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Woord Vooraf

Sinds de publikatie van de tweedelige studie De Provincieraad van
West-Vlaanderen door Luc Schepens, beschikken wij over een gedegen
naslagwerk betreffende het provinciaal beleid en de personen die dit beleid
gestalte gaven : raadsleden, gedeputeerden en gouverneurs. De veelvuldigheid
waarmee in historische werken en artikelen naar Schepens' studie verwezen
wordt, bewijst het belang en de wetenschappelijke waarde ervan.
Het werk van Luc Schepens reikt tot het jaar 1978, op het ogenblik dat de
krachtlijnen werden uitgetekend van een staatshervorming waarin voor de
provim:ies als intermediaire besturen geen rol meer weggelegd was. Uiteindelijk
zou men echter niet zo ver gaan. De staatshervorming werd na lange en vaak
moeilijke onderhandelingen gerealiseerd, maar de provincies werden niet
opgeheven. De nieuwe grondwet voorziet uitdrukkelijk in hun voortbestaan.
In oktober 1994 vonden de eerste provincieraadsverkiezingen plaats sinds de
nieuwe grondwet in voege trad. Zij kunnen als een nieuwe start gezien worden.
Zij sluiten tevens een periode af waarin de provincies tijdelijk bedreigd werden
en terzelfder tijd een snelle evolutie en modernisering doormaakten.
Het leek het Provinciebestuur dan ook wenselijk deze voorbije periode te
belichten in een boek dat zowel chronologisch als door aanpak en thematiek
aansluit op het werk van Luc Schepens. Hiertoe werd in de schoot van de
provinciale administratie een equipe samengesteld die onder de leiding van de
heer provinciegriffier H. Ost deze niet geringe opdracht aanvatte.
Het boek schetst de evolutie die de provincie West-Vlaanderen doormaakte in
deze korte maar cruciale periode van haar geschiedenis, met de talrijke
wijzigingen aan de provinciewet, de belangrijke accentverschuivingen in de
beleidsopties en de repercussies daarvan op het financiële vlak. Geheel in de
traditie van Luc Schepens wordt ook dieper ingegaan op de verkiezingsresultaten en de samenstelling van de provincieraad, met als bijlage een vervolg op
de biografieën van gouverneurs, provinciegriffiers, gedeputeerden en raadsleden.
Het resultaat is een naslagwerk met een hoog informatief gehalte.
Tegelijk vormt het een bijdrage tot de revalorisatie van de provincies als
volwaardig bestuursniveau.

Olivier Vanneste
Gouverneur

Woord vooraf•
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Voorwoord

De provincieraad van West-Vlaanderen van 1978 tot 1995: slechts anderhalf
decennium, maar een bewogen verhaal. Een verhaal waar - tegen alle klassieke
tradities in - de eerste regel reeds het dramatische hoogtepunt bevat. Egmont
en Stuyvenberg concipieerden een binnenlands bestuur zonder provincies.
De provincies verrezen echter uit hun as en vatten de moeizame en lange weg
aan naar een noodzakelijke modernisering.

In 1984 gooide de provincieraad het keurslijf af van de gewone en
buitengewone zittingen . In 1987 zocht de wetgever een werkbaar functioneel
evenwicht tussen de bestendige deputatie en de gouverneur, met een door de
provincieraad te benoemen provinciegriffier als coördinator voor de
administratieve ondersteuning.
In 199 3 had de staatshervorming ook de gelijktijdige verkiezingen van
provincieraden en gemeenteraden in petto . Talrijke andere wetswijzigingen
schaafden de provinciewet bij in de besproken periode .
Deze wetswijzigingen zijn echter niet de enige verhaallijn. De provincieraad, die
nu zoveel als nodig kan vergaderen, herschreef in de beschouwde periode
grondig zijn huishoudelijk reglement. Klare afspraken over inzage- en interpellatierecht; commissievergaderingen die niet langer doorgaan tijdens een onderbreking van de plenaire vergaderingen, wat een meer fuctionele manier van
werken toelaat; het bureau van de raad dat een steeds nadrukkelijker positie
inneemt. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe de herwaardering van de
raad zich ook in de praktijk heeft doorgezet.
Dit alles ware zonder belang, als het geen meerwaarde bood voor het beleid en
zo voor iedere Westvlaming. Ook daar zie ik echter ee n duidelijke evolutie.
Globale visies op lange termijn komen meer en meer aan bod in de
provincieraad. Bij voorbeeld in de debatten over de milieubeleidsnota of de
structuurplannen .
De provincieraad eist ook terecht zijn rol op om als hoogste gezagsorgaan meer
controle te krijgen op al wat zich op het bestuurlijke middenveld afspeelt.
Aan het einde van de beschouwde periode zorgde "Vlaanderen - Europa 2002",
het project van de Vlaamse regering, voor een tweede schokeffect. De provincies
verdwenen tussen de plooien van het toekomstig bestuurlijk Vlaanderen.
Als het waar is dat de geschiedenis zich herhaalt, zal dit de aanzet zijn voor een
nieuwe moderniseringsgolf.

10

• Voor woord

Naar mijn bescheiden mening moet die tweede vernieuwingsoperatie twee
wegen bewandelen. Er is duidelijkheid nodig over de kerntaken die de provincie
als intermediair bestuur op zich wil ( en mag) nemen. Daarnaast verdient de
herwaardering van de provincieraad als sturend en controlerend orgaan in het
bestuurlijk middenveld verdere aandacht.
Op die manier wordt de democratische legitimatie van de verkozen raad een
troefkaart die het succes van de provincies in het Vlaanderen na 2002 zal
verzekeren.

Henri d)Udekem d)Acoz
voorzitter van de provincieraad

Voorwoord •
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Luc Schepens
1937-1986
We waren oorlogskinderen en we wisten het niet.
De oorlog was een mooi verhaal ....
We hadden heimwee naar de oorlog ....
Misschien heeft dit heimwee mij nooit helemaal verlaten.
Luc Schepens: Een vergeten oorlog ?1
Luc Marie René Cornelius Schepens werd geboren te Brugge op 19 mei 1937.
Zijn vader Telesphore Emile Oscar Schepens (Brugge 1898-1978) doorliep een
administratieve carrière bij het rijkspersoneel, tewerkgesteld bij het Westvlaams
Provinciebestuur; hij ging in 1963 uit dienst als ere-directeur.
Zijn moeder Bertha Baeyen werd in 1901 in Ieper geboren.
Het huwelijk Schepens-Baeyen werd op 27 oktober 1926 te Brugge gesloten en
gaf het leven aan zes kinderen: Elisabeth (1927-1933), Mariette (1929),
Martha (1931), Emiel (1932), Elisabeth (1934) en Luc.
De jongste Schepens doorliep het lager onderwijs in het Sint-Lodewijkscollege
in de Zilverstraat te Brugge, een straat die hij later nog vaak zou terugzien toen
de Provinciale Dienst voor Cultuur er gehuisvest werd. Zijn middelbaar onderwijs maakte Luc Schepens af aan het Sint- Jozefsinstituut te Torhout.
Dan werd Torhout voor Gent geruild . In 1961 promoveerde hij aan de
Gentse Rijksuniversiteit tot lice ntiaat in de Romaanse filologie en tot
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs.
Hij verscheen slechts enkele maanden voor de schoolbanken als leraar om in
1962 stagiair te worden bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NFWO ). Met ingang van 16 november 1962 stapte hij over naar de
Provincie West-Vlaanderen waar hij als wetenschappelijk attaché in de nog jonge
Provinciale Dienst voor Cultuur ( opgericht in 1955) belast werd met de
voorstudie en de uitbouw van een provinciale bibliotheek en van het
cultuurarchief. Op zoek naar de juiste aanpak daarvoor liep hij een drietal
maanden stage in de bibliotheek van de Gentse universiteit (januari-maart
1963).

1.
12

L. Schepens, Een vergeten oorlog?, Brugge 1986, p. 4.
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Op 2 augustus 1963 huwde Luc Schepens met Marie-Thérèse Beirnaert uit
Eeklo, met wie hij vier dochters had. Op 1 december 1963 benoemde de
Provincie West-Vlaanderen hem in vast verband. Zeer positieve beoordelingen,
zoals statutair bepaald uitgebracht door deskundigen vreemd aan het Provinciebestuur, leverden hem op 1 december 1971 de promotie op tot
wetenschappelijk assistent en op 1 december 1980 tot werkleider.
Uit de beoordelingen van de juryleden komt volgend beeld van Luc Schepens
naar voren, uiteraard gebaseerd op zijn activiteiten en publikaties: hoog
begaafd, met een grondige algemene kennis, zelfs erudiet en met een brede
belangstelling. Zijn werk getuigt van een grote veelzijdigheid, grondigheid,
interesse en efficiëntie en biedt verscheidenheid in genres en thema's.
De publikaties zijn van een hoge kwaliteit door de zin én voor analyse én voor
synthese. Een sterke kritische gedrevenheid resulteert in een afgelijnde, soms
scherpe formulering. Zijn taal is klaar, vlot leesbaar, journalistiek en vaak de
drager van een zekere humor of ironie, soms cynisme. Daaraan kan worden
toegevoegd dat de sterke emotionaliteit die de persoonlijkheid van Luc Schepens
kenmerkte, zich vaak uitte in menselijke relativering. "Een historicus is geen
rechter. Maar als de historicus ook een sociale functie heeft .... " 2 •
Naast zijn talrijke publikaties (cfr. infra ), zijn lezingen en de medewerking aan
tentoonstellingen, radio- en televisieprogramma's, waarbij de grens tussen
opdracht en vrije tijd moeilijk, zoniet onmogelijk af te palen is, is dit de goede
plaats om enkele projecten waaraan hij als provinciaal ambtenaar intensief
werkte, te vermelden.
Het eerste project betreft de realisatie, in alle aspecten, van een provinciale
bibliotheek en cultuurarchief (PBC). De fondswerving gebeurde niet alleen via
de aankoop van nieuw gepubliceerd materiaal maar ook door aanwinsten, onder
meer uit de bibliotheken van Eugeen Van Steenkiste, J. Verbeke, Jos de Smet,
Egied I. Strubbe en het archief van Ad. Duclos en Michiel English.
Luc Schepens organiseerde coördinatievergaderingen met andere Westvlaamse
bibliotheken waarin wetenschappelijke fondsen aanwezig waren. Hij werkte mee
aan het tot stand komen van een overeenkomst tussen het Archief en Museum
van het Vlaams Cultuurleven (AMVC) te Antwerpen en de Provincie
West-Vlaanderen. De afbakening van de werkterreinen zorgde ervoor dat beide
instellingen - AMVC en PBC - niet nodeloos in elkaars vaarwater verzeilden bij
de fondswerving. Halverwege de zestiger jaren werd Luc Schepens ook
ingeschakeld als lesgever en examinator van de cursus kandidaat-bibliothecaris.

2.

L. Schepens, Brugge Bezet 1914-1818, 1940-1945, Tielt-Weesp 1985, p. 10.
Luc Schepens •
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In 1969 werd de optie gelicht om het PBC-fonds te beperken tot Westflandrica,
d.w.z. tot alles wat op één of andere wijze betrekking heeft op het territorium
van West-Vlaanderen . Gezien de historische verbindingen met Frans- en
Zeeuws-Vlaanderen werd en wordt ook daaraan de nodige aandacht besteed.
In een notitie uit juli 1971 omschrijft Luc Schepen de collectie van de PBC
kwantitatief als volgt: 7.187 brochures, 5.527 boektitels, 48 reekswerken,
736 tijdschriften- en krantetitels (waarvan 318 lopende) en 28 meter archief.

Toen hij in 1973 alleen nog belast werd met de algemene leiding van de
Provinciale Bibliotheek en het Cultuurarchief - en verder met specifiek
wetenschappelijk werk - waren ook de Centrale Catalogus van tifdschriften en
nieuwsbladen in West-Vlaanderen ( eerste druk 1966; herwerkte druk i.s.m.
M. Berteloot 1971) en de Westflandrica. Keuze uit de onderwerpscatalogus van
de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief te Brugge ( 1972) een feit.
Het tweede project betreft de figuur van Stijn Streuvels . Reeds op 17 september
1969 - kort na het overlijden van Frank Lateur op 15 augustus 1969 - trok
Luc Schepens als secondant van Jozef Storme, toen gedeputeerde voor cultuur,
naar de familie Lateur. Samen wilde men nagaan hoe aan de testamentaire wens
van Stijn Streuvels dat zijn woonhuis Het Lijsternest "zijn monument" zou zijn,
gestalte kon gegeven worden. De Streuvelsmicrobe beet Luc Schepens en dit
leidde in 1971 tot de publikatie van de Kroniek van Stifn Streuvels 1871-1969,
meer bepaald in het kader van de viering van de l00ste verjaardag van Streuvels'
geboorte. Op die grootse herdenking in Streuvels' geboortedorp Heule verklaarde Frans Van Mechelen, Minister van Nederlandse Cultuur, dat alles zou
gedaan worden om de wens van Stijn Streuvels te realiseren. Overleg tussen
Rijk, Provincie en Gemeente leidde in 1972 tot een studie waarin G. Gyselen,
directeur van de Provinciale Dienst voor Cultuur, de diverse formules tot verwerving en inrichting van het Lijsternest als herdenkingsmuseum formuleerde .
Onzekerheid en stilte volgden. Daaraan moest, na het overlijden van Alida
Staelens ( 30 januari 1975 ), echtgenote van Frank Lateur, een einde komen .
Nieuwe gesprekken wezen uit dat alleen de Provincie West-Vlaanderen overbleef
als mogelijke nieuwe huisheer van het Lijstern est. Op 27 januari 1977 zette de
Westvlaamse Provincieraad de deur wijd open. Juridische problemen stelden het
verlijden van de akte uit tot 7 november 1977.
Na de opmaak van een volledige inboedel- en fotografisch e inventaris door
L. Valcke, nam Luc Schepens de Streuvelsdraad uit 1971 weer op met de
inventarisering van de biblioth eek van het Lijsternest (februari -april 1978).
Na een zeer grondige restauratie werd het Provinciaal Museum Stijn Streuvels Het Lijsternest (PMSS) voor het publiek geopend op 28 maart 1980.
Luc Schepens, intussen door de Bestendige Deputatie aangesteld als conservator,
zorgde voor een gids voor het PMSS (1980 1 , 1981 2 ) . Tijdens de inventarisatie
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ontdekte hij onder meer het onuitgegeven vervolg van het oorlogsdagboek van
Stijn Streuvels. In 1979 zorgde hij voor een uitgave ervan: In oorlogstijd.
Het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog (Brugge 1979).
Drie jaar later leidde hij een bundel ongepubliceerde opstellen van Streuvels in
en liet ze verschijnen onder de titel: Uit lust met de penne (Beveren 1982).
Een derde concentratie in het werk van Luc Schepens kan onder de noemer
"oorlog" samengebracht worden. "Ik ben groot gebracht met oorlogsverhalen " 3 • Zijn moeder en haar familie waren in 1914 uit Ieper gevlucht.
Oom Emiel sneuvelde aan Stadenberg op 29 september 1918. Zijn vader ging
in 1917, na zijn middelbaar onderwijs, werken bij een kistenmaker om aan de
verplichte tewerkstelling te ontsnappen. Bij familiebezoeken en -feesten werd er
over "de grote oorlog" verteld. De verhalen kregen een verlengstuk in het
wetenschappelijk onderzoek. Nog maar kort aan de slag in de Provinciale Dienst
voor Cultuur leverde hij een bijdrage over het cultureel leven aan het front voor
de catalogus en de tentoonstelling Stille getuigen 1914-1918. Kunst en
geestesleven in de frontstreek ( Brugge 1964).
In 1968 publiceerde hij samen met L. Devliegher: Front 14/18
(Tielt/Den Haag 1968). In 1970 was de tweede wereldoorlog aan de beurt met
1940. Dagboek van een politiek conflict (Tielt/Utrecht 1970). Tien jaar later
verscheen De Belgen in Groot-Brittannië 1940-1944. Feiten en getuigenissen
(Nijmegen-Brugge 1980).
Maar de Eerste Wereldoorlog bleef prominenter aanwezig. In pace. Soldatenkerkhoven in Vlaanderen (Tielt-Amsterdam 1974) was het werk, alhoewel
bescheidener dan heel wat andere publikaties, dat hij "zijn werk" noemde.
Weer tien jaar later kwam 14/18. Een oorlog in Vlaanderen (Tielt-Weesp 1984),
voorafgegaan en gevolgd door twee studies rond Koning Albert en Koningin
Elisabeth.
Bij de besprekingen rond de viering van het 150-jarig bestaan van een
onafhankelijk België legde de Provincie West-Vlaanderen haar aandeel vast in het
bouwen en uitbaten van een "Vredesmuseum en Memoriaal van de twee
wereldoorlogen". Het project werd gesitueerd in de vroegere frontstreek,
rond Ieper, en moest de waanzin van de oorlog en het onschatbare goed van de
vrede aantonen. Luc Schepens werd opdrachthouder van het project, stond in
voor het secretariaat van de werkgroep, coördineerde de werkzaamheden onder
andere rond de ideeënprijskamp voor architectuur ( 1980 ), selecteerde
fotografisch documentatiemateriaal in binnen- en buitenland en slikte de bittere
pil toen onder meer financiële redenen de realisatie verhinderden.

3.

L. Schepens, Een vergeten oorlog? Brugge 1986, p. 3.
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Wel succesvol werd "Naamstenen 1914-1918". In 1983 startte de Albertinawerkgroep haar werkzaamheden en ontwikkelde de idee om tussen 1984 en
1988 vijfentwintig gedenkstenen op te richten ter herinnering aan het uitbreken
van de eerste wereldoorlog ( 1914) en de dood van koning Albert I ( 19 34).
De Naamstenen zijn ingeplant op historisch belangrijke plaatsen waar weinig of
niets nog herinnert aan de gebeurtenissen van weleer. Nummer tien staat te
Boezinge bij "Essex Farm Cemetery" en herinnert eraan dat John McCrae daar
op 3 mei 1915 schreef "In Flanders Fields the pappies blow between the crosses
row on row that mark our place .... ", een gedicht waarmee Luc Schepens een
hechte affiniteit had.
Luc Schepens was ook intens betrokken bij de herinrichting van het
"Herinneringsmuseum van de Ypres Salient 1914-1918" van de Stad Ieper.
Bij de definitieve heropening op 22 april 1985, in aanwezigheid van koning
Boudewijn, koningin Fabiola en prinses Alexandra van Kent, zei Luc Schepens
in zijn gelegenheidstoespraak: "Wij die tot de tweede en de derde generatie
behoren van na 1918, die de Eerste Wereldoorlog kennen, niet uit eigen ervaren
maar door de verhalen die onze ouders ons hebben verteld, en door ons eigen
opzoekingswerk, wij zijn geen nostalgici van een voltooid verleden tijd" 4 .
In de periode 1985-86 werkte Luc Schepens ook aan ideeën en plannen rond de
Atlantikwall-resten in het vroegere koninklijk domein van Raversijde,
nu toeristisch recreatiepark, en aan de inventarisatie van de oorlogsmonumenten
in West-Vlaanderen. Zijn overlijden heeft dit werk in andere handen doen overgaan.

Los van het trefwoord oorlog maar met eenzelfde begrip voor de zwakke,
de gekneusde mens in zijn kommervol bestaan onderzocht Luc Schepens het
fenomeen van de grens- en seizoenarbeid in West-Vlaanderen in de 19de eeuw
en publiceerde het resultaat in Van Vlaskutser tot Fransman (Brugge 1973).
Dat slagen en mislukken heel dicht bij elkaar kunnen liggen, ervoer
Luc Schepens bij de net niet geslaagde poging om tot doctor in de Romaanse
filologie te promoveren. Dat dit hard aankwam, kan niet betwijfeld worden.
Toch ging hij een tweede keer de moeilijke weg en promoveerde op
13 december 1984 aan de Gentse Universiteit tot doctor in de hedendaagse
geschiedenis. Zijn proefschrift Anatomie van een stad in oorlogstijd.
Brugge 1914-1918; 1940-1944 werd bekroond met de grootste onderscheiding
en verscheen in 1985 in boekvorm onder de titel Brugge bezet. 1914-1918.
1940-1944. Het leven in een stad tijdens de twee wereldoorlogen.

4.
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De tekst van de vo ll edige toespraak is opgenomen in: Provincie West-Vlaanderen .
Provinciale Dienst 11oor Cultuur. Jaa rverslag 1985. Brugge 1986, p. 53 -56. Het citaat
staat op p. 55.
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Dit succes leverde slechts een kort gelukkig intermezzo af waarin Luc Schepens
zijn bijdrage leverde aan de geplande viering, in 1986, van het 150-jarig bestaan
van de provincies.
Persoonlijk opgesloten in een wereld zonder schaduw kon ook de zee geen rust
meer bieden. Op 26 augustus 1986 werd hij dood aangetroffen te Nieuwpoort.
Hedwig Spelliers getuigt: " ... wisten (wij) dat het leven van de achtenveertigjarige eenzame en zwaar depressieve eenzaat spoedig en fataal zou aflopen.
Enkele weken later stonden wij met zeven man op de strooiweide van het
zonnige maar winderige kerkhof in Sint-Joris te Nieuwpoort. Luc wilde
anoniem uit de wereld verdwijnen en naamloos en zonder publiek begraven
worden" 5 .
Naamloos verdwijnen kon, naamloos worden niet. Het oeuvre van Luc Schepens
blijft6 • Ook en misschien vooral de tweedelige De Provincieraad van
West-Vlaanderen 1836-1921 (1976) en 1921-1978 (1979) waarvan dit werk een,
hopelijk waardevol, vervolg wil zijn.

Ludo Valcke
Directeur Provinciale Dienst voor Cultuur

5.
6.

H. Speliers, Dag Streuvels. "Ik ken den weg alleen", Leuven 1994, p. 651-52.
Voor de primaire bibliografie van Luc Schepens wordt verwezen naar: M. Berteloot,
'In memoriam Luc Schepens (1937-1986)', in: Provincie West-Vlaanderen. Provinciale
Dienst voor Cultuur. Jaarverslag 1986, Brugge 1987, p. 50-58. Voor de secundaire
bibliografie kan geraadpleegd worden: F. Van Campenhout, Luc Schepens. "Geschiedenis is
meer dan een prent om naar te kijken", VWS-Cahiers, jg. 26, nr. 3, mei-juni 1991,
p. 15-16.
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Verantwoording
Het jaar 1995 is niet toevallig uitgekozen als chronologisch eindpunt van het
boek De Provincieraad van West-Vlaanderen 1978-1995. In oktober 1795,
nu 200 jaar geleden, richtten de Franse bezetters in de Zuidelijke Nederlanden
de provinciebesturen op.
Het treft mij, dat deze toch wel historische verjaardag in onze besturen
onopgemerkt is voorbijgegaan, juist op het ogenblik dat de provincies geklemd
tussen de vergetelheid van "Vlaanderen 2002" en de positieve toon van het
regeerakkoord 1995-1999 van de pas aangetreden Vlaamse regering,
vorm geven aan een nieuwe identiteit . Dit regeerakkoord ziet de Provincie als
een bevoorrechte partner en als de aangewezen democratische beleidsinstantie
op het intermediair niveau. Daarmee staan wij voor een uitdaging die in de
eerste plaats een opdracht is voor alle provincieraadsleden : daarom is dit boek
aan hen opgedragen.
Wijlen Luc Schepens bracht in zijn tweedelig werk De Provincieraad van
West-Vlaanderen 1836-1921 en 1921-1978een "socio-politieke studie van een
instelling en haar leden". Wij hebben Luc Schepens gevolgd in het documentair
opzet van zijn boeken, namelijk een overzicht geven, tijdens een bepaalde
periode, van de evolutie van onze provincie als instelling en van de samenstelling
en werking van haar Raad.
Deze Provincieraad 1978-1995 is echter ook grondig verschillend van
"Schepens I en II". Dit boek is geschreven door een team waarvan de leden
behoren tot verschillende disciplines. De auteurs van dit werk hebben de
beschouwde periode geheel of ten dele, als ambtenaren van ons bestuur actief
mee beleefd. Hun bijdragen zijn geënt op recente gebeurtenissen en evoluties in
het denken over de provincie. Zij brengen geen "achteraf''-interpretatie van de
geschiedenis en laten zich niet leiden door louter juridische beschouwingen .
De Provincie wordt bestuurskundig benaderd, met oog voor deze instelling als
een slagvaardig instrument op het intermediair niveau. De actuele discussie over
het belang van de provincie als democratisch verkozen instelling wordt niet uit
de weg gegaan. Daarom is dit een geëngageerd werk, een ervaringsgetuigenis,
waarin maximaal ruimte wordt gegeven aan duidelijke en persoonlijke
standpunten.
Wij kozen voor een grondige analyse van de provinciewetswijzigingen in de
beschouwde periode en voor de toevoeging van overvloedig en interessant
cijfer- en statistisch materiaal.
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De biografieën zijn door de betrokken personen zelf geschreven of verbeterd;
enkel voor de (vroegere) raadsleden die niet op onze vraag voor het inzenden
van een curriculum hebben gereageerd, werd door ons een neutrale persoonsbeschrijving opgemaakt.
Het deel over het gevoerde beleid is geen inventaris van alle initiatieven die de
provincie heeft genomen. Wij beperken ons tot realisaties of evoluties die
bijzondere aandacht verdienen.
Wij hebben ervoor gekozen om geen juiste datum te bepalen voor het
redactioneel afsluiten van de door de auteurs geleverde bijdrage.
Deze datum situeert zich tussen 1 januari 1995 en 1 oktober 1995.
Er kon immers niet worden voorbijgegaan aan twee belangrijke documenten uit
het jaar 1995, namelijk het nieuw decreet op het administratief toezicht voor de
provincies en het regeerakkoord van de Vlaamse regering.
Mijn dank bij het voltooien van dit boekdeel gaat vooreerst uit naar de
Bestendige Deputatie, die aan de auteurs en aan mijzelf het vertrouwen gaf om
dit werk tot een goed einde te brengen. Een bijzonder woord van waardering
vooral voor onze ambtenaren die stuk voor stuk boeiende, interessante en
leesbare bijdragen schreven: Geert Anthierens, Patrick Braet, Johan Debyser,
Marc Ryckaert, Ludo Valcke en Maurice Vanwelden. Informatie en/of teksten
in verband met de provinciale beleidsdomeinen werden bezorgd door
Bieke Bouciqué, Godfried Declercq, Karin Kinsabil, Dirk Van Belle en
Hugo Van Severen. Roger Alleyn en nadien Peter Verheecke, verzamelden het
fotomateriaal voor dit werk. Johan Van Nieuwenhuyse, onze archivaris,
gaf ons advies.
Andere ambtenaren boden inspiratie voor de auteurs, brachten gegevens aan,
hanteerden het klavier van hun PC, of droegen in belangrijke mate materieel bij
in het tot stand komen van dit boek: Filip Claeys, Carine Commeine,
Arnoud Debonnet, Mark Decock, Cecile Deroo, Yannick Dhelft en Dominique
Vandendriessche. Mijn dank tot slot aan alle ambtenaren en diensten die welke
bijdrage, hoe bescheiden ook, hebben geleverd.
Marc Ryckaert verdient een dubbele vermelding: behalve auteur was hij immers
ook verantwoordelijk voor de biografieën en de eindredactie.
Johan Mahieu stond in voor de grafische vormgeving.
Samen met Fotozet Van Craenenbroeck uit Maldegem en drukker Dejonghe n.v.
uit Ieper heeft hij gezorgd voor een erg mooi ogend boek waarin je bladerend,
op een aangename manier, je weg vindt.

Hilaire Ost
Provinciegriffier
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Hoofdstuk 1
De rol van de provincies als
intermediaire besturen

1.1.
Wat voorafging
De omvorming van België tot een federale staat en de totstandkoming van
gewesten en gemeenschappen als volwaardig bestuursniveau hebben de vraag
doen rijzen naar de zin en het nut van de provincies als intermediaire besturen .
Dat de provincies in vraag worden gesteld is echter geen nieuw verschijnsel,
net zomin als plannen tot hervorming van de staat een nieuw fenomeen zijn.
Vooral vanaf de Eerste Were ldoorlog zijn in dit land door talrijke personen
binnen en buiten de politieke wereld voorstellen gedaan om tot een nieuwe
staatsstructuur te komen. Onvermijdelijk kwam daarbij af en toe de rol van de
provincies ter sprake. Bedoeling daarbij was hetzij hun politieke en
administratieve betekenis te bevestigen en te versterken, hetzij integendeel die
betekenis af te zwakken, waarbij soms zelfs voor een regelrechte afschaffing
gepleit werd .
In het tweede deel van zijn studie De Provincieraad van West- Vlaanderen,
betreffende de periode 1921-1978, heeft Luc Schepens een overzicht geschetst
van de belangrijkste gedachtenstromingen in dat verband, tot en met het
Egmontpact. Op het ogenblik dat hij zijn boek redigeerde, was de staatshervorming die thans tot een (voorlopig?) eindpunt gekomen is, immers nog niet
tot stand gebracht. Enkel de eerste aanzetten waren gegeven, met de grondwetsherziening van 1970 en het Egmontpact van mei 1977, dat nadien overigens
zou sneuvelen als gevolg van hevige bezwaren van Vlaamse zijde. De hierna volgende inleidende paragrafen zijn grotendeels op Schepens' boek gebaseerd.
In het Interbellum werd de versterking van de provinciale autonomie zowel in
Vlaanderen als in Wallonië gezien als één van de mogelijkheden om 'vreemde'
inmenging - d .w.z. van de andere zijde van de taalgrens - te voorkomen.
De taaltegenstellingen tussen Noord en Zuid kregen toen immers een
toenemend belang in de Belgische politiek. Velen durfden echter de stap naar
federalisme of separatisme nog niet te zetten en zagen in de uitbreiding van de
provinciale bevoegdheden, eventueel gekoppeld aan de aanpassing van de
provinciegrenzen aan de taalgrens, een middel om zonder deloyaal te zijn aan de
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unitaire staat het stilaan groeiende verlangen naar een ruimere Waalse
en Vlaamse autonomie in te willigen. Daartoe zouden zelfs nauwelijks
grondwetswijzigingen nodig zijn, vermits de Belgische grondwet voor de
provincies ( en ook de gemeenten) heel wat mogelijkheden bood om initiatieven
te nemen op het gebied van onderwijs, landbouw, nijverheid, openbare werken,
wegeninfrastructuur, kanalen, waterbeheersing en dergelijke. In 1921 waren die
mogelijkheden zelfs nog verruimd door een aanvulling op artikel 108, § 2,
van de grondwet, waarbij aan gemeenten en provincies toegestaan werd samen
te werken in aangelegenheden van gemeenschappelijk belang. Het volstond dus
een aantal bevoegdheden van het centraal bestuur over te dragen aan de
provincies (decentralisatie).
Na 1930 begonnen wel meer stemmen op te gaan die pleitten voor culturele
autonomie en federalisme. In Vlaanderen groeide dit streven vanuit de ervaring
dat de taalwetten niet correct toegepast werden. Maar ook in Wallonië,
waar men al enige tijd beducht was voor de toenemende invloed van het
katholieke Vlaanderen op het centrale bestuur, won de federale gedachte veld.
Parallel daarmee ontstond bij sommigen de overtuiging dat in de toekomst geen
taak meer weggelegd was voor de provincies : de decentralisatie zou nu toch
gerealiseerd kunnen worden via de nieuw op te richten gewesten.
In de praktijk gebeurde er echter weinig. Van decentralisatie kwam niets in huis,
laat staan van federalisering. Weliswaar ging het centrale bestuur vanaf 1933
in bepaalde materies over tot een bescheiden vorm van deconcentratie.
Dit betekent dat een aantal beslissingsbevoegdheden overgedragen werd aan de
vertegenwoordigers van de centrale overheid op een lager bestuurlijk niveau.
Hierbij dacht men in de eerste plaats aan de provinciegouverneurs.
Een paar koninklijke besluiten verleenden effectief dergelijke bevoegdheden aan
de gouverneurs, onder meer inzake controle op bepaalde handelingen van de
gemeentelijke overheden. Maar uiteindelijk bleven deze bevoegdheidsdelegaties
beperkt.
In september 1936 viel er in verband met een mogelijke toekomstige staatshervorming een nieuwe ontwikkeling te noteren, namelijk de oprichting van het
C.E.R.E. (Centre d)Etudes pour la Réforme de FEtat). Dit studiecentrum werd
in het leven geroepen door de tweede regering Van Zeeland en formuleerde in
twee eindrapporten (1937, 1938) een aantal voorstellen. Ondanks de expliciete
erkenning van de cultuurgemeenschappen en van het beginsel van de culturele
autonomie, kwamen deze voorstellen toch vooral neer op een uitbreiding van de
deconcentratie en dus van de instandhouding of versterking van de centrale,
unitaire staat. Daarbij werd een belangrijke taak toebedacht aan de provinciegouverneurs, bijgestaan door nieuw op te richten raden van arrondissementscommissarissen.
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Van de C.E.R.E. -voorstellen werd niets concreets gerealiseerd. Niet alleen
stuitten zij aan weerszijden van de taalgrens op veel weerstand bij diegenen die
een federalisering van het land nastreefden , ook en vooral verhinderde de
Tweede Wereldoorlog, die kort nadien uitbrak, elke (vreedzame ) vernieuwing
van het staatsbestel.
Na 1945 was de staatshervorming niet direct een prioriteit. Het wegwerken
va n de gevolgen van de oorlog - zowe l politiek en juridisch (repressie )
als eco nomisch (wederopbouw) - alsmede de Koningskwestie hielden de
gemoederen bezig. Bovendien nam en de politieke ten o ren en de traditionele
politieke formaties van vóór de oorlog vrijwel onmiddellijk hun vertrouwde
posities weer in, wat evenmin bevorderlijk was voor de snelle realisatie van
ingrijpende staatkundige vernieuwingen .
Niettemin ging het denkwerk verder, ook op het hoogste bestuursniveau.
Bij wet van 3 mei 1948 werd een studiecentrum betreffende de Vlaams-Waalse
problematiek opgericht, dat doorgaa ns met de naam van de belangrijkste
initiatiefnemer aangeduid wordt: het Studiecentrum Pierre Harmel.
Hoewel aa nvankelijk slechts voor twee jaar opgericht, duurde het tien jaar voor
het eindrapport (april 1958 ) er lag. Men treft er ni et zozeer concrete voorstellen , maar veeleer algemene principes in aan. U iteraard kon ook het
Studiecentrum Harmel ni et o m de provincies heen. Het behoud van de
provincies werd niet in vraag gesteld, ondanks het fe it dat de oprichting van een
nieuw intermediair bestuursnivea u tussen ge meenten en provincies gesuggeree rd
werd: agglomeratieraden voor de verstedelijkte gebiede n, streekraden voo r
rurale regio's. Wel werd er gep leit voor een duidelijker onderscheid tussen de rol
va n de bestendige deputatie en die va n de go uverneur. Er werd tevens een
bevoegdheidsuitbreiding naar de provincies toe voorzien, die zowel door
decentralisatie als door deconcentratie zou gebeuren. De decentralisatie zou
vooral tot uitin g komen in een grotere financiële autonomie. Door deconcentratie zoud en de provinciale afdelingen van de centrale adm inistratie onder
het gezag van de provinciegouverneur gep laatst worden. Om zijn taak van
vertege nwoordiger van het centrale bestuur en voogd van de gemeenten
adequaat te kunnen vervu llen, zo u de gouverneur bovendien de assistentie
krijgen van een raad, waarin naast ( alweer) de arrondissementscommissarissen
ook de directeurs van de provinciale afdelingen van de Rijksdiensten zouden
zitti ng hebben .
Het is een merkwaardige vaststelling, maar verschill ende van deze thema's
beleefden een tweede jeugd, toen de provinciewet in de jaren tachtig een
opfrisbe urt kreeg. Als voorbeelden hiervan kunnen ve rm eld worden : de versoepeling van het administratief toezicht, de herteke nde verho uding tussen de
gouve rn eur en de bestendige deputatie en de interministeriële commissie onder
voo rzittersc hap van de gouverne ur.
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In 1959 (wet op de economische probleemgebieden) en 1961 (Eenheidswet)
kregen de provincies ruimere bevoegdheden op economisch gebied.
Op vele andere gebieden echter ( o.a. statuut en wedden van het provinciepersoneel, toezicht op de gemeenten) werd, vooral door de Eenheidswet,
de autonomie van de provincies ook danig beknot en trok de centrale overheid
nog meer bevoegdheden naar zich toe - in die mate zelfs, dat de maatregelen
enkele maanden nadien alweer gedeeltelijk teruggeschroefd dienden te worden,
omdat de centrale administratie het vele bijkomende werk onmogelijk aankon ...
In de loop van de jaren zestig volgden de voorstellen tot grondwetsaanpassing
elkaar in hoog tempo op. Vermeldenswaard in dat verband is de zg. Rondetafelconferentie. Deze werkgroep onder de leiding van P. Vermeylen kwam bijeen van
januari 1964 tot januari 1965 en formuleerde een aantal concrete voorstellen
voor grondwetswijzigingen die de spanningen tussen Vlamingen en Walen
zouden moeten wegnemen. In die voorstellen speelden de provincies een vrij
belangrijke rol. Door een gedeeltelijke decentralisatie op administratief vlak
zouden zij ruimere bevoegdheden krijgen inzake openbare werken,
volksgezondheid, huisvesting en landbouw. De voogdijmacht over de gemeenten
zou uitsluitend aan de provincies, meer bepaald aan de gouverneur
toevertrouwd worden. De bestuurlijke werking van de provincies zou verbeterd
worden o.m. door een versoepeling in het vergaderritme van de provincieraad,
de mogelijkheid voor de raad om het vertrouwen in de bestendige deputatie bij
stemming te bevestigen of in te trekken en door de afschaffing van de
onverenigbaarheid tussen parlementaire en provinciale mandaten.
De voorstellen van de Rondetafelconferentie werden in de daaropvolgende jaren
door verschillende regeringen onderschreven en gaven bovendien op hun beurt
ook weer aanleiding tot nieuwe voorstellen. Voor de concrete toepassing ervan
was op het einde van de jaren zestig de eerste stap echter nog steeds niet gezet.
In 1970 werden een aantal artikels in de grondwet aangepast.
Hierdoor ontstonden twee bijkomende bestuursniveaus, waardoor het totale
aantal op vijf kwam : gemeenten, agglomeraties of federaties, provincies, cultuurgemeenschappen (met de cultuurraden) en de centrale staat.
Vrijwel onmiddellijk werd dit als te complex ervaren en ging men uitkijken naar
middelen om tot een vereenvoudiging te komen. Daarbij kwamen de provincies
meer dan eens in de vuurlinie te liggen : als er al over de opheffing van een
bestuursniveau werd gesproken, bleken de provincies in de ogen van sommigen
het eerst daarvoor in aanmerking te komen.
Dat deze gedachte gaandeweg een ruime aanhang gevonden had, bleek in 1977,
toen het Gemeenschapspact of Egmontpact (dat ook opgenomen werd in de
regeringsverklaring van het kabinet-Tindemans van 7 juni 1977) zonder
omwegen de afschaffing van de provincies als politiek orgaan verkondigde ...
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1.2.
Bestuurswetenschappelijke standpunten
1.2.1.
Provincies niet langer gewenst ?

