
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatenboek 
Zittingsjaar 2016 

Inhoudelijk overzicht 

- Mobiliteit 

- Inburgering 

- Binnenlands Beleid 

- Onderwijs 

 



 
 

 
 

WATERWEGEN, ZEEHAVENS & MOBILITEIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingediend op 3  november 2016 (2016-2017) 

 

 

  Tekst aangenomen door de plenaire vergadering 

 

van het voorstel van resolutie  

betreffende het beleid inzake veiligheid en 

bescherming van het havengebied Antwerpen.



 
 

 
 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

 

Het Vlaams Jeugd Parlement, 

 

Gelet op: 

- het feit dat de nood aan meer toereikende middelen zich opdringt om de veiligheid van 

het havengebied Antwerpen te garanderen,  

- Gealarmeerd door het huidige klimaat van corruptie en gebrek aan voldoende efficiënte 

controle door de douane met hun nefaste gevolgen voor de drugsproblematiek en de 

veiligheid,  

 

Vraagt het Vlaamse Jeugd Parlement aan de Vlaamse Jeugd Regering om er bij de Federale 

Regering op aan te dringen om volgende maatregelen grondig in overweging te nemen:  

- Het uitvoeren van onderzoek naar de meest efficiënte mogelijkheden om de werking van 

de douane meer doeltreffend te maken in de strijd tegen corruptie en drugsproblematiek. 

- De spoedige verhoging van de (financiële) middelen waarover de douane kan beschikken; 

- De uitbreiding van bevoegdheden van de douane, erop gericht opdat deze over de 

mogelijkheden zal beschikken om onderzoeksmaatregelen te verrichten die hun functie 

zinvol dienen. 

 

Deze houden concreet minstens de mogelijkheid in om de nodige controles uit te voeren in 

containers op elk moment wanneer opportuun geacht, weliswaar steeds conform de 

hiervoor bestaande wettelijke voorwaarden waaronder de voorafgaandelijke machtiging 

door de onderzoeksrechter. 

 

Brussel, 3 november 2016.  

 

 

Ergys BROCAJ 

Stijn BUYCKX 

Paulien DEBU 

Stefaan DE KESEL 

Xander DE VOS 

Hanne POLLET 

Hugo QUINTELIER 

Marten STEENMAN 

Bart VANGRAMBEREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

WATERWEGEN, ZEEHAVENS & MOBILITEIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingediend op 3  november 2016 (2016-2017) 

 

 

  Tekst aangenomen door de plenaire vergadering 

 

van het voorstel van resolutie  

betreffende het spoor. 



 
 

 
 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

 

Het Vlaams Jeugd Parlement, 

 

- Verklaring termen Rijpadvergoeding: de vergoeding die aan de rail operator moet worden 

betaald voor het gebruik van de infrastructuur van de desbetreffende rail operator; 

- Reactivering: buitendienst gestelde spoorlijnen waarvan de infrastructuur nog 

grotendeels aanwezig opnieuw in dienst stellen door de nodige investeringen en 

moderniseringen te doen aan de aanwezige infrastructuur;  

- Heraanleg: het heraanleggen van buitendienstgestelde en opgebroken spoorwegen; 

- Modernisering: Bestaande spoorwegen vernieuwen zodat de mogelijkheid tot de 

verhoging van de baanvaksnelheid mogelijk is en de infrastructuur (seinen en overwegen) 

naar hedendaagse termen gebracht is; 

- Verdubbeling: het aantal sporen verdubbelen; 

- Nieuwbouw: spoorweglijnen die geheel nieuwe infrastructuur en bedding vereist hebben. 

 

Deze resolutie is bestemd voor de Federale regering die de bevoegdheid heeft over de 

spoorwegen en de rail operator “Infrabel” die het Belgische spoorwegnet uitbaat.  

 

vraagt de Federale regering : 

- voor een verlaging van de rijpadvergoeding gericht aan de Belgische rail operator 

genaamd “Infrabel”.  

- voor de reactiveringen van de in punt 1 opgesomde spoorlijnen; 

- voor de heraanleg van de in punt 2 opgesomde spoorlijnen; 

- voor de modernisering van de in punt 3 opgesomde spoorlijnen;  

- voor de verdubbeling van de in punt 4 opgesomde spoorlijnen; 

- voor de aanleg van de in punt 5 genoemde tracés; 

- om voor de spoorwegen de rijpadvergoeding naar één vierde van de huidige prijs te 

brengen. 

