleverd, maar als zoveel geld naar een 
aantal landen gaat wordt het onoverzichtelijk. Het genereert wantoestanden omdat men niet altijd de 
gelegenheid heeft om controle uit te voeren. Dit is een transfer van West-Europa naar Oost- en Zuid-
Europa. Naast de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië, is dit er nog één bij. Volgens 
berekeningen ontvangt Wallonië 70% van het cohesiebeleid, Vlaanderen ontvangt 30%. Dus nog eens 
een transfer van Vlaanderen naar Wallonië, via een Europese omweg. Vlaanderen is één van de 
grootste ondersteuners van Europa op financieel vlak, maar krijgt minder terug dan ze bijdraagt. 
 
De voorzitter legt geamendeerd voorstel nr. 30 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 30 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, 5 tegenstemmen 
en 21 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
 
Toelichting 
Toelichting Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR). 
 
N.v.d.r. 
 

De toelichting is beschikbaar op de deelsite. 

 
Vragenronde n.a.v. de toelichting 
 
De heer Smout heeft een vraag in verband met het al dan niet uitoefenen van druk. Heel wat websites 
zijn dusdanig opgemaakt dat je bij het intreden van de site een toestemming moet verlenen. Als je dat 
niet doet, dan geraak je de website niet op. Is dat geen druk? Wat als je niet wil accepteren?  
Mevrouw Samyn, veiligheidsconsulente, antwoordt dat dat eigenlijk niet toegestaan is. 
 
Mevrouw Van De Wiele informeert naar de gang van zaken voor drukwerk via de post. Men moet 
toestemming geven voor nieuwsbrieven, maar hoe kan met dat weigeren?  
Mevrouw Samyn reageert dat voor drukwerk dat niet geadresseerd is, de stickers voorhanden zijn. Indien 
geadresseerd op naam en adres, en men wenst het niet te ontvangen, dan moet men op eenvoudige 
manier kunnen aangeven dat je het niet wenste te ontvangen. Daar geldt dezelfde regelgeving 
Mevrouw Van De Wiele vraagt zich af of dat voor alle soorten communicatie geldt, of alleen voor 
reclamedrukwerk? 
Mevrouw Samyn verheldert dat men reclamedrukwerk soms op naam krijgt, bijvoorbeeld als men een 
klantenkaart heeft van een bepaalde supermarkt. Puur op basis van toestemming moet men kunnen 
uitschrijven, dit kijkt men dan best na. (Tenzij er een overeenkomst is dat men die informatie ontvangt).  
 
Mevrouw De Dobbeleer- van den Eede wenst te weten wat de beste aanpak is inzake 
telefooncampagnes. 
Mevrouw Samyn refereert naar de ‘Bel me niet’-lijst waar men zijn telefoonnummer kan ingeven. Dan 
mag men normaal gezien niet bellen. 
De heer Robyns voegt eraan toe dat men zich ook kan inschrijven op de Robinsonlijst. Elk commercieel 
bedrijf is verplicht om zijn datalijst daarmee af te punten. Dit geldt niet voor privédrukwerk, wel voor 
reclamedrukwerk. 
 
De voorzitter wijst op het belang van het hanteren van de regels van de GDPR, en dankt voor de 
toelichting. 
 
De voorzitter zegt dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 29 mei 2018 en sluit de vergadering 
om 15.40 uur. 
 
 