Bij het begin van de besproken periode ( 1978-1995 ), zag het er even naar uit
dat de beide boeken van Luc Schepens 7 geen aanvulling meer konden krijgen.
Tenzij dan in de vorm van een kort grafschrift. Het Egmontpact8 en het
Stuyvenbergakkoord9 kondigden voor de politieke organen van de provincie
een snelle dood aan, en een sobere begrafenis. Luc Schepens stelde in de slotzin
van het eerste hoofdstuk van De provincieraad van West- Vlaanderen 1921-1978
daarom niet de toekomst van de provincies in vraag. Maar wel de toekomst
van het binnenlandse bestuur ná de provincies : "Maar zal, met het verdwijnen
van de provincieraden, het probleem van de noodzakelijke decentralisatie
en de deconcentratie opgelost zijn, of wordt de centralisatie alleen verplaatst op
regionaal niveau?".
Dat de opeenvolgende fasen van de staatshervorming nadien de provincies
ongemoeid lieten, was slechts een adempauze. De interesse die minister
Charles-Ferdinand Nothomb aan de dag legde voor het provinciale niveau 10
kon het tij niet definitief doen keren . In 1984 en 1987 kregen de provincies
weliswaar van hun federale ouders een nieuw kostuum aangemeten met een
moderne snit 11 . Dezelfde federale overheid bevestigde met het Sint-Michielsakkoord in 1993 de positie van de provincies. Maar de nieuwe regionale
pleegouders geven de provincies (voorlopig? ) weinig krediet.
De publieke opinie is blijkbaar na de vroegtijdige abortus van de Stuyvenbergse
subgewesten, al evenmin overtuigd van de noodzaak van het voortbestaan van
de provincies. In journalistieke pamfletten zijn de provincies een gemakkelijk
doelwit voor de voorstanders van bestuurlijke vereenvoudiging. Het afschaffen
van de provincies lijkt wel een zaak van politiek fatsoen. De provincie is toch
maar een "dorre tak aan de Belgische bestuursboom" 12 .

7
8
9
lO

11
12
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De provincieraad van West-Vlaanderen 1836- 192 1, Tielt, 1976; De provincieraad van
West-Vlaanderen 192 1-1978, Tielt, 1979.
Gemeenschapspact van 24 mei 1977 , eers te bijlage bij de regerin gsverklaring van de
regerin g Tindemans op 7 juni 19 77.
Aanvullende tekst bij het ge mee nsc hapspact , voorgelegd met de regeringsverklaring van
28 februari 1978.
Zie: R. Maes, De territoriale decentralisatie, huidige situatie en toekomstperspectieven, verslag uitgebracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt, Brussel,
Inbel , 1985.
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februari 1994.
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De provincie is slechts een "nepoplossing" voor de nood aan een bovengemeentelijk bestuursniveau 13 . En zelfs diegenen die een ietwat genuanceerder
standpunt verkondigen, kiezen als titel "Noch mossel noch vis" 14 .
Door zijn eenvoud lijkt het een aantrekkelijk standpunt. Of is dat slechts het
bekende kenmerk van ongenuanceerde slogantaal? Neen. Er blijkt meer
aan de hand. De provincies hebben een democratische legitimiteit die
voortvloeit uit de rechtstreekse verkiezing van hun raad. Toch hebben zij in het
verleden niet, of onvoldoende, deze legitimiteit kunnen aanwenden om rond
bepaalde strijdpunten een opgemerkt beleid te voeren. Critici wijzen op het
geringe economisch gewicht. Een provinciale begroting is heel wat kleiner dan
deze van de grootste gemeenten in de provincie. Zij wijzen op het beperkt
aantal eigen realisaties en dan meestal nog in domeinen waarop ook andere
bestuursniveaus actief zijn. Die andere beheerders kunnen net zo goed die paar
zwembaden, scholen, wegen of recreatiedomeinen beheren, vinden zij.
Deze argumenten vormen nog geen bewijs van de overbodigheid
van de provincies. Het is immers nog maar de vraag of andere bestuursniveaus
én de interesse én de draagkracht zouden hebben voor de adequate reactie op
de nu provinciaal gedetecteerde noden. De beperkte omvang van de uitgaven en
van de door de provincies zelf gerealiseerde en beheerde infrastructuur, slaat
bovendien slechts op één mogelijke taak van een intermediair bestuur
( de "doe-taken"). Planning, coördinatie, ondersteuning, zijn minder zichtbaar
in een begroting en in de straat. Maar daarom niet minder belangrijk.
De kritiek moet dus wel enigszins genuanceerd worden. Maar hoe dan ook
moet een antwoord gevonden worden op enkele zwaktes van het provinciebestuur in de huidige politieke ruimte. Anders blijft de toekomst van de
provincies onzeker. F. De Rynck analyseerde deze zwaktes uitvoerig 15 .
De voornaamste vaststellingen kunnen o.i. als volgt samengevat worden:

a.
De relatie tot de hogere bestuursniveaus : "Vlaanderen is niet groot genoeg".
De gemeenschappen en gewesten hebben zich ontpopt als werklustige
decreetgevers en bestuurders. Ze willen het vooral zélf beter doen.

13
14
15

G. Tegenbos, 'Gemeenten versterken', in: De Standaard, 17 september 1994.
E.H., 'Noch mossel, noch vis: provincieraden zijn alsnog zwakke schakel in de institutionele machinerie', in: Financieel Economische Tijd, 15 september 1994.
F. De Rynck, Provinciebesturen tussen "Sint-Michiels" en "Vlaanderen 2002", discussiedocument van de afdeling Bestuurswetenschap K.U.Leuven, 1993; F. De Rynck,
Provincies tussen "St. -Michiels" en "Vlaanderen 2002", referaat tijdens het colloquium op
24 november 1993 te Leuven "Heeft Vlaanderen nog provinciebesturen nodig?".
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De Vlaamse ministers hebben de ambitie om ook de nodige streekgebonden
differentiatie van hun beleid zélf te sturen. Ze hebben het gevoel dat de afstand
tot de lokale leefgemeenschappen klein genoeg is om dat ook zelf te kunnen.
Ten opzichte van de provincies bestaat geen doordachte visie. Met het grootste
gemak wordt nu eens de provincie overboord gegooid en vervolgens weer
binnengehaald. Ook de parlementairen voelen zich gelegitimeerd om voor hun
kieskring op te komen. Dat zij de "natie" vertegenwoordigen, blijkt een
grondwettelijke theorie die niet (altijd) met de praktijk overeenkomt.
Als het op differentiatie van het beleid aankomt, willen zij graag zelf op het
federale of regionale beleid gaan wegen. Liever dan op te komen voor het
scheppen van beleidsruimte voor een provinciaal niveau.

b.
De nauwe band met de gemeentebesturen.
Veel gedeputeerden namen vroeger politieke verantwoordelijkheid op in een
gemeente. Provincieraadsleden zijn vaak ook gemeenteraadslid, schepen of
burgemeester. Hun lokale politieke binding is niet te ontkennen. Dit staat een
sterk eigen provinciaal profiel soms in de weg. Aanvullend beleid en ondersteuning zijn mogelijk. Delicate keuzen maken is vaak moeilijker.
C.

Concurrenten op het intermediair niveau: stads- of streekgewesten en sectoriële
organisaties.
Veel beleidsproblematieken op een bovenlokale schaal kennen een beperktere
geografische reikwijdte dan de provinciegrenzen. Vandaar dat zelfs veel
overtuigde decentralisten voor intermediaire besturen met een beperkte omvang
pleiten. Concurrentie tussen verschillende centrumsteden binnen elke provincie
ondersteunt deze ideeën . Het bestuurlijk middenveld is bovendien bevolkt met
sturende organisaties die niet rechtstreeks verkozen zijn. Belangengroeperingen
komen in die sectoriële organisaties samen. Die staan hun machtspositie niet
graag af aan rechtstreeks verkozen provincieraden.
Zoveel is duidelijk: het bestuurlijk middenveld is een complex gegeven.
En het debat over de toekomstige invulling van dit middenveld is opnieuw
geopend. In de volgende paragrafen wordt dan ook gezocht naar een antwoord
op de volgende vragen :
- Is een intermediair niveau nog wel nodig 1
- Zo ja, wat zijn de taken va n dit niveau 1
- Door wie moeten die taken vervuld worden (één organisatie of een veelheid
van afzonderlijke sturingseenheden met verschillende geografische reikwijdte)?
- Hoe moet( en) deze organisatie( s) samengesteld zijn en functioneren
(al dan niet rechtstreeks verkozen) 1
- Komt de provincie in aanmerking om dit niveau in de toekomst ook (beter)
gestalte te geven?
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Het is de verdienste van een groot aantal bestuurswetenschappelijke
publikaties 16, dat op deze vragen op een systematische en objectieve manier een
normatief antwoord is gezocht. Hoe talrijk en omvangrijk deze publikaties ook
zijn, telkens komt een vrij gelijkluidende en genuanceerde visie naar voor.
Speelde een dergelijk fenomeen van coherente visie zich in de kunstwereld af,
dan zouden critici daar reeds lang het etiket van een "school" op gekleefd
hebben. In dit geval zou dat dan ongetwijfeld de "Leuvense" school zijn.
Bestuurswetenschappers van de K.U.Leuven - R. Maes, F. Delmartino en
F. De Rynck - blijken namelijk in Vlaanderen nagenoeg het monopolie te
bezitten over het aankijken tegen de provincies met een bestuurswetenschappelijke bril. Hoewel verre van kritiekloos t.o.v. de provincies in hun huidige
gedaante, vond hun analyse ook steeds meer gehoor bij de provincies zelf.
Of ze ook gehoor zullen vinden bij de - nu nog federale en straks wellicht
gewestelijke - regelgevers, valt nog af te wachten ...

1.2.2.
Het nut van het intermediair niveau.
Een eerste vraag is of er nog nood is aan een bestuurslaag tussen het lokale
niveau (gemeenten en lokale besturen) en het centrale niveau (federale overheid,
gewesten, gemeenschappen). De geografische ruimte voor een "derde kring"
is immers sterk vernauwd. Eerst kreeg het lokale niveau een groter werkterrein
met de fusieoperaties. Dan zorgde de staatshervorming ervoor dat de afstand
van bovenuit kleiner gemaakt werd door de transfer van een groot deel van de
regelgeving en van het bestuur van het nationale niveau naar de gewesten en
gemeenschappen.
Het kan niet ontkend worden dat de noodzaak van een intermediair niveau na
deze bestuursvernauwing, minder acuut aangevoeld wordt. Zowel vanuit feitelijk
als vanuit theoretisch oogpunt, lijken ons echter nog steeds voldoende
argumenten aanwezig om het bestaan van dit tussenniveau te bepleiten.
Niemand kan immers het feit loochenen dat veel "centrale" beleidsdomeinen
( zij het van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap) differentiatie
vergen. Milieu, ruimtelijke ordening, infrastructuur, economische expansie,
het zijn maar enkele voorbeelden waar het gewest met gedeconcentreerde
diensten en deelplannen, dichter op de bal wil spelen. Van bovenuit wordt
blijkbaar aangevoeld dat het geografische werkingsveld van de "centrale"
bevoegdheidsdomeinen nog te ruim is.

16

zie bibliografie.
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Hetzelfde fenomeen doet zich voor van beneden af. Zelfs voor de grotere
gemeenten blijken sommige taken het lokale draagvlak (financieel of
inhoudelijk) te overstijgen. Samenwerking wordt gezocht via intercommunales
of v.z.w.'s. Andere "intermediaire" taken worden vervuld door de provincie,
paraprovinciale instellingen, de G.O.M., enz ...
De omvang en de complexiteit van wat zich allemaal tussen het lokale en het
centrale niveau afspeelt, leidt tot de inductieve vaststelling dat bepaalde noden
noch centraal , noch lokaal ingevuld kunnen worden. Er zijn tal van maatschappelijke evoluties, waarvoor zich een bovenlokale sturing opdringt: ruimtelijke
ordening, milieuzorg, economisch e expansie, mobiliteitsbeheersing,
17
veiligheidsbeleid, we lzijns- en gezondheidszorg .
Vanuit th eoretisch oogpunt is het antwoord niet anders. Volgens het
economisch model wint het allocatiebeleid van collectieve voorzieningen en
goederen aan effectiviteit als de territoriale bevoegdheid van de overheid die
ervoor verantwoordelijk is, afgestemd is op de geografische reikwijdte van de
voorziening. In de praktijk is het immers zo dat verschillende voorzieningen in
te richten zijn voor een regio die groter is dan een gemeente, maar kleiner dan
het territorium van de centrale overheid 18 •
Ook de theorie betreffende het bureaucratisch aanbodmodel bevat argumenten
ten voordele van intermediaire besturen. Uitgangspunt is de wijze waarop aan
het aanbod van overheidsgoederen vorm wordt gegeven. Op het centraal niveau,
met een groter territorium, is er een verder doorgedreven splitsing in
afzonderlijke administraties en organisaties; er is meer specialisering.
Dit leidt tot volgende dysfuncties :
- een grotere vervreemding, zowel van de leiding van de organisatie t.o.v. de
praktische problemen op het veld, als van de individuele ambtenaar t.o.v. de
reële doeleinden van de organisatie.
- praktische moeilijkheden bij de organisatie 19 •

In het politieke model tenslotte, staan de behoeften van de burgers centraal.
Als politici verantwoordelijkheid dragen voor een beperkter geografisch gebied,
dan zijn zij beter bereikbaar. Zij kunnen sneller de behoeften detecteren.
Het spreiden van problemen over meerdere politieke niveaus houdt ook een
arbeidsverdeling in tussen de beleidsmensen, zodat meer behoeften gelijktijdig
aandacht kunnen krijgen 20 .
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F. De Rynck, ProPinciebesturen tussen "Sint-Michiels" en "Vlaanderen 2002", discussie document van de afdelin g Bestuurswetenschap K.U.Leuven , 199 3, bl z. 62 e.v.
R. Maes, De ten·itoriale decentrnlisatie, Brussel , In bc l 1985, bl z. 12 1 e.v.
R. Maes, o.c., blz.129 e.v.
R. Maes, o.c., bl z. 135 e.v.

• Hoofdstuk 1 / Bestuurswetenschappelijke standpunten

1.2.3.
De taken van het intermediair niveau.
Eens het nut van het intermediair niveau aanvaard wordt, luidt de volgende
vraag : welke taken dienen aan dit niveau toevertrouwd? Op deze vraag is er
geen pasklaar antwoord. De taakverdeling tussen de bestuursniveaus is een
politieke keuze. Deze keuze dient gemaakt vanuit kwalitatieve criteria, waarvan
de appreciatie onvermijdelijk vaak subjectief is, zoals :
- de gewenste graad van uniformiteit en juridische gelijke behandeling enerzijds,
tegenover voordelen van streekdifferentiatie anderzijds ;
- de omvang van het gebied waarin de "klanten" voor de publieke goederen en
voorzieningen zich bevinden (benefit-region) ;
- of de behoeften die de overheid vervult eerder gericht zijn op personen
uit een bepaald beperkt territorium (place-communities) dan wel op personen
met een bepaald socio-economisch kenmerk (intrest-communities);
- welke afstand t.a.v. de problemen vereist is om een onafhankelijke positie
te kunnen (durven) innemen;
- of de noodzakelijke middelen ( financiën, personeel, deskundigheid,
bestuurskracht) meer of minder omvangrijk zijn 21 .
Naar de aard van de uit te oefenen bevoegdheden, is de volgende typologie van
de taakbehartiging op intermediair niveau ontworpen :
a. toezichtstaken (beoordeling van het lokaal bestuur);
b. ordenende taken ( organisatie van gemeente-overschrijdende dienstverlening);
c. planningstaken (gedifferentieerde uitwerking van hogere algemene plannen);
d. coördinatietaken (afstemming van beleidsvoering voor verschillende
organisaties) ;
e. stimulerende en initiërende taken (sensibilisering en financiële of logistieke
participatie) ;
f. doe-taken (eigen beheerstaken);
g. ondersteuningstaken (subsidiëring);
h. begeleidingstaken (raadgeving);
1.
medebewindstaken ("antenne" van de centrale overheid). 22
Om de bevoegdheden tussen het intermediaire niveau en andere bestuurslagen
af te bakenen, kunnen er twee wegen bewandeld worden. Ofwel laat men het
intermediair niveau toe aan eigen "bevoegdheidsvinding" te doen. Ofwel kent
men van bovenaf een limitatief aantal bevoegdheden en taken toe.
Een combinatie van beide, nl. een niet-limitatieve lijst bevoegdheden, biedt o.i.
het voordeel van zowel flexibiliteit en differentiatie, als van een consensus
omtrent een gegarandeerde bevoegdheidskern op middellange termijn.

21
22

R. Maes, o.c., blz. 141 e.v.
R. Maes & F. Delmartino, Provincies tussen gisteren en morgen, Antwerpen, Kluwer,
1986, blz. 74 e.v.
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In de typologie die de bestuurswetenschap ons voorhoudt, ontbreken de
gerechtelijke opdrachten. Toegegeven, de huidige opdrachten van de bestendige
deputatie als administratief rechtscollege zijn een eige naardigheid.
Waarover spreekt de bestendige deputatie zich zoal uit 1 Vanzelfsprekend alleen
over betwistingen omtre nt politieke rechten 23 . De meest bekende toepassingen
zijn de geschillen over gemeenteraadsverkiezingen en over de provinciale of
lokale belastingen. Deze rechtsprekende taken zijn het doelwit van heftige
kritiek 24 . Het bont gezelschap van administrati eve rechtscolleges - wein ig
bekend en ondoorzichtig - zou beter de plaats ruimen voor administratieve
rechtbanken van eerste aan leg met beroepsmagistraten (b.v. één per provincie ).
In theorie is daar niets tegen in te brengen. In de praktijk kan men er echter
niet om heen dat de bestendige deputaties toch degelijk recht spreken ( al laat de
snelheid in fiscale zaken soms we l te wensen over). En bovendien goedkoop
recht spreken : gratis voor de rechtzoekende; en goedkoop voor de gemeenschap
door het gebruik van het aanwe zige potentieel aan ambtenaren en instanties.
1.2.4.
Structuur van het intermediair niveau.
Sommigen pleiten voor de afsc haffing van de provincies o m de binnenlandse
bestuursorganisatie overzichtelijker te maken . Door een politieke bestuurslaag af
te schaffen zou er meer eenvoud komen. Deze stelling gaat voorbij aan de
complexiteit van het bestuurlijk middenveld. Naast provincies zijn daar ook
intercommunales, para-provinciale v.z.w. 's, G .0 .M .'s, gedeconcentreerde
diensten van de centrale overheid, privé-organisaties met een openbare
doe lstelling en functionele beleidsnetwerken actief.
Dat in dit kluwen enige "schoonmaakoperaties" op hun plaats zijn, is een
stel ling die velen delen . Eén organisatie een sterke leidinggevende rol geven in
dit bestuurlijk middenveld, zal we llicht tot méér overzichtelijkheid leiden
dan het afdanken van de provinciale hoofdacteur terwijl de medespelers en
figuranten op het intermediair toneel actief blijven.
De noodzaak aan doorzichtigheid betekent anderzijds ook een rem
op de mogelijkheden om, per beleidsmaterie of beheersobject, een afzonderlijke
functionee l gedecentraliseerde organisatie met een optimaal geografisch
werkingsgebied op te richten . Een territoriaal gedece ntraliseerd bestuur dat
verschillende taken kan behartigen, biedt klaarblijkelijke voordelen zowel op het
vlak van interne coördinatie als m.b.t. de overzichtelijkheid t .o .v. het publiek.

23
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burge rlijke rec hten to t de uitslui te nde bevoegdh eden van de gewo ne rec htbanken .
Zie b. v. de sta ndpunte n van het In stituut Rec ht en Sa menl evin g (K.U .L. ), zoa ls o nd ermeer ve rto lkt doo r L. Hu yse, G. Va n der Biese n, B. Va nn e uvill e, 'Bestendi ge Depu ta tie is
ni e t de meest gesc hikte rec hter' , in : De Standaard, 29 o kto ber 1994.
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1.2.5.
Democratisering van het intermediair bestuur.
De verscheidenheid in de typologie van de taken van een intermediair bestuur
maakt duidelijk dat er op dat niveau niet enkel neutrale uitvoering gebeurt.
Er wordt ook beleid geconcipieerd. Tot nader order is voor het voeren van
beleid geen enkele instantie méér gelegitimeerd dan een rechtstreeks verkozen
bestuur. Alleen een dergelijk bestuur is rechtstreeks verantwoording
verschuldigd aan het publiek. In het bestuurlijk middenveld is er momenteel
slechts één bestuur dat aan die eis voldoet: de provincie.
Dit neemt niet weg dat de democratische werking van de provincies
kan verbeterd worden :
- meer openbaarheid voor en participatie van de kiezers ;
- meer impact op de besluitvorming door de rechtstreeks verkozenen,
de provincieraadsleden ;
- minder verborgen besluitvorming in para-provinciale organisaties.
Hoe dan ook, dergelijke opmerkingen zijn niet eigen aan het provinciaal niveau
alleen. Ze gelden evenzeer voor de andere bestuursniveaus. Naar ons oordeel
zijn de provincies - die door hun beperkte omvang dichter bij de werkelijkheid
staan - zelfs beter gewapend dan het centrale niveau om op die vlakken vooruitgang te boeken.

1.2.6.
Rol van de provincies in de toekomst.
Diegenen die vinden dat een intermediair niveau nuttig blijft en dat binnen dat
niveau een centrale rol moet weggelegd zijn voor een democratisch verkozen
en werkend bestuur, zijn talrijk. In elk geval talrijker dan de voorstanders van
het supprimeren van het bestuurlijk middenveld of van het louter ambtelijk
uitbouwen van dit middenveld zonder eigen politieke organen.
Of dat politiek intermediair bestuur de provincie moet zijn, is echter momenteel
helemaal niet unaniem aanvaard. De "stadsgewesten" en "streekgewesten"
hebben terminologisch de plaats ingenomen van de "subgewesten" van Egmont
en Stuyvenberg. De achterliggende gedachte blijft echter gelijklopend: velen
wensen het intermediair niveau uit te bouwen op een kleinere (geografische)
schaal dan de huidige provincies. Een idee die aansluit bij de vroegere poging
om agglomeraties en federaties van gemeenten in te voeren. Worden het in de
toekomst provincies "nieuwe stijl" of "stads- en streekgewesten"? Beide wegen
kunnen wellicht tot een goede invulling van het intermediaire niveau leiden.
Belangrijker dan de geografische afbakening, achten wij de taken en de eigen
beleidsruimte die worden toevertrouwd aan dit bestuursniveau.
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De provincies hebben alvast als voordeel dat ze bestaan. Als bestuurlijke indeling
is het publiek ermee vertrouwd. In verschillende provincies is er zelfs sprake van
een vanzelfsprekende identificatie van de inwoners met hun provincie .
De grondwettelijke bevestiging in de grondwetsherziening van 1993 vormt in
dit verband een pluspunt. De koppeling van provincieraads- aan gemeenteraadsverkiezingen (hoelang hebben de provincies daar niet naar gevraagd?) kan een
nieuwe dynamiek in gang steken. De kans dat het provinciale profiel wordt versterkt is toegenomen 25 .
De provincies voeren ook terecht aan dat zij in het middenveld de enigen zijn
die gelegitimeerd zijn door verkiezingen. Bovendien tonen zij zelf de bereidheid
om zich te vernieuwen. Ze zijn zelf vaak vragende partij voor meer duidelijkheid
omtrent hun taakprofiel. Vanuit verschillende fracties is er vraag naar meer
democratische controle op beleidsdossiers . Dat het bestuurlijk middenveld moet
gedomineerd worden door het verkozen bestuur, hoort men meer en meer verkondigen .
Er is heel wat zelfkritiek op de verhouding tot v. z. w. 's, intercommunales en
G.O.M.'s. Als een gewij zigde wetgeving andere mogelijkheden biedt voor
samenwerking met andere partners en voor een bedrijfsmatige werking, zullen
hopelijk die woorden ook omgezet worden in daden .
Stads- en streekgewesten daarentegen zullen niet zo vlug uit de startblokken
kunnen schieten . Een ruime overeenstemming over hoe die er moeten uitzien,
bestaat nog helemaal niet. De vrees dat de centrumsteden zo een nog groter
gewicht in de schaal zullen gooien, zal op weerstand stuiten van kleinere
randgemeenten . De weerstand die bepaalde fusies van gemeenten hebben
opgeroepen leert ons op dat vlak boekdelen. Bovendien hebben de provincies
een ruimere schaal die toelaat om de schaalevoluties op meerdere beleidsvelden
te blijven bedekken en integreren 26
Een opportunistisch - maar daarom niet disfunctioneel - pragmatisme doet
inzien dat er op korte en middellange termijn geen alternatieven zijn voor de
provincies om in het bestuurlijk middenveld de gewenste ontwikkelingen
tot stand te brengen.

25
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1"3.
Politieke standpunten
1.3.1.
Gebrek aan coherente visie.
Het politieke milieu stuurt op verschillende manieren signalen over de
provincies de wereld in. Vooreerst zijn er de expliciete standpunten van de
federale en regionale overheden over het provinciale niveau in het algemeen.
In regeringsverklaringen en toekomstplannen kan men daar soms iets over lezen.
Nooit heel veel echter. Die standpunten zijn meestal nogal beknopt.
Daarnaast zijn er signalen die naar voor komen uit een hele reeks concrete
wetgevende initiatieven. Provincies zijn een niveau waar heel wat gebeurt op het
vlak van het medebewind. Het is in dit verband essentieel verschillend als taken
van medebewind worden toegekend aan de gouverneur als regeringscommissaris
( centralisatietendens) dan aan de bestendige deputatie (decentralisatietendens).
Tenslotte is er het politieke debat over de toekomst van de provincies.
In beleidsprogramma's, in de pers, op colloquia, verkondigen vertegenwoordigers van politieke partijen standpunten over "de provincie".
Als we het geheel bekijken valt de diversiteit van de standpunten op.
Dezelfde instanties sturen soms zelfs tegengestelde signalen uit.

1.3.2.
Regeringsstandpunten.
De nationale regeringsverklaringen uit de periode 1979-1981 besteden weinig
aandacht aan de deconcentratie en de decentralisatie. Zo maken noch het
regeerakkoord van 1 april 1979, noch dit van 15 mei 1980 melding van de
provincies. Hoogstens spreekt men in het algemeen over de noodzaak
van "geografische deconcentratie van de centrale besturen en een verruimde
delegatie van bevoegdheden" 27 .
De periode na 1982 is dan toch boeiender. De regeringsverklaring die op
29 november 1985 werd afgelegd voor de wetgevende kamers pleit onomwonden
voor een versterking van de autonomie van de provincies en de lokale besturen.
Het verder zetten van de modernisering van de provinciewet wordt aangekondigd28 .

27
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R. Maes, Bestuursorganisatie: gedecentraliseerde besturen - 1, derde uitgave, Leuven 1988,
blz. 234.
R. Maes, Bestuursorganisatie: gedecentraliseerde besturen - 1, derde uitgave, Leuven 1988,
blz. 237.
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Veel werd er trouwens in die periode gerealiseerd. De wet van 9 juli 1982
waarbij de provinciale fiscaliteit terug veilig werd gesteld. De wetten van
6 januari 1984, 4 december 1984 en 6 juni 1987 tot wijziging van de
provinciewet. De wet van 12 juni 1984 tot verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd. Ook de regeringsverklaring van 10 mei 1988 hield een pleidooi voor het
vrijwaren en versterken van de provinciale en de gemeentelijke autonomie.
In concreto werd zelfs een herschikking van de taken en de financiële middelen
aangekondigd. Ook de herwaardering van het provincieraadslid en gelijktijdige
provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen stonden toen teeds op het
programma, ... dat echter op dat punt niet werd uitgevoerd.
En wat had de Vlaamse Executieve in die periode met de provincies voor?
De regeringsverklaring van 14 februari 1988 klonk alvast eenstemmig met die
van de nationale regering. Ook daar was "ruimere decentralisatie en responsabilisering" troef. De oprichting van een gemengde studiecommissie om een
concreet decentralisatiemodel op te stellen, werd aangekondigd. Veel aarde aan
de dijk heeft deze commissie niet gebracht.
In 1993 klonk het in "Vlaanderen - Europa 2002" in elk geval al helemaal
ai1ders. Volgens het "zevende spoor", een democratisch Vlaanderen, waren de
provincies nog enkel een administratieve schakel tussen gemeenschap en
gemeente. Dit met toegewezen bevoegdheden en middelen, maar zonder eigen
fiscale bevoegdheid 29 . Waar mogelijk zouden bevoegdheden van de provincie
herschikt worden naar het gemeentelijk, intergemeentelijk of Vlaamse niveau 3°.
Na het federale Sint-Michielsakkoord, waar de provincies grondwettelijk intact
bleven en zij de zo lang gevraagde gelijktijdige verkiezing van de provincieraden
en de gemeenteraden in de wacht sleepten, klonk het als een donderslag bij
klare hemel. Na hevige reacties vanuit de provincies, nam de Vlaamse regering
wat gas terug 31 . De provincies zouden de kans krijgen om hun noodzaak te
bewijzen. Maar een ommezwaai van 180° is er zeker nog niet.
Integendeel : verschillende beleidsinitiatieven gaan nog steeds uit van een
herschikking van provinciale bevoegdheden naar andere niveaus.
Bij voorbeeld wat betreft de provinciale beheerstaken over wegen en waterlopen.
Ook de ambtelijke verankering van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
(provinciale gouvernementen) in een gescheiden afdeling, is een keuze die in de
toekomst verschillende opties voor de provincies als beleidsniveau open laat.