 

1.Reactivering  

 

Spoorlijn 49 Eupen - Raeren  

Spoorlijn 73 Adinkerke - Franse grens  

Spoorlijn 86 Ronse -Frasnes Lez Anvaing  

Spoorlijn 154 Dinant - Franse Grens  

 

2.Heraanleg  

 

Spoorlijn 20 Y-Beverst - Lanaken  

Spoorlijn 23 Sint-Truiden - Tongeren  

Spoorlijn 45 Trois-Ponts - Waimes  

Spoorlijn 48 Duitse Grens - Sankt-Vith (via Raeren en Waimes)  

Spoorlijn 52/1 Hoboken - Y-Deurne  

Spoorlijn 54 Sint-Niklaas - Nederlandse Grens  

Spoorlijn 55 Gent-Sint-Pieters - Wondelgem (via Mariakerke)  



 
 

 
 

Spoorlijn 56 Grembergen - Sint-Niklaas  

Spoorlijn 57 Oudegem - Aalst (via Opwijk en Londerzeel)  

Spoorlijn 61 Aalst - Kontich/Mortsel  

Spoorlijn 66A Ingelmunster - Anzegem (via Waregem)  

Spoorlijn 73A Kortemark - Torhout  

Spoorlijn 77 Zelzate - Sint-Gillis-Waas  

Spoorlijn 77A Moerbeke-Waas - Lokeren  

Spoorlijn 62 Oostende - Torhout  

Spoorlijn 83 Kortrijk - Ronse (via Avelgem)  

Spoorlijn 87 Ronse - Silly (via Lessen)  

Spoorlijn 86 Frasnes Lez Anvaing - Leuze - Blaton  

Spoorlijn 123 Edingen - ‘s Gravenbrakel  

Spoorlijn 141 Baulers - Court-Saint-étienne  

Spoorlijn 163 Libramont - Sankt-Vith (via Bastogne en Gouvy)  

 

3.Modernisering  

 

Spoorlijn 55 Wondelgem - Nederlandse Grens  

Spoorlijn 204 Gent Dampoort - Gent-Noord  

 

4.Verdubbeling  

 

Spoorlijn 21 Landen - Hasselt  

Spoorlijn 53 Y-Ledeberg - Mechelen  

 

Spoorlijn 54 Sint-Niklaas - Mechelen  

Spoorlijn 58 Dampoort - Y-Ledeberg  

Spoorlijn 59 Gent Dampoort - Antwerpen-Linkeroever  

 

5.Nieuwbouw  

 

Brugge-Zelzate 

Sint-Gillis-Waas - Antwerpen-Linkeroever 

 

Brussel, 3 november 2016.  

 

 

Xavier DE RUYTER 

Pjotr PAUWELS 

Nick RENER 

Robin PEPERMANS 

Anton ROMBAUT 

Marten STEENMAN 

Jorn STEVENS 

Ruben VAN MIEGROET 

Steyn VAN ROEY 

Marie VRELUST 



 
 

 
 

INBURGERING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingediend op 2 november 2016 (2016-2017) 

 

 

  Tekst aangenomen door de plenaire vergadering 

 

van het ontwerp van decreet  

betreffende het Vlaams inburgerings- en 

integratiebeleid.



 
 

 
 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. 

 

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:  

1° attest van inburgering: een attest dat uitgereikt wordt aan de inburgeraar die voor elk 

onderdeel van het inburgeringstraject aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:  

a) regelmatig aan elk onderdeel deelgenomen hebben;  

b) de doelstellingen van het inburgeringstraject bereikt hebben;  

2° inburgering: Een individueel begeleid traject naar integratie waarbij de overheid aan 

inburgeraars een specifiek kader op maat aanbiedt. Inburgering is tegelijk een collectief 

proces waarbij de eigen identiteit, de eigen cultuur en de nood om elkaar te ontmoeten, 

worden vrijwaart in een evenwichtige zoektocht naar een open samenleving. Inzetten op 

incentives, verhoogt participatie op professioneel, educatief, maatschappelijk en sociaal 

vlak.  

3° inburgeraar: een persoon die zich komt vestigen in Vlaanderen en Brussel;  

4° inburgeringscontract: een overeenkomst tussen de inburgeraar en het VIG waarbij beide 

partijen inspanningsverbintenissen aangaan met betrekking tot het inburgeringstraject; 

5° VIG: Vlaamse Inburgeringsgroep, de organisatie belast met het uitvoeren van het 

inburgeringsbeleid, aangesteld door het Vlaams Parlement en adviesorganen.  

6° integratiebeleid: met als doel zelfstandige en evenredige participatie, toegankelijkheid 

van alle voorzieningen, actief en gedeeld burgerschap van eenieder en het verkrijgen van 

sociale samenhang te bestendigen;  

7° lokaal bestuur: een gemeente of een extern verzelfstandigd agentschap van een 

gemeente;  

8° maatschappelijke dienstverlening: een financiële uitkering door het OCMW, die geheel 

of gedeeltelijk door de federale overheid ten laste wordt genomen met toepassing van 

artikel 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun, 

verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  

9° waarden en normen: rechten door de universele mensenrechten verdragen 

gewaarborgd. Bij verwijzing naar personen wordt hierna de mannelijke vorm gebruikt. De 

mannelijke vorm verwijst zowel naar mannen als naar vrouwen. 