29
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Vlaanderen - Europa 2002, een project van de Vlaamse regering, Tielt 1993 , bl z . 172
Idem, blz. 196
Bijgestuurde versie van Vlaanderen - Europa 2002, voo rgelegd aan de Vlaamse Raad op
28 maart 1994: "Met de provinciebesturen treedt de Vlaamse regering in dialoog over
hun verder functioneren " .
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Benieuwd - of was het argwanend ? - keken de provincies uit naar de richting
die de regeerakkoorden na de verkiezingen van 21 mei 1995 zouden uitwijzen.
In haar bijdrage aan het regeerprogramma wees de Vlaamse administratie op de
te maken keuzen, maar bekende zelf weinig kleur. In haar strategische
doelstelling "de Vlaamse overheid wil een goed contact met de burger tot stand
brengen", opperde zij dat de bevoegdheden van de onderscheiden bestuursin32
stanties moesten geherdefinieerd worden op basis van het subsidiariteitsbeginsel .
Maar veel concrete keuzen omtrent de toekomstige rol van de provincies in zo'n
nieuwe werkverdeling vallen er, in dit nochtans lijvige document, niet bijeen te
sprokkelen 33 .
34
Het regeerakkoord van de Vlaamse regering zelf spreekt echter klaardere taal .
Niet alleen de gemeentebesturen als eerstelijnsoverheden, maar ook de
provinciebesturen als intermediair bestuursniveau worden er de "bevoorrechte
partners" genoemd om het Vlaamse beleid op het terrein te helpen waarmaken.
Het heet er dat de provincies "als intermediair beleidsniveau tussen gemeenten
en centrale overheden, hun nut hebben bewezen". En het blijft niet bij
algemene intentieverklaringen. Er worden ook concrete bakens uitgezet:
- in de verhouding tot de centrale overheid dienen formules van partnerschap
voorrang te krijgen;
- er is sprake van een gestructureerd middenveld waar representativiteit en
interne democratie gewaarborgd zijn en van een verscherping van de
democratische controle op intercommunales, provinciale en paraprovinciale
structuren en G.O.M.'s;
- op het vlak van de bevoegdheden wordt de provincies een taak toegemeten in
verband met economische ontwikkeling, landbouw, technisch onderwijs,
volksgezondheid, welzijn, milieu, mobiliteit en ondersteuning van gemeenten en
O.C.M.W.'s.
Sommige passages lijken wel overgenomen uit beleidsverklaringen van
bestendige deputaties die enige maanden voordien hun zesjarige legislatuur
waren gestart. Zou er dan toch een ruime overeenstemming groeien over de
toekomst van de provincies ?
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Bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerprogramma van de aantredende
Vlaamse regering, Beter besturen in een democratisch Vlaanderen, 26 mei 1995, blz. 20.
Zie: Bijlage bij de hierboven genoemde Bijdrage, project nr. 17, uitwerken van
krachtlijnen inzake subsidiariteit. Blz. 58: het project beperkt zich tot algemene
zinsneden zoals een "betere herkenbaarheid van de provinciale gewestambtenaren",
de noodzaak om "de bestaansredenen van een aantal instanties" in vraag te stellen of de
nood aan een "bevoegdheidsatbakening tussen gewest/gemeenschap enerzijds en
provincies en gemeenten anderzijds".
Regeerakkoord Vlaamse regering 1995-1999, goedgekeurd op 14 juni 1995. Zie voornamelijk: Prioriteiten, 2.4. Het partnerschap met gemeenten en provincies.
Hoofdstuk 1 / Politieke standpunten•

37

1.3.3.
Partijstandpunten 35
Het project "Vlaanderen - Europa 2002" lokte in elk geval discussie uit.
Dit had als voordeel dat partijen kleur moesten bekennen. De standpunten die
namens de politieke partijen werden ingenomen over de provincies, zij n dan ook
in de loop van 1993 en 1994 vrij duidelijk geworden.
Binnen de S.P. blijkt het standpunt te overheersen dat de provincies dienen
behouden te blijven . Ze bieden de beste garanties voor een politiekdemocratische invulling van het intermediair niveau. Er moeten wel interne
veranderingen komen. Dan denkt men aan het hertekenen van de positie van de
gouverneur en aan het vraag- en informatierecht van de raadsleden, ook over
medebewindstaken. Op het bestuurlijk middenveld situeert zich een tweede
noodzaak tot verandering: een uitzuivering van het ondoorzichtige beeld van
intercommunales met algeme ne beleidsdoelstellingen, v.z.w.'s, enz.
Na wat strubbelin gen in haar partijcongres in 1993, blijkt de VLD grotendeels
op hetzelfde spoor te zitten : gemodern iseerde provincies als een noodzakelijke
correctie op een te centralistische regionale overheid. Met de rechtstreekse
verkiezing van de gouverneur als afwijkend standpunt.
Ook bij Agalev maken deze denkpistes kans. Meer democratische en modernere
provincies: waarom niet 1 Al wil men de gedachte van stadsgewesten niet
helemaal opgeve n.
Bij de C.V.P. daarentegen, li ggen de klemtonen anders. Een toekomst van de
provincies wordt er gezien als efficiënt medebewindsniveau voor bevoegdheden
van Gemeenschappen en Gewesten. Toegewezen bevoegdheden dus.
Deels onder het hiërarchisch gezag van de hogere overheid (deconcentrati e),
deels met een eigen beleidsruimte, maar dan enkel binnen vooraf vastgelegde
beleidsterreinen (functio nel e decentralisatie). Het concept van de provincie als
territoriaal gedecentraliseerd bestuur, die zelf het "provinciaal belang" invult,
verdwijnt op de achtergrond.
De V. U. steunt de initiatieven tot modernisering van de provincies op korte
termijn. Op lan ge termijn wordt echter teruggegrepen naar Egmont en
Stuyvenberg. Het schakelniveau tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten
dient een kleinere territoriale omvang te krijgen : regio's met een streekraad of
federaties van ge meenten 36 .
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Verslag van het co ll oquium va n 24 novembe r 1993 te Leuven "Heeft Vlaanderen nog
provinciebesturen nod ig?".
'V.U. wil fe deraties va n ge mee nte n' , in: Fin an cieel Economische Tijd, 14 september 1994.
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Het Vlaams Blok wenst zonder meer dat de provincies verdwijnen. Aangepaste
entiteiten zoals stadsgewesten, federaties en regio's en meer doorgedreven
intergemeentelijke samenwerking, vormen het alternatief-3 7 •
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'Blok wenst dat de provincies verdwijnen', in: De Standaard, 10 september 1994;
'Vlaams Blok wil provincies afschaffen', in: Financieel Economische Tijd, 12 september
1994. Zie ook: de verschillende tussenkomsten van provincieraadslid Verschaete,
namens het Vlaams Blok, in de provincieraad van West-Vlaanderen. Hij verwoordde zijn
standpunt uitvoerig in de vergadering van 8 december 1994 naar aanleiding van de
bespreking van de begroting voor 1995. Dit standpunt werd herhaald in de
vergaderingen van 30 maart 1995 en van 15 juni 1995, naar aanleiding van de debatten
over een motie en een memorandum over de provincies als democratisch orgaan op het
bestuurlijk middenveld en over de provinciale beleidsnota 1995-2000.
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1.4.
Standpunten van de provincies
1.4.1.
Standpunten in de provincieraad van West-Vlaanderen.
1.4.1.1.
Inleiding.
In zijn vergadering van 1 april 1993 nam de provincieraad van West-Vlaanderen
een motie aan als antwoord op het project "Vlaanderen - Europa 2002" van de
Vlaamse Regering. Met dit project wil de Vlaamse bewindsploeg het debat
aanzwengelen over de nieuwe maatschappelijke uitdagingen en tevens een
Vlaamse eigenheid uitbouwen.
In haar visie op de rol van de bestuursniveaus heeft de Vlaamse Regering het
evenwel niet goed voor met de provincies. Het toekomstproject "Vlaanderen Europa 2002" stelt drie beleidsniveaus voorop, namelijk de gemeente,
Vlaanderen en Europa. De provincies daarentegen, zullen - volgens het
document - over toegewezen bevoegdheden en middelen dienen te beschikken
zonder eigen fiscale bevoegdheid . Voorts kunnen zij eveneens een
administratieve schakel vormen tussen Gemeenschap en gemeente.
Bij wijze van boutade kan men stellen dat de provincie als intermediair
beleidsniveau volledig wordt uitgekleed en zich nog enkel een administratief
vijgeblad zou mogen aanpassen. Een visie die lijnrecht ingaat tegen het
zogenaamde Sint-Michielsakkoord van 29 september 1992 en de hoge
verwachtingen tempert die erdoor werden gewekt. Dit akkoord, voorlopig
sluitstuk van het omvormingsproces van een unitaire naar een federale staat,
werd grondwettelijk bekrachtigd op 5 mei 1993 (Belgisch Staatsblad van 8 mei
1993) en finaal bezegeld in de gewone en bijzondere wetten van 16 juli 1993
tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Belgisch Staatsblad van 20 juli
199 3) . Het bevestigt het bestaan van de provincies en koppelt de provincieraadsverkiezingen aan de gemeenteraadsverkiezingen zodat vanaf de
verkiezingen van 9 oktober 1994 een provinciale legislatuur eveneens zes vo ll e
jaren beslaat. 199 3 was dan ook het jaar waarin het debat over de toekomst van
de provincies nieuw leven werd ingeblazen en tot op het publieke forum werd
gebracht.

In voornoemde motie van de Westvlaamse provincieraad werd ondermeer gepleit
voor de opwaardering van de rol van de raad als hoogste provinciaal orgaan.
In éénklank hiermee kan de zogenaamde herwaardering van het mandaat van
provincieraadslid worden vernoemd.
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Er schort dus blijkbaar iets aan het zelfbeeld van de provincieraad en het provincieraadslid. Hoe heeft dit zelfbeeld wortel kunnen schieten? Welke factoren hebben dit
zelfbeeld weten te bestendigen ? Hoe tracht de raad zelf dit zelfbeeld om te buigen ?
Deze bijdrage tracht aan de hand van de officiële en stenografische verslagen van de
provincieraad van West-Vlaanderen over de periode 1978-1994 en tegen de niet
onbelangrijke achtergrond van de voortschrijdende staatshervorming de
antecedenten van dit zelfbeeld te achterhalen.
De provincieraad mag zich dan al in (grond)wettelijk opzicht als een organische
eenheid aanbieden, in de eerste plaats is het een politiek orgaan - samengesteld
uit politieke partijen - dat zich met de verkiezing van de bestendige deputatie
laat opdelen in een meerderheid en een minderheid of oppositie.
Over de beschouwde periode - met uitzondering van de bestuursperiode die
volgt op de verkiezingen van 17 december 1978 en waarop een homogene
CVP-bestuursmeer derheid aantrad - werd de bestuursmeerderhei d steeds
gevormd door de CVP en de SP (voormalige BSP) en was de minderheid immer
samengesteld uit de VLD (voormalige PVV), VU, Agalev (sinds de verkiezingen
van 8 november 1981) en het Vlaams Blok (sinds de verkiezingen van
24 november 1991). Aan deze politieke realiteit ( meerderheid - minderheid)
die verband houdt met het wezen zelf van ons politiek-maatschappelijk bestel,
kan in deze bijdrage dan ook niet worden voorbijgegaan.
1.4.1.2.
De strijd om het behoud van de provincies.
Het debat over de provincies is eigenlijk niet nieuw. Ook in het jaar 1978
werden - tegen de achtergrond van de lopende onderhandelingen over het
Egmont-Stuyvenbe rgpact en de parlementaire behandeling van het zogenaamde
wetsontwerp 461 - in de provincieraad talrijke en strijdlustige tussenkomsten
gewijd aan het behoud van de provincie als intermediair bestuursniveau.
Een motie die het voortbestaan van de provincies kracht moest bijzetten,
werd in de vergadering van 19 oktober 1978 uiteindelijk afgevoerd - en zelfs
niet ter stemming voorgelegd - wegens gebrek aan consensus. Of was de druk
van de ketel gehaald met de aanvaarding door de Koning van het ontslag van de
Regering Tindemans II op 11 oktober 1978 ?

In het jaar 1979 blijft de raad op zijn hoede. De teneur die in het jaar 1978
werd gezet, blijft voelbaar, doch het strijdbare karakter kwijnt weg.
In de periode 1980-1981 wordt het vuur opnieuw aangewakkerd als een nieuwe
fase in de staatshervorming ( 1980) zich aandient en de afschaffing van de
provinciale fiscaliteit in het vooruitzicht wordt gesteld, doch het fiscale alarm wordt
in 1982 afgeblazen daar een wettelijke regeling die in een vervangingsstelsel moet
voorzien, uitblijft. Het voortbestaan van de provincies is andermaal gered.
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1.4.1.3.
De hervorming van 1984.
Na eerder schuchtere pogingen in de periode 1980-1981, verandert de
provincieraad in het jaar 1982 het geweer van schouder en wordt - nu de
poging tot afschaffing van de provincies is verijdeld - voor een hervorming van
de provinciale instellingen gepleit. De roep naar hervorming van de provinciale
instellingen zet zich door in het jaar 1983 en blijft het aandachtspunt bij uitstek.
Ideeën en standpunten worden hierover verwoord (infra, de motie van de raad
van 2 februari 1984). De gekoesterde verwachtingen zijn groot, doch een
onbehaaglijk gevoel overmant de provincieraad als blijkt dat de in het
vooruitzicht gestelde hervorming ( de wet van 6 januari 1984) niet fundamenteel
zal zijn.
De heersende teneur kan het best geïllustreerd worden aan de hand van volgend
citaat: "Maar spijtig genoeg hebben wij moeten constateren dat wij weinig
gezien hebben van wat al zo lang verwacht werd. Dat het nooit zo'n vaart zou
lopen, hadden wij moeten verwachten. België is nooit een land geweest van
schokkende of vlugge veranderingen, en eens te meer is bewezen dat de
mobiliteit van ons nationaal parlement nog niet van dien aard is dat men op
korte tijdspanne ingrijpende wijzigingen moet verwachten. Waarschijnlijk zal
men er nog een tiental jaren over doen voor dat die fameuze hervorming van de
provincieraad er zal komen" (de heer Derycke, SP-raadslid).
En inderdaad, de wet van 6 januari 1984 was een stap voorwaarts, doch geen
fundamentele hervorming van de provincie.
Het uitblijven van een externe hervorming vormt voor de minderheid het sein
om de discussie, in het bijzonder over de verhouding provincieraad - bestendige
deputatie, naar het interne plan te verschuiven. De minderheid wenst het tekort
aan medezeggenschap van de raad en het gebrek aan democratische besluitvorming om te buigen. Zij eist meer inspraak en controle op voor de raad en
ijvert voor in zagerecht, ook in zaken van medebewind zoals exploitatie- en
bouwvergunningen . Deze roep naar een zogenaamde interne democratisering
houdt over de jaren heen aan.
Het jaar 1984 dient zich aan als een scharnierjaar en wordt op 2 februari ingezet
met een buitengewone zitting die - naar later zal blijken - de laatste
bijeenkomst van de provincieraad onder het "oude regime" wordt.
De tekst of minstens althans de geest van de in het vooruitzicht gestelde
wijziging van de Provinciewet is de raad reeds bekend en door hem als
onvoldoende bestempeld . Immers, in deze laatste buitengewone zitting wordt bij zitten en opstaan - een motie aangenomen die de nakende hervorming overstijgt en zodoende haar actualiteitswaarde - zij het deels - behoudt.
De tekst van deze motie luidt als volgt.
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DE PROVINCIERAA D VAN WEST-VLAANDE REN
VERGADERD IN BUITENGEWONE ZITTING VAN
2 FEBRUARI 1984
Gelet op de wetten van augustus 1980 tot uitvoering van art. 107
quater van de Grondwet;
Gelet op de wetsontwerpen ingediend bij de Kamers tot wijziging van
de Provinciewet;
Benadrukt de noodzakelijkheid de provincie als gedecentraliseerd
bestuursorgaan te herwaarderen:
- zo is de provincie ongetwijfeld het best geplaatst om centrale
regering - gewestelijke executieve - steden en gemeenten en andere
ondergeschikte besturen samen te brengen. Zij kan bij deze
confrontaties het best als coördinatie- en adviesorgaan optreden;
- bovendien heeft de provincie vanzelfsprekend eigen taken te
vervullen zowel op politiek als administratief vlak. Zij wenst dit te
doen rekening houdend met de bevoegdheden van gewest of
gemeenschap en met respect voor de gemeentelijke autonomie.
Taken die zich spreiden over meerdere gemeenten zal de provincie het
best helpen vervullen.
Bekommerd om een efficiënt functioneren van de provinciale
instellingen, drukt de wens uit dat de wetgevende kamers bij de
behandeling van de wetsontwerpen tot wijziging van de Provinciewet
rekening zouden houden met volgende desiderata :
1. Wat de provincieraad betreft:
- Verruiming van de bevoegdheid inzake controle en inzagerecht van
de provincieraad in alle zaken van algemeen provinciaal beleid;
- Behoud van het huidig ledenaantal;
- Verkiesbaarheidsleeftijd brengen op 21 jaar;
- Verkiezingen om de 6 jaar samen met de gemeenteraadsverkiezingen;
- Gelijktijdig invoeren van de onverenigbaarheden tussen een
Europees, nationaal, provinciaal en gemeentelijk mandaat, dit laatste
tijdelijk beperkt tot gemeenten van 30. 000 inwoners en enkel voor de
ambten van burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter;
- Bijeenroeping van de raad - telkens als de aangelegenheden die
onder zijn bevoegdheid vallen het vereisen - door de voorzitter of op
verzoek van een derde van de raadsleden;
- Herwaardering van de functie van de voorzitter;
- Invoeren van een wettelijke onverenigbaarheid van deze functie met
het lidmaatschap van de bestendige deputatie;
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2. Wat de bestendige deputatie betreft:
- Geen evenredige vertegenwoordiging maar behoud van het
ledenaantal op 6 door de raad vriJ te verkiezen onder ziJn leden;
- Herschikken en aanpassen van haar eigen bevoegdheden door de wet
bepaald, aangevuld met de bevoegdheid de besluiten van de raad
onder dezes controle, en eigen besluiten uit te voeren;
3. Wat de gouverneur betreft:
- Dient wetteliJke binding te behouden met het provinciaal gebeuren;
- Bli;ft derhalve voorzitter van de bestendige deputatie doch enkel
met raadgevende stem - tenziJ de bestendige deputatie als rechtscollege
zetelt;
4. Arrondissementscommissaris:
- BiJ overgangsmaatregel integreren van de arrondissementscommissaris in de provinciale administratie;
- Voor de toekomst: de functie afschaffen;
5. Financiële middelen:
- Behoud van het Fonds van de provincies en het eigen belastingsveld;
- Invoeren van dotaties in geval aan de provincies biJzondere
opdrachten worden toevertrouwd;
- Het scheppen van de mogeliJkheid een beperkte heffing op de
inkomstenbelasting in te voeren.
Vertrouwt erop dat in de loop van deze legislatuur, het wetgevend
werk hieromtrent tot een goed eind wordt gebracht en aldus aan de
verwachtingen naar een efficiënter en meer doorzichtig bestuur wordt
tegemoet gekomen.
Enkele dagen na deze buitengewone zitting en wel op 9 februari 1984 wordt de
wet van 6 januari 1984 tot wijziging van sommige bepalingen van de
Provinciewet en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet heeft tot
doel de provincie als instelling te moderniseren en te democratiseren.
Meer concreet verkrijgen de provincieraadsleden meer armslag in hun werking
(de provincieraad kan nu immers vergaderen telkens als de aangelegenheden die
onder zijn bevoegdheid vallen het vereisen) en recupereren zij de volheid van
hun bevoegdheden (het beruchte artikel 107 van de Provinciewet wordt
opgeheven). Tevens wordt de voorzitter van de provincieraad de sleutelfiguur
van deze vergadering.
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Tot vóór de wet van 6 januari 1984 dirigeerde immers een strak stelsel van
voorbereidende, gewone - en in wezen beperkt in duur - en buitengewone
zittingen de bijeenkomsten van het hoogste provinciale orgaan.
De data van de gewone zittingen waren wettelijk vastgesteld en een
bijeenroeping van de raad in voorbereidende en buitengewone zittingen was het
prerogatief van de Koning en/of de gouverneur. Tevens kon de bestendige
deputatie krachtens artikel 107 van de Provinciewet bepaalde bevoegdheden van
de provincieraad onder strikte voorwaarden naar zich toehalen, zij het wel dat
de raad enig evocatierecht behield.
Met de wet van 6 januari 1984 is aldus enerzijds de autonomie van de
provincieraad geïnstaureerd en anderzijds het machtsoverwicht van de
bestendige deputatie gebroken. Terloops, met de wet van 4 december 1984 tot
wijziging van de bepalingen betreffende het toezicht op de handelingen van de
provincieoverheden (Belgisch Staatsblad van 22 december 1984) wordt - in de
geest van die autonomie - het administratief toezicht op de besluiten van de
provincieraad verlicht.
De vergadering van 24 mei 1984 wordt de eerste vergadering onder het
"nieuwe regime". Een nieuw huishoudelijk reglement wordt aangenomen om de
werking van de raad te actualiseren. In de geest van de vernieuwing wordt
getracht om de raadsleden nauwer te betrekken bij de werkzaamheden van hun
Vergadering. Zo ontvangen de raadsleden nu, buiten enige wettelijke verplichting om, ook de toelichtingsnota's en ontwerpen van besluit ter
voorbereiding van een raadsvergadering. In het verlengde van deze vernieuwing
wordt voorts aangedrongen op een initiatief om de anonimiteit van de raad en
het raadslid te doorbreken en het pad te effenen voor een zekere publieke
erkenning.
In het jaar 1984 tenslotte komt vanuit de minderheid een niet meer te stuiten en door haar "gemonopoliseerde" - beweging op gang om de aan de
provincieraad toegewezen bevoegdheden op het vlak van personeelszaken en
openbare werken te recupereren van de bestendige deputatie.
Deze recuperatie van eerder interne bevoegdheden hangt nauw samen met de
door de minderheid bepleite interne democratisering.
Een eerste testcase voor die interne democratisering vormt de door de
bestendige deputatie geclaimde delegatie van het benoemingsrecht van de
bedienden van de provincie ( artikel 65, lid 2 van de Provinciewet).
Daar waar voorheen de geldingsduur van de verleende delegatie onbeperkt was,
vraagt de bestendige deputatie in het jaar 1983 voor het eerst en onder invloed
van de rechtspraak van de Raad van State de delegatie voor een beperkte duur,
namelijk één jaar. De roep om herwaardering van de provincieraad ten spijt,
blijft de bestendige deputatie jaarlijks de - bij wet ingebouwde - delegatie
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vragen en verkrijgen, zij het dat er zich over de jaren heen enige evolutie
aftekent die eerder van juridisch-technische aard is dan wel politiek relevant.
In 1995 daarentegen vindt een ware ommekeer plaats.
Voor de periode 1983-1986 is de telkenjare verleende delegatie "totaal";
de provincieraad staat zijn volle bevoegdheid af aan de bestendige deputatie.
In het jaar 1984 moet de bestendige deputatie haar vraag om delegatie wel op
een andere wijze verantwoorden. De provincieraad kan immers, sinds de
wetswijziging van 1984, vergaderen wanneer hij wil, zodat het beperkt aantal
zittingen een non-argument geworden is. De noodzaak om de continuïteit in
het personeelsbeheer te verzekeren bij het waarnemen van het dagelijks bestuur
van de provincie verrechtvaardigt voortaan in hoofde van de bestendige
deputatie de vraag om delegatie.
Terloops weze nog opgemerkt dat de wet van 6 januari 1984 het artikel 65 van
de Provinciewet ongemoeid liet.
Doch met de jaren groeit ook de kritiek, niet in het minst in het kader van de
herwaardering van de provincieraad, en worden er tevens juridische bezwaren
ingebracht tegen de delegatie. Dit noopt de bestendige deputatie ertoe voor het
jaar 1987 een ander delegatiebesluit voor te leggen aan de provincieraad.
De "totale" delegatie wordt teruggeschroefd en de raad recupereert zijn
bevoegdheid ten aanzien van de leidende provincieambtenare n.
De roep om herwaardering van de provincieraad blijft aanhouden.
Ook de wijziging van de Provinciewet in 1987 (wet van 6 juli 1987 tot
wijziging van sommige bepalingen van de Provinciewet - Belgisch Staatsblad van
18 augustus 1987) verandert in wezen niets aan het delegatiesysteem.
Voor de periode 1988 -1 994 is het beeld niet anders. Afgezien van een andere
- doch niet onbelangrijke - redactie van het delegatiebesluit in 1992 vraagt en
verkrijgt de bestendige deputatie de delegatie . De herwaardering van de
provincieraad wordt eens te meer aangegrepen om de bevoegdheid terug te
winnen, doch zonder resultaat. Een raadslid van de minderheid verwoordt het in
1992 als volgt: "Wat we hier meemaken is opnieuw een illustratie van wat we
sinds jaren gewoon zijn : een gevecht tussen de bestendige deputatie en de raad.
Een raad die zijn bevoegdheden niet alleen wil hernemen, maar werkelijk
invullen zoals ze horen ingevuld te worden" ( de heer Libert, VLD-raadslid).
De bestreden delegatie neemt ook een nieuwe dimensie aan. De minderheid
gaat meer en meer in het offensief, ventileert haar onvrede over het gevoerde
personeelsbeleid en eist de oprichting van een personeelscommissi e . 199 5 vormt
een scharnierjaar. Voor de eerste jaarhelft ( 1 januari - 30 juni), die als een
proefperiode wordt aangezien, verandert er niets aan het voorwerp van de
delegatie. De tweede jaarhelft (1 juli - 31 december) daarentegen betekent
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een ware breuk met het verleden. De provincieraad recupereert,
op het contractueel en tijdelijk personeel na, zijn volheid van bevoegdheid.
Een ander terrein van bevoegdheidsrecuperatie betreft dit van de openbare
werken en wel in tweeërlei opzicht. Ten eerste moet de provincieraad krachtens
artikel 73 van de Provinciewet machtiging verlenen tot het aangaan van
leningen, tot het verkrijgen, vervreemden en ruilen van goederen van de
provincie en tot het treffen van dadingen aangaande die goederen.
Om redenen van praktische aard vraagt de bestendige deputatie - jaarlijks en
voor de duur van een jaar - om die machtiging in haar algemeenheid te
verlenen, meer bepaald voor aankopen, etc. in functie van werken van openbaar
nut aan provinciale wegen, waterlopen en gebouwen. Tegelijk verbindt de
bestendige deputatie er zich toe om even periodisch de raad in te lichten over
de verrichte handelingen naar aanleiding van de verleende machtiging.
Hetzelfde besluit - zij het onder een licht gewijzigde versie, doch inhoudelijk
onveranderd - blijft over de jaren heen ( enkele oprispingen van kritiek niet te na
gesproken) overeind. Het is vooral in de periode 1992-1993, wanneer het
thema van de herwaardering van de provincieraad in alle hevigheid woedt, dat
het besluit niet wordt gespaard van kritiek, die telkens wordt gecounterd door
de bestendige deputatie.
Een tweede bevoegdheidsrecuperatie slaat op artikel 77 van de Provinciewet
krachtens hetwelk de provincieraad zijn goedkeuring moet verlenen aan de
ontwerpen, plannen en bestekken van de werken waarvoor hij gelden toestaat,
tenzij hij ze ter goedkeuring naar de bestendige deputatie verwijst.
Vanaf 1985 en even jaarlijks vraagt de bestendige deputatie aan de raad machtiging
om de ontwerpen, plannen en bestekken aangaande openbare werken aan
provinciale wegen, waterlopen, gebouwen en domeinen goed te keuren.
Deze feitelijke delegatie is - anders dan de verleende machtiging krachtens artikel
73 van de Provinciewet - over de jaren heen feller gecontesteerd geweest.

In het jaar 1985 wordt een "totale" delegatie gevraagd door de bestendige
deputatie, doch de minderheid bekomt van de deputatie dat de delegatie niet
van toepassing zal zijn op werken van nieuwe aanleg en nieuwbouw.
Deze toegeving moet door de raad worden beschouwd als een blijk van
inspraak. In het jaar 1986 slaagt de minderheid erin om het jaarlijkse voorstel
van de bestendige deputatie te verdagen en uiteindelijk de delegatie verder in te
perken. De delegatie zal immers niet meer slaan op werken van nieuwe aanleg,
nieuwbouw, uitbreiding, verbouwing en herstellingen die de structuur wijzigen.
In 1988 kan de bestendige deputatie verdere recuperatiepogingen - met name
de delegatie verbinden aan een maximale kostprijs van de werken - afslaan.
Na enige windstilte wordt de discussie in de periode 1992-1993 opnieuw
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-levendig, doch het sinds 1986 geldende besluit blijft onaangeroerd,
op een technische aanpassing na voor het jaar

1995.

De artikelen 73 en 77 van de Provinciewet bleven over de beschouwde periode
ongewijzigd, afgezien van de invoeging van een tweede lid in artikel 73 - doch
voor deze bijdrag~ irrelevant - bij de wet van 4 december 1984.
Het ligt voor de hand dat de geclaimde recuperatie van interne bevoegdheden
en de verhoopte interne democratisering eerder op het politieke lijf van de
minderheid geschreven is. Volgens een politieke logica valt het de meerderheid
immers moeilijk om zich - althans binnen de raad - te distantiëren van de voorstellen van de door haar verkozen bestendige deputatie. Anderzijds wordt op die
manier de besluitvorming afgeschermd van de minderheid.
Afgezien van de politieke kant van de medaille, zal men in de discussie over de
herwaardering van de provincieraad oog moeten hebben voor enerzijds,
de wezenlijke opdrachten van een raad en een bestendige deputatie en
anderzijds, de praktische consequenties van de zaak.
1.4.1.4.
De herwaardering: een vlag die vele ladingen dekt.
In het jaar 1985 wordt - in het licht van de herwaardering van het mandaat van
provincieraadslid - de vraag naar een initiatief om de anonimiteit van het
provinciale bestaan te doorbreken, hernomen . Om die herwaardering te
bewerkstelligen, wordt aangedrongen op een gepaste waardigheid en worden
enkele desiderata van materiële aard ( onder meer een insigne ) aangedragen.
Terloops, in hetzelfde jaar wordt het presentiegeld van de raadsleden verhoogd
van 1.500 fr. (tarief sedert 1974) tot 2 .500 fr. In de vergadering van de
provincieraad van 29 juni 1995 wordt het presentiegeld, met ingang van
1 juli 1995, vastgesteld op 2.700 fr.
Dat de zogenaamde interne democratisering vrucht begint af te werpen,
illustreert volgend citaat: "Langzaam maar zeker zien wij hier ook in onze raad
tekenen van hoop . Ik heb het hier bijvoorbeeld over de vraag van raadsleden om
niet over te gaan tot het onnodig delegeren van beslissingsmacht naar de
bestendige deputatie . Meer dan vroeger is er hier een forum dat vraagt aan de
bestendige deputatie om aan de provincieraad zelf meer macht te geven en dat is
positief. Een ander teken van hoop is wel de beperkte toegevendheid van de
bestendige deputatie om ontwerpen, plannen en bestekken van nieuwe aanleg en
nieuwbouw, voor goedkeuring afzonderlijk aan de raad voor te leggen.
Dit is dit jaar ook een primeur. Er is toch ook de groter wordende bereidheid
van de bestendige deputatie tot uitstel van betwiste agendapunten, en tot het
geven van bijkomende informatie indien dat nuttig en billijk blijkt. Maar helaas
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zijn er in onze raad ook remmingen waar te nemen; remmingen in de groei
naar democratie" (de heer Ver Eecke, Agalev-raadslid).

In het jaar 1986 komt ter gelegenheid van de viering van 150 jaar Provinciewet,
het behoud en de hervorming van de provincies weer meer op het voorplan te
staan. In hetzelfde jaar wordt door de heer Olivier Vanneste, gouverneur,
een initiatief genomen om aan de vraag tot herwaardering van de provincieraad
en zijn leden tegemoet te komen. Met zijn omzendbrief van 6 mei 1986,
gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van 14 mei 1986, spoort de gouverneur
de gemeentebesturen aan een actieve rol op te nemen in het aanhalen van de
band tussen de burgers en hun provinciale mandatarissen. De tekst van deze
omzendbrief luidt als volgt:
Nr. 80 - Herwaardering van de Provincieraad.
Griffie Prov. R. 86

Brugge, 6 mei 1986

Aan de Gemeentebesturen
Ter informatie: Aan de heren Arrondissementscommissarissen
Mevrouwen, Mijne Heren,
Ingevolge de wijzigingen van de Provinciewet van 30 april 1836 door
de wet van 6 januari 1984 en de wet van 4 december 1984, werden
de provinciale overheden in het algemeen en de provincieraden in het
bijzonder versterkt in hun werkingsmogelijkheden.
Voor het jaar 1986 bedraagt het totaal van de gewone en de
buitengewone uitgaven op de begroting van de provincie
West- Vlaanderen meer dan 4 miljard frank. Met deze middelen
wordt een beleid gevoerd, dat rechtstreeks het welzijn van meer dan
1 miljoen inwoners aanbelangt en worden projecten met nationaal of
internationaal karakter begeleid en gefinancierd.
Al te dikwijls moet nochtans vastgesteld worden dat deze
inspanningen grotendeels aan de publieke opinie voorbijgaan.
De initiatieven van de provinciale overheid blijven vaak - mede
ingevolge de beperkte contactmogelijkheden van haar mandatarissen
met de bevolking - onbekend of op zijn minst ondergewaardeerd.
Teneinde aan deze toestand te verhelpen en de herwaardering van de
provincies binnen het bestel van onze overheidsstructuren ook naar
buitenuit te manifesteren, ware het aangewezen dat de plaatselijke
provinciale mandatarissen, meer dan thans het geval is, betrokken
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zouden worden biJ officiële biJeenkomsten en plechtigheden in de
gemeente en dat zij hierbij de voorrang zouden genieten die hen
krachtens hun protocollaire rangorde toekomt.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht uw bestuur bereid zijn op
deze wijze een meer uitgesproken band te helpen realiseren tussen de
burgers enerzijds en hun vertegenwoordigers op het provinciale niveau
anderzijds.
Hoogachtend,
De Gouverneur,
Olivier VANNESTE.
Om die ondermaatse publieke erkenning te keren, ijveren de quaestoren er op
hun beurt voor om op gedenkplaten en naamborden ter gelegenheid van
inhuldigingsplechtigheden ook de provincieraad te vermelden.
Vanaf het jaar 1987 treedt de meerderheid meer en meer op de voorgrond en
snijdt - nu de staatshervorming in een nieuw stadium treedt - de decentralisatie
van bevoegdheden naar de provincies aan. Tevens wordt de versnippering en
ondoorzichtigheid van het zogenaamde bestuurlijk middenveld op de korrel
genomen. Bovendien gaat de meerderheid zich stilaan profileren rond het thema
van de herwaardering van de provincieraad en het mandaat van provincieraadslid
(infra, het jaar 1992). In het licht hiervan vraagt zij om de raad meer en directer
te betrekken bij de besluitvorming van de bestendige deputatie.
In het jaar 1987 leidt een politieke crisis - andermaal - tot de val van de
nationale Regering en worden de provincieraden en het provinciaal beleid eens te meer - geofferd op het altaar van de nationale politieke perikelen.
Tegen deze politieke achtergrond en in functie van de komende staatshervorming van 1988-1989 neemt de provincieraad op 22 oktober 1987 unaniem
een motie aan waarin wordt gewezen op de onfortuinlijke en irrelevante
koppeling aan de nationale verkiezingen en een samengaan met de gemeenteraadsverkiezingen wordt bepleit zodat met een legislatuur van zes jaren,
een grotere continuïteit en een sterkere uitbouw van het provinciaal beleid kan
worden verzekerd.
In hetzelfde jaar ontvangen de raadsleden naar aanleiding van de bespreking van
de begroting voor 1988 voor het eerst een beleidsnota. Op haar beurt dringt de
minderheid er in het jaar 1988 op aan om ook bij de opmaak van de begroting
te worden betrokken en vindt de door haar gelaakte niet-betrokkenheid bij het
beleid, vanaf 1991 een concreet item in het Structuurplan West-Vlaanderen.
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1.4.1.5.
Het Sint-Michielsakkoord: een nieuw elan.
Het debat dat aan het prille begin van de jaren negentig enigszins dreigt stil te
vallen in de raad, herwint haar dynamiek met de stichting - in het zog van de
regionalisering - van de v.z.w. Vlaamse Vereniging van Provincies in 1991.

In het jaar 1992 vindt de (nieuwverkozen) provincieraad zijn slagvaardigheid
terug. Het Sint-Michielsakkoord - en de recente oprichting van de Vlaamse
Vereniging van Provincies - van 29 september 1992 is daar niet vreemd aan:
de provincies worden in hun bestaan bevestigd en de provincieraadsverkiezingen
worden gekoppeld aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Met de unanieme goedkeuring van het nieuwe huishoudelijk reglement van de
provincieraad op 4 juni 1992 wordt in het voorjaar reeds een aanzet gegeven tot
een directere betrokkenheid van de raadsleden bij de provinciale beleidsvoering:
het inzagerecht vindt een praktische regeling en de uitoefening van het interpellatierecht wordt strikter omschreven. Eenzelfde oogmerk ligt aan de basis van de
afsplitsing van de commissievergaderingen van de plenaire vergaderingen en de
toewijzing van ambtelijke verslaggevers aan de commissies. Ook wordt in de
raad een nieuwe wijze van hoofdelijke stemming ingevoerd zodat de tijdrovende
en omslachtige naamafroepingen tot het verleden behoren.
De interne werking van de provincieraad is nu duidelijk op een nieuwe leest
geschoeid. Ter gelegenheid van de begrotingsbespreking (vergadering van de
provincieraad van 15 oktober 1992) plaatsen de fractieleiders en de zogenaamde
woordvoerders ( zij die als spreekbuis fungeren voor partijen die niet als fractie
worden erkend) hun bedenkingen naar aanleiding van het recente
Sint-Michielsakkoord. In de diverse tussenkomsten wordt - het uitgesproken
standpunt van het Vlaams Blok niet te na gesproken - de provincie als
intermediair bestuursniveau op zich niet in vraag gesteld en eisen twee items de
aandacht op omdat ze een brugfunctie lijken te kunnen vervullen tussen de
meerderheid en de minderheid. Die twee items zijn enerzijds het zogenaamde
bestuurlijk middenveld en anderzijds de bestuurlijke drieëenheid van
gouverneur, bestendige deputatie en provincieraad.
Ten eerste is er dus de kwestie van het zogenaamde bestuurlijk middenveld.
Intercommunales, para-provinciale instellingen en ruimer het scala van
instellingen die zich op het zogenaamde bestuurlijk middenveld bewegen,
waren tot 1992 praktisch onbesproken gebleven in de provincieraad.
De raad beperkte zich, overeenkomstig zijn machtigingsbesluit van
8 oktober 1959, tot de jaarlijkse formaliteit van het akte nemen van de door de
bestendige deputatie toegewezen mandaten in intercommunales,
sociale huisvestingsmaatschappijen, verenigingen zonder winstoogmerk ...
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Vanaf het jaar 1992 - en schroomvallig ingeleid in 1991 - steekt de kritiek de
kop op en richt zich niet enkel meer tegen de mathematische verdeling van de
mandaten over de meerderheid versus de minderheid in de raad enerzijds, en
anderzijds de bestendige deputatie versus de raad zelf, doch komen voornoemde
instellingen onder schot te liggen. Over de partijen heen groeit er stilaan een
consensus of althans een meerderheid over de appreciatie van deze instellingen:
een gebrek aan democratisch gehalte. Meer concreet laakt de raad - als legitiem
en democratisch verkozen orgaan op het bestuurlijk middenveld - het feit dat
deze instellingen en verenigingen ontsnappen aan enige vorm van politieke
controle en dit ongenoegen is des te groter als de provinciale (somtijds
substantiële) financiële inbreng zonder politieke impact - politieke controle blijft. Een gevoelige politieke snaar die systematisch door de minderheid wordt
betokkeld.
De recuperatie van bevoegdheden of beter beleidsdomeinen - met als exponent
het economisch beleidsdomein - in hoofde van de provincieraad is bovendien
niet vreemd aan de inzet van dit complexe debat over het bestuurlijk
middenveld. In dezelfde gedachtengang valt een tussenkomst uit het jaar 1987
te noteren. Deze plaatst de transfer van bevoegdheden van de op het bestuurlijk
middenveld opererende instellingen binnen het kader van de decentralisatie van
bevoegdheden naar de provinciale instellingen die door de Grondwet voorzien
wordt. Dezelfde interveniënt (de heer Laurent, SP-raadslid) voegt hier in het
jaar 1988 aan toe dat oo k de provincies enige schuld treft voor de uitholling van
haar bevoegdheden door de stelselmatige uitverkoop ervan aan verenigingen
zo nder winstoogmerk en andere provinciale instellingen . Ook in 1989 wordt
nogmaals door dezelfde interveniënt aangedrongen op een overdracht van
bevoegdheden van gedeconcentreerde overheidsdiensten en intercommunales
aan de provinciale diensten . De provincieraad heeft bij dit alles evenwel een
belangrijke troef in de hand. Op het bestuurlijk middenveld kan de raad zich als
enige beroepen op zijn democratische legitimatie.
In 1993 verlengt de provincie, bij beslissing van de provincieraad,
haar lidmaatschap in de WITAB (Westvlaamse Intercommunale voor Technisch
Advies en Bijstand voor Ruimtelijke Ordening), de WIER (Westvlaamse
Intercommunale voor Economische Expansie en Reconversie ) en de WIH
(Westvlaamse Intercommunale voor Huisvestingsbeleid) voor 30 jaren, evenwel
niet zonder enige kritische kanttekeningen van de minderheid in de raad.
Ten tweede komt vanu it de meerderheid de vermeende bestuurlijke drieëenheid
- gouverneur, bestendige deputatie en provincieraad - onder schot te liggen.
Eensdeels doet de behoefte zich - opnieuw - gevoelen om de provincie en het
provinciaal beleid naar buitenuit bekendheid te verlenen, wat een duidelijke
afbakening en profilering ten aanzien van de bevoegdheden en taken van de
bestendige deputatie en de gouverneur impliceert. Anderdeels wordt vastgesteld
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dat er in het kader van het zogenaamde medebewind nieuwe taken worden
toegespeeld aan de bestendige deputatie en de gouverneur - zoals het verlenen
van milieuvergunningen - die aan de politieke controle van de provincieraad
ontsnappen en waardoor het machtsonevenwicht nog wordt vergroot.
Het is de eerste maal dat de meerderheid uitdrukkelijk - doch op een
bescheiden wijze - de kaart van het medebewind speelt. Een item dat reeds
jarenlang en in naam van de zogenaamde interne democratisering tot de
politieke aspiraties van de minderheid behoort. Net zoals er over de partijen
heen zich stilaan een meerderheid aftekent over de appreciatie van de op het
bestuurlijk middenveld opererende instellingen en verenigingen, is ook hier de
voedingsbodem aanwezig om elkaar, althans in de uitgangspunten, te vinden.
Ook hier kan de provincieraad zijn troef van democratisch verkozen orgaan
uitspelen; ook hier dient zich een braakliggend bevoegdheidsterrein aan.
Doch politiek liggen de kaarten moeilijker : de herwaardering van de
provincieraad vergt een ingreep in het weefsel zelf van de bestuurlijke
drieëenheid gouverneur - provincieraad - bestendige deputatie.
Wat de herwaardering van het mandaat van provincieraadslid betreft, worden
door de meerderheid volgende - en reeds aan het eind van de tachtiger jaren bij
herhaling geformuleerde - "doelstellingen" als belangrijk en dringend
aangemerkt :
- de uitbreiding van het controlerecht en het initiatiefrecht van het raadslid;
- de aanpassing van het geldelijk statuut aan de aard van het mandaat;
- de uitbreiding van het politiek verlof tot alle raadsleden ;
- de tijdige en nauwere betrokkenheid van de raadsleden bij de opmaak van de
begroting, alsmede bij het beleid van deze organisaties waaraan de provincie
aanzienlijke toelagen verleent.
Het lijdt geen twijfel dat ook in deze "doelstellingen" de meerderheid en de
minderheid elkaar kunnen vinden.
Terloops, het verbod van cumul tussen het mandaat van provincieraadslid en een
gemeentelijk mandaat, meer in het bijzonder het ambt van burgemeester,
schepen of OCMW-voorzitter, dat reeds over de jaren 1987-1989 werd bepleit,
wordt niet herhaald.
Tegen de achtergrond van het recente Sint-Michielsakkoord en mede
geïnspireerd door een tussenkomst tijdens de begrotingsbespreking van
15 oktober 1992 over de onbekendheid van de provincie en het provinciaal
beleid, herhaalt de gouverneur zijn initiatief van 6 mei 1986.
De teneur van het schrijven van 13 november 1992 komt overeen met de
omzendbrief van 6 mei 1986. De brief is nu tevens gericht aan de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn. De tekst van deze omzendbrief luidt als
volgt:
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Aan alle Gemeentebesturen en
Raden van de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn in de
provincie West- Vlaanderen
Brugge, 13 november 1992
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Dikwijls wordt vastgesteld dat de initiatieven van de provinciale
overheid aan de publieke opinie voorbijgaan of onde,;gewaardeerd
zz;n.
Zoals reeds gesteld in mijn omzendbrief van 6 mei 1986, gepubliceerd
in het Bestuursmemoriaal nr. 16 van 14 mei 1986 is het noodzakelijk
aan deze toestand te verhelpen en de herwaardering van de provincies
binnen het bestel van onze overheidsstructuren ook naar buitenuit te
manifesteren.
Daarom is het dan ook aangewezen, dat de provinciale
mandatarissen, meer dan thans het geval is, betrokken zouden worden
bij officiële bijeenkomsten en plechtigheden in de gemeente en dat zij
hierbij de voorrang zouden genieten die hen krachtens hun
protocollaire rangorde toekomt.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht uw bestuur bereid zijn op
deze wijze een meer uitgesproken band te helpen realiseren tussen de
burgers enerzijds en hun vertegenwoordigers op het provinciale niveau
anderzijds.
Hoogachtend,
De Gouverneur,
Olivier VANNESTE

Het jaar 1993 wordt voor de provincies overschaduwd door het project
"Vlaanderen - Europa 2002" van de Vlaamse Regering dat in schril contrast
staat met de verwachtingen die werden gewekt door het Sint-Michielsakkoord.
Een antwoord op het negeren van de provincies kan dan ook niet uitblijven en
wordt op 1 april 199 3 door de provincieraad verwoord in een motie,
die evenwel geen unanimiteit kan bekomen ( 63 ja-stemmen tegen
7 neen-stemmen) . In deze motie, waarvan de integrale tekst hieronder volgt,
geeft de provincieraad zijn standpunt te kennen over het zogenaamde
intermediair bestuursniveau.

54

• Hoofdstuk 1 / Standpunten van de provincies

De Provincieraad van West- Vlaanderen heeft kennis genomen van
))Vlaanderen - Europa 2002)), een project van de Vlaamse Regering:
De raad betreurt dat:
- geen rekening werd gehouden met de gemeenschappelijke voorstellen
van de Vlaamse provincies en gemeenten aan de Vlaamse Executieve
(1989);

- diverse pogingen tot decentralisatie naar de provincies toe) nooit
ernstig in overweging werden genomen) en geen substantiële
initiatieven werden genomen om de provincies als intermediair
niveau te renoveren of om ze beleids- en bestuursmatig aan te passen
aan moderne noden;
- de Vlaamse Regering) wel Vlaanderen t.a.v. Europa en de wereld
promoot) de noodzaak van een bovengemeentelijke structuur erkent)
daarvoor ondermeer verwijst naar subregio)s, maar voorbijgaat aan
de provincies als democratisch verkozen intermediair niveau;
- de provincie herleid wordt tot een administratie met toegewezen
bevoegdheden en middelen zonder eigen fiscale bevoegdheid;
- de provincie als herkenbare brugfunctie tussen de centrale overheid
en de burger vervangen wordt door surrogaatoverleg - advies - info
structuren;
De raad stelt vast dat:
- de provincies als politieke instelling in Vlaanderen en Europa geen
plaats hebben;
- de Vlaamse Regering in haar project, ))nationaal)) centralisme vervangt door ))Vlaams)) centralisme;
- reeds maatregelen in het onmiddellijk vooruitzicht worden gesteld
voor een herverkaveling van provinciale bevoegdheden naar het
Vlaamse en gemeentelijk niveau toe;
- de Vlaamse Executieve in haar document weliswaar een
intermediair beleidsniveau voorziet, maar faalt, aan te tonen op
welke wijze) de Vlaamse Regering de vertrouwensrelatie met de
burger zal herstellen ofgestalte zal geven aan de relatie met de
gemeentebesturen;
- de Vlaamse Regering voorbijgaat aan belangrijke provinciale
realisaties in diverse beleidsdomeinen, en aan de rol van de provincie
als schakel tussen het gemeentelijk en Vlaams beleidsniveau;
De raad is van mening dat:
- op intermediair niveau een rationalisatie moet doorgevoerd worden
in het onoverzichtelijk amalgaam van instellingen en instanties waar
vaak te weinig democratische controle aanwezig is;
- het tot stand komen van een beleid op Vlaams niveau en de
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doorzicht0heid van bestuurlijk Vlaanderen> gebaat is bij de kwaliteit
van samenwerking tussen de diverse politieke niveaus en niet door
uitschakeling van de provincie als scharnierfunctie.
De provincieraad van West- Vlaanderen pleit hierbij voor volgende
uitgangspositie:
- het centrale niveau dient zich bij voorrang te concentreren op de
algemene beleidsopties) de integratie van Vlaanderen
in de Europese samenleving en het scheppen van de voorwaarden om
tot een betere Vlaamse samenleving te komen;
- het intermediair niveau moet bij voorrang bevoegd zijn inzake het
uitwerken van een gedifferentieerd streekgebonden beleid binnen de
opties die de Vlaamse Regering zich stelt. Een gedecentraliseerd en
niet een gedeconcentreerd bestuur) is hiertoe het aangewezen
instrument;
- prioritair beleidspunt is de opwaardering van de rol van de
provincieraad als hoogste provinciaal orgaan.
Aan de politieke impact van deze motie kan geenszins worden voorbijgegaan.
Bovendien is het duidelijk dat een dergelijke motie - die getuigt van een zeker
vertrouwen van de raad in de toekomst - pas kon gedijen in het positief klimaat
dat met het Sint-Michielsakkoord werd aangebracht.
Ook bij de bespreking van de begroting voor 1994 (vergadering van de
provincieraad van 7 oktober 199 3) is het "Vlaanderen Europa 2002"-syndroom nooit ver weg. Vanuit de meerderheid worden de
bakens uitgezet waarrond de provincie-nieuwe-stijl kan worden opgebouwd,
zowel in relatie tot de gemeenten als de Vlaamse Gemeenschap als intern onder
de provincieraad, gouverneur en bestendige deputatie. De minderheid van haar
kant betokkelt dan weer de snaar van de zogenaamde interne democratisering.
In het licht van de naderende verkiezingen van 9 oktober 1994 krijgen ook de
standpunten van de partijen meer en meer vorm. Voorts kan gewezen worden
op de verhoging van het aantal commissies van de provincieraad van drie naar
zes. Deze verhoging is erop gericht de betrokkenheid bij de beleidsvoering te
bevorderen .

In maart 1994 evenwel dient zich voor de provincies een nieuw perspectief aan
met "Vlaanderen - Europa 2002 "-bis. Reacties op het oorspronkelijke document
en de actualisering van enkele passages, noopten de Vlaamse Regering immers
tot een nieuwe versie . De optie voor de drie bestuursniveaus blijft intact,
doch de uitgesproken apathie voor het provinciaal bestuursniveau ebt weg.
De bedoeling ligt immers voor om met de provincies in dialoog te treden en het
provinciaal beleid te herbekijken ondermeer op haar democratisch functioneren.
Een wijziging van de Provinciewet is op heden evenwel nog steeds een zaak van
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de federale overheid, doch in het Sint-Michielsakkoord werd een regionalisering
van de Provinciewet in het vooruitzicht gesteld zodat binnen afzienbare tijd de
Vlaamse Raad wellicht het laatste woord krijgt over de toekomst van de
provincies.
Tenslotte neemt de provincieraad in zijn vergadering van 30 maart 1995, tegen
de achtergrond van de verkiezingen voor de Kamer, de Senaat en de Vlaamse
Raad van 21 mei 1995, een motie aan waarin de rol en de opdrachten van het
provinciaal beleidsniveau worden uitgetekend en de bakens uitgezet voor een
bestuurlijke samenwerking binnen de nieuwe staatsstructuren. Bovendien wenst
de raad de nieuwe beleidsperiode aan te grijpen om beslissingen te nemen in het
kader van de eigen herwaardering en deze van zijn leden. Deze motie bekomt
(net) geen unanimiteit: 74 ja-stemmen tegen 3 neen-stemmen.
De tekst van de boodschap (memorie van toelichting) luidt als volgt:

1. Uitgangspunten.
1.1.
In tal van beleidsverklaringen en -initiatieven wordt verwezen naar
intenties tot het verder moderniseren van de overheid om haar
fundamentele opdracht mogelijk te maken en systematisch te verbeteren nl. de zorg voor de welvaart en het welzijn van de burgers.
Hierbij worden niet zelden bakens uitgezet voor het bevorderen van de
kwaliteit van het functioneren van de verschillende bestuursniveaus,
het verduidelijken en vereenvoudigen van de onderlinge
samenwerking tussen de verschillende besturen en het verhogen van de
doorzichtigheid en van het democratisch werkingsgehalte van de
overheidsorganen.
Vanuit deze uitgangspunten wordt vooropgesteld dat de overheidsbesturen geen doelstelling op zich mogen zijn maar wel een optimaal
werkend functioneel middel om hoger vermelde doelstelling, de zorg
voor de welvaart en het welzijn, waar te maken.

1.2.
De huidige federale grondwet erkent naast gemeenschappen en
gewesten provincies en gemeenten.
Deze territoriale decentralisatie krijgt haar vertaling in het subsidiariteitsprincipe waarbij men er vanuit dient te gaan dat een beleidsbeslissing op het juiste beleidsniveau dient genomen te worden.
In zulk model komt het er m.a.w. niet op aan om aan maximale
taakverwerving te doen maar moeten er duidelijke afspraken
gemaakt worden omtrent verdeling van bevoegdheden en taken,
teneinde concurrentie, versnippering en overlappingen tussen het
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gewest en de gemeenschap, de 5 Vlaamse provincies en de
308 Vlaamse gemeenten weg te werken.
In zulk een samenwerkingsmodel staat het overleg en het partnership
tussen de verschillende overheden centraal. In zulk een overheidsmodel
weet de burger welk beleidsniveau verantwoordelijk is voor wat.
De staatshervorming op het centrale bestuursniveau, moet nog een
vervolg krijgen voor de gedecentraliseerde besturen,
nl. de herverdeling van de overheidsbevoegdheden. Dit vervolg op de
staatshervorming sluit aan bij datgene wat artikel 162 van de
gecoiirdineerde grondwet inhoudt, nl. »De provinciale en
gemeentelijke instellingen worden bij wet geregeld. De wet verzekert
de toepassing van de volgende beginselen ... 3° de decentralisatie van
bevoegdheden naar de provinciale en gemeentelijke instellingen ... ;;
1.3.
De verschillende fasen van de staatshervorming hebben van de
gewesten en gemeenschappen, centrale en centraliserende beleidsorganen gemaakt die niet alléén een sterke invloed hebben op het
;;reilen en zeilen;; van de lokale beleidsniveaus maar die tevens, vaak
zonder enige vorm van overleg, bepalend optreden.
In de in punt 1.2 geschetste visie van het overheidsfunctioneren,
steunend op het samenwerkingsmodel, is het interveniërend optreden
van de hogere overheid via technieken als ;;deconcentratie;; en
;functionele decentralisatie;; niet aanvaardbaar tenzij onder
welbepaalde voorwaarden .
Deconcentratie en functionele decentralisatie (geënt op een
welomschreven taak) mag er niet toe leiden dat de territoriale
decentralisatie als bestuursvorm wordt uitgehold.
Provincies en gemeenten zijn als territoriaal gedecentraliseerde
besturen met een algemene taakbehartiging, wegens hun schaal en
verworven deskundigheid de aangewezen bestuursvorm ter
behartiging van het provinciaal en gemeentelijk belang.
Beleidsafstemming moet in de eerste plaats gebeuren door inspraak
van de lokale besturen in het tot stand komen van wetgeving en
reglementering en niet door centralisme.
De belangrijkste voorwaarde en spelregel in hoger geschetst samenwerkingsmodel is als volgt te omschrijven : de centrale overheden dienen
hun werkzaamheden toe te spitsen op het uittekenen van de kerntaken
die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de samenleving.
De gedecentraliseerde besturen moeten deelnemen aan het
medebewind en een eigen beleid kunnen gestalte geven en uitvoeren.
M.a.w. ;;deconcentratie)> moet vervangen worden door samenwerking
en overleg met de gedecentraliseerde besturen: de provincies en de
gemeenten.
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1.4.
Decentralisatie en deconcentratie, georganiseerd binnen een
rechtlijnig overheidsmodel, dient eveneens een herverdeling in te
houden van de bestaande (financiële en personele) middelen.

1.5.
Dit overlegmodel moet haar toepassing krijgen in alle facetten die de
verhouding tussen de verschillende overheden bepalen. Zo kan of mag
het niet langer zijn dat zonder enig politiek overleg de hogere overheid
beslissingen treft die organisatorische en statutaire gevolgen hebben op
de lokale overheden (cfr. oprichting gewestelijke afdelingen,
CAO-beleid, .. .).
2. Een volwaardig beleidsniveau.
2.1.
Historische redenen, een gebrek aan een moderne managementswetgeving voor de provincies, maar ook en evenzeer recente evoluties
in het kader van de staatshervorming hebben het intermediaire
niveau diffuus gemaakt (centrumgemeenten met bovengemeentelijke
uitstraling, intercommunales, para-provinciale instellingen,
buitendiensten van de Vlaamse Gemeenschap en van de federale overheid, Vlaamse tot en met de Europese centrale overheden met specifiek
op bepaalde gebieden gerichte beslissingen) waardoor de rol van de
provincies als beleidsniveau vervaagd is.
2.2.
In deze wirwar aan overheidsorganisaties en dito diensten dienen de
provincies de leiding te nemen in de roep naar een noodzakelijke
beleidsordening op het intermediair niveau.
De belangrijkste argumentatie pro-provincie is dat het provinciaal
beleidsniveau de enige democratisch verkozen ))beleidsorganisatie,, is
waardoor het ook verantwoording verschuldigd is aan de bevolking.
Daarnaast hebben de provincies het schaalvoordeel waardoor
beslissingen kunnen genomen worden rekening houdend met de
specifieke demografische, economische, socio-geografische, culturele en
ruimtelijke kenmerken.
De provincie dient m.a.w. erkend te worden als het aangewezen
werkveld voor het uitwerken van een strategisch plan waarin niet
alleen alle streken maar ook alle dynamieken, organisaties en
initiatieven aan bod kunnen komen. De beleidsnota,s over de periode
1994-2000 vanuit de verschillende Vlaamse provincies bewijzen dat
de provincies hun rol opeisen van volwaardig overheidsniveau.
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3. De Provincieraad van West-Vlaanderen pleit daarom voor het tot
standkomen van duidelijkheid op het intermediaire niveau.
3.1.
De Vlaamse provincies zijn het aangewezen democratisch
beleidsniveau om op autonome wijze initiatieven te nemen wanneer
bovenlokale noden zich manifesteren. De notie ))provinciaal belang))
moet bepalend zijn voor een autonome en gedifferentieerde
taakbehartiging. De provincies kennen, beter dan welke beleidsin stantie ook, de noden en de behoeften van hun gebied, van hun
bevolking, van hun gemeenten. Zij moeten ten volle hierop kunnen
inspelen.
Op verschillende domeinen moeten de provincies zich manifesteren als
))doe-provincies? Dit wil zeggen dat zij zelf initiatief dienen te
nemen, zelf dienen te organiseren, zelf dienen te besturen en te
beheren. Dit dient te gebeuren, waar nodig is, in overleg met de
gemeenten of met derden .
3.2.
De provincies moet de mogelijkheid gegeven worden om binnen
algemeen vooropgestelde strategische beleidsdoelstellingen, die als
minimum norm dienen voor elke provincie, de nodige differentiatie
aan te brengen in functie van de eigen noden. Deze beleidsruimte
moet gekoppeld worden aan een objectieve verdeling van de
(financiële) middelen. Het spreekt vanzelf dat bij dit opzet de
Provincieraad het beslissend woord dient te hebben. In het kader van
dit samenwerkingsmodel, is het zoals reeds eerder vermeld niet langer
te verantwoorden dat gedeconcentreerde diensten, de zogenaamde
buitendiensten, instaan voor de uitvoering van sommige beleidsopdrachten wanneer territoriale gedecentraliseerde diensten deze taken
in grotere democratische samenspraak met de streek kunnen
behartigen.
3.3.
Om deze beleidsstrategie mogelijk te maken dienen de provincies in
een vroege fase betrokken te worden bij de beleidsontwikkeling van
hogere overheden althans omtrent de plannen en maatregelen waarbij
de taakverdeling tussen deze hogere besturen en de provincies aan de
orde is en of 1vanneer bepaalde maatregelen financiële repercussies
hebben voor de provincies. Niet zelden keuren centrale overheden
wetten, decreten en besluiten goed waarbij aan de provincies soms zeer
zware financiële lasten worden opgedragen voor de realisatie van
bepaalde initiatieven, zonder dat de Provincieraad of de Bestendige
Deputatie ook maar om advies gevraagd worden. Het voorgesteld
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overleg dient in een zodanig vroeg stadium plaats te vinden dat er
sprake is van een reëel en open overleg over nog niet vastliggende
voornemens zodat zowel de beleidsinhoudelijke als de financiële kant
van de voornemens kunnen besproken worden.
Dit overleg moet gestructureerd worden en de gesprekspartners dienen
de verkozen mandatarissen te zijn.
4. Concrete voorstellen.
4.1.
Beleidsmateries die in belangrijke mate op het intermediaire niveau
gestalte krijgen en georganiseerd worden moeten een algemeen
doelstellingenkader krijgen vanuit de hogere overheid maar dienen
verder in concrete beleidsinitiatieven en reglementeringen vertaald te
worden door de provinciale overheden.
In die zin dienen de provinciale gezondheids- en welzijnsraden
opnieuw opgestart te worden. In deze raden dienen nieuwe problemen
(drugs, alcoholisme, kansarmoede, vereenzaming, .. .) een
beleidsmatige oplossing te krijgen eventueel in overleg met de
gemeenten en het privé-initiatief waar nodig.
In die zin dienen de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen
omgevormd te worden tot daadwerkelijke adviesorganen van de
provincieraden en de bestendige deputaties. Daarbij aansluitend
dienen de strategische planning, de streekplatformen,
de streekmanagers, ... van de Vlaamse overheid geïntegreerd te worden
in één strategisch geheel. Streekontwikkeling dient bij uitstek een
provinciale materie te zijn.
In die zin dient het structuurplan Vlaanderen vertaald te worden in
bindende provinciale structuurplannen.
In die zin dienen provinciale milieuconvenanten opgemaakt en
afgesloten te worden die de gemeenten op een gecoördineerde wijze
helpen in hun gemeentelijk milieubeleid.
Deze provinciale convenanten moeten tevens het milieuvergunningenbeleid mee bepalen.
In die zin dient het mobiliteitsprobleem gecoördineerd te worden
vanuit de provincies.
4.2.
Sommige provinciaal gedeconcentreerde diensten dienen geherstructureerd te worden en onder controle gebracht van de provincie.

4.3.
Sommige intercommunales met een algemene doelstelling nemen
beleidsbeslissingen op sociaal, economisch, cultureel, ruimtelijk en
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milieuvlak voor een hele regio zonder dat er een echte democratische
controle op wordt uitgevoerd. Deze intercommunales dienen
geherorié'nteerd te worden naar het provinciaal beleidsniveau zodat de
Provincieraad de nodige beleidsopties kan bepalen en vastleggen.
De Provincieraad van West- Vlaanderen is echter wel voorstander voor
het verder bestaan van en haar participatie in intercommunales met
beperkte doelstelling.
4.4.
Paraprovinciale instellingen en v.z. w. )s zijn om historische redenen
ontstaan omwille van een onaangepaste provinciewet. Ook deze v.z. w. )s
ontsnappen vaak aan het initiatiefrecht en het controlerecht van de
Provincieraad. Concrete afspraken moeten gemaakt worden om hun
werking in te kapselen in de beleidsopties genomen door de
Provincieraad. De v.z.w. vorm is enkel nog verantwoord voor zover zij
noodzakelijk is om een inhoudelijk en financiële inbreng van partners
mogelijk te maken) of in zover zij door een andere (hogere) overheid is
voorgeschreven.
4.5.
Daarnaast zijn er tal van commissies en comités die op het
middenveld actief zijn die vaak samengesteld zijn door de federale
en/of de Vlaamse regering en afgevaardigden uit verschillende
belangengroepen. Dit actieveld moet worden geïntegreerd in de
provinciale structuur of onder toezicht gebracht van de
Provincieraad.
4.6.

Tevens dient verwezen te worden naar de concrete voorstellen die de
Vlaamse Bestendig Afgevaardigden geformuleerd hebben in het kader
van de voorbereiding van de werkzaamheden van de Gemengde
Studiecommissie. Weliswaar dienen sommigen ervan geactualiseerd te
worden. Toch vormt het document een belangrijk uitgangspunt voor
de heroriëntering van het intermediaire belei1sniveau.
4.7.