HOOFDSTUK 2. DOELSTELLINGEN VAN HET VLAAMSE INTEGRATIEBELEID 

Art. 3. §1. Het Vlaamse integratiebeleid richt zich op de gehele samenleving en heeft als 

doel te zorgen voor:  

1° participatie van iedereen;  

2° de toegankelijkheid tot de nodige voorzieningen;  

3° een actief en gedeeld burgerschap van eenieder;  

4° het versterken van sociale samenhang;  

5° Het bestendigen van waarden en normen vertrekkende uit de UVRM als grondslag.  

 

§2. Het Vlaamse integratiebeleid ondersteunt het integratieproces en vertrekt daarbij van 

de volgende uitgangspunten:  

1° gelijkwaardigheid van eenieder;  

2° respect voor ieders eigenheid, competenties en ambities;  



 
 

 
 

3° burgerschap;  

4° actief burgerschap van eenieder;  

5° taalkennis;  

6° respect voor de mensenrechten voorzien in het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens; 

 

Art. 3bis. §1. Het recht tot inburgering houdt een tweeluik in: 1) Er wordt een taalcursus 

Nederlands, cursus Maatschappelijk oriëntatie, en / of loopbaanoriëntatie aangeboden. 2) 

het lokaal bestuur staat in voor het betrekken van inburgeraars bij het lokale 

maatschappelijke leven, waardoor een wederzijdse wisselwerking tussen inburgeraars en 

de Vlaamse bevolking zal gestimuleerd worden. §2. Er wordt sterk ingezet in de 

aanbeveling in de combinatie van de aspecten van het tweeluik. Desondanks ligt de keuze 

volledig bij de inburgeraar. 

HOOFDSTUK 3. ORGANISATIE VAN HET VLAAMSE INTEGRATIEBELEID 

Art. 4. Tweejaarlijks wordt een geïntegreerd actieplan opgesteld en geëvalueerd. Het 

geïntegreerd actieplan omvat minstens:  

1° de beschrijving van de strategische en operationele doelstellingen  

2° een analyse van de maatschappelijke context waarbinnen die doelstellingen 

gerealiseerd moeten worden;  

3° de concrete acties die genomen moeten worden om de geformuleerde doelstellingen te 

realiseren;  

4° het tijdpad, opgesteld voor de uitvoering van die acties;  

5° de opgave van de indicatoren waarmee de voortgang wordt gemeten;  

6° de ingezette middelen en instrumenten.  

Het Vlaams Parlement blijft verantwoordelijk betreffende de formulering en inhoudelijke 

invulling van het geïntegreerd actieplan. In verdere decreten zal de uitwerking 

gedefinieerd worden. 

 

Art. 5. De Vlaamse Inburgeringsgroep is de belangrijkste overheidsinstantie die het 

integratiebeleid uitvoert. Het VIG bestaat o.a. uit een team van experten die vijfjaarlijks 

gekozen worden door het Vlaams Parlement. Dit team bestaat uit een interdisciplinaire, 

gemengde raad van vijf advocaten, vijf academici vijf ervaringsdeskundige en vijf 

professionelen uit het desbetreffende werkveld. Dit team dient controle uit te oefenen op 

de werking van de ambtenaren van het VIG en ondersteunen hen in de uitvoering van hun 

taken. De volledige uitwerking van het VIG wordt bepaald bij later decreet. 

HOOFDSTUK 4. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VLAAMSE INTEGRATIEBELEID  

Art. 6. Elke inburgeraar heeft recht op een inburgeringstraject.  

HOOFDSTUK 5. HET VLAAMSE INTEGRATIEBELEID 

Art 7. Het inburgeringstraject wordt op maat aangeboden en dient de inburgeraars 

zelfstandig te leiden naar de reguliere voorzieningen in functie van participatie op 

professioneel, educatief en sociaal vlak. Het VIG organiseert de werking van het 

inburgeringstraject en verzorgt de trajectbegeleiding van de inburgeraars binnen het 

inburgeringstraject. Het VIG rapporteert zesmaandelijks aan het Vlaamse Parlement en de 

betrokken gemeenten van het Nederlandse taalgebied. Het Vlaamse Parlement legt de 



 
 

 
 

organisatie van het inburgeringstraject vast, alsook de inhoud, voorwaarden en 

kwaliteitscriteria ervan. 

 

Art. 8. §1 Gedurende het jaar wordt een intensieve taalcursus Nederlands op maat 

aangeboden, naast een cursus maatschappelijke oriëntatie een loopbaanoriëntatie.  

 

§2 Het VIG bepaalt het inburgeringstraject na overleg met de inburgeraar 

 

Art. 8bis. §1 Voor de financiering zijn er twee financiële luiken; enerzijds de vaste kosten, 

die het aanbod voor een adequaat integratiebeleid te voeren kunnen vrijwaren en 

anderzijds de extra kosten, die zullen instaan om de individuele integratie van de 

inburgeraar te verzekeren.  

 

§2 Onder de vaste kosten worden verstaan; de financiering van het inburgeringstraject in 

het geheel, waarbij het desbetreffend orgaan, zijnde VIG aangesteld door het Vlaams 

Parlement, de vrijheid heeft om dit op basis van hun expertise en noden in te vullen. Om 

de vaste kosten te bepalen rekent men met een systeem van vaste barema’s rekening 

houdende met de lokale noden. Dit kan opgevolgd worden door de Rekenkamer.  

 

§3 de extra kosten worden bepaal per inburgeraar om de ontplooiing van die inburgeraar te 

kunnen vrijwaren. Dit in samenspraak met de lokale overheden. 

 

Art. 9. §1. Het aangeboden inburgeringstraject duurt vanaf de aanmelding bij het VIG tot 

het ogenblik dat de inburgeraar volledig is overgedragen aan het OCMW of aan de reguliere 

voorzieningen die belast zijn met het vervolgaanbod. Het start maximaal twee maanden na 

de aanmelding bij het VIG.  

 

§2. Als en zolang een inburgeraar werkt en kan bewijzen dat hij niet in staat is om dat 

werk te combineren met het volgen van een inburgeringstraject, heeft hij recht op een 

flexibel inburgeringstraject dat hem toelaat zowel te werken als zijn inburgeringstraject te 

volgen. Het VIG beslist hierover.  

 

§3. Aan de kandidaat-inwijkeling kan in het land van herkomst een starterspakket met het 

oog op inburgering worden aangeboden dat hem in staat stelt zich beter voorbereid te 

vestigen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

 

Art. 10. De gemeente waar de inburgeraar voor het eerst met een verblijfstitel van meer 

dan drie maanden ingeschreven wordt in het Rijksregister, informeert die persoon over het 

inburgeringsbeleid en verwijst hem door naar het VIG. De gemeente wijst de inburgeraars 

op hun rechten, plichten als Belgisch burger. 

 

Art. 11. Als de inburgeraar voor elk onderdeel van zijn inburgeringstraject regelmatig 

heeft deelgenomen en de doelstellingen ervan heeft bereikt, reikt het VIG aan die persoon 

een attest van inburgering uit. 

HOOFDSTUK 6. AANVULLENDE BEPALINGEN  



 
 

 
 

Art. 12. Het integratiebeleid op het niveau van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 

wordt gevoerd in overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Vlaamse 

Gemeenschapscommissie heeft beslissende invloed over het integratiebeleid in het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Dat betekent dat de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het 

inclusieve integratiebeleid zorgt, daarvoor de relevante actoren coördineert en overlegt 

met het VIG. 

HOOFDSTUK 7. WIJZIGING  

Art. 13. De Vlaamse Regering wordt ermee belast de bestaande wets- en 

decreetsbepalingen te wijzigen of op te heffen, om ze in overeenstemming te brengen met 

de bepalingen van dit decreet.  

De besluiten die daarvoor worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze niet 

bij decreet zijn bekrachtigd binnen negen maanden na de datum van hun inwerkingtreding. 

De bekrachtiging werkt terug tot deze laatste datum.  

De bevoegdheid die daarvoor aan de Vlaamse Regering is opgedragen, vervalt negen 

maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die 

krachtens deze paragraaf zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd, alleen bij een decreet 

worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven. 

HOOFDSTUK 8. INWERKINGTREDING 

 

Art. 14. De Vlaamse Regering stelt voor elk van de bepalingen van dit decreet de datum 

van inwerkingtreding vast. Dit decreet kan in zijn geheel echter niet in werking treden 

vooraleer de nodige decreten zijn uitgevaardigd. 

 

Brussel, 4 november 2016.  

 

 

De minister-president van de Vlaamse Jeugdregering,  

Lies GEIRNAERT 

 

De Vlaamse Jeugdminister van Inburgering,  

Torben GERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INBURGERING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingediend op 3  november 2016 (2016-2017) 

 

 

  Tekst aangenomen door de plenaire vergadering 

 

van het voorstel van resolutie  

betreffende het Vlaams inburgerings- en 

integratiebeleid.