De nieuwe taakbehartiging dient formeel ingeschreven te worden in
de nieuwe provinciewet. Deze mag zich niet beperken tot een
opsomming van toegewezen taken. Autonome bevoegdheidsvinding
binnen een notie van ))provinciaal belang)) dient behouden om te
kunnen inspelen op nieuwe noden en behoeften.
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5. Draaischi;f naar lokale overheden.
Provincies dienen een coiirdinerende, stimulerende, ondersteunende en
adviserende rol te vervullen ten aanzien van de lokale besturen met
respect voor de gemeentelijke autonomie. Hierbij moet het accent
liggen op de algemene beleidsplanning.
De provincies beschikken over heel wat kennis, kunde en instrumenten
die een beter beleid mogelijk maken (provinciale milieudiensten,
cultuurdiensten, vormingsinstellingen, .. .) . Vanuit deze beschikbaarheid moet de provincie inhoudelijk dienstbaar blijven naar de
gemeenten en OCMW's en dit in volle respect voor de lokale
autonomie.
De provincies hebben tevens een taak te vervullen van voorlichting,
informatieverspreiding en service.
6. Meer zorg voor een eigen democratische reflex.
De Vlaamse Provincies zullen tenvolle meewerken aan de
reorganisatie van het bestuurlijk middenveld en dit vanuit de zorg
voor een grotere democratische legitimering.
Meer openbaarheid van bestuur op provinciaal niveau is een
noodzakelijke voorwaarde om het hoger geschetste samenwerkingsmodel
mogelijk te maken.
Ook de herwaardering van de provincieraadsleden is een essentiële
voorwaarde voor het hertekenen van het intermediaire niveau.
Wanneer de provincies het intermediair niveau zullen bepalen en
coördineren zal dit dienen te verlopen via de Provincieraad.
Het spreekt vanzelf dat deze nieuwe politieke cultuur in eerste
instantie dient tot ontwikkeling te komen in enerzijds de relatie
))raad - deputatie -gouverneur)) en anderzijds de relatie tussen
))de besturende provinciale 01:ganen)) en ))de provinciale instellingen)).
Tevens dient aan de Provincieraad een grotere beleids- en controlebevoegdheid omtrent de provinciale aangelegenheden en ten aanzien
van provinciale medebewindstaken te worden toegekend.
Om de herwaardering van het provincieraadslid ook materieel
mogelijk te maken dient hun statuut onder de loupe genomen te
worden, vnl. wat betreft hun mogelijkheid tot het nemen van politiek
verlof en een betere materiële en financiële ondersteuning van de
politieke fracties.
De Vlaamse Provincies zullen in dit kader van democratisering van
het provinciaal beleidsniveau de nodige voorstellen doen voor de
herziening van de provinciewet.
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De tekst van de motie luidt als volgt:
De Provincieraad van West- Vlaanderen,
De Provincieraad van West- Vlaanderen stelt vast dat de Vlaamse
. overheid in haar regeringsverklaring van 30 januari 1992
vooropstelde dat '' ... De Vlaamse regering zal, ter bevordering van de
dienstverlening aan de burger, onderzoeken op welk niveau de diverse
beslissingen optimaal kunnen genomen worden. In dat verband dient
de studiecommissie ter uitwerking van een concreet decentralisatiemodel haar werkzaamheden verder te activeren ... De doelstelling
van deze studiecommissie is, de beleidsbevoegdheden op de verschillende
beleidsniveaus te evalueren. Zij zal voorstellen formuleren met het oog
op de verhoging van de efficiëntie van de overheidstaken op de
verschillende beleidsniveaus en de bereikbaarheid voor de burger ... "
De Provincieraad van West- Vlaanderen stelt echter vast dat deze
dialoog tussen de Vlaamse regering en de politiek verantwoordelijken
van de gedecentraliseerde besturen tijdens de afgelopen legislatuur
geen plaats heeft gehad.
Integendeel stelt de Provincieraad vast dat er heel wat beslissingen
door de Vlaamse overheid genomen zijn over de hoofden heen van de
gedecentraliseerde besturen. Vaak werkten en werken deze beslissingen
centralistisch, overlappend, uithollend, concurrentieel en geldverspillend t.o. v. de eigen bestaande initiatieven van de gedecentraliseerde besturen.
Zo heeft de Provincieraad van West- Vlaanderen recent nog kennis
genomen van de beslissing van de Vlaamse regering van
30 november 1994 in verband met de uitvoering van het beleid van
de Vlaamse regering via de provinciale gouvernementen: beleidsopties
inzake de rol van de Gouverneur en de Bestendige Deputatie en
gevolgen voor de or;ganisatie van de diensten en de rechtspositieregeling van het personeel tewerkgesteld in de gouvernementen.
De Provincieraad heeft eveneens kennis genomen van de door de
Vlaamse administratie opgelegde procedure tot oprichting van een
afdeling in de Provincie waarin de personeelsleden behorend tot de
Vlaamse Gemeenschap worden gegroepeerd onder leiding van een
Vlaams ambtenaar-afdelingshoofd.
De Provincieraad stelt vast dat de Vlaamse regering ingevolge een
door haar opgelegde administratieve reorganisatie van de diensten
van de Provincie raakt aan de bevoegdheden van de Provincieraad,
de Bestendige Deputatie en de Gouverneur en in de onderlinge
beleidsafstemming tussen deze organen, zoals deze door de
provinciewet zijn bepaald.
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De Provincieraad herinnert aan artikel 162 van de gecoördineerde
grondwet dat bepaalt: ))de provinciale en gemeentelijke instellingen
worden bij wet geregeld. De wet verzekert de toepassing van de
volgende beginselen ... 3° de decentralisatie van de bevoegdheden naar
de provinciale en gemeentelijke instellingen ... ))

***

De Provincieraad van West- Vlaanderen zal haar politieke rol
evalueren. De provincies beschikken immers, zelfs na de provinciewetswijziging van 1987 over een onvoldoende wettelijk instrumentarium
om hun slagkracht op het intermediair niveau te optimaliseren.
Toch hebben de provincies op belangrijke beleidsdomeinen, initiërend,
ondersteunend en coördinerend gewerkt m.n. in de sectoren milieu,
ruimtelijke ordening, cultuur, sociale zaken, externe relaties, toerisme,
landbouw en infrastructuur.
Door de Provincieraad zijn daarenboven reeds initiatieven genomen,
en zullen tijdens de komende beleidsperiode beslissingen worden
getroffen in het kader van het verbeteren van de werking van de
Provincieraad, de herwaardering van het provincieraadslid en van de
Provincieraad en de democratisering van het provinciaal beleid.
Zo ondermeer:
- de bepalende rol van het Bureau in de activiteiten van de Raad
- de dynamische werking van de beleidscommissies van de Raad
- de overlegfunctie van een Centrale Commissie over de partijgrenzen
heen
- het inzagerecht van de raadsleden en openbaarheid van bestuur
- het nauwer betrekken van de Raad bij het beleid van de Bestendige
Deputatie in de diverse sectoren.
De Provincieraad van West- Vlaanderen vraagt aan de hogere
overheden om geen beslissingen te nemen die het democratisch deficiet
op het provinciaal beleidsniveau in de hand werken.
De Provincieraad van West- Vlaanderen pleit voor een echt
partnership tussen de verschillende democratisch verkozen overheden
en een samenwerking die steunt op overleg en dialoog door de
respectievelijke politiek verantwoordelijken.
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Tevens vraagt de Provincieraad van West-Vlaanderen met aandrang
dat tijdens het begin van de volgende parlementaire legislatuur
wordt werk gemaakt van een totale herziening van de provinciewet.
De Provincie moet immers de motor zijn van een democratische
beleidsvoering op het intermediaire niveau.
Daarom moet aan de Provincie, volgens het beginsel van de
subsidiariteit, de mogelijkheid gegeven worden om binnen algemeen
vooropgestelde strategische doelstellingen, een eigen beleid te voeren
waarvoor de Provincieraad de politieke beleidsverantwoordelijkheid
moet kunnen dragen.
In het kader van de herprofilering van de verschillende beleidsniveaus
moeten de gedeconcentreerde diensten en de functioneel gedecentraliseerde diensten zich integreren in dit dynamisch en democratisch
beleidspatroon.
Medebewind dient inhoud te krijgen vanuit het begrip "provinciaal
belang').
Het vervullen van de medebewindstaken vereist dat de voorbereiding,
de beslissing en de uitvoering van de dossiers onder de politieke
verantwoordelijkheid vallen van de democratisch verkozen Raad.
Enkel op deze wijze kan een gedifferentieerd beleid worden gevoerd
dat rekening houdt met de concrete behoeften en noden van de streek,
van de gemeenten en van derden.
Een eigenlijke bespreking van deze motie en het memorandum van de
Vereniging van Vlaamse Provincies vond plaats in de vergadering van de
provincieraad van 15 juni 1995 . Op 29 juni 1995 keurde de raad de
Beleidsnota 1995-2000 / West-Vlaanderen in perspectief goed bij zitten en
opstaan.
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1.4.1.6.
Slotbeschouwingen.

De provincieraad heeft zich over de jaren heen moeten trachten te manifesteren in
een weinig vertrouwenwekkend klimaat. De door de Grondwet gevoede
verwachtingen nopens een decentralisatie van bevoegdheden naar de provinciale
instellingen werden niet ingelost en de voortschrijdende staatshervorming ging,
op het Sint-Michielsakkoord na, in wezen aan de provincies voorbij. Al te lang
overigens waren de provincieraadsverkiezingen gekoppeld aan de nationale
verkiezingen. Dit heeft de raad duidelijk parten gespeeld. Over de beschouwde
periode waren er - de verkiezingen van 9 oktober 1994 buiten beschouwing gelaten
- niet minder dan vijf provincieraadsverkiezingen (1978, 1981, 1985, 1987 en
1991). De raad bleef dan ook slechts gemiddeld een drietal jaren aan en vernieuwde
zich steevast met ongeveer een derde. Hierdoor moesten telkens een niet gering
aantal raadsleden worden ingewijd in het reilen en zeilen van het provinciaal
instituut. De complexe natuur van de provinciale instellingen (provincieraad bestendige deputatie - gouverneur), het duale karakter van de bevoegdheden
(provinciaal versus algemeen belang) en de ambigue aard van de beleidsvoering
(provinciaal versus paraprovinciaal) vragen op zijn minst enige ervaring en
dossierkennis. Bovendien heeft men van hogerhand de zaken, die er gaandeweg niet
minder eenvoudig op zijn geworden, jarenlang op hun beloop gelaten, alsof
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen aan het instituut provincie voorbijgingen. De luttele wijzigingen aan de Provinciewet bijvoorbeeld steken dan ook
schril af tegen de grondige hervorming van de (thans Nieuwe) Gemeentewet.
Tegen deze achtergrond kreeg het zelfbeeld van de raad gestalte dat zich
veruitwendigde in een gevoelen van miskenning binnen het op gang gekomen
en voortschrijdende staatshervormingsproces. De wet van 6 januari 1984 werd
dan ook eerder binnen die context getaxeerd, dan wel op haar eigenlijke merites
beoordeeld. Niettemin werd met deze wet de toon van de herwaardering gezet.
Het Sint-Michielsakkoord en meer bepaald de bevestiging van het bestaan van
de provincies heeft het zelfvertrouwen van de raad dan weer danig kunnen
opkrikken. De invoering van een zes-jaren-legislatuur mag dan al een belangrijk
feit zijn vanuit het oogpunt van bestuurlijke stabiliteit en tevens de start van de
provincies-nieuwe-stijl inluiden, enige zin voor relativering blijft in de gegeven
omstandigheden niettemin op zijn plaats. Het moet immers duidelijk zijn dat de
zaken niet enkel en alleen op het interne plan kunnen worden beklonken.
Externe ingrepen zijn en blijven noodzakelijk. De raad doet er dan ook goed
aan een balans van het verleden op te maken, een programma uit te werken
zowel op korte als middellange termijn en een strategie uit te stippelen in
functie van een structurele herwaardering. Met de motie van 30 maart 1995
wordt hiertoe alvast een aanzet gegeven.
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1.4.2.
Nota van de Vlaamse bestendige deputaties ten behoeve
van de studiecommissie decentralisatie.
In haar regeringsverklaring van 14 februari 1989 nam de Vlaamse Executieve
zich voor om bij de conceptie en uitvoering van haar beleid in belangrijke mate
een beroep te doen op de provincies en de gemeenten. In samenwerking met de
zoge naamde lokale besturen zou werk worden gemaakt van een ruime decentra lisatie . Een gemengde studiecommissie, waarvan de oprichting reeds op
14 juni 1988 in het vooruitzicht werd gesteld, zou zich toeleggen op de
opstelling en uitvoering van een concreet decentralisatiemodel. Om de realisatie
van dit decentralisatiemodel te bewerkstelligen of althans de besprekingen erover
te stofferen, bezorgden de Vlaamse bestendige deputaties op 27 november 1989
een lijvige nota aan de toenmalige Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
de heer Gaston Geens .
In die nota verwoorden de Vlaamse bestendige deputaties hun visie op de plaats
en opdracht van een modern intermediair niveau. De provincie wordt
beschouwd als een politiek niveau met een eigen politieke verantwoordelijkheid
die zich voor de uitvoering van haar opdracht moet kunnen verlaten op de
nodige financiële en technische middelen. Vanuit de gedachte dat het
intermediair niveau het best geplaatst en in staat is om de algemene centrale
doelstellingen af te stemmen op de concrete lokale behoeften, worden planning
en coördinatie als kerntaken van de provincies vooropgesteld.
Deze principes vinden hun vertaling in concrete voorstellen van decentralisatie
in diverse beleidsdomeinen : welzijns- en gezondheidszorg; jeugd ; economie en
tewerkstelling; cultuur; vorming en scholing; landinrichting, natuurbehoud,
leefmilieu en waterbeleid; infrastructuur en verkeer; toerisme en vrije tijd;
ruimtelijke ordening; huisvesting en tenslotte, informatica.

De "gemengde studiecommissie decentralisatie" werd in 1990 geïnstalleerd,
doch resultaten bleven alsnog uit. De tijd leek nog niet rijp te zijn om de
stereotiepe discussie - in termen van bevoegdheidsopdeling - over decentralisatie te overstijgen en om te buigen in een dialoog over interbestuurlijke
meerwaarde .

68

• Hoofd stuk 1 / Standpunten van de provincies

1.4.3.
Vereniging van Vlaamse Provincies :
een nieuwe dynamiek.
Op 27 maart 1991 werd de v.z.w. Vlaamse Vereniging van Provincies boven de
doopvont gehouden, met als stichtende leden de provincies West- en
Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Brabant. Met de splitsing van de
provincie Brabant en de toetreding van de nieuwe provincie Vlaams- Brabant
nam de vereniging op 27 januari 1995 de benaming "Vereniging van Vlaamse
Provincies" (V.V.P.) aan. Deze vereniging treedt in de eerste plaats op als
belangenverdediger van haar leden en neemt tevens een dienstverlenende functie
waar.
Het interprovinciaal initiatief kwam net op tijd en de vereniging ontpopte zich
gaandeweg als een daadkrachtig en dynamisch instrument. De V.V.P. slaagde
erin om de golf van kritiek die in 199 3 de provincies overspoelde tot haar juiste
proporties terug te brengen en in haar ware context te plaatsen. Met haar druk
bijgewoonde colloquium "De rol van de Provincies in het nieuwe staatsbestel"
(Brussel, 28 januari 1994) heeft de vereniging daarenboven bewezen dat ze de
open confrontatie niet uit de weg gaat.
In het verlengde van haar essentiële opdracht van behoeder van de provincie als
intermediair beleidsniveau neemt de V.V.P. een dienstverlenende functie op zich.
Met het beheer van een studie- en documentatiedienst, de publikatie van boeken
en brochures, de organisatie van studiedagen en info-sessies wenst zij het debat
over de provincies te stofferen en het intermediair niveau beter bekend te
maken. Het driemaandelijks tijdschrift De Provincie - opvolger van het in eigen
beheer uitgegeven Nieuwsflash - vult die "leemte" niet enkel in; het lijkt
bovendien een onmisbare bron te worden voor al wie met kennis van zaken het
debat over de provincies wil volgen of voeren. Aldus draagt de Vereniging van
Vlaamse Provincies bij tot meer coherente standpunten, onder meer via moties,
over de provincieraden heen.
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1.5.
Besluit
Vlaanderen is op zoek naar een toekomstvisie voor het binnenlands bestuur na
de opeenvolgende staatshervormingen. De gemeenten zullen de essentiële
bouwstenen van dit binnenlands bestuur blijven. Dat staat buiten kijf.
Maar over de intermediaire bestuurslaag tussen Vlaanderen en de gemeenten,
blijkt de Vlaamse bouwheer van dit binnenlands bestuur nog te twijfelen .
Is er een intermediair niveau nodig? Zo ja, komt dit toe aan de provincies?
De bestuurskundige architecten hebben projecten op tafel gelegd voor
"provincies nieuwe stijl". De provincies zelf leggen hun palmares voor van meer
dan 150 jaar werking en van een modernisering die de voorbije tien jaar
concrete vorm heeft gekregen. Ze verklaren zich bereid om aan het binnenlands
bestuur verder mee gestalte te geven. In het Sint-Michielsakkoord werden de
provincies bevestigd. Na de verkiezingen van 9 oktober 1994 startten zij voor
het eerst voor een legislatuur van zes jaar.
Toch kan dit alles blijkbaar nog niet iedereen overtuigen. Definitieve keuzen
worden uitgesteld . De bal ligt nog altijd in het kamp van de provincies .
Van hen wordt verwacht dat zij hun onmisbaarheid bewijzen tijdens
voornoemde legislatuur van zes jaar. Alsof het vaststaat dat zij "niet geslaagd"
zijn en een laatste kans krijgen in een "tweede zittijd" . Is zo'n ingesteldheid de
ideale vertrekbasis voor het zo nodige open debat over "provincies nieuwe
stijl"? Wellicht njet. Maar de provincies hebben geen andere keuze dan die
handschoen op te nemen. Zij zullen het meest kans op succes hebben, als zij
erin slagen om zich te identificeren met een aantal kerntaken. Zoals bijvoorbeeld
op het vlak van ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit. Of op het vlak van
huisvesting. Wat het antwoord van de decreetgever zal zijn, moet de toekomst
uitwijzen.
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Hoofdstuk2
Wijzigingen van de provinciewet

2.1.
Inleiding
Pas enkele jaren vóór de periode die in deze publikatie aan de orde is, heeft de
wetgever een gecoördineerde Nederlandstalige tekst van de provinciewet
vastgesteld (wet 27 mei 1975, B.S. 22 augustus 1975). Sindsdien mocht de
provinciewet zich in verschillende wijzigingen verheugen. Dit hoofdstuk geeft
een overzicht van alle wijzigingen aan de provinciewet in de periode van
1978 tot en met 1995. Decreten van het Waalse Gewest m.b.t. het
administratief toezicht blijven buiten beschouwing. Evenmin komt de
uitgebreide regelgeving aan bod die, in de domeinen van het medebewind,
een impact heeft op de bevoegdheden van provinciale organen.
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2.2.
Wet van 10 juli 1979 tot wijziging van de
artikelen 86 en 112 van de provinciewet
(B.S. 4 augustus 1979)
De wet van 10 juli 1979 heeft enkel betrekking op de provinciale betalingen.
De provincies kennen van oudsher een controle a posteriori van het Rekenhof.
Het visum van dit Hof is voorgeschreven vooraleer een betaling wordt
uitgevoerd (art. 112, 2de lid). Weigert het Rekenhof zijn visum, dan kan de
provincieraad toch beslissen dat de betaling zal worden verricht ( art. 112,
derde lid). Blijkbaar was enige argwaan tegenover de provincieraden niet vreemd
aan de regering en de wetgever in 1979 . Art. 112 derde lid werd immers
aangevuld met een motiveringsplicht voor de raad die het visum van het
Rekenhof wilde afdwingen. Terzelfdertijd werd ook het administratief toezicht
op dergelijke raadsbesluiten strenger gemaakt. Door een toevoeging in art. 86
eerste lid, werden ze steeds aan goedkeuring onderworpen. Voorheen was dit
enkel het geval mits verklaring van de gouverneur (art. 86 derde lid).
Deze wijzigingen aan artikel 86 en aan artikel 112, derde lid van de
provinciewet, waren aanvankelijk niet voorzien in het wetsontwerp.
Ze zijn beide het gevolg van amendementen van de regering 38 .
Het getuigt wellicht van het gebrek aan lange termijnvisie dat de wetgever
amper vijf jaar later resoluut zal kiezen voor een versoepeling van het toezicht 39 .
Dezelfde wet voerde een volledig nieuwe tekst in voor artikel 112, vierde lid,
dat de afwijkingen op de normale betalingsprocedures bevat. Het voorafgaand
visum werkt immers vertragend. Het is daarom enkel verantwoord voor
aanzienlijke uitgaven of voor die welke wegens hun aard meer voor betwisting
vatbaar zijn 40 . Betalingen uit kredietopeningen zijn sindsdien mogelijk voor alle
personeelsuitgaven, ongeacht het bedrag ervan, en voor de werkingsuitgaven tot
en met 100 .000 fr. (voorheen 40.000 fr.). Betalingen uit geldvoorschotten zijn
sinds de wet van 10 juli 1979 mogelijk voor alle van hand tot hand betaalbare
bezoldigingen, ongeacht het bedrag ervan, en voor de uitgaven voor werken,
leveringen en vervoer tot en met 20.000 fr. (voorheen 10.000 fr.).
Het maximumbedrag per rekenplichtige bedraagt nu 1.500 .000 fr. (voorheen
750.000 fr.) . Dit laatste bedrag geldt niet voor de betalingen van bezoldigingen.

38
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Beide amen d eme nten werden verantwoo rd met ee n verwij zin g naar discussies in de
parlementaire co mmi ssies n.a.v. de bespreking van het o ntwerp dat de wet van 26 janu ari
1958 is geworden. Zie: Parlementaire bescheiden Senaat, zitting 1977-1978, verslag nr.
315 -2, blz. 2 en 3.
Zie hi erna: wet 4 december 1984.
Parlementaire besc heiden Senaat, zi ttin g 1977 -1978 , Memorie va n toelichting nr. 315-1,
blz . 3.
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Het optrekken van de maximumbedragen was niet meer dan een aanpassing aan
de evolutie van de prijzen 41 . In de toekomst zou de Koning die aanpassing
(regelmatig?) kunnen doen. Dit volgens de evolutie van het indexcijfer der
consumptieprijzen42 . Aanpassingen zijn echter niet gebeurd.
Op vandaag beantwoorden de bedragen van 1979 opnieuw niet meer aan de
economische realiteit.
De nieuwe tekst van het vierde lid van artikel 112 houdt niet enkel een
wijziging van de bedragen in. Een tweede oogmerk was het aanpassen van de
terminologie aan de genormaliseerde economische classificatie.
Vandaar de nieuwe begrippen personeelsuitgaven (economische classificatie : 11)
en werkingsuitgaven ( economische classificatie: 12) voor de kredietopeningen.
Het gebruik van geldvoorschotten wordt niet langer beperkt tot de lonen,
maar wordt uitgebreid tot alle van hand tot hand betaalbare bezoldigingen.
Deze aanpassing vindt haar oorsprong in de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon 43 .

41
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De vorige tekst dateerde reeds van de wet van 18 mei 19 51. De bedragen
beantwoordden bijgevolg niet meer aan de economische realiteiten. Zie: Parlementaire
bescheiden Senaat, zitting 1977-978, Memorie van toelichting nr. 315-1, blz. 3 en 4.
De Koning kon de bedragen dus niet op discretionaire wijze aanpassen. Een
automatische indexering werd overwogen, maar zou in de praktijk tot moeilijkheden
leiden. Zie: Parlementaire bescheiden Senaat, zitting 1977-1978, Memorie van
toelichting nr. 315-1, blz. 4.
Parlementaire bescheiden Senaat, zitting 1977-1978, Memorie van toelichting nr. 315-1,
blz. 2 en 3.
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2.3.
Wet van 6 januari 1984 tot wijziging van
somtnige bepalingen van de provinciewe t
en van de wet van 19 oktober 1921 tot
regeling van de provincieraadsverkiezingen
(B.S. 9 februari 1984)
Vóór de wet van 6 januari 1984 kwam de raad van rechtswege in gewone zitting
bijeen, hetzij op 1 juli, hetzij op 1 oktober (art . 44, lste lid) . Die gewone
zitting duurde in principe slechts veertien dagen. De raad kon de zitting met
acht dagen verlengen. Verdere verlenging kon slechts mits toestemming van de
gouverneur. Vier weken was het absoluut maximum (art. 45).
De Koning of de gouverneur kon de raad ook in buitengewone zitting
bijeenroepen (art. 44, 6de lid ). Alle zittingen werden in naam van de Koning
door de gouverneur geopend en gesloten (art. 43). Buiten deze zittingen waren
alle vergaderingen onwettig; de besluiten van rechtswege nietig, en de
deelnemers strafbaar (art. 90) .
Zoveel is duidelijk: diegenen die de rechtstreeks verkozen raad zó afhankelijk
hebben gemaakt van de Koning en de gouverneur, moeten de provincies slechts
met tegenzin hun autonomie hebben gegund. Deze regeling had eveneens als
neveneffect dat er een onevenwichtige relatie was tussen de beraadslagende en
controlerende raad en het uitvoerend college. De deputatie was immers wél
"bestendig".
De wet van 6 januari 1984 maakte een einde aan dit stelsel van gewone en
buitengewone zittingen. Regering en parlement waren het roerend eens dat de
ratio legis van 1836 om de vergadermogelijkhe den van de raad te beperken was
verdwenen 44 . De nieuwe regeling is duidelijk geïnspireerd op de vergadermoge45
lijkheden van de gemeenteraden .
Volgens het eerste lid van het nieuwe artikel 44 kunnen de provincieraden
vergaderen telkens als de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen
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Parlementaire bescheiden, Kamer, zitting I 982- 1983, Memorie van toelichting nr.
433 -1, blz. 1. Parl e mentaire handelingen, Kamer, vergadering 27 mei 1983 , blz. 2395.
Zowel in de commissies als in de plenaire vergade ringe n ve rded igden verschillende leden
een aantal amendeme nten die ertoe strekten om de provinciale regeling volledig identiek
te maken aa n de gemeentelijke. Zonder succes evenwel. Zie bijvoorbeeld: Parlementaire
bescheiden , Senaat, zi tting 1983 -1984, verslag nr. 433 -4, blz. 3 en 4; Parlementaire
handelingen, Senaat, vergadering 22 december 1983 , blz . 836 ( tussenkomst Geld hof).
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het vereisen 46 . De voorzitter roept de raad bijeen (nieuw art. 44, 2de lid) 47 ;
deze uitnodiging gebeurt (behalve in dringende gevallen) schriftelijk en aan
huis, ten minste vijf vrije dagen voor die van de vergadering en bevat de agenda
(nieuw art. 57, lste lid).
De raadsleden beschikken over initiatiefrecht, zowel voor het bijeenroepen van
de raad (één derde van de raadsleden) als voor het toevoegen van agendapunten
(individueel tot ten minste twee vrije dagen voor de dag van de vergadering;
twee derden in dringende gevallen ter zitting) 48 .
Door deze wijziging werd ook de bevoegdheidsverde ling tussen de raad
en de bestendige deputatie grondig hertekend. Vroeger liet artikel 107 toe dat
de bestendige deputatie besliste over zaken die tot bevoegdheid van de raad
behoorden, wanneer die raad niet vergaderd was. Dit artikel werd afgeschaft.
Ingevolge de innovatie op het vlak van de vergadermogelijkhe den van de raad,
kregen ook een aantal andere artikelen van de provinciewet een aangepaste
redactie4 9 • Naast de gewijzigde vergadermogelijkhe den, bevat de wet van
6 januari 1984, een tweede belangrijke aanpassing. Namelijk van artikel 66,
4de lid, van de provinciewet. Het stelsel van gesplitste kredieten wordt
ingevoerd voor de provincies, zoals dit sinds de wet van 28 juni 1963 reeds gold
voor de rijkscomptabiliteit. Dit stelsel laat toe de uitgavenkredieten te splitsen in
vastleggings- en ordonnanceringskre dieten, als ze betrekking hebben op werken,
leveringen of diensten met een uitvoeringstermijn van meer dan twaalf
maanden 50 .

46
47
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De vroegere artikelen 43, 45, 46 en 90 werden afgeschaft.
De Minister van Binnenlandse Zaken achtte het overbodig om een controleregeling voor
de handelingen van de voorzitter op te zetten. Zie: Parlementaire bescheiden, Kamer,
zitting 1982-1983, verslag nr. 433-4, blz. 3.
Zie de nieuwe artikelen 44, derde lid en 57, tweede, derde en vierde Jid. In de
senaatscommissie gaf de Minister nadere uitleg over het begrip "vrije dag" (volle dag van
0 tot 24 uur), evenals over de uitdrukkingen "schriftelijk overgemaakt aan de voorzitter"
(in ontvangstneming die niet gebonden is aan enige termijn) en "indiening" (het begin
van de uiting van het initiatiefrecht binnen de voorziene termijn, bijvoorbeeld door de
afgifte ter post). Zie: Parlementaire bescheiden, Senaat, zitting 1983-1984, verslag nr.
508-2, blz. 6 en 7.
Het betreft de volgende artikelen :
- artikel 42 (bijeenroeping buiten de hoofdplaats door de voorzitter i.p.v. de Koning);
- artikel 49 (samenstelling bureau na elke volledige vernieuwing i.p.v. bij elke gewone
zitting);
- artikel 66 (stemming begroting uiterlijk op 31 oktober);
- artikel 68 (publicatie rekeningen binnen de maand volgend op de afsluiting i.p.v. de
sluiting van de zitting) ;
- artikelen 106, 112 en 116 (tekstaanpassingen);
- artikel 115 (verslag over toestand van bestuur in oktober i.p.v. bij de opening van de
gewone zitting);
- artikel 137 (verslag arrondissementscommissa rissen tijdens de maand september i.p.v.
één maand voor de gewone zitting).
Parlementaire bescheiden, Kamer, zitting 1982-1983, Memorie van toelichting nr.
433-1, blz. 2 en verslag nr. 433-4, blz. 2, 3 en 5.
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Volledigheidshalve dient tenslotte vermeld dat de wet van 6 januari 1984 ook
nog een aantal andere artikelen van de provinciewet heeft gewijzigd:
- artikel 61 (i .v.m. de reisvergoedingen als de raadsleden gebruik maken van
hun eigen voertuig);
- artikel 50 , tweede lid ( afschaffing goedkeuringstoezicht op het huishoudelijk
reglement van de raad).
Dit belangrijk wetgevend initiatief was een eerste stap om de werking van de
provinciale instellingen te moderniseren. Het hield de erkenning in dat de
provincie een volwaardig en onmisbaar intermediair niveau is. Althans als we de
51
tussenkomsten in plenum mogen geloven .

51
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Parlementaire handelingen, Kamer, ve rgaderin g 27 mei 1983, blz. 2396; Parlementaire
handelin ge n, Se naat, vergadering 22 december 1983 , blz. 836 t.e.m . 841.
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2.4.
Wet van 4 december 1984 tot wijziging
van
bepalingen betreffende het toezicht
handelingen van de provincieoverheden
(
. 22
19 )
De wet van 4 december 1984 heeft ingrijpend de toezichtsregeling op de
provincies versoepeld 52 . Het bijzonder toezicht op bepaalde besluiten van de
provincieraad werd immers afgeschaft. Dit bijzonder toezicht is geregeld
in art. 86 e.v. van de provinciewet. Het kent twee modaliteiten.
Vooreerst zijn er een aantal raadsbesluiten die van ambtswege altijd aan goedkeuring
van de hogere overheid onderworpen zijn (art. 86, lste lid). Voornoemde wet
(art. 3) schrapte dit goedkeuringstoezicht op de besluiten betreffende :
- de leningen ;
- het presentiegeld van de provincieraadsleden ;
- de reiskosten van de bestendige deputatie.
Ook het goedkeuringstoezic ht op de raadsbesluiten tot uitvoering van de
betalingen na voorafgaande weigering van het Rekenhof om het visum te
verlenen, werd afgeschaft. Deze ambtshalve goedkeuring was pas in 1979
ingevoerd (zie hoger, 2.2.). Tenslotte kan de hogere overheid zich evenmin nog
de goedkeuring voorbehouden van de leningsvoorwaarden , zoals dit vroeger het
geval was (art. 86, 2de lid). De bepaling omtrent het vaststellen van de leningsvoorwaarden werd verplaatst naar artikel 73 van de provinciewet ( art. 2 )53 .
Een tweede reeks raadsbesluiten zijn slechts aan goedkeuring onderworpen mits
een voorafgaande verklaring van de gouverneur (de zogenaamde "verklaring van
voorbehoud"). De wet van 4 december 1984 (art. 3) schafte deze mogelijkheid
af voor de besluiten met betrekking tot :
- de oprichting van inrichtingen van provinciaal belang ( art. 86, 3de lid, A);
- de verkrijgingen, ruilingen, vervreemdingen en dadingen met een waarde van
meer dan 100.000 fr. (art. 86, 3de lid, B);

52

53

Dit met het oog op het vergroten van de autonomie en de verantwoordelijkheid van de
provincie. Een gelijkaardig initiatief werd toen trouwens ook genomen t.a.v. de
gemeenten. Zie: Parlementaire bescheiden, Kamer, zitting 1982-1983, Memorie van
toelichting, nr. 3713, blz. 1 en 2.
Nu het goedkeuringstoezicht op de raadsbesluiten over de leningen werd afgeschaft, was
het aangewezen om de bepalingen over het vaststellen van de voorwaarden niet langer in
art. 86 van de provinciewet te behouden, maar toe te voegen aan art. 73, volgens
hetwelk de raad machtiging verleent tot het aangaan van de leningen (Memorie van
toelichting, l.c., blz. 2).
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- het aanleggen van openbare werken geheel of ten dele op kosten van
de provincie, wanneer de gezamenlijke uitgave 50.000 fr. te boven gaat
(art. 86, 3de lid, C).
Dezelfde wet schrapte evenee ns het goedkeuringstoezicht op :
- de overschrijving van een uitgave van de ene afdeling naar de andere of van het
54
ene artikel naar het andere ( art. 67, provinciewet zoals gewijzigd door art. 1 ) ;
- het huishoudelijk reglement van de bestendige deputatie (art. 104,
55
provinciewet zoals gewijzigd door art. 4 ) .
Slechts de volgende besluiten bleven krachtens de provinciewet steeds aan
goedkeuring onderworpen (art. 86, lste lid) :
- de begroting van de uitgaven en de middelen om daarin te voorzien;
- de jaarwedden en de pensioenen van de leden van de bestendige deputatie.
De gouverneur kan d .m .v. een verklaring enkel nog de provinciale reglementen
van inwendig bestuur en de politieverordeningen aan goedkeuring onderwerpen
( art. 86, 3de lid, D )56 .
Het algemeen toezicht op de besluiten van de raad en de bestendige deputatie
bleef ongewijzigd (art. 125 en 89 provinciewet). Besluiten die niet langer aan
goedkeuring onderworpen zijn, vallen uiteraard ook onder dit algemeen
toezicht. De sleutelfiguur voor dit algemeen toezicht is de gouverneur, die in
beroep kan gaan tegen besluiten die buiten de bevoegdheid vallen van de raad
of het provinciaal college ( en dus onwettelijk zijn) of het algemeen belang
schaden.

54
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Deze wij ziging stootte op de meeste weersta nd in de com mi ssie. Zie: Parlementaire
besc heiden, Kamer, 1982-1983, verslag nr. 7 13-2, bl z. 2.
De op heffing van het goedkeuringstoez icht op het hui sho udeli jk regle ment va n de raad
was reeds voorz ie n in het wetsontwerp nr. 433 (zelfde zittin g ) dat de wet van
6 januari 1984 we rd. Z ie: Memorie va n toe li chtin g, l.c., bl z. 3 en 4.
Memorie va n toel ichtin g, l.c., bl z. 2 : "De goedke urin g op verk larin g va n voo rbe ho ud
van de provinciegouverneur wordt behoude n voor de regle menten van inwendig bestuur
opdat zij verder zou kun nen worde n uitgeoefend over de besluiten betreffende de
personeelsformaties en de voorwaarden inzake aanwe rvin g e n bevordering va n het
provi nciepe rsonee l ... De besluiten betreffende de vas tste llin g van de be zold igin gsre gel in gen en de weddeschalen blijven ten aanzien van de uitoefen in g van de voogdij
onde rwo rpe n aan artikel 71, § 1 va n de wet va n 14 feb ru ari 1961 voor eco no mische
expa nsi e, soc ial e vooruitga ng en fin anciee l herste l, zoa ls het gewij zigd werd door de wet
van 27 juli 196 1 ". Zie ook: Rond zendb ri ef dd. 4 januari 1985 aan de gouve rn eurs
( B.S. 6 maart 1985 ).
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2.5.
Wet van 6 juli 1987 tot wijziging van
sommige bepalingen van de provinciewe t
(B.S. 18 augustus 1987)
De wet van 6 juli 1987 telt niet minder dan 22 artikelen.
Duidelijk omvangrijker dus dan de hiervoor besproken wijzigingen van de
provinciewet. Bovendien legde het wetsontwerp een lange parlementaire weg af
vanaf de zitting 1983-1984. Het aanvankelijke wetsontwerp, dat op initiatief van
Minister C.-F. Nothomb werd ingediend, telde amper 6 artikelen. Het was
voornamelijk gericht op een nieuw functioneel evenwicht tussen de bestendige
deputatie en de gouverneur 57 . Zeventien vergaderingen van de Kamercommissie
voor de Binnenlandse Zaken later, kreeg het ontwerp zijn uiteindelijke omvang
van 22 artikelen 58 .
De rol van de gouverneur was het voorwerp van uitvoerige gedachtenwisselingen. Zijn stemrecht in de bestendige deputatie werd door sommigen onder
vuur genomen 59 . De impact van de staatshervorming op zijn rol als regeringscommissaris riep bij verschillende commissieleden vragen op60 .
Ook de vervanging van de gouverneur en de voorbereiding van de dossiers door
de bestendige deputatie, dan wel door de gouverneur leverde stof tot discussie 61 .
De commissie kaartte ook het probleem aan van de dualiteit van het personeel
bij de provinciebesturen (rijks- en provinciepersoneel) 62 . Dit leidde tot
amendementen over de benoeming en de rol van de griffier, over de leiding over
het personeel, over de benoeming van de rijksambtenaren en over het
tuchtrecht. Tenslotte werd ook een debat gevoerd over de toekomstige rol van
de arrondissementscom missarissen63 .
De Senaatscommissie voor de binnenlandse aangelegenheden had aan het
ontwerp ook een hele kluif. Een eerste verslag werd opgesteld na acht
vergaderingen 64 . De tekst aangenomen door de Kamer, ging uit van de volledige
provincialisering van de provinciegriffier. Hij werd benoemd door de
provincieraad en had enkel de leiding over het provinciepersoneel.