 
 

 
 

TOELICHTING 

Inburgering is een aangelegenheid die best op federaal niveau wordt aangepakt. België is 

één land. Indien ‘Inburgering’ een gemeenschapsaangelegenheid blijft, riskeren de actuele 

problemen versterkt te worden. Er is ook een probleem van discriminatie. Mensen die in 

het Vlaams gemeenschap terechtkomen, worden anders behandeld dan in de franstalige 

gemeenschap. Om deze incoherentie tegen te gaan, wordt deze problematiek best op 

federaal niveau aangepakt. 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

 

Het Vlaams Jeugd Parlement, 

 

Gelet op:  

1° de problematieken zoals discriminatie; 

2° het feit dat België nog altijd als één land gezien wordt  

 

Overwegende dat het van algemeen belang zou zijn de aangelegenheid ‘Inburgering’ te 

herfederaliseren  

 

Vraagt het Federaal Parlement om de herfederalisering van de aangelegenheid 

‘Inburgering’ te overwegen. 

 

Brussel, 3 november 2016.  

 

 

Eline DEWOLF 

Fahira HASIC 

Jorn STEVENS 

Lise THEUNISSEN 

Ward VAN HOUDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BINNENLANDS BELEID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingediend op 2 november 2016 (2016-2017) 

 

 

  Tekst aangenomen door de plenaire vergadering 

 

van het ontwerp van decreet  

betreffende de bestuurlijke eenvoud en efficiëntie van 

het Vlaams Gewest. 



 
 

 
 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid. 

HOOFDSTUK 2: GEMEENTEN, DIER FUSIE & BESTUURLIJKE EENVOUD 

Art.2 Artikel 200 bis 2e lid van het gemeentedecreet wordt gewijzigd als volgt: 

  

“De inwoners hebben het recht te verzoeken om de door hen in een gemotiveerde nota 

nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en 

dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze 

agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Ze voegen bij die nota eventueel 

alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. 

 

Dat verzoek moet worden gesteund door: 

1° 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15.000 

inwoners. 

2° 150 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15.000 en minder dan 

30.000 inwoners 

3° 0,5% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 30.000 

inwoners.” 
 

Art. 3 § 1: artikel 205 van het gemeentedecreet wordt vervangen door: 

 

“De gemeentelijke volksraadpleging kan op twee manieren worden aangevraagd: 

1) De gemeenteraad stemt met een gewone meerderheid dat een vraag aan haar bevolking 

moet worden voorgelegd. 

2) Een inwoner of een groep van inwoners die de volksraadpleging aanvragen.  

De aanvraag tot volksraadpleging moet worden gesteund door ten minste 10% van het 

aantal inwoners ouder dan 16 jaar.” 

 

§ 2. artikel 211 van het gemeentedecreet wordt vervangen door: 

 

“De deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht. Elke deelnemer heeft recht op 

één stem. De stemming is geheim. 

De volksraadpleging zal plaatsvinden binnen redelijke termijn. Indien mogelijk valt de 

volksraadpleging samen met de eerstvolgende verkiezingen, doch is dit niet vereist.” 

 

Art. 3bis. §1. De deelnemers worden toegelaten tot het stembureau van 8 uur tot 16 uur. 

Personen aanwezig in het stembureau voor 16 uur mogen aan de stemming deelnemen. 

 
§2. De volksraadpleging kan enkel op een zondag plaatsvinden. 

 

Art.4 §1. Er wordt een centrale databank opgericht die gelinkt is aan elk 

gemeentebestuur. 

§2. Elke inwoner heeft het recht officiële communicatie met de gemeente, digitaal via de 

centrale databank te laten verlopen. 

 



 
 

 
 

§3. Inwoners die vallen onder de categorieën in §4 hebben het recht deze communicatie 

gratis te laten verlopen door middel van een ambtenaar van de gemeente die aan huis 

komt. Wanneer aanwezigheid van een ambtenaar niet vereist is, verloopt de 

communicatie via een postdienst. 

 

§4. De categorieën zijn: 

- Mensen met een erkende handicap; 

- Gepensioneerden 

 
§5. Inwoners die niet vallen onder §4 hebben ook het recht, mits betaling van een 

retributie te bepalen door de gemeente, op de dienst in §3. 

HOOFDSTUK 3: HERBESTEMMING DER PROVINCIËN 

Art. 5. BBN’s zijn een intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke 

niveau. BBN staat voor Bovenlokaal Bestuurlijk Niveau. 

 

Art. 6. De grondgebieden van BBN's wordt nader bepaald in een later decreet. Om de 

territoriale grenzen van de BBN's te bepalen zal de Vlaamse Overheid een studie uitvoeren. 

 

Art. 7. De raad van de BBN’s is drieledig ingedeeld.  

Ten eerste zijn er de permanente vertegenwoordigers die de gemeentes 

vertegenwoordigen. 

Ten tweede worden gemeentelijke schepenen of burgemeesters afgevaardigd indien de 

materie ter behandeling in de zitting  van de BBN van toepassing is op hun gemeentelijke 

bevoegdheid. 

Ten derde is er het college van bovenlokale schepenen (hierna BLS’s), onder wie de 

bovenlokale uitvoerende bevoegdheden verdeeld worden.  