57
58
59
60
61
62
63
64

Parlementaire bescheiden, Kamer, zitting 1983-1984, Memorie van toelichting
nr. 781-1.
Parlementaire bescheiden, Kamer, zitting 1983-1984, verslag nr. 781-12.
Verslag, l.c., blz. 9 en 15.
Verslag, l.c., blz. 4 t.e.m. 12.
Verslag, l.c., blz. 12,13 t.e.m. 15, 20 t.e.m. 23.
Verslag, l.c., blz. 13, 18, 19, 32 t.e.m. 47.
Verslag, l.c., blz. 5, 42 t.e.m. 47.
Parlementaire bescheiden, Senaat, zitting 1984-1985, verslag nr. 767-2.
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De Senaatscommissie achtte echter de coördinerende rol van de griffier
onontbeerlijk65 . Na een aantal regeringsamendementen in de openbare
66
vergadering en een aanvullend verslag van de Senaatscommissie groeide de
consensus om de provinciegriffier aan het hoofd te stellen van het gehele
personeel, zowel rijks- als provinciepersoneel. Het aldus gewijzigde ontwerp
67
werd dan opnieuw aan de Kamer voorgelegd •
De voornaamste bevoegdheidsherschikking tussen de bestendige deputatie en de
gouverneur slaat op de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de
provincieraad en de bestendige deputatie . Een nieuw functioneel evenwicht
wordt tot stand gebracht door de wijzigingen aan artikel 106 en 122 van de
provinciewet (art. 8 en 10 van de wet van 6 juli 1987). Het voorafgaand onderzoek van de zaken van provinciaal belang die aan de raad of aan de bestendige
deputatie onderworpen worden, komt toe aan de bestendige deputatie
(art. 106, 3de lid). Daartoe kan het provinciaal college de medewerking
vorderen van de ambtenaren van de bureaus van de provincie (art. 106, Sde lid) .
.De gouverneur blijft zorg dragen voor het onderzoek van alle andere zaken :
m.a.w. een residuaire bevoegdheid (art. 122 ). Voorheen was de gouverneur
exclusief bevoegd voor het voorafgaand onderzoek ( art. 122 oud).
De bestendige deputatie voert de eigen en de door de raad genomen
beslissingen uit (art. 106, 3de lid). Vroeger was de gouverneur in principe met
deze uitvoering belast, maar had de bestendige deputatie een evocatierecht
(art. 124, 2de en 3de lid oud). Een dergelijke beslissing om de uitvoering naar
zich toe te trekken moest gemotiveerd zijn . De gouverneur kon ertegen in
beroep gaan. In theorie een hele ommezwaai dus. Met een grote klemtoon op
de taak van de bestendige deputatie m.b .t. provinciale belangen. In de praktijk is
deze ommezwaai echter minder merkbaar. Dit vooral omdat de administratie in
de praktijk een grote rol speelt bij de voorbereiding en uitvoering en de griffier
de leiding behoudt over zowel rijks- als provinciepersoneel.
Bovendien blijft de gouverneur de briefwisseling ondertekenen. Weliswaar niet
meer qualitate qua, maar als voorzitter van de bestendige deputatie .
De bestendige deputatie kan één van haar leden belasten met het onderzoek van
een zaak, maar dit dient dan geval per geval beslist. Ook de uitvoering van
beslissingen kan aan één van de leden van de bestendige deputatie opgedragen
worden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken moest dit echter
uitzonderlijk blijven 68 .
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Ve rsla g, l. c., bl z. 5, 6 , 7, 11 , 12 t. e. m. 14, 18 , 20 t.e .m. 22 , 35 t.e .m . 37 .
Parleme ntaire bescheiden, Senaat, zitting 1985 -1986, verslag nr. 149 -2.
Zie: Parlem entaire besc heiden , Kamer, zittin g 1986-1987 , nr. 790/ l à 5.
Om zendbrief dd. 19/ 2/ 1988 . And ers : R. Vekem an, 'Wij zigin g van de provinciewet', in :
T.B.P. , nr. 7, juli 1988, bl z. 346 e .v.
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Het functioneren van de bestendige deputatie kreeg een aangepaste regeling in
een nieuw artikel 104 van de provinciewet :
- de waarnemend gouverneur zit het provinciaal college niet meer voor (lid 1) ;
- het reglement van inwendige orde blijft aan de goedkeuring van de raad
onderworpen, maar niet meer aan deze van de Koning (lid 3);
- het gebruik om de agendapunten te laten voorbereiden door een lid van de
bestendige deputatie (verslaggever) volgens een interne bevoegdheidsv erdeling,
wordt formeel bevestigd (lid 4);
- bij staking van stemmen is het voorstel verworpen ; tenzij als de deputatie
zetelt als rechtscollege, dan is de stem van de voorzitter doorslaggeven d (lid 6 ).
Voor het uitoefenen van een rechtsprekende taak worden de procedurele
basisprincipes opgenomen in een nieuw artikel 104 bis.
Het KB. van 17 september 1987 (B.S. 29 september 1987) heeft dit meer in
detail uitgewerkt.
Essentieel zijn de regels tot bescherming van de verdediging :
- schriftelijke behandeling op tegenspraak;
- contradictoir debat op een in principe openbare rechtszitting;
- motivering van elke tussen- of eindbeslissing.
De bestendige deputatie beschikt over ruime instructiemoge lijkheden :
- oproepen en horen van partijen ;
- voorafgaand onderzoek bij overheden en besturen;
- getuigenverhoo r.
Krijgt de bestendige deputatie een duidelijker profilering als beleidsorgaan voor
de zaken van provinciaal belang, dan bevestigt de wetgever de gouverneur
evenzeer duidelijk in zijn rol van regeringscommissaris (art. 124 zoals gewijzigd
door art. 11). Als vertegenwoord iger van de staat, krijgt hij het voorzitterschap
van een interministerië le commissie 69 . Coördinatie en overleg tussen de besturen
en openbare inrichtingen en instellingen van de staat, zijn de taak van die
commissie. Justitie en Landsverdedig ing blijven evenwel buiten dit initiatief.
De diensten van de gewesten en gemeenschapp en kunnen toetreden, maar
deden dat (vooralsnog) niet. Na de verder doorgedreven federalisering betekent
die afwijzende houding zonder meer de stille dood voor de interministerië le
commissie. Is het experiment met horizontale afstemming aan de basis tussen
hiërarchisch gestructureerd e ministeries hiermee ten einde ?

69

Met de nieuwe taak belichaamt de gouverneur de eenheid en het gezag van de centrale
staat in de provincie (Parlementaire bescheiden, Kamer, zitting 1983-1984, Memorie van
toelichting nr. 781-1, blz. 4). Zie ook: K.B. van 4 februari 1988 tot regeling van de
samenstelling en de werkwijze van de interministeriële commissie in de provincie (B.S. 4
maart 1988). In sommige provincies, zoals West- en Oost-Vlaanderen, bestond reeds
vroeger zo'n overleg, maar informeel (Parlementair bescheiden, Kamer, zitting
1983-1984, verslag nr. 781-12, blz. 29).
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De wet van 6 juli 1987 beperkt zich niet tot de taakverdeling tussen de
gouverneur en de bestendige deputatie. Ook de provinciegriffier vormt een
puzzelstuk dat bijdraagt tot het nieuwe beeld van de provinciale verhoudingen.
Hij wordt nl. "geprovincialis eerd". Benoeming, schorsing en afzetting door de
provincieraad komt in de plaats van de vroegere benoeming door de Koning uit
een lijst van drie kandidaten, voorgedragen door de bestendige deputatie
(art. 4, zoals gewijzigd door art. 1 van de wet van 6 juli 1987).
West-Vlaanderen is trouwens de eerste provincie waar deze nieuwe regeling in
de praktijk werd toegepast, toen Hilaire Ost begin 1990 als griffier werd
benoemd . De griffier wordt wel niet 100 % provinciaal. Benoemingsvo orwaarden
en wedderegeling blijven geregeld bij Koninklijk Besluit7°. De wedde van de
griffier wordt een verplichte uitgave van de provincie ( art. 69, eerste lid, 1°,
zoals gewijzigd door art. 3). De griffier blijft ook aan het hoofd staan van het
rijkspersoneel bij de provinciale gouvernement en.
Dezelfde filosofie is terug te vinden in de nieuwe teksten over de arrondissementscommissarissen . Ook daar staat een duidelijker aflijning tussen provinciaal
en algemeen belang voorop. De arrondissemen tscommissaris is een commissaris
van de federale regering voor één of meer administratieve arrondissemen ten
1
(art. 132 zoals gewijzigd door art. 13 van de wet van 6 juli 1987)7 •
Zijn provinciale bindingen worden doorgeknipt. Geen uitvoering meer van
besluiten van de provincieraad en van de bestendige deputatie (nieuw art. 133
ingevoerd door art. 14 van voornoemde wet). Geen leiding meer door de
bestendige deputatie (zelfde artikel). Geen verslaggeving meer aan de bestendige
deputatie, noch over vastgestelde onregelmatigh eden in de registers van de
burgerlijke stand (gewijzigd art. 135 ), noch over de toestand van zijn
arrondissemen t ( art. 137 en 138 zijn opgeheven door art. 19 van de wet van
6 juli 1987) .
De arrondissementscommissarissen worden in de eerste plaats de rechterhand
van de gouverneur. Cruciaal is het nieuwe artikel 139 bis (ingevoegd door art.
20 van voornoemde wet). De gouverneur kan de uitoefening van bepaalde
bevoegdheden of opdrachten die hem bij wet of verordening van algemeen
bestuur zijn toegekend, opdragen aan één of meer arrondissemen tscommissarissen. Een dergelijke opdracht is mogelijk voor het gehele grondgebied van
de provincie of voor een gedeelte ervan ( artikel 139 bis, ingevoerd door art. 20
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K.B. va n 9 maart 1988 tot vaststellin g van de voorwaarden voor benoeming, schorsing
e n afzetting van de provinciegriffier ( B.S. 24 maart 1988 ).
Z ie ook: K.B. van 22 september 198 7 tot vaststellin g va n het gebied waarin de arrondissementcom missarissen hun ambt uitoefenen (B.S. 31 oktober 198 7 ) en K.B. va n 15
oktober 1987 tot vastste llin g van de benoemingsvoorwa arden e n va n het statuut van de
arro ndi sse mentsco mmissarisse n en van de adj unct -arrondissementsco mmissarissen (B.S. 2
december I 987 ) ; laatstgenoemd K.B. werd gewijzigd bij K.B. van 27 juli 1989 (B.S. 12
augustus 1989 ).
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van de wet). De taken die de gouverneurs aan elke arrondissement scommissaris
toevertrouwen lopen sterk uiteen.
Een grote diversificatie van de functie dus. De gemeenschappelijke wettelijke
taken die behouden blijven of werden toegevoegd, zijn immers amper als
kerntaken van de functie te beschouwen. De arrondissement scommissaris is niet
langer belast met het toezicht op het bestuur van de gemeenten die minder dan
5.000 inwoners tellen. De "niet-ontvoog de" gemeenten behoren tot de
administratieve archeologie (artikel 132 en 133, lste lid, zoals gewijzigd door
art. 13 en 14). Ook de jaarlijkse inspectie van de gemeenten verdwijnt als
opdracht (art. 136, lste en 2de lid, opgeheven door art. 17). Het toezicht op
de plattelandspoli tie blijft wel behouden (art. 133, 2de lid).
De jaarlijkse controle van de registers van de burgerlijke stand wordt verruimd
tot de bevolkingsregisters (art. 135, zoals gewijzigd door art. 16).
Een zo grondige hervorming als deze van de wet van 6 juli 1987, kon niet aan
het personeel voorbijgaan. Het rijkspersoneel kon geheel of gedeeltelijk
overgeheveld worden naar het personeel van de provincie (art. 126, 4de lid,
ingevoerd door art. 12). Als idee niet slecht... maar nooit uitgevoerd.
Een gemiste kans. Want ondertussen is de situatie alleen maar complexer
geworden. Het rijkspersoneel is immers op 1 januari 1990 voor het grootste
deel overgeheveld naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Eerst waren er twee, en dan waren er drie. Drie personeelskaders, drie statutaire
regelingen, drie bezoldigingsre gelingen.
Om toch wat eenheid in de verscheidenhei d te brengen, stelt de wetgever de
provinciegriffier aan het hoofd van het gehele personeel, zowel rijks- als
provincieperso neel (art. 120, vijfde lid, zoals gewijzigd door art. 10) 72 •
De hoger reeds besproken afbakening van de bevoegdheden tussen gouverneur
en bestendige deputatie, wordt door de wetgever aangehouden voor de
personeelszake n :
- richtlijnen voor de werkzaamhede n van de diensten komen niet langer
uitsluitend van de gouverneur, maar zowel van de gouverneur voor het
rijkspersoneel als van de bestendige deputatie voor het provincieperso neel
( art. 120, 5de lid, zoals gewijzigd door art. 10 en opheffing van art. 126,
2de lid door art. 12);

72

Deze bepaling is niet aangevuld n.a.v. de overdracht van rijkspersoneel naar het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap.
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- de kandidaten voor een bevordering in niveau 1 worden niet langer voorgedragen door de bestendige deputatie; nu benoemt de Koning de rijks ambtenaren van niveau 1 op voordracht van de gouverneur, die daarbij rekening
houdt met het statuut van het rijkspersoneel ( art. 126, 3de lid, zoals vervangen
door art. 12 ).
Tenslotte voert de wet van 6 juli 1987 ook een nieuwe tuchtprocedur e voor het
provinciepersoneel in. De raad schorst en ontslaat alle personeelsleden , maar kan
dit - zoals het benoemingsrec ht - gedeeltelijk delegeren aan de bestendige
deputatie . Tegen ontslag of schorsing voor een periode van drie maand of meer,
staat administratief beroep open. Ofwel bij de provincieraad tegen een beslissing
van de bestendige deputatie; ofwel bij de toezichthoude nde overheid tegen een
beslissing van de raad.
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2.6.
Wet van 9 august us 1988 tot wijzig ing van
de gemee ntewet , de gemee ntekie swet,
de organi eke wet betreff ende de O.C.M.W.,
de provin ciewet , het kieswe thoek,
de wet tot regelin g van de provin cieraa dsverkie zingen en de wet tot
·
van de
gelijkt ijdige parlem ents- en provin cieraadsv erkiez ingen
( B.S. 13 augustu s 1988)

De aanpassing , ook wel de "pacificati ewet" genoemd, volgde op een nieuwe fase
in de staatsherv orming. Hoofdstu k I van de wet bevat de wijziging van de
provinciew et. Deze bestaat uit het toevoegen van een hoofdstuk III aan titel IX,
luidend als volgt: "het college van provincieg ouverneur s".
Dit hoofdstuk bevat het artikel 131 bis. Het college is samenges teld uit de
provincieg ouverneur s en de vice-gouv erneur van Brabant.
Soms vergadert het college zonder de gouverneu rs van Henegouw en en
Limburg. Namelijk als advies verleend wordt over een tuchtmaat regel tegen een
schepen of een lid van de raad voor maatschap pelijk welzijn van Komen-W aasten
of Voeren.
, Voor het overige bevat artikel 131 bis enkel het principe dat het college een
adviesbev oegdheid heeft. De concrete gevallen vindt men terug in de
gemeente wet, gemeentek ieswet en de organieke wet betreffend e de O.C.M.W .
De adviezen hebben nl. betrekking op de uitoefenin g van het administra tief
toezicht op beslissingen van gemeente overheden of het O.C.M.W . in
Komen-W aasten en Voeren. Het college van provincieg ouverneur s treedt ook op
als administra tief rechtscoll ege in de plaats van de bestendig e deputatie inzake
verkiezing saangeleg enheden in de vermelde gemeente n. De nadere regels voor
de werking van het college van provincieg ouverneur s, zijn vastgestel d bij KB.
van 6 septembe r 1988 (B.S. 7 septembe r 1988).
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-- -- -- -- -- -- -- -- 2.7.
Programmawet van 22 december 1989
(B.S. 30 decen1ber 1989)
Deze program mawet bevat een mini-wijziging aan de provinciewet. Artikel 304
voert immers opnieuw artikel 69, 3° van de provinci ewet in. Dit onderde el in de
opsomm ing van de verplichte uitgaven van de provincie had aanvankelijk
betrekki ng op het onderho ud van de vroegere huizen van arrest en van Justitie .
Dit lid van artikel 69 was eerder opgehev en door de wet van 27 mei 1975 .
Het luidt nu als volgt: "3° De kredieten nodig om de financiële last te dekken
verbond en aan de betrekki ng van brigadecommissaris, bedoeld in artikel 206
van de nieuwe gemeent ewet".
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2.8.
Wet van 15 maart 1991 houde nde
hervor ming van de algeme ne
Rijksc ompta bilitei t en van de provin ciale
compt abilite it
(B.S. 22 111ei 1991)
Deze wet voert het principe van een genormali seerd rekeningsstelsel in voor de
Staat en voor de provincies. Een voorstel van de heer Cooreman en consorten
ligt aan de oorsprong van de wet van 15 maart 1991. Dit voorstel is gebaseerd
op de besluiten van de Commissi e voor de Financiën van de Senaat en op de
eindvoors tellen van de Algemene Afvaardiging tot hervormin g van de
Rijkscomptabiliteit 73 •
Artikel 3 van de wet wijzigt het eerste lid van artikel 66 van de provinciew et als
volgt: "Ieder jaar stelt de Raad de rekeninge n van de provincie over het vorige
dienstjaar vast. De jaarrekeni ng omvat de begroting srekening , de resultaten rekening en de balans. Deze rekeninge n worden aan de raad voorgeleg d samen
met de opmerkin gen van het Rekenhof ''. Deze wijziging treedt in werking op
1 januari 1995.
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Parlementair e stukken, Senaat, zitting 1989-1990, Toelichting nr. 1020-1.
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2.9.
Gewon e wet van 16 juli 1993
tot vervol ledigin g van de federa le
staatss tructu ur
(B.S. 20 juli 1993)

De 400 bladzijden tellende tweede uitgave van het Belgisch Staatsblad van
20 juli 1993 is helemaal gewijd aan de vervolledi ging van de federale
staatsstru ctuur (twee bijzondere wetten en de gewone wet van 16 juli 199 3) .
Met deze wetgeving werd het Sint-Mich ielsakkoor d uitgevoerd en kreeg België
zijn vierde staatsherv orming.
4
Titel VIII van de gewone wet7 bevat de wijzigingen van de provinciew et
(hoofdstu k 1) en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (hoofdstu k 2). De wijziginge n houden verband met de
eerdere grondwets wijziginge n van 5 mei en 18 juni 1993.

5
Volgens het nieuwe artikel 1 van de grondwet7 zijn het Vlaamse en Waalse
Gewest (m.i.v. 1 januari 1995 ) elk ingedeeld in vijf provincies. Brabant maakt
plaats voor Vlaams- en Waals-Brabant. Het tweetalig gebied Brussel-H oofdstad
behoort tot geen enkele provincie meer. Volgens het Sint-Mich ielsakkoor d
mocht de creatie van een tiende provincie echter niet tot gevolg hebben dat het
totaal aantal provincier aadsleden toenam. Per provincie zou een verminder ings76
coëfficiënt toegepast worden . Artikel 219 van de gewone wet wijzigde daartoe
artikel 1 bis van de provinciew et. Het aantal provincier aadsleden varieert volgens
het inwonersa antal van de provincie. In provincies met minder dan 250.000
inwoners zij n er nu 47 raadsleden (i.p.v. 50). Van 250 .000 tot 500.000: 56
(i.p.v. 60) . Van 500.000 tot 750 .000: 65 (i.p.v. 70). Van 750.000 tot
1.000.000 : 75 (i.p.v. 80). Van 1.000.000 inwoners en meer: 84 (i.p.v. 90).
Het aantal provincieraadsleden van Luik is thans vastgesteld op 80 (i.p .v. 86) zolang
deze provincie meer dan 750.000 en minder dan 1.000.000 inwoners telt.

De verminder ing van het aantal raadsleden per provincie bleef dus vrij beperkt.
De discussie over meer fundamen tele verminder ingen om de slagkracht van de

74
75
76

88

Aan de basis ligt het wetsvoorstel ingediend door de heer Langcndries. Z ie:
Parlementair e st ukken, Kame r, zittin g 1992 - 1993 , nr. 897 / 1 t.e.m. 25 en nr. 921 / 1
t.e.m. 3 en Parlementaire stukken, Senaat, zitting 1992 - 1993 , nr. 7 11 / 1 t.e. m . 29.
Naderhand overgenomen in art. 5 van de gecoördineer de grondwet van 17 februari
1994.
Parlementair e stukken , Kamer, zittin g 1992 - 1993, toelichting bi j het wetsvoorstel
nr. 897/ 1, bl z . 51.
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raden te verhogen, werd uit de weg gegaan. Dit vergde ook een aanpassing van
de tabel met de districten en het aantal raadsleden per district ( art. 220 § 2 van
de gewone wet en bijlage 10 bij die wet). De verdeling van de raadsleden over
de kiesdistricten wordt periodiek herzien in het licht van de evolutie van het
bevolkingscijfer. Vroeger gebeurde die herziening binnen de twee jaar na elke
algemene volkstelling. Nu is dit om de tien jaar, nl. binnen twee jaar volgend op
hetzij de volkstelling, hetzij de vaststelling van het bevolkingscijfer door een
ander middel ( art. 2, 3de lid, zoals gewijzigd bij art. 220 § 1 van de gewone
wet)7 7 .
Artikel 5 van de provinciewet bevatte vroeger bepalingen over de
vice-gouverneur van Brabant. Artikel 221 van de gewone wet vervangt dit
artikel 5. Nu bevat dit artikel bepalingen over de volgende commissarissen van
de federale regering: gouverneur (§1) en vice-gouverneur (§2) in het
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Een nieuw artikel 5bis
(ingevoegd door artikel 222 van de gewone wet) voegt in Vlaams-Brabant een
"adjunct van de gouverneur" toe aan de provinciegouverneu r. De gouverneur
van Brussel-Hoofdstad moet zich waarmaken met de uitoefening van de
bevoegdheden die de artikelen 124, 128 en 129 van de provinciewet elders aan
de provinciegouverneu rs toekennen (tenuitvoerlegging van wetten, decreten en
besluiten van algemeen bestuur en van de regeringen van gemeenschappen en
gewest; ordehandhaving) 78 . De vice-gouverneur in Brussel-Hoofdstad en de
adjunct van de gouverneur in Vlaams- Brabant vinden hun reden van bestaan in
de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken. In dat hoge
gezelschap is een arrondissementscommissaris voor het arrondissement BrusselHoofdstad uiteraard overbodig geworden ( art. 132, zoals gewijzigd door art.
227 van de gewone wet)7 9 . Het verdwijnen van de vice-gouverneur van Brabant
vergde ook nog de schrapping van artikel 104, 2de lid van de provinciewet
m.b.t. het waarnemend voorzitterschap van de bestendige deputatie en een
aanpassing van art. 131 bis, lste lid van de provinciewet m.b.t. de samenstelling
van het college van provinciegouverneu rs (art. 225 en 226 gewone wet)8°.
Volgens artikel 96, 2de lid van de provinciewet moet minstens één bestendig
afgevaardigde wonen of verkozen zijn in ieder gerechtelijk arrondissement.
Vlaams- Brabant telt echter slechts één gerechtelijk arrondissement, namelijk
Leuven. Om toch een territoriale spreiding te bekomen, moet één gedeputeerde
gekozen zijn of wonen in het (administratief) arrondissement Halle-Vilvoorde
(art. 223 gewone wet) 81 .
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De territoriale opsplitsing van Brabant in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en
82
Brussel-Hoofd stad, vergt overgangsbepa lingen . Deze kan men lezen in een
nieuwe Titel XI van de provinciewet (artikelen 140 bis t.e.m . 140 sexies,
ingevoerd door art. 228 van de gewone wet). De goedkeuring van de
rekeningen van Brabant voor 1994 wordt toevertrouwd aan de Senaat.
De overname van de pensioenlasten van de gewezen gedeputeerden ,
griffiers en rekenplichtigen wordt geregeld . De aanhangige dossiers worden
verdeeld volgens een territoriaal criterium.

Zoals men merkt, houden de meeste wijzigingen van de provinciewet verband
met het afscheid van Brabant en de komst van Vlaams- en Waals-Brabant .
De gewone wet bevat echter nog één kleine, maar belangrijke wijziging voor alle
provincies : in artikel 100 van de provinciewet worden de woorden "vier jaar"
vervangen door de woorden "zes jaar" ( artikel 224 gewone wet).
De leden van de bestendige deputatie worden nu gekozen voor zes jaar.
Deze aanpassing gaat samen met de wijzigingen in de grondwet en de wet tot
regeling van de provincieraadsverkiezingen, die m.i.v. 9 oktober 1994 voorzien
in gelijktijdige verkiezingen van de provincieraden en de gemeenteraden .
Deze wijziging was reeds lang een verzuchting van de provincies .
Het verdwijnen van de provinciale senatoren, in de nieuwe samenstelling van de
senaat, maakte het nu mogelijk om de provincieraadsverkiezingen los te
koppelen van deze voor het parlement.
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Toelichting bij het wetsvoorstel, l.c. , blz. 55 t .e.m. 57.
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2.10.
Wet van 6 augustu s 1993 betreffe nde de
pensioe nen van het benoem d persone el
van de plaatsel ijke besture n
(B.S. 17 septe111ber 1993)
In deze wet is een beperkte wijziging van de ·provinciewet opgenomen ,
met uitwerking vanaf 1 januari 1994. De omschrijvin g van de verplichte
uitgaven van de provincie m.b.t. de pensioenen voor de bestendig
afgevaardigden, de provinciegriffier en het personeel, wordt aangevuld.
Niet alleen de pensioenen zelf vormen een verplichte uitgave, maar in
voorkomen d geval ook de bijdragen waaruit zij kunnen worden bestreden
(art. 69, 1° en 14°, zoals gewijzigd door artikel 16). Deze wijziging moest een
einde maken aan de gerezen controverse betreffende de wettelijkhei d van de
overeenkom sten tussen de provincies en de O.M.O.B. m.b.t. het beheer van een
pensioenfon ds van een provincie. Immers, verschillende provincies (waaronder
West-Vlaanderen) hadden met de O.M.O.B. overeenkom sten gesloten waarbij
de O.M.O.B. de pensioenen, via een rentecontra ct, verzekert en het financieel,
technisch en administrati ef beheer van de provinciepe nsioenen waarneemt.
Dit had aanleiding gegeven tot opmerkinge n van het Rekenhof 83 .
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Parlementaire bescheiden, Kamer, 1992-1993, Memorie van toelichting, nr. 1012-1,
blz. 6 t.e.m. 8.
Hoofdstuk 2 / Wet van 6 augustus 1993 •

91

2.11.

Wet van 11 juli 1994 tot wijzig ing van de
provin ciewet , de wetten op het gebrui k
van talen in bestuurszalcen, gecoör dineer d
op 18 juli 1966, de dienst plichtw etten,
gecoör dineer d op 30 april 1962, alsook de
nieuw e gemee ntewet
(B.S. 19 juli 1994)

Hoofdstu k I van deze wet, bevat de wijziginge n aan de provinciew et.
De hoofdbrok is een aanvulling van de overgangs bepalinge n in verband met
Brabant. Titel XI van de provinciew et, pas ingevoegd door de gewone wet van
16 juli 1993, krijgt er de artikelen 140 septies, octies en novies bij . Dit om een
aantal moeilijkhe den op te lossen di e het gevolg zijn van het gelijktijdig 84
verdwijnen van Brabant en het oprichten van de twee nieuwe provincies .
Artikel 140 septies (i ngevoegd door artikel 6 van de wet) belast de aanstaand e
Gouverne urs van Vlaams- en Waals-Bra bant tot 31 december 1994 met de
voorberei ding van de overhevel ing van personeel en de overdrach t van
goederen, rechten en verplichtin gen. Met deze regeling worden regeringscommissarissen als verantwoo rdelijken aangewez en voor de overgangs periode,
85
in afwachtin g van de representa tieve overheden van de nieuwe provincies .
Artikel 140 octies (ingevoegd door artikel 7 van de wet) voorziet in een
overgangs regeling op begroting sgebied, d.m.v. voorlopig e kredieten voor de
provincies Vlaams-B rabant en Waals-Bra bant; de provincier aad van Brabant
keurt die nog goed vóór 30 septembe r 1994.
Artikel 140 novies tenslotte (ingevoeg d door artikel 8 van de wet) beslecht het
lot van de Brabantse reglement en en verordeni ngen in het algemeen,
en de belastinge n, taksen en opdeciem en in het bijzonder.
Een tweede thema is de verplichte verblijfplaats van een aantal personen:
de gouverneu r en de vice-gouv erneur van Brussel-H oofdstad verblijven niet
noodzakel ijk te Brussel; iedere andere plaats van het administra tief
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Parlementair e bescheiden, Senaat, 1993-1994, Memorie van toelichting nr. 1094 -1,
bl z . 1 en 2.
Memorie van toelichting, l.c., blz. 2. Talrijke amendeme nte n wijzen e r op dat deze
overga ngsregel in g all erm in st unanieme steun genoot in de se naatscomm issie.
Z ie: Parlementair e bescheiden, Senaat, 1993 - 1994, vers lag nr. 1094-2 , bl z. 9 t.e.m. 17 .
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arrondissemen t Brussel-Hoofd stad die de Koning aanwijst, is ook mogelijk
( art. 5, zoals gewijzigd door artikel 1 van de wet) ; noch de gouverneur,
noch de adjunct van de gouverneur van Vlaams Brabant hoeven nog in de
hoofdplaats van de provincie te verblijven ; iedere andere plaats van de provincie
die de Koning aanwijst na advies van de provincieraad, kan ook ( art. 5 bis en
art. 126, lste lid, zoals gewijzigd door artikel 2 en 5 van de wet); de provinciegriffier moet in de provincie verblijven, en dus niet noodzakelijk in de
hoofdplaats van de provincie ( art. 120, 8ste lid, zoals gewijzigd door artikel 4
van de wet). Zoals men uit de aard van deze wijzigingen kan afleiden, zijn deze
er onder meer op gericht om tegemoet te komen aan praktische verzuchtingen
van sommige personen 86 . Wat uiteraard ook een legitiem motief is.
De minister wees er in de senaatscommissie ook op dat deze wijzigingen zijn
ingegeven door het feit dat de federale regering geen verblijfplaats meer zal ter
beschikking stellen van de gouverneurs van de nieuwe provincies 87 .
De wet bevat tenslotte een laatste wijziging die onze aandacht verdient.
In de provinciewet wordt een vaste datum opgenomen voor de installatievergadering van de volledig vernieuwde provincieraad 88 . Dit is de tweede vrijdag
die volgt op de dag van de verkiezingen, om 14 u. Dit is een langere
.tussenperiode dan vroeger gebruikelijk was. In de Koninklijke besluiten die de
provincieraden ontbonden, werd de installatievergadering in de regel voorzien
op de eerstvolgende vrijdagmorgen 89 . De vraag naar de continuïteit van de
openbare dienst krijgt door dit gegeven meer belang.
Vroeger waren de ministers van Binnenlands Zaken gewonnen voor een
continuïteit van de provinciale macht door de bestendige deputatie indien het
uitstel een potentiële schade kon veroorzaken90 . O.i. terecht. De bestendige
deputaties zijn immers verkozen voor zes (vroeger vier) jaar (artikel 100
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Parlementaire bescheiden, Senaat, 1993-1994, Advies van de Raad van State, nr. 1094-1,
blz. 14: "Volgens de gemachtigde van de minister beoogt die bepaling sommige
moeilijkheden op te lossen die zich thans voordoen met betrekking tot de effectieve
naleving van het huidige artikel 126, eerste lid, van de provinciewet".
Parlementaire bescheiden, Senaat, 1993-1994, verslag nr. 1094-2, blz. 2. Naar verluidt
zijn de meeste gouverneurs er trouwens niet op gesteld om in die paleizen te verblijven
(verslag, l.c., blz. 5 ).
Sinds de tweede wereldoorlog was deze steeds bij KB, vastgesteld, zelfs na gewone vernieuwing, Zie: memorie van toelichting, l.c., blz. 3 t.e.m. 6.
Het regeringsontwerp voorzag eveneens in een bijeenroeping op de eerste vrijdag die op
de dag van de verkiezing volgt. In de senaatscommissie was men van oordeel dat
dergelijke haast niet meer te rechtvaardigen was, nu de raden geen provinciale senatoren
meer dienden te verkiezen. De minister trad dit standpunt bij met de overweging dat een
verlenging van de termijn een gunstige invloed kan hebben op het democratisch gehalte
van de onderhandelingen die tot een meerderheid moeten leiden en op de kwaliteit van
de meerderheidsakkoo rden. Zie: verslag, l.c., blz. 28 t.e.m. 30.
Ministeriële omzendbrieven aan de Gouverneurs dd. 1/10/71 en 23/10/81.
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provinciewet). Zolang deze termijn niet verstreken is, komt aan het mandaat van
de gedeputeerden geen einde van rechtswege. Het verlies van de hoedanigheid
van provincieraadslid betekent weliswaar dat aan de verkiesbaarheidsvereiste niet
langer meer is voldaan. Het verlies van een verkiesbaarheidsvereiste heeft echter
in principe geen "automatisch" gevolg. Dit verlies moet eerst vastgesteld
worden door de instantie die bevoegd is om de vervallenverklaring uit te
spreken . Dit is de provincieraad, die deze niet kan vaststellen vóór de installatievergadering. De minister van Binnenlandse Zaken was n .a.v. de verkiezingen op
91
9 oktober 1994, echter een andere mening toegedaan .