De eerste bovenlokale schepen zit de bovenlokale raad voor. Bij afwezigheid van de eerste 

lokale schepen, zit de tweede lokale schepen de raad voor. Bij de afwezigheid van deze 

eerste twee zit de derde BLS de raad voor. 

 

Art. 8. Bij stemming in de raad heeft elk raadslid één enkelvoudige stem. 

 

Art. 9. De raad van de BBN besluit met een meerderheid die tweederde van de 

vertegenwoordigde gemeente vertegenwoordigt. 

 

Art. 10. De verkiezing van permanente vertegenwoordigers valt samen met de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Art. 11. De permanente vertegenwoordiging van de BBN wordt rechtstreeks verkozen op 

de dag van de gemeenteraadsverkiezing. 

§ 1. De zetelverdeling gebeurt evenredig volgens het systeem D'Hondt. 

§ 2. Deze verkiezingen verlopen overeenkomstig het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 

8 juli 2011. 

 

Art. 12. Het college van bovenlokale schepenen wordt door en uit de permanente 

vertegenwoordigers samengesteld aan de hand van een enkelvoudige meerderheid voor 



 
 

 
 

een periode van drie jaar. Daarbij bepalen de permanente vertegenwoordigers welke BLS 

voor welke materie bevoegd is en wat de rangorde onder BLS’s is. 

 

Art. 13. De bevoegdheden van de raad van de BBN’s zullen bij later decreet worden 

vastgesteld. Deze bevoegdheden omvatten: 

°1 De bevoegdheden van de provincieraad zoals vastgesteld in het Provinciedecreet van 9 

december 2005 voor zover deze niet aan het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap 

worden toegewezen; 

°2 De bevoegdheden die door het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap aan de 

raad van de BBN’s worden toegewezen. 

 

Art. 14. De financiering van de BBN's wordt bepaald bij besluit van de Vlaamse Regering. 

HOOFDSTUK 4: INWERKINGTREDING 

Art. 15. § 1. De Vlaamse Jeugdregering stelt van voor de eerste vier artikelen de datum 

van de inwerkingtreding vast. 

 

De artikelen 6 tot en met 14 treden in werking op de datum zoals wordt vastgesteld in het 

samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 92bis, §1, i) van de Bijzondere Wet tot 

Hervorming der Instellingen van 8 augustus 1980 afgesloten tussen het Vlaams Gewest, de 

Vlaamse Gemeenschap en de federale overheid, mits alle nog te behandelen bepalingen in 

dit decreet zijn uitgewerkt in latere decreten. 

 

§ 2.Voor elke intercommunale of ander bovengemeentelijk samenwerkingsverband wordt 

onderzocht en overwogen of deze kunnen worden afgeschaft, met overheveling van deze 

bevoegdheden naar het territoriaal overeenkomstige BBN. 

 

Brussel, 4 november 2016.  

 

 

De minister-president van de Vlaamse Jeugdregering,  

Lies GEIRNAERT 

 

De Vlaamse Jeugdminister van Inburgering,  

Henning VAN DUFFEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BINNENLANDS BELEID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingediend op 3  november 2016 (2016-2017) 

 

 

  Tekst aangenomen door de plenaire vergadering 

 

van het voorstel van resolutie  

betreffende de bestuurlijke eenvoud en efficiëntie van 

het Vlaams Gewest. 



 
 

 
 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

 

Het Vlaams Jeugd Parlement, 

 

Vraagt aan de Vlaamse Jeugd Regering om er bij de Federale Jeugdregering en het 

Federale Jeugdparlement om de federale staat België om te vormen naar een unitaire 

staat waarin men de officiële landstalen van België met respect en gelijk zal behandelen. 

 

Verklarende woordenlijst 

 

Unitaire staat : een staat waarin alle bevoegdheden van de gewestelijke, gemeenschaps- 

en federale regering en parlement zijn ondergebracht in één regering en één parlement 

met bevoegdheden over het gehele Belgisch grondgebied. 

 

Officiële landstalen : de officiële landstalen van België zijn het Nederlands, het Frans en 

het Duits. 

 

Brussel,04 november 2016.  

 

 

Ruben VAN MIEGROET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ONDERWIJS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingediend op 2 november 2016 (2016-2017) 

 

 

  Tekst aangenomen door de plenaire vergadering 

 

van het ontwerp van decreet  

betreffende het recht op inschrijven en de eindtermen 

in het leerprogramma van het secundair onderwijs.



 
 

 
 

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 

 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 

 

Art. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, wordt 
verstaan onder:  
1° Clusters: de combinatie van keuzevakken die een leerling vrij kan kiezen. De clusters 
met bijhorende vakken zijn telkens te herleiden tot een bepaald thema en zijn als 
dusdanig benoemd.  
2° Keuzevakken: vakken uit de keuzeruimte die behoren tot een cluster. Een leerling kan 
een keuzevak kiezen om zijn vrije ruimte te vullen.  
3° Basismodel: het niet-uitgebreide aantal uren wiskunde, Nederlands, Frans en Engels. 
4° Uitgebreide module: de optie die de leerling vanaf de eerste graad krijgt om voor de 
vakken wiskunde, Nederlands, Frans en Engels een extra uur les te volgen.  
5° Burgerschap en debat: het vak ‘burgerschap en debat’ is gebaseerd op de vier pijlers 
die burgerschap definiëren: politieke kennis; politieke filosofie en ethiek; 
discussievaardigheden en retorische vaardigheden; actualiteit.  
6° Schoolgemeenschap: een schoolgemeenschap (of scholengemeenschap) is een 
verzameling van verschillende scholen van hetzelfde onderwijsniveau (basisonderwijs of 
secundair onderwijs) die samenwerken op diverse vlakken, zoals logistiek of studieaanbod. 
Het kan gaan om scholen met dezelfde of met verschillende schoolbesturen binnen een of 
meerdere onderwijsnetten. 
7° De coördinator taal: De decreetgever ziet de coördinator taal op de basis en secundaire 
scholen als de centrale persoon bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op 
het gebied van het taalonderwijs. De coördinator taal zet taal in het onderwijs doorlopend 
op de agenda. Dat betekent dat een coördinator taal met de leerkrachten van de school en 
in overleg met de directie stapsgewijs die verbeteringen gaat invoeren die ertoe leiden 
dat: het taalonderwijs (meer) interactief en adaptief wordt; de mondelinge en 
schriftelijke productieve taalvaardigheid van leerlingen verbetert; de resultaten op het 
gebied van taalonderwijs vooruitgaan. De decreetgever stelt verder dat de coördinator taal 
op zijn school een rol vervult in het middenmanagement. Zijn positie is vergelijkbaar met 
die van bijvoorbeeld een intern begeleider, een coördinator van een bepaalde bouw. 
8° Immersie onderwijs: Onderwijs waarbij niet-taalvakken in een andere taal dan het 
Nederlands worden onderwezen. Op voorwaarde van een parallel Nederlandstalig traject. 
9° Immersie vakken: Niet-taalvakken die in het Engels, Frans en/of Duits worden 
gedoceerd met daarnaast een parallel Nederlandstalig traject. 

HOOFDSTUK 2. INVOEREN VAN HET TAALEXAMEN 

Art. 3. Scholen uit het basis- en secundair onderwijs krijgen meer middelen en expertise 

om hun taalbeleid vorm te geven. Dit wordt mede gecontroleerd door de 

onderwijsinspectie. We moedigen alle scholen aan tot het aanstellen van een coördinator 

taal zowel op basis als secundair onderwijsniveau. Dit kan eventueel samen met andere 

scholen. Bepaalde scholen zullen verplicht worden om een coördinator taal aan te stellen. 

De modaliteiten voor deze verplichting worden na consultatie met de 

onderwijsstakeholders en in overleg met de Vlaamse Regering bepaald. Deze modaliteiten 

moeten ten laatste worden bepaald tegen januari 2018 en moeten dan voor bekrachtiging 

aan het parlement worden voorgelegd. 

 

Art. 3bis. Basisscholen hebben de mogelijkheid om reeds vanaf het 1e leerjaar immersie 

onderwijs aan te bieden. Ze hebben de keuze tussen Engels, Frans en/of Duits. Het 



 
 

 
 

maximum aan immersie vakken bedraagt 20%. Er mag niet worden ingeboet aan de kennis 

van het Nederlands noch aan de kennis van de immersie vakken. 

HOOFDSTUK 3. EEN GEDIFFERENTIEERD ONDERWIJS 

 

Art. 4. §1 Leveringen uit de derde graag moeten ieder semester opnieuw zelf de vakken 

kiezen die ze opnemen in de uren die bestemd zijn voor de vrije ruimte. Deze keuzevakken 

komen uit clusters. Leerlingen mogen verschillende vakken kiezen uit dezelfde cluster. 

§2. In afwijking van de vorige paragraaf kan de klassenraad beslissen dat, indien een 

leerling achterstand loopt op een bepaald vak en het slagen voor dit vak in het gedrang 

komt, één uur uit de vrije ruimte naar remediëringslessen zal gaan. 

 

Art. 5 §1 In totaal worden er vijf clusters ingericht. De inhoud van de bijhorende vakken 

wordt bepaald door de school in samenspraak met de leerlingenraad. De clusters zijn de 

volgende: taal, wetenschap, maatschappij, creativiteit en digitale vorming.  

De scholen kiezen het aantal clusters dat ze aanbieden op basis van hun capaciteit. 

§2 De Vlaamse regering en de scholen moeten erover waken dat de inhoud en de 

doelstellingen van de vakken binnen de clusters voldoende gedifferentieerd zijn naar 

niveau ASO, TSO, BSO en KSO. 