2.12.
Wet van 28 december 1994
tot wijziging van de nieuwe gemeente wet
en van de provincie wet
(B.S. 19 januari 1995)
Artikel 2 van deze wet, die in werking treedt op 1 januari 1995,
vervangt artikel 4, tweede lid, van de provinciewet. Om tot provinciegriffier te
kunnen worden benoemd, wordt een leeftijdsvoorwaarde ingeschreven,
namelijk ten minste 25 jaar oud zijn. Voorheen was dit ten minste 35 jaar.

2.13.
Wet van 17 januari 1995, tot wijziging van
sommige bepalinge n van het Gerechte lijk
Wetboek met betrekkin g tot de
voordrac hten en van artikel 64 van de
provincie wet
( B.S. 6 april 1995)
In artikel 64 van de provinciewet worden de woorden "artikel 99 van de
Grondwet" vervangen door "artikel 151 van de Grondwet". Dit is louter een
technische aanpassing aan de nieuwe nummering van de gecoördineerd e
grondwet.
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Ministe ri ële om zendbrief aan de Go uverneurs dd. 6 o ktober 1994.
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2.14.
Decreet van 22 februari 1995 tot regeling
van
administrati ef toezicht
op de provincies in bet Vlaams Gewest
( B.S. 28 tèbruari l 5)
Het decreet van 22 februari 1995 vervangt, voor de Vlaamse provincies,
de regeling van het administratief toezicht die in de provinciewet is opgenomen
(art. 65, 86, 87, 88, 89, 91 en 125), evenals deze voorzien in de eenheidswet
van 14 februari 1961 (art. 71). Het Vlaams Gewest put de bevoegdheid om
dergelijke regeling uit te vaardigen uit artikel 7 van de bijzondere wet van
8 augustus 1980, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 92 .
De nieuwe toezichtsregeling trad in werking op 1 april 1995. De volgende
uitgangspunten stonden de decreetgever voor ogen 93 :
- een verhoogde doorzichtigheid van optreden voor de bevolking door het
gebruik van eenvoudige en klare procedures;
- een snelle rechtszekerheid voor het aan toezicht onderworpen bestuur door
het bepalen van beperkte en eenvormige termijnen;
- een onafhankelijke en snelle behandeling van eventuele bezwaren;
- een verhoogde aandacht voor de openbaarheid van bestuur.
Voor de realisatie van deze doelstellingen creëerde de decreetgever een regeling
die in grote mate afgeleid is van het gemeentelijk toezichtsstelsel 94 .
Het decreet van 22 februari 199 5 bevat slechts voor een beperkt aantal
beslissingen een vorm van bijzonder toezicht. Enkel de raadsbesluiten over de
personeelsformatie (art. 4 en 5), de begroting (art. 16 en 17) en de schuldherschikking (art. 18) zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Vlaamse
regering. In vergelijking tot artikel 86 van de provinciewet is dit dus niet langer
het geval voor de besluiten betreffende de middelen om in de uitgaven te
voorzien en de wedden en pensioenen van de gedeputeerden. Provinciale
reglementen van inwendig bestuur en politieverordeninge n kunnen evenmin nog
door een verklaring van de gouverneur aan goedkeuring worden onderworpen.
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Het Waalse Gewest werkte reeds vroeger een eigen regeling uit, nl. het decreet van 20
juli 1989.
Omzendbrief BA-95/04, dd. 22 februari 1995, van de Vlaamse minister bevoegd voor
Binnenlandse Aangelegenheden (B.S. 28 februari 1995); J. Delanghe, 'Een nieuwe
toezichtsregeling voor de provincies', in: De Provincie, 1994/2, blz. 9 e.v.
Namelijk: het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van
het administratief toezicht op de gemeenten en het decreet van 24 juli 1991 houdende
regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht op de handelingen
betreffende tucht- en sommige ordemaatregelen genomen ten opzichte van het
gemeentepersoneel bedoeld in de nieuwe gemeentewet.
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Voor besluiten waarbij een tuchtstraf of een preventieve schorsing wordt
opgelegd, voorziet het decreet in een administratieve beroepsproced ure bij de
Vlaamse regering ( art. 6 tot en met 15 ). De regeling is vrij gedetailleerd en
biedt stellig meer houvast dan het vroegere summiere artikel 63, derde lid,
van de provinciewet.
Alle andere besluiten zijn onderworpen aan algemeen administratief toezicht.
De Vlaamse regering krijgt op twee manieren kennis van die besluiten .
Enerzijds krijgt de regering een lijst met een beknopte omschrijving van alle
besluiten van de provincieraad (art 19). Anderzijds is voor bepaalde belangrijke
beslissingen bovendien het toesturen van een eensluidend afschrift verplicht
(art. 20). Onder deze laatste regeling vallen de besluiten van de raad betreffende
het administratief statuut, de weddeschalen, bezoldigingsre gelingen,
vergoedingen en toelagen van het provinciepersoneel. Deze verplichting geldt
ook voor de belastings- en retributieregle menten, de raadsbesluiten betreffende
verwervingen en vervreemdinge n van onroerende goederen waarvan de waarde
hoger is dan 10 miljoen frank en de besluiten van de provincieraad of de
bestendige deputatie met betrekking tot overheidsopdr achten ( ontwerp en
gunning) met een totale waarde hoger dan 10 miljoen frank exclusief B.T.W.
De provinciegouv erneur behoudt de schorsingsbevo egdheid (art. 21 § 1,
voorheen art. 125 provinciewet). De Vlaamse regering kan besluiten die de wet
schenden of het algemeen belang schaden, vernietigen. Dit kan zich voordoen
ofwel na rechtvaardigin g van een geschorst besluit (art. 21 § 2 en§ 3),
ofwel rechtstreeks (art. 21 § 4). Dit rechtstreekse vernietigingsre cht van de
Vlaamse regering is nieuw. Voorheen waren de provincies niet verplicht om
besluiten of lijsten toe te sturen aan de Vlaamse regering. Deze laatste kon
slechts optreden na het (schorsend) beroep van de gouverneur.
In het decreet komen uniforme termijnen voor: vijftig dagen voor de
goedkeuringen en voor de schorsing of rechtstreekse vernietiging van besluiten
waarvan een afschrift dient ingestuurd ; dertig dagen voor de schorsing of
rechtstreekse vernietiging van besluiten die voorkomen op de lijst.
Als nieuwe maatregel om de openbaarheid van bestuur te bevorderen,
is voorzien dat de lijst met provincieraadsbesluiten ter inzage ligt en
gepubliceerd wordt in het bestuursmemo riaal.

Hoe kunnen we deze nieuwe toezichtsregeli ng evalueren? Wat het bijzonder
toezicht betreft, getuigt het decreet van dezelfde ingesteldheid om het toezicht
te versoepelen, zoals eerder ook reeds voor de gemeenten het geval was .
Minder besluiten zijn aan goedkeuring onderworpen. De eenvormige en
bindende termijnen bieden meer rechtszekerheid. Vroeger waren de termijnen
verlengbaar of ontbraken ze zelfs in bepaalde gevallen.

96 •
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Toch ervaren de provincies de eindbalans niet echt als positief.
Door de procedures voor het algemeen toezicht op de gemeenten getrouw te
kopiëren, worden de provincies opeens geconfronteerd met een toezicht
"op afstand" door de Vlaamse regering (en administratie). Ongetwijfeld een
centralistisch trekje van het nieuwe decreet. Het toezicht ter plaatse door de
gouverneur als regeringscommissaris, hoewel blijkbaar gewantrouwd,
blijft echter behouden. Net zoals de preventieve controle van het Rekenhof,
dat aan de bevelschriften tot betaling zijn visum dient te verstrekken
( art. 112 provinciewet). Dergelijke controlesystem en ontbreken op gemeentelijk
vlak. Bovendien moeten de provincies nu rekening houden met termijnen van
dertig of vijftig dagen voor het algemeen toezicht. Voorheen was de gouverneur
gehouden om zijn schorsend beroep in te stellen binnen de tien dagen.
Hoeft het dan te verwonderen dat velen die vertrouwd zijn met de eigenheid
van de provinciale organisatie, menen dat de decreetgever aan die eigenheid is
voorbijgegaan, door het toezichtsdeère et zonder meer af te leiden van het
gemeentelijk toezichtsstelsel95 1

95

0. Coenen, 'Is er nood aan een nieuwe toezichtsregeling voor de provincies?', in:
De Provincie, 1994/2, blz. 21 e.v.
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2.15.
Wetgevin g in het vooruitzi cht
De huidige stand van de wetgeving is voor de provincies geen eindpunt.
Het is zelfs geen rustpunt. De handhaving van de provincies in het
Sint-Michielsa kkoord heeft het debat over de provincies aangezwengeld .
Niemand blijkt nog tevreden met het huidig functioneren van de provincies.
Vanuit nagenoeg alle partijen verdringen kamerleden en senatoren zich om
ingrijpende voorstellen tot wijziging van de provinciewet in te dienen 96 .
De provincies van hun kant, formuleren via de v.z.w. V.V.P. hun eigen wensen .
Enkel van regeringszijde blijft het voorlopig stil. De minister verklaart zich te
zullen aansluiten bij een eventuele consensus die in de parlementaire commissies
tot stand zou komen over de verschillende voorstellen.
Of de kans groot is dat zo'n overeenstemm ing er snel komt, is echter nog de
vraag. Over de algemene doelstellingen van een hervorming blijkt nochtans een
vrij grote eensgezindheid te bestaan : de provincies moeten worden gemoderniseerd en gedemocratise erd. Maar die ambitie is groot en de begrippen
modernisering en democratiserin g vaag. Hoeft het dan verwondering te wekken
dat de concrete voorstellen soms vrij ver uit mekaar liggen?
Zo lijkt de toekomstige rol van de gouverneur zonder meer een twistpunt te
kunnen worden. De v.z.w. V.V.P. is van oordeel dat de provinciegouv erneur
voorzitter met stemrecht van de bestendige deputatie kan blijven .
Voor de beoogde democratiserin g volstaat het een vraag- en informatierech t toe
te kennen aan de provincieraadsleden tegenover de gouverneur9 7 .
Volgens sommige ingediende wetsvoorstellen daarentegen is de gouverneur
louter een regeringscommissaris. Hij mag hoogstens zonder stemrecht de

96
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Zo li gge n bij voorbeeld in de se naatscommi ssi e voor binnenl and se aan ge legenhed en o .m .
de volgend e voo rstellen te r tafel:
- 690 -1 ( 1992 -199 3), voo rstel va n we t to t wij zigin g van de provinciewet met betrekkin g
to t het in zage- en interpell atierech t va n provin cie raadslede n (Taverni er en Darras ) ;
- 833 -1 ( 1992 -1993 ), voo rstel va n we t to t in voegin g va n ee n artikel 66 bis in de
provinci ewet ( Dicrickx en Darras);
- 101 7-1 ( 1993 - 1994 ), voorstel van wet o m de provin cies te de mocratise ren (De Loor
c.s ) ;
- 1020- 1 ( 1993 -1994 ), voorstel van wet tot wij zigin g va n de provin ciewet ( Buchman
c.s.);
- 1022 - 1 ( 1993 -1994 ), voorstel van wet ho ud end e de rec htstree kse verki ezin g va n de
go uvern eur van de provin cie (Buchm an c. s.) ;
- 1037-1 ( 1993 -1994 ), voo rstel van wet tot wij zigin g van de provin ciewet e n va n de wet
tot regelin g van de provincieraadsverki ezin gen (Darras en Tave rnier ).
D e ProJ1in cie, 1994, nr. 3, bl z. 4 7
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bestendige deputatie bijwonen en er het woord voeren, zoals in de
provincieraad98 . Of hij valt volledig buiten de raad en het uitvoerend college,
tenzij zijn aanwezigheid is gevorderd99 . Andere wetsvoorstellen gaan uit van een
totaal andere visie. Een rechtstreeks verkozen gouverneur neemt er bijna
presidentiële allures aan, en heeft zelfs het benoemingsrec ht van de deputatie leden 100.
Naast de verschillende opties over de rol van de gouverneur, bevatten de
wetsvoorstellen een aantal interessante denkpistes die niet onvermeld kunnen
blijven 101 :
- formaliseren van de controlerende, coördinerende , stimulerende, ondersteunende en adviserende functie van de provincies ;
- versterken van de controletaak van de provincieraad t.o .v. de bestendige
deputatie en de gouverneur d .m.v. een inzage-, vraag- en informatierech t,
ook over het medebewind en een constructieve motie van wantrouwen tegen
het college of één of meer leden ervan ;
- invoeren van een formele controle door de raad op v.z.w.'s, intercommuna les
en de G.O.M.;
- regelen van de actieve en passieve openbaarheid.
Dergelijke voorstellen zijn ingrijpend. Ze zullen ongetwijfeld nog veel stof tot
discussie geven.

98
99
100

l0l

Senaat, 1017-1 ( 1993 -1994), De Loor c.s.
Senaat, 1022 -1 ( 1993 -1994 ), Darras en Tavernier.
Senaat, 1022 -1 (1993 -1994 ), Buchman c.s.; zie ook: Kamer, 1428-1 (1993 -1994 ),
wetsvoorstel houdende rechtstreekse verkiezing van de gouverneur van de provincie
( Pierco en Verwilge n ) ; dit wetsvoorstel voorziet eveneens in de rechtstreekse verkiezing
van de gouverneur, maar gewaagt niet van een benoemingsrecht van de deputatieleden.
Zie voorname lijk de hoger genoemde voorste llen ingediend door enerzijds Dar ras en
Tavern ier en ande rzijds De Loor c.s.
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12.16.
Besluit
De periode van 1984 tot 1995 kende talrijke wijzigingen van de provinciewet.
Deze waren bovendien ingrijpend voor de provinciale werking. Voornamelijk de
wijzigingen in 1984 (vergadermoge lijkheden raad en verlichting administratief
toezicht), in 1987 (verhouding gouverneur - bestendige deputatie) en in 1993
(legislatuur van zes jaar) waren toonaangevend . Sinds de wetswijzigingen op het
einde van de vorige eeuw (wetten van 27 mei 1870, 18 mei 1872 en
30 december 1887) was de provinciale organisatie niet meer zo ingrijpend onder
handen genomen. Afgaande op de ambitieuze wetsvoorstellen die op het
federale niveau ter tafel liggen, lijkt men verder te willen werken aan de
provinciale modernisering. Soms lijkt het wel dat de provincie een model moet
worden voor de andere bestuursniveaus.
Schijn kan echter bedriegen. De debatten in de parlementaire commissies blijken
niet al te snel te vorderen. De wil van de indieners van de wetsvoorstellen om de
provincie te moderniseren, zou we l eens niet aanwezig kunnen zijn bij hun
collega's kamerleden en senatoren. In het Sint-Michielsakkoord is trouwens de
regionalisering aangekondigd van de organieke wetgeving inzake de provincies
en de gemeenten 1° 2 . Wanneer zal dit gebeuren? Zal de federale wetgever nog
voordien in de provinciewet fundamentele wijzigingen aanbrengen?
Zal de Vlaamse raad nadien eenzelfde koers varen? Open vragen, waarvan de
toekomst van de provincies zal afhangen.

102

100

Parlementaire bescheiden , Kamer, zitting 1992 -1993, wetsvoorstel tot vervoll ediging van
de federale staatstructuur, toelichtin g nr. 897 / 1, bl z. 3.

• Hoofdstuk 2 / Besluit

De samenstelling
van de
provincieraad
van West-Vlaanderen

1978-1994

Hoofdstuk 1
Uitslagen
van de provincieraadsverkiezingen
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1.1.
IGesomschrijving
Provincieraadsleden worden rechtstreeks verkozen door de provincieraadskiezers.
De verzameling van deze kiezers die aan een bepaalde verkiezing deelnemen
noemt men een kiescollege. De kiescolleges worden geografisch georganiseerd.
De provincieraadsverkiezingen hebben plaats per kiesdistrict, die elk een
kiescollege vormen. Ieder kiesdistrict bestaat uit één of meer kieskantons.
In de referteperiode 1978 -1994 hebben er zich geen wijzigingen voorgedaan in
de omschrijving van de kiesdistricten noch van de kieskantons.
West-Vlaanderen telt 12 kiesdistricten en 25 kieskantons, als volgt verdeeld over
het grondgebied van de provincie (bijlage bij artikel 2 van de Provinciewet zoals
vastgesteld via art. 220 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging
van de federale staatsstructuur in bijlage bij deze wet) (zie kaart 1, blz 104):
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H et tweede deel van de studie van L. Schepens over de provincieraa d van
West-Vlaanderen handelt over de periode 1921 -1978. In de ze studie zijn ni et altijd de
resultaten vermeld van de provincieraadsverkie zingen va n 17 december 1978.
Om de continuïteit va n de gegevens te ve rze keren, werden die opgenomen in onze studie
omtrent de uitslagen van de provincieraadsverkie zingen.
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Arrondissement Kiesdistrict
Brugge

Veurne

Brugge

Veurne

Kieskantons

Gemeenten

Brugge

Brugge, Beernem, Blankenberge,
Damme, Jabbeke, Knokke-Heist,
Oostkamp, Zedelgem, Zuienkerke

Torhout

Torhout

Veurne

Veurne, Alveringem, De Panne,
Koksijde

Nieuwpoort

Nieuwpoort

Diksmuide

Diksmuide

Diksmuide

Diksmuide, Houthulst, Koekelare,
Kortemark, Lo- Reninge

Oostende

Oostende

Oostende

Oostende, Bredene, De Haan,
Middelkerke

Gistel

Gistel, Ichtegem, Oudenburg

Roeselare

Roeselare

Roeselare, Ledegem, Moorslede

Izegem

Izegem

Izegem, Ingelmunster

Lichtervelde

Lichtervelde

Hooglede

Hooglede, Staden

Tielt

Tielt, Ardooie, Pittem

Meulebeke

Meulebeke, Dentergem

Oostrozebeke

Oostrozebeke, Wielsbeke

Ruiselede

Ruiselede, Wingene

Kortrijk

Kortrijk, Anzegem, Kuurne,
Lendelede, Zwevegem

Avelgem

Avelgem, Spiere-Helkijn

Harelbeke

Harelbeke

Harelbeke, Deerlijk, Waregem

Menen

Menen

Menen, Wevelgem

Ieper

Ieper

Ieper, Langemark- Poelkapelle

Zonnebeke

Zonnebeke

Vleteren

Vleteren

Wervik

Wervik

Poperinge

Poperinge

Mesen

Mesen, Heuvelland

Roeselare

Tielt

Kortrijk

Ieper

Tielt

Kortrijk

Poperinge
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Kaart 1
Provincie West- Vlaanderen: kiesomschrijving
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1.2.
Mandaten
Het aantal provincieraadsleden is vastgesteld in artikel 1 bis van de provinciewet.
Vanaf de verkiezingen van 10 maart 1974 telde de Westvlaamse provincieraad
90 zetels. Dit artikel 1 bis van de provinciewet werd evenwel gewijzigd door
artikel 219 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de
federale staatsstructuur (B.S. 20 juli 1993). De provincieraad van
West-Vlaanderen telt vanaf de provincieraadsverkiezingen van 9 oktober 1994
84 leden.
De zetels in de provincieraad dienen te worden verdeeld over de kiesdistricten.
Ieder district telt zoveel keren een raadslid als de provinciale deler in zijn
bevolkingscijfer begrepen is. De provinciale deler wordt verkregen door het
bevolkingscijfer van de provincie te delen door het totaal van de toe te kennen
zetels. De overblijvende zetels worden toegewezen aan de districten met het
grootste nog niet vertegenwoordigde bevolkingsoverschot. De verdeling van de
raadsleden over de kiesdistricten wordt om de tien jaar herzien en bij koninklijk
besluit met het bevolkingscijfer in overeenstemming gebracht binnen twee jaar
volgend op hetzij de volkstelling, hetzij de vaststelling van het bevolkingscijfer
(art. 2 P.W.).
Indeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten.
Kiesdistrict

Aantal provincieraadsleden
K.B. 10.03.1977
(B.S. 12.03.77)

K.B. 15.03.1984
(B.S. 17.03.84)

K.B. 15.10.1993
(B.S. 29.10.93)

Brugge
Diksmuide
Ieper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne

21
4
6
3
12
6
5

21
4
6
3
12
6
5

20
4
6
2

11
6

11
6

10

5
7
4

5
7
4

4

Provincie

90

90

84

11

5
5
6
5
6
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1.3.
Tijdstip van de verldezingen
Artikel 29 van de provinciekieswet bepaalt thans dat de gewone vergadering van
de kiescolleges met het oog op de vernieuwing van de provincieraden plaats
heeft op dezelfde dag als die bepaald voor de vernieuwing van de
gemeenteraden. De gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van
de gemeenteraden heeft van rechtswege plaats om de zes jaar, op de tweede
zondag van oktober. De eerste maal dat provincieraadsverkiezingen samenvielen
met gemeenteraadsverkiezingen was op 9 oktober 1994.
Voordien waren de provincieraadsverkiezingen gekoppeld aan de parlementsverkiezingen, meer bepaald de senaatsverkiezingen . De provincieraden dienden
immers de provinciale senatoren te verkiezen. Wanneer de senaat werd
ontbonden en er voor de rechtstreeks verkozen senatoren verkiezingen werden
georganiseerd, achtte men het wenselijk dat de provinciale senatoren ook
zouden verkozen worden door een college, in casu de provincieraad,
dat zich aan het verdict van de kiezers had onderworpen.
De koppeling van de ontbinding van de provincieraad aan deze van de Senaat
gebeurde echter niet van rechtswege. Artikel 56quater van de Grondwet
bepaalde immers dat, in geval van ontbinding van de Senaat, de Koning de
provincieraden kon ontbinden.
Wanneer die koppeling er niet was, werden de provincieraadsverkiezingen
gehouden de eerste zondag die volgde op het verstrijken van een termijn van
vier jaar, welke inging op de dag waarop de vorige verkiezing had plaatsgehad.

Provincieraadsverkiezingen

K.B. tot ontbinding van de
provincieraden

17.12.1978
08.11.1981
13 .10.1985
13.12.1987
24 .11.1991
09 .10.1994

14.11.1978
05.10.1981
02.09.1985
08.11 .1987
17.10.1991
van rechtswege (art. 29 P.K.W.)
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1.4.
IGezerskorps
Om tot de verkiezingen te worden toegelaten moet de kiezer opgenomen zijn
op de kiezerslijst. Uitzonderingen zijn voorzien voor wie niet ingeschreven is,
maar wel het vereiste attest kan voorleggen dat hij de hoedanigheid van kiezer
bezit, of voor degene die wel is ingeschreven maar waarvan vaststaat dat hij die
bevoegdheid niet meer bezit.
De kiezerslijst vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum,
het geslacht en de hoofdverblijfplaats, voor elke persoon die voldoet aan de
kiesbevoegdheidsvoorwaarden. De lijst wordt volgens een doorlopende
nummering en eventueel per wijk van de gemeente opgemaakt, ofwel in
alfabetische volgorde van de kiezers, ofwel geografisch volgens de straten.
Tot aan de wet van 30 juli 1991 tot wijziging van het kieswetboek dienden de
gemeenten jaarlijks een lijst van de kiezers op te maken. Overeenkomstig de
aanhef van artikel 14 van het kieswetboek, zoals het werd gewijzigd bij wet van
5 juli 1976, maakte het College van Burgemeester en Schepenen elk jaar op
1 april een lijst op van de op die datum in het kiezersregister ingeschreven
personen. Door de wet van 11 december 1984 werd die vaste jaarlijkse datum
gewijzigd. De kiezerslijst werd voortaan jaarlijks opgemaakt op de eerste dag van
de maand voor die waarin de gewone verkiezing plaats moet hebben.
Deze jaarlijkse kiezerslijst is thans afgeschaft, zoals door de wet van 30 juli 1991
ook de verplichting tot het houden van een afzonderlijk kiezersregister werd
afgeschaft.
Maar naast de jaarlijkse lijst diende vroeger ook telkenmale er een verkiezing
(zowel voor het Europees parlement, de Kamer, de Senaat, de Provincieraad of
de Gemeenteraad) georganiseerd werd, een aanvulling op deze jaarlijkse lijst te
worden opgemaakt. Meestal werd echter een nieuwe lijst opgemaakt.
Het is deze verplichting die thans behouden werd. De kiezerslijst dient alleen
nog te worden vastgesteld bij de voorbereiding van een vergadering van de
kiescolleges.
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De provincieraad in zitting in de raadszaal van het Provinciaal Hof, 1990.
De stijlvolle neogotische provincieraadszaal is al meer dan een eeuw de vaste
vergaderplaats van de raad: het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge werd
immers in 1892 in gebruik genomen.
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In de referteperiode 1978-1994 werden kiezerslijsten opgesteld op
volgende tijdstippen :
Kiezerslijst

Reden opmaak kiezerslijst

01.04.1978
14.11.1978
12.03.1979
01.04.1979
01.04.1980
01.04.1981
05.10.1981
01.04.1982
01.08.1982
01.04.1983
19.03.1984
01.04.1984
02.09.1985
01.09.1986
01.09.1987
08.11.1987
01.08.1988
01.04.1989
01.11.1989
01.10.1990
17.10.1991
01.04.1994
01.08.1994

van rechtswege
Parlements- en prov.verkiezingen 17.12.1978
Europese verkiezingen 10.06.1979
van rechtswege
van rechtswege
van rechtswege
Parlements- en prov.verkiezingen 08.11.1981
van rechtswege
Gemeenteraadsverkiezingen 10 .10 .19 82
van rechtswege
Europese verkiezingen 17.06.1984
van rechtswege
Parlements- en prov.verkiezingen 13.10.1985
van rechtswege
van rechtswege
Parlements- en prov.verkiezingen 13.12.1987
Gemeenteraadsverkiezingen 09.10.1988
Europese verkiezingen 18.06.1989
van rechtswege
van rechtswege
Parlements- en prov.verkiezingen 24.11.1991
Europese verkiezingen 12.06.1994
Prov. en gemeenteraadsverkiezingen 09.10.1994

Aantal kiezers
721.034
727.559
783.153
724.976
728.332
737.696
797.929
798.507
805.643
805.758
817.863
812.401
823.865
826.592
831.728
834.738
840.434
843.798
843.998
846.953
853.599
861.493
862.508

Op de kiezerslijst worden die personen opgenomen die kiesgerechtigd zijn.
Artikel 1 van de provinciekieswet, zoals vastgesteld bij wet van 26 juli 1948
bepaalde dat kiezer voor de provincieraad was, zonder onderscheid van geslacht,
zij die voldeden aan de vereisten om kiezer te zijn voor de Wetgevende Kamers
en ingeschreven waren op de lijst van de parlementskiezers die gold op de
datum van de provincieraadsverki ezingen. Ingevolge de wijziging van artikel 47
van de grondwet (grondwetswijzigin g dd. 28 juli 1981) werd de kiesgerechtigde
leeftijd voor de parlements- en provincieraadsverki ezingen van 21 jaar op 18 jaar
teruggebracht. Dit effect is zichtbaar in de kiezerslijst dd. 5 oktober 1981 :
er zijn 60.233 kiezers meer dan op de kiezerslijst dd. 1 april 1981. Een zelfde
effect was reeds zichtbaar bij de Europese verkiezingen van 10 juni 1979,
waar de leeftijd om kiesgerechtigd te zijn ook op 18 jaar was vastgesteld:
55.594 kiezers meer dan op de kiezerslijst dd. 14.11.1978. De kiezerslijst
dd. 1 april 1979 daalde met 58.177 kiezers t.o.v. deze van de Europese verkiezingen, omdat opnieuw de leeftijd van 21 jaar werd in aanmerking genomen.
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1.5.
l(andidat en
Velen voelen zich geroepen om in de provincieraad te zetelen,
maar slechts 90 (84) zijn uitverkoren.
Verkiezing

Aantal kandidaten
444
516
580
567
594
712

17.12 .1978
08.11 .1981
13.10.1985
13 .12.1987
24 .11.1991
09.10 .1994

Ondanks de vermindering van het aantal mandaten bij de verkiezingen van
9 oktober 1994, blijken er zich meer kandidaten te hebben aangeboden dan bij
vorige verkiezingen. Deze stijging is niet alleen het gevolg van het groter aantal
lijsten, maar ook van het groter aantal volledige lijsten dat werd ingediend.
Verkiezing

Aantal lijsten

Volledige lijsten

Onvolledige lijsten

63
80
97
88
81
110

49
52
65
60

14
28
32
28
9
27

17.12.1978
08 .11 .1984
13 .10.1985
13.12 .1987
24.11.1991
09.10 .1994

72

83

Het groter aantal lijsten bij de laatste provincieraads verkiezingen kan gedeeltelijk
worden toegeschreven aan het samengaan van de provinciale verkiezingen met
de gemeenteraads verkiezingen. Een aantal plaatselijke lijsten, die frequenter
opkomen bij de gemeenteraads verkiezingen, hebben klaarblijkelijk ook de stap
gewaagd naar de provinciale verkiezingen. Bij de provincieraads verkiezingen van
24 november 1991 kunnen slechts 4 lijsten als niet-behorende tot de
traditionele lijstindieners worden beschouwd. Bij de provincieraads verkiezingen
van 9 oktober 1994 zijn dat er al 12 . Maar voornamelijk het feit dat, naast de
traditionele partijen als CVP, SP, VLD en VU ook Agalev, het Vlaams Blok en
WOW in alle districten lijsten hebben ingediend, is verantwoordeli jk voor de
stijging van het aantal lijsten (Agalev volledige lijsten in 12 districten, Vlaams
Blok volledige lijsten in 11 districten en WOW volledige lijsten in 6 districten).
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1.6.
De uitslag van de verldezingen
Provincieraadsverkiezingen waren gekoppeld aan parlementsverkiezin gen.
Aan dat "euvel" werd een einde gesteld door het Sint-Michielsakkoo rd, dat o.a.
zijn juridische vertaling vond in de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (B.S. 20 juli 1993). De provincieraadsverkiezingen worden gekoppeld aan de gemeenteraadsverk iezingen (art. 274 van de
gewone wet van 16 juli 1993, waarbij artikel 29 van de provinciekieswet werd
gewijzigd). Een vergelijking van de op 9 oktober 1994 behaalde resultaten van
beide verkiezingen is aangewezen, evenals een onderzoek naar evoluties in de
provincieraadsverkiezingen gedurende de referteperiode.

1.6.1.
Afwezige kiezers, blanco en ongeldige stemmen
1.6.1.1.
Volgens de recentste volkstelling van 1 maart 1991 telt de provincie
West-Vlaanderen 1.106.829 inwoners.Voor de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 waren er 862.508 kiezers ingeschreven
op de kiezerslijsten (77,92 % van de inwoners zoals vastgesteld bij de laatste
volkstelling).
Van de ingeschreven kiezers daagt een aantal niet op voor de stemverrichtingen.
Voor de provincieraadsverkiezingen van 1994 boden 54.045 kiezers zich niet
aan in het stembureau. Er werden immers slechts 808.463 stembiljetten
( of 93,73 % van de ingeschreven kiezers) in de stembus gevonden.
Deze kiezers zijn niet noodzakelijk onwettig afwezig. Kiezers, die in de
onmogelijkheid zijn aan de stemming deel te nemen, mogen de reden van hun
onthouding, met de nodige verantwoording aan de vrederechter doen kennen
(art. 38 PKW, art. 207 KWB) (zie tabel I, blz. 130-131).
Voor de gemeenteraadsverki ezingen van 9 oktober 1994 daagden blijkbaar
9 kiezers minder op dan voor de provincieraadsverkiezing, nl. 808.454 kiezers
voor de gemeenteraadsverki ezingen tegen 808.463 kiezers voor de provincieraadsverkiezingen (zie tabel II, blz. 132-133). Wanneer we de cijfers per district
in beide tabellen vergelijken zijn er nog grotere verschillen merkbaar,
bijv. 81 kiezers voor wat het district Oostende betreft.
Logischerwijzer zou er geen verschil mogen zijn. De stemming voor de
provincieraads- en gemeenteraadsverki ezingen greep immers gelijktijdig en
onder dezelfde voorwaarden plaats. Iedere kiezer die zich aanbood kreeg twee
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stembiljetten. Het aantal in de stembussen gevonden biljetten zou dus moeten
identiek zijn. We veronderstellen niet dat een kiezer slechts één stembiljet in de
stembus steekt en het andere wegmoffelt. De voorzitters van de stembureaus
zouden daarop moeten toezien.
De enige verklaring voor deze verschillen is naar onze mening terug te vinden
bij de telverrichtingen. Deze worden afzonderlijk georganiseerd voor beide
verkiezingen. Wie enige ervaring heeft in stemopnemingsbur eaus weet dat de
inhoud van de stembussen die ter telling worden aangeboden niet altijd klopt
met wat er op de stembus wordt vermeld. De voorzitter van het
stemopnemingsbur eau zal dan vertrekken van zijn eigen telling, tenzij hij deze
controle niet doet en uitgaat van de cijfers die op de stembus zijn vermeld.
Blijkbaar moeten er dan in de stemopnemingsbur eaus "correcties" gebeuren.
Deze vaststelling kan alleen maar het pleidooi voor geautomatiseerde stemming
versterken.
Los van bovenstaande vaststelling kunnen we aan de hand van de vergelijking
van het absenteïsme bij de diverse verkiezingen ( zie tabel III, blz. 134)
vaststellen dat het aantal afwezige kiezers stijgt bij elke verkiezing en dat hoe
verder de te verkiezen instellingen van de kiezer afliggen hoe groter het
absenteïsme is. Wanneer we deze cijfers vergelijken met de cijfers vermeld voor
de provincieraadsverkiezingen in L. Schepens' De provincieraad van
West-Vlaanderen 1921/1978104, dan lijkt de stijging van de cijfers vanaf 1978
een normale evolutie. De hoge cijfers vóór 1978 zijn moeilijk te verklaren, tenzij
we uitgaan van de vaststelling van de heer Schepens dat voor de aanpassing van
het kiezersregister door de wet van 1976 er nauwelijks conclusies kunnen
getrokken worden uit het percentage ingeschreven kiezers dat niet deelneemt
aan de stemming, omdat die kiezersregisters niet aangepast waren.
De stelling dat in de groei van het absenteïsme de bevolkingsvergrijzing een
belangrijke rol speelt 105 , wordt door onze gegevens bevestigd.
Zowel het kiesdistrict Oostende als het kieskanton Oostende scoren het hoogst
wat de afwezige kiezers betreft (8,21 % en 9,33%). Ook bij het groeperen van
het absenteïsme bij de gemeenteraadsverk iezingen scoort Oostende het hoogst
(tabel IV, blz. 134 en tabel V, blz. 135). De vergrijzing van de Oostendse
bevolking zal hierin een belangrijke rol spelen. De vaststelling dat de kust het

104

105

L. Schepens, De provincieraad van West-Vlaanderen 1921-1978, blz. 168:
De afwezigheid van de ingeschreven kiezers bedraagt in
1921: 10,60%;
1932:7,15%;
1949: 4,98%;
1958: 5,65 % ;
1968: 9,34%;
1974: 8,63 % ;
1978: 3,90 %.
J. Ackaert, De Gemeenteraadsverkiezingen, Davidsfonds, Leuven, 1994, blz. 28.
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hoogst scoort qua absenteïsme wordt bevestigd door de rangschikking van de
Westvlaamse gemeenten op basis van het absenteïsme bij de gemeenteraadsverkiezingen (tabel VI, blz . 136) . Negen kustgemeenten (Brugge incluis) scoren
het hoogst wat het absenteïsme betreft. Alleen De Haan valt hier in positieve zin
uit de toon. Dit stemt overeen met de vaststelling dat in West-Vlaanderen het de
kustgemeenten zijn, di e de sterkste vergrijzing van de bevolking kennen 106 .