 

Art. 6.   Vanaf de eerste graad worden de vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde in 

basismodules en uitgebreide modules aangeboden. Ieder vak wordt een aparte module die 

de leerling apart kan kiezen.  

1° Bij de basismodule volgt de student het basisaantal uur van dat vak zoals ingeschreven 

in het curriculum.  

2° Bij de uitgebreide module krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een extra uur te 

volgen van het vak waarvan ze deze module kiezen. 

HOOFDSTUK 4: DE LEERLING ALS VOLWAARDIGE BURGER 

Art. 7. §1 Vanaf de derde graad wordt het vak ‘Burgerschap & Debat’ ingevoerd waarbij de 

focus op de volgende pijlers ligt:  

- Politieke kennis;  

- Politieke filosofie en ethiek;  

- Discussievaardigheden en retorische vaardigheden; 

- Actualiteit.  

§2 Het vak ‘Burgerschap & Debat’ zal volgende eindtermen hebben:  

 

Burgerschapseducatie  

Leerlingen kunnen de ontstaansgeschiedenis van verschillende rechterlijke en sociaal-

economische staatsvormen verwoorden, als ook deze staatsvormen kritisch beoordelen. 

 

Filosofie  

• Filosoferen als praktijk  

o Leerlingen kunnen filosofische begrippen omschrijven en verschillende logische 

redeneervormen herkennen en toepassen.  

o Leerlingen kunnen creatief denken over levenswijsheid en levenskunst.  

• Filosofie als vakgebied  



 
 

 
 

o Leerlingen kunnen enkele belangrijke filosofen en hun teksten begrijpen.  

o Leerlingen kunnen de belangrijke filosofische vragen aan de hand van enkele auteurs 

bespreken.  

 

Ethiek  

• Individuele ethiek  

• Leerlingen kunnen verschillende opvattingen verwoorden van wat een goed leven is op 

vlak van zelfontplooiing en verantwoordelijkheid.  

 

Sociale ethiek  

o Leerlingen kunnen verschillende morele gedachtelijnen en morele theorieën 

onderscheiden en toepassen.  

o Leerlingen kunnen zich op relationeel gebied respectvol en zorgend tot hun nabije 

anderen verhouden.  

 

Vaardigheden  

• Debatteren  

o Leerlingen kunnen op een kritisch argumentatieve manier met elkaar in gesprek gaan 

over verschillende thema’s en daarin respectvol een eigen mening formuleren.  

• Kritische reflectie  

o Leerlingen kunnen hun eigen waarden expliciteren en op basis daarvan morele 

overwegingen en redeneringen uitbouwen.  

o Leerlingen kunnen reflecteren over en erkennen het belang van duurzame ontwikkeling.  

 

§3. De eindtermen dienen te worden gerealiseerd door de scholen in het kader van een 

themaweek. 

 

Art. 7bis. In afwijking van de procedure opgenomen in artikel 139 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende codificatie betreffende het secundair 

onderwijs worden de eindtermen, de specifieke eindtermen en de ontwikkelingsdoelen 

voor het vak ‘Burgerschap en Debat’ in het gewoon voltijds secundair onderwijs vastgelegd 

door het Vlaams Parlement. 

 

Art. 8. In het officieel onderwijs worden de bestaande, geëngageerde 

levensbeschouwelijke vakken facultatief aangeboden, voor de ouders en leerlingen die dat 

wensen. 

HOOFDSTUK 5. INWERKINGTREDINGSBEPALING 

Art. 9. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2018. 

 

Brussel, 4 november 2016.  

 

De minister-president van de Vlaamse Jeugdregering,  

Lies GEIRNAERT 

 

De Vlaamse Jeugdminister van Onderwijs,  

Lies GEIRNAERT 



 
 

 
 

ONDERWIJS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingediend op 3 november 2016 (2016-2017) 

 

 

  Tekst aangenomen door de plenaire vergadering 

 

van het ontwerp van resolutie 

betreffende het recht op inschrijven en de eindtermen 

in het leerprogramma van het secundair onderwijs.



 
 

 
 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

 

Het Vlaams Jeugd Parlement, 

 

Gelet op de wens van de bevolking om levensbeschouwelijke vakken niet langer op te 

leggen aan de leerlingen of te voorzien in het aanbod van de scholen; 

 

Gelet op de kost van dit aanbod; 

 

Gelet op de noodzaak om deze te vervangen door een vak LEF dat levensbeschouwing, 

ethiek en filosofie omvat; 

 

vraag het Vlaams Jeugd Parlement het Federaal Parlement op om artikel 24 van de 

Grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. 

 

Brussel, 4 november 2016.  

 

Joran CORNELIS 

Dieter GOOVAERTS 

Tim VERGOSSEN 

Jasper VERVLOET 

Robbe WULGAERT 

 