1.6. 1.2.
Wij hebben de opkomstplicht bij verkiezingen, maar de kiezer beschikt over de
mogelijkheid om blanco te stemmen en zo lang er nog niet gea utomatiseerd
gestemd ,vordt in West-Vlaanderen, kan hij ook nog ongeldig ste mmen .
En de kiezer maakt gretig gebruik van deze mogelijkheden, alhoewel dat nogal
kan verschillen van verkiezing tot verkiezing. Tabel VII, blz. 137 plaatst de
gegevens in verband met de blanco en ongeldige stemmen bij de verkiezingen
van de Westvlaamse provincieraad in zijn historische en in de nationale context.
Wat hierbij opvalt is dat het aantal blanco- en ongeldige stemmen bij de
Westvlaamse provincieraadsverkiezingen de nationale score bij de provincieraadsverkiezingen overtreft. Maar ook wat de andere verkiezingen betreft worden de
provincieraadsverkiezingen slechts overtroffen door de Europese verkiezingen.
De hoge score blanco- en ongeldige stemmen is een trend die zich vanaf 1949,
met uitzondering van 1958 , reeds voordeed 107 .
Wanneer we de kiesdistricten vergelijken (tabel VIII, blz. 138 ), stellen we vast
dat het aantal blanco- en ongeldige stemmen het hoogst ligt in het kiesdistrict
Tielt (12,04%). Het kiesdistrict Tielt scoort wel het laagst wat de an-vezige
kiezers betreft ( tabel IV, blz. 134 ). Merkwaardig genoeg telt het kiesdistrict
Brugge het geringst aantal blanco- en ongeldige stemmen. Het groot aantal
lijsten in het kiesdistrict Brugge kan hierbij een positieve invloed uitgeoefend
hebben. Wanneer de kiezer de mogelijkheid niet heeft om een proteststem uit te
brengen , neemt hij blijkbaar zijn toevlucht tot een blanco- of ongeldige stem.
In tabel IX, blz. 139 werden de blanco- en ongeldige stemmen voor de
provincieraadsverkiezingen per kieskanton verge leken met de blanco- en
ongeldige stemmen die bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gegroepeerde
gemeenten van het provinciaal kieskanton werden uitgebracht. Voor de
kieskantons Torhout, Wervik, Vleteren, Zonnebeke, Nieuwpoort, Poperinge en
Lichtervelde is de vergelijking des te significanter, omdat deze kieskantons
slechts uit een gemeente bestaan, wat de vergel ijkin g tussen beide verkiezingen
vergemakkelijkt (zie voor de indeling Deel II, hoofdstuk 1, 1 kiesomschrijving ).

106
10 7
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0. Vanncstc, H u isvesting en sted elijl,e fun cties in West- Vlaa n deren: een verschu iJ1e11d
perspectief R ede J1oor de Prm,i11cieraad van Wcst- Vlaande1-en, 17 n ovember 1994, bl z. 14 .
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Bij deze tabel kunnen er een aantal opmerkelijke vaststellingen gemaakt worden.
Het laagste aantal blanco- en ongeldige stemmen bij de provincieraadsverkiezingen in het kanton Lichtervelde (7,30 %), is nog hoger dan het hoogste
aantal blanco- en ongeldige stemmen bij de gegroepeerde gemeenteraadsverkiezingen in het kieskanton Menen (6,71 %). Het is ook hoger dan het
hoogste aantal blanco- en ongeldige stemmen bij de afzonderlijk beschouwde
uitslagen van de gemeenteraadsverk iezingen, nl. de gemeente Oostrozebeke met
6,96% (zie tabel X, blz. 140).
Het kieskanton Vleteren, dat enkel bestaat uit de gemeente Vleteren, biedt wel
een hoogstmerkwaardig beeld. Bij de provincieraadsverkiezingen telt dit
kieskanton 15,71 % blanco en ongeldige stemmen, wat meteen de hoogste score
is per kieskanton. Maar bij de gemeenteraadsverki ezingen is de gemeente
Vleteren met 3,33 % blanco- en ongeldige stemmen de hekkensluiter van de per
kieskanton gegroepeerde gemeenten. Gelijkaardige situaties zijn merkbaar bij
bijv. het kieskanton Mesen (14,24%) en de gegroepeerde gemeenten Mesen en
Heuvelland (=kieskanton Mesen) met 4,33 %. Uit de sociografische gegevens
blijkt dat Vleteren en Mesen in de ganse referteperiode geen verkozenen hadden
voor de provincieraad.
Het groot aantal blanco- en ongeldige stemmen kan erop duiden dat de
provincie als instelling de kiezer minder rechtstreeks aanspreekt, zeker in
vergelijking met het gemeentelijk niveau. Daarbij zal de band tussen de
verkozenen en de kiezers een grote rol spelen.

1.6.1.3.
Tenslotte werd nagegaan welk het gezamenlijk percentage is van de
ingeschreven kiezers die afwezig waren en blanco of ongeldig hebben gestemd,
wat relevante informatie kan opleveren in de discussie omtrent het al of niet
afschaffen van de opkomstplicht. Tabel XI, blz. 141 geeft de rangschikking van
de kiesdistricten, terwijl tabel XII, blz. 142 opnieuw de vergelijking maakt
tussen de kieskantons voor de provincieraadsverkiezingen en de gegroepeerde
gemeenten van deze kieskantons. In tabel XIII, blz. 143 wordt de rangschikking
gegeven van de gemeenten op basis van het aantal afwezige kiezers en blanco en
ongeldige stembiljetten bij de gemeenteraadsverki ezingen van 9 oktober 1994.
Significant hierbij is dat in het kieskanton Nieuwpoort, dat enkel bestaat uit de
gemeente Nieuwpoort, bij de provincieraadsverkiezingen de kaap van 20 % van
de ingeschreven kiezers werd overschreden. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen scoort de gemeente Nieuwpoort hoog met 13,01 %.
Bij de provincieraadsverkiezingen valt op dat de eerste drie plaatsen worden
ingenomen door kieskantons die uit één gemeente bestaan, waar bij de
gemeenteraadsverki ezingen voor wat Vleteren en Zonnebeke het percentage
afwezige en blanco- en ongeldige stemmen toch heel wat geringer is.
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Wat voor dergelijke kieskantons echter geen konstante is. Voor Lichtervelde,
Torhout, Wervik en Poperinge liggen de percentages niet zo extreem uit elkaar.
De invloed van plaatselijke kandidaten bij de provincieraadsverkiezingen zal
hierbij wel een belangrijke rol spelen.
Uit al deze tabellen blijkt duidelijk dat er voor de provincie in het algemeen en
de provincieraadsleden in het bijzonder een belangrijke taak is weggelegd met
betrekking tot het valoriseren van hun ambt.

1.6.2.
De stemcijfers.
1.6.2.1.
Het stemcijfer van iedere lijst is het totaal van de geldige stembiljetten voor een
lijst. Het stemcijfer wordt bekomen door de optelling van de stemmen bovenaan
de lijst uitgebracht of de ermee gelijkgestelde en de stemmen uitgebracht naast
de naam van een kandidaat of de gelijkgestelde. In de referteperiode werd voor
de provincieraadsverkiezingen de kieswetgeving op dit vlak gewijzigd. Voor de
ver~iezingen van 1978, '81, '85, '87 en '91 werd het geldende systeem van de
parlementsverkiezingen gebezigd. Lijststemmen waren de stemmen uitgebracht
bovenaan de lijst, alsook de stembiljetten waarop de kiezer een stem had
uitgebracht naast de naam van meer dan één kandidaat-titularis van dezelfde
lijst. Waren daarenboven ook lijststemmen de stembiljetten waarop de kiezer een
stem had uitgebracht bovenaan de lijst en tevens naast de naam van meer dan
één kandidaat-titularis van dezelfde lijst. Een naamstem was de stem uitgebracht
naast de naam van één kandidaat, alsook de stembiljetten waarop de kiezer
bovenaan op een lijst en tevens naast de naam van één kandidaat-titularis van
dezelfde lijst had gestemd.
Voor de provincieraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 werd het systeem van
de gemeenteraadsverkiezingen gevolgd. Lijststemmen (volledige lijststemmen)
zijn dan de stemmen bovenaan één lijst uitgebracht. Naamstemmen ( onvolledige
lijststemmen) zijn dan ofwel de stemmen uitgebracht naast de naam van één
kandidaat, naast de naam van twee of meer kandidaten van dezelfde lijst of
bovenaan de lijst en naast de naam van één of meer kandidaten van dezelfde
lijst. In dat geval wordt geen rekening gehouden met de stem bovenaan de lijst.
De kiezer beschikt derhalve over de mogelijkheid om meerdere voorkeurstemmen uit te brengen en op deze wijze de volgorde van de verkozenen te
beïnvloeden. Heeft de kiezer meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
voorkeurstemmen uit te brengen?
Diverse invalshoeken zijn mogelijk. We kunnen de evolutie van de verhouding
lijststemmen - naamstemmen vergelijken bij de diverse provincieraads-
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verkiezingen. En we kunnen de verhouding lijststemmen - naamstemmen bij de laatste
provincieraadsverkiezingen vergelijken met deze verhouding bij de gelijktijdige
gemeenteraadsverkiezingen. We kunnen ook voor de gelijktijdige provincieraaads- en
gemeenteraadsverkiezingen nagaan of er een verschil is in het aantal uitgebrachte
voorkeurstemmen per kandidaat.
Wanneer we de vergelijking maken tussen de verhouding lijststemmen - naamstemmen
bij de verkiezingen van 24 november 1991 (oud systeem) en bij de verkiezingen van
9 oktober 1994 (nieuw systeem) (Tabel XIV, blz. 144-155 en Tabel XV, blz. 156),
zien we een duidelijke toename van het aantal naamstemmen. In de districten Brugge,
Kortrijk, Roeselare, Izegem en Veurne stijgt het aandeel naamstemmen in het stemcijfer
voor alle in de vergelijking opgenomen partijen.
In de districten Diksmuide, Ieper, Harelbeke, Oostende en Tielt is er telkens één van
de zes in aanmerking genomen lijsten waarvan het aandeel voorkeurstemmen in het
stemcijfer van 1994 daalt ten opzichte van 1991 (respectievelijk VU, VLD, CVP,
Agalev en Agalev).

In de districten Poperinge en Menen gaat die verhouding er voor drie van de zes
traditionele partijen op achteruit (respectievelijk VLD, VU, Vlaams Blok en CVP, VLD
Agalev).
Uit tabel XN, blz. 144-155 kunnen een aantal eerste vaststellingen worden afgeleid,
die we verder zullen pogen te duiden aan de hand van andere vergelijkingen. De CVP
komt naar voor als een partij waar het uitbrengen van naamstemmen blijkbaar
ingeburgerd is. Een maximum van 81,64% naamstemmen in het district Diksmuide bij
de provincieraadsverkiezingen van 1994 en een minimum van 54,12 % naamstemmen in
1994 in het district Menen. Tegen het gangbare gedachtengoed in dat de SP een partij
is waarvan de kiezers op de "kop" stemmen, moeten we vaststellen dat ook hier de
naamstemmen duidelijk aanwezig zijn nl. maximum van 83,18 % naamstemmen in het
district Diksmuide bij de provincieraadsverkiezingen van 1994 en een minimum van
48,66 % voor het district Menen. De VLD, uitgesproken voorstander van het afschaffen
van de lijststem, vertoont een minder uitgesproken tendens voor de naamstem.
Bij de provincieraadsverkiezingen van 1994 behaalt voor de VLD het district
Diksmuide de hoogste score naamstemmen nl. 73,17%, en ook opnieuw is het het
district Menen dat het laagst scoort 38,31 %. Bij de VU stemt men ook hoofdzakelijk
per naamstem, het district Poperinge uitgezonderd. Dit district telt voor de VU slechts
38,85 % naamstemmen. Het district Oostende daarentegen 81,58 %, het maximum voor
de VU. Agalev, Vlaams Blok en WOW zijn partijen waar de lijststem primeert.
De uitersten liggen nogal ver uit elkaar. Een stijging van de naamstemmen met 27,35 %
voor de VU in het district Tielt in 1994 en een daling met 21,30% voor de VU in het
district Poperinge in 1994. Uit Tabel XV, blz. 156 kan toch afgeleid worden dat er een
substantiële toename is van het aantal uitgebrachte naamstemmen.
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Het lijkt ons echter voorbarig om deze toename zo maar toe te schrijven aan de
wijziging van de kieswetgeving. Hoogstwaarschijnlijk zal dit wel een rol hebben
gespeeld, maar dit mag niet worden overschat. Het uitbrengen van
naamstemmen kan immers een gedragswijziging zijn van de kiezer, los van het
wijzigen van het kiessysteem. Vergelijking met voorgaande verkiezingen is dan
ook aangewezen. En uit Tabel XVI, blz. 156-160 blijkt inderdaad dat het
stemgedrag van de kiezer op dit vlak nogal kan fluctueren. Zo bedroeg het
percentage lijststemmen van de CVP in het district Brugge in 1994 30 % van het
stemcijfer, maar in 1978 (dus in het oude systeem) was dat slechts 25,44 %.
Ook bij de vorige verkiezi ngen werden blijkbaar heel wat naamstemmen
uitgebracht. Uit de andere districten kunnen ook dergelijke voorbeelden worden
gehaald (bijv. PVV/VLD in het district Diksmuide, CVP in het district Menen
of de PVV /VLD in het district Ieper) . De verklaring voor deze schommelin gen
in de evolutie van de verhouding lijststem men - naamstemmen zal wel moeten
worden gezocht in het al of niet aanwezig zijn van sterke kandidaten op de
betrokken lijsten. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of het voeren van een
op de persoon gerichte verkiezin gsca mpagne zijn invloed heeft op het
uitbrengen van naamstemmen. Ons inziens kan er een indicatie in die richting
gevonden worden in de percentages lijststemmen van partijen als Agalev,
Vlaams Blok en WOW, die traditioneel minder het accent leggen op de voorgedragen kandidaten en dan ook minder persoonlijke campagne voeren.
In de referteperiode komen Agalev, Vlaams Blok en WOW respectievelijk aan
74,88 %, 71,01 % en 72,05 % lijststemmen ten opzichte van het stemcijfer,
daar waar de CVP, de SP, de PVV/VLD en de VU respectievelijk tot 34,04 %,
48,02 %, 46,27 % en 42,31 % komen .
Tabel XVI, blz. 156-160 geeft ook een bevestiging van wat hiervoor vastgesteld
werd bij de vergelijking van de provincieraadsverkiezingen van 1991 en 1994.
De CVP heeft een traditie van het uitbrengen van naamstemmen. In de ganse
referteperiode is het hoogste percentage lijststemmen terug te vinden in het district
Ieper bij de provincieraadsverkiezingen van 1981 (nl. 45,99 %). Het laagste
percentage lijststemmen, en derhalve het hoogste percentage naamstemmen komt
voor in het district Diksmuide bij de laatste provincieraadsverkiezingen (nl.
18,36 %). Opvallend daarbij is dat de CVP bij de provincieraadsverkiezingen 1978
reeds laag scoort wat de lijststemmen betreft. Van een dalende trend in de
lijststemmen kan hier moeilijk sprake zijn. Bij de BSP/SP ligt het percentage
lijststemmen wat grilliger verdeeld over de diverse districten . Veurne kent een laag
aantal lijststemmen, gemiddeld 29 ,30 % over de referteperiode, het district Kortrijk
een hoog aantal lijststemmen, gemiddeld 60,37 % over de referteperiode.
De extremen liggen ook verder uit elkaar, 78,06 % lijststemmen voor het district
Kortrijk bij de provincieraadsverkiezingen van 1985 tegenover 16,82 voor het
district Diksmuide bij de provincieraadsverkiezingen van 1994. Zoals hiervoor reeds
aangehaald, kan de SP niet beschouwd worden als een partij waarbij men
traditioneel op de "kop" stemt. De PVV/VLD kent een met de SP
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gelijklopend patroon. Het laagste gemiddelde komt voor in het district
Diksmuide met 28,59 %, het hoogste gemiddelde in het district Brugge met
58,74% lijststemmen. Hier liggen de extremen echter niet zo ver uit elkaar nl.
63,80% lijststemmen bij de provincieraadsverkiezingen van 1991 in het district
Brugge tegenover 19 ,64 % bij de provincieraadsverkiezingen van 1978 in het
district Diksmuide. Ook de VU kan bogen op traditioneel veel naamstemmen.
Bij de provincieraadsverkiezingen van 1978 worden in het district Roeselare
slechts 19 ,80 % lijststemmen uitgebracht. Het district Poperinge tekent bij de
provincieraadsverkiezingen van 1994 voor de hoogste score 61,14 %
lijststemmen.
Voor Agalev en Vlaams Blok worden de vaststellingen gedaan bij de vergelijking
van de provincieraadsverkiezingen 1991-1994 bevestigd, nl. hoge scores aan
lijststemmen. Los van de 100 % scores (eenpersoonslijsten) haalt Agalev 84,60 %
lijststemmen bij de provincieraadsverkiezingen van 1985 in het district
Harelbeke. De laagste score bedraagt nog 57,20 % lijststemmen bij de provincieraadsverkiezingen van 1994 in het district Ieper. Voor het Vlaams Blok bedragen
de maxima en minima respectievelijk 92,87 % in het district Roeselare bij de
provincieraadsverkiezingen van 1981 en 49,11 % in het district Tielt bij de
provincieraadsverkiezingen van 19 8 5.
Dat de kiezer bij de laatste provincieraadsverkiezingen weinig gebruik gemaakt
heeft van de mogelijkheid om meerdere naamstemmen uit te brengen kan ook
blijken uit tabel XVII, blz. 160. Slechts sporadisch komt men bij de
uitgebrachte naamstemmen tot een gemiddelde van twee uitgebrachte stemmen
per lijst. En dan komt dit gemiddelde dan nog voor bij de partijen die qua
naamstemmen laag scoren (Agalev en Vlaams Blok). Als er dan bij deze kiezers
al gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van naamstemmen doen zij dit
blijkbaar bewuster.
De gelijktijdige provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen van
9 oktober 1994 bieden op dit vlak ook een aantal vergelijkingsmogelijkheden,
voornamelijk daar waar een kieskanton voor de provincieraadsverkiezingen
samenvalt met het grondgebied van één gemeente.
Uit Tabel XVIII, blz. 161-164 blijkt dat het percentage naamstemmen bij de
gemeenteraadsverkiezingen groter is dan bij de provincieraadsverkiezingen.
Negentig procent en meer naamstemmen zijn geen uitzondering bij de
gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadskiezer maakt ook meer gebruik
van de mogelijkheid om meerdere naamstemmen uit te brengen. Hierbij dient
evenwel rekening gehouden te worden met de vaststelling dat door het groter
aantal kandidaten op een lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen dan bij de
provincieraadsverkiezingen, de mogelijkheid om meerdere naamstemmen uit te
brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen ook groter is.
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1.6.2.2.
Hoe evolueerden de stemcijfers van de diverse partijen in de periode
1978-19941 Uit tabel XIX, blz . 166-167 blijkt dat voor de twee partijen die in
de referteperiode deel uitmaakten van de bestendige deputatie ( CVP en SP) de
score bij de verkiezingen van 1981 ( 56,30 %) praktisch gelijk is aan de score bij
de laatste verkiezingen van 1994 ( 56,24 %) . In de tussenliggende periode was er
de hausse van 1985 en 1987 (respectievelijk 61 ,77 % en 60,25 %) en de
neergang van 1991 (53,87 %) . De verkiezingen van 1978 sluiten met
gezamenlijk 67,95 % van de geldige stemmen de naoorlogse periode af waar
voornamelijk de CVP het electorale laken naar zich toehaalde. De verkiezingen
van 1978 buiten beschouwing gelaten, is er voor de CVP een zacht ebbend
status quo rond de 36 % van de geldige stemmen, los van de uitglijder op
24 november 1991. Na de constante afkalving van het kieze rspubliek in de
vorige referteperiode 108 kan worden gesteld dat de CVP tot rust is gekomen.
De SP heeft in de referteperiode een opgaande (met evenwel een inzinking in
1981 ) en een dalende trend gekend, met als piek de verkiezingen van
13 december 1987 (2 5,70 %) en een voorlopig dieptepunt ook ten opzichte van
de vorige referteperiode 109 met de verkiezingen van 9 oktober 1994 (19,37 %).
De PW/VLD heeft haar recordscore van 1981, waar zij nipt de tweede
grootste partij in de provincie was, niet kunnen bestendigen. Ook de
omvorming van de partij van PW in VLD heeft niet de verhoopte groei
meegebracht. Het VLD-kiezerspubliek daalde zelfs met 7.968 eenheden of
1,02 % ten opzichte van het PW-publiek van 1991.
Voor de Volksunie is de periode '78-'94 het tijdperk van de neergang.
Na de verkiezingen van 1981 slinken de percentages weg en wordt de VU bij de
laatste provincieraadsverkiezingen zelf voorbijgestoken door Agalev en het
Vlaams Blok. Deze beide partijen maken in de referteperiode hun opgang.
Agalev bereikt in 1991 bijna de 10 %, maar is dan blijkbaar over het hoogtepunt
heen . Bij de provincieraadsverkiezingen van 1994 is er reeds een terugval.
Het Vlaams Blok komt aanvankelijk moeilijk uit de startblokken. En ook de
groei is in het begin niet spectaculair. De provincieraadsve rkiezingen van
24 november 1991 zorgen voor de doorbraak, die niet verder gezet wordt in
1994. De partij blijft status quo.
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Wanneer we verkiezing per verkiezing bekijken, dan kunnen we de scores van de
diverse partijen ten opzichte van elkaar in de twaalf kiesdistricten vergelijken.
De provincieraadsverkiezingen van 1978 (Tabel XX, blz. 166-167) zijn de
laatste verkiezingen waarin de CVP de kaap van de 40 % van de geldig
uitgebrachte stemmen in de provincie overschrijdt. In de districten Harelbeke,
Izegem en Tielt wordt zelfs nog de 50 % overschreden. De districten Oostende
en Veurne zijn de zwakke broertjes voor de CVP, met respectievelijk 33,10 % en
35,75 %. De toen nog unitaire BSP blijft de tweede partij in de provincie,
ondanks de achteruitgang ten opzichte van 1977. In het district Veurne behaalt
de BSP haar hoogste score. Het district Tielt is blijkbaar geen voedingsbodem
voor het socialistische gedachtengoed. De PVV staat sterk in het district
Oostende en zwak in het district Harelbeke, waar zowel CVP als BSP een heel
goed resultaat behaalden. De VU kent in 1978 haar beste score in het
kiesdistrict Roeselare met 21,78 %, de VU-lijst in het district Harelbeke bekoort
slechts 7 ,33 % van de kiezers. In 1978 komt Agalev onder de naam Groen op in
het kiesdistrict Brugge. Ook het Vlaams Blok meldt zich op het
verkiezingsfront.
Bij de verkiezingen van 8 november 1981 (Tabel XXI, blz. 168-169) stellen we
verder de opkomst vast van Agalev en Vlaams Blok, Agalev slecht in vier
districten, het Vlaams Blok in acht districten. Het Vlaams Blok haalt bij deze
verkiezingen slechts minimale percentages. De score van Agalev is ruimer.
Voor de CVP valt de lage score op in de districten Oostende (2 7 ,64 %) en
Veurne (28,16%), de districten waar de PVV hoge scores behaalt, nl.
respectievelijk 26,78 % en 26,09 %. In het district Diksmuide wordt de grens van
30 % doorbroken voor de PVV. In de districten Harelbeke, Izegem en Tielt
stijgt de CVP nog boven de 40 % uit. Voor de SP valt de lage score op van het
(agrarische) district Tielt (13,44%). In het grensdistrict Menen scoort de SP dan
wel goed (25,28 %). Bij de Volksunie is het district Roeselare het sterkst
(25,64 %). In de andere districten is er een gelijklopende score.
Bij de provincieraadsverkiezingen van 13 oktober 1985 (Tabel XXII,
blz. 168-169) haalt de CVP in vijf kiesdistricten de kaap van de 40%
(Poperinge, Kortrijk, Harelbeke, Izegem en Tielt). Het district Veurne stijgt uit
het dal van de -30 %. Opnieuw scoort het district Oostende het laagst (26,97 %).
Bij de SP haalt het district Menen 30,25 %, het district Tielt blijft voor de SP
een moeilijk gebied ondanks de stijging met 4,18 % ten opzichte van 1981.
De PVV in het district Ieper verliest in 1985 praktisch de helft van zijn kiezers
(11,01 % t.o.v. 20,19% in 1981). Interne verdeeldheid binnen de partij ligt hier
aan de oorsprong. Maar ook in de andere districten is er achteruitgang ten
opzichte van 1981, nergens wordt de score verbeterd. Bij de VU is de achteruitgang in het district Roeselare spectaculair (van 25,64 % naar 15,16 %).
De neergaande trend bij de Volksunie wordt het best zichtbaar in de districten
Diksmuide en Harelbeke, waar de 10 %
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niet meer wordt bereikt. Voor Agalev betekenen de provincieraadsverkiezingen
van 1985 de doorbraak. De partij komt in alle districten op en haalt in het
district Brugge de 8 %. Het Vlaams Blok komt ook in alle districten op,
maar er kan moeilijk sprake zijn van een doorbraak. Het district Oostende
scoort het hoogst met 2,28 %.
De provincieraadsverkiezingen van 13 december 1987 (Tabel XXIII,
blz. 170-171) zijn voor de SP de meest succesrijke met een vooruitgang in alle
districten t .o.v. 1985 . In het kiesdistrict Menen wordt 31,64% van de geldige
stemmen behaald, ze lfs het achteroplopende district Tielt bereikt praktisch de
20 %. De CVP behoudt 3 kiesdistricten met een 40 plus score (Poperinge,
Harelbeke en Tielt). Het district Oostende blijft het zwarte beest voor de CVP
(23,23 %). De PVV herstelt langzaam aan van de inzinking van 1985, maar haalt
slechts in de districten Diksmuide en Oostende meer dan 20 %. De VU gaat er
bij deze verkiezingen niet echt op achteruit: -0,73 % of een verlies van 3.234
kiezers. Agalev scoort goed in de stedelijke districten Brugge, Kortrijk en
Menen. Het district Diksmuide ligt de groenen niet, zij halen er slechts 4,58 %.
Het Vlaams Blok blijft ter plaatse trappelen bij de verkiezingen van 1987.
De verkiezingen van 24 november 1991 (Tabel XXIV, blz . 170-171) worden
dan wel gekenmerkt door de doorbraak van het Vlaams Blok. De districten
Oostende (9,96 %) en Brugge (8,05 %) zijn respectievelijk goed voor een stijging
van 7,41 % en 6,44 %. PVV en Agalev kunnen ook als winnaars van deze verkiezingen worden bestempeld, alhoewel de winst hier beperkter is, respectievelijk
1,5 % en 1,92 %. In de districten Brugge, Kortrijk en Menen breekt Agalev door
de 10 %-grens. Verliezers zijn de VU met een verlies van 18.240 kiezers
(2,57%), de SP met 32.483 kiezers (4,61 %) en de CVP met 11.301 kiezers
(1,77%). Voor de VU is er een achteruitgang in alle districten, de grootste
achteruitgang wordt in het district Oostende genoteerd (4,18%). Ook de SP
gaat in alle districten achteruit, en ook in het district Oostende incasseert de SP
de grootste achteruitgang (7,35 %). De CVP kan de schade beperken en gaat
slechts in 7 districten achteruit en dan nog eerder minimaal, met uitzondering
van het district Veurne waar 6,02 % wordt verloren.
De verkiezingen van 9 oktober 1994 (Tabel XXV, blz. 172-173) worden
gekenmerkt door een verlies van 22.878 kiezers voor de VU. Merkwaardig genoeg
vormt het district Tielt een uitzondering op deze trend . In dit district, waar de VU
traditioneel sterk staat, gaat de VU erop vooruit met 1,01 % ten opzichte van 1991.
Ook de SP verliest opnieuw kiezers, ditmaal 13 .139 eenheden of 1,72 %.
Hier vormt het district Oostende de uitzondering. De SP wint er 1.764 stemmen
( 1,82 %). De CVP slaagt erin in het district Poperinge de kaap van de 50 % te
overstijgen en in zes districten wordt de 40 %-grens overschreden.
De VLD-vernjeuwing is zichtbaar in de districten Diksmuide, Roeselare en heel
miniem in Veurne, maar voor de rest is er een terugval ten opzichte van 1991.
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Agalev kan de goede uitslag van 1991 niet bevestigen en gaat er in alle districten
op achteruit. Het Vlaams Blok wint er 2.151 kiezers bij in de provincie.
In het district Oostende wordt de opmars gestuit en verliest het Vlaams Blok
1,02 %. Waardig Ouder Worden (WOW) doet bij deze verkiezingen haar intrede
op het provinciaal vlak. In Oostende, dat een grote graad van vergrijzing kent
( cfr. supra), wordt 4,02 % van de geldige stemmen uitgebracht op WOW.
Benevens de vergelijking van de resultaten van de diverse partijen onderling,
kan ook de absolute spreiding van de partijen weergegeven worden door te
onderzoeken hoeveel procent van hun totaal aantal stemmen voor de provincie
zij in ieder kiesdistrict verwerven. Tabel XXVI, blz. 174-175, is een vervolg op
de gegevens vermeld in De provincieraad van West-Vlaanderen 1921-1978 van
L. Schepens op blz. 181 t.e .m. 183 . Onze gegevens worden echter aangevuld
met de spreiding van de stemcijfers over de districten. Op deze wijze kan
worden nagegaan hoeveel procent het stemcijfer van elk district uitmaakt van
het totale stemcijfer van de provincie . Deze spreiding kan dienen als standaard
om het aandeel van elke partij in een district te wegen.
Uit deze tabel blijkt dat de CVP in de districten Tielt, Harelbeke, Kortrijk,
Ieper en Poperinge goed in de markt ligt. Het district Oostende is voor de CVP
het zwakke broertje in de provinciale familie en de situatie verbetert er niet op
in de loop van de diverse verkiezingen. Ook in de districten Veurne en Menen
geraakt de CVP bij geen enkele verkiezing boven de standaard op die ene
uitzondering na van de verkiezingen van 1991 in het district Menen.
Echt rode burchten kunnen voor de SP uit de Tabel XXVI, blz . 174-175 niet
worden gehaald. De districten Oostende en Menen leveren voor deze partij
goede resultaten, alsook de districten Harelbeke en Menen, maar dan in
enigszins mindere mate . Werk aan de winkel is er voor de SP in de districten
Tielt, Kortrijk, Izegem en Poperinge. In het district Diksmuide werd de
negatieve trend de laatste twee verkiezingen afgebroken en komt de SP aan een
positieve score ten opzichte van de standaard.
De Westhoek ( districten Poperinge, Veurne en Diksmuide) en het district
Oostende zijn voor de liberalen de wingewesten. Voornamelijk in het district
Oostende scoren zij hoog, alhoewel de winst verkiezing per verkiezing afkalft.
In het district Poperinge zijn de laatste provincieraadsverkiezingen voor de VLD
een signaal, hun positieve score van de vorige verkiezingen wordt er omgezet in
een minimale terugval. In de andere districten ligt het aandeel van de
PVV/VLD lager dan het aandeel van het stemcijfer van het betrokken district in
de verzamelde stemcijfers van de provincie .
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De VU staat sterk in het Roeselaarse . De districten
geven een positieve score voor de VU ten opzichte
Bij de laatste provincieraadsverkiezingen houdt het
Ook in het district Oostende kan de VU bogen op
De districten Kortrijk, Harelbeke en Menen liggen

Tielt, Roeselare en Izegem
van de standaard.
district Tielt stevig stand.
een sterke aanhang.
de VU niet.

Voor Agalev zijn de gegevens pas relevant vanaf de verkiezingen van 1985,
waar deze partij voor de eerste maal opkwam in alle districten.
Het recruteringsgebied voor groene stemmers ligt duidelijk in de districten
Brugge, Kortrijk en Menen. Ook voor het Vlaams Blok zijn de gegevens pas
relevant vanaf de provincieraadsverkiezingen van 1985. Hier zijn het de
districten Brugge en Oostende die zich kenmerken door uitgesproken overwicht
ten opzichte van de andere districten . Opvallend is wel de teruggang voor wat
het district Oostende betreft in de voorbije drie verkiezingen .
1.6.2.3.
Het onderzoek van de stemcijfers levert heel wat relevante informatie op over
het stemgedrag van de kiezers. Het duiden van deze informatie is echter niet zo
gemakkelijk. Er kunnen verschuivingen worden aangetoond, maar hoe de
migratie van de ene partij naar de andere geschiedt kan slechts worden nagegaan
door bevraging van de kiezer. Zonder dergelijke bevraging blijven er slechts
speculaties over en daaraan wagen wij ons niet. De lezer is vrij om zelf zijn
gevolgtrekkingen te maken. Zoals de lezer die de provinciale politiek de laatste
jaren aandachtig gevolgd heeft bepaalde tendenzen zal kunnen verklaren.
Immers bepaalde resultaten zijn sterk afhankelijk van de kandidaten die op de
lijsten figureren of niet meer opkomen bij een bepaalde verkiezing. Wij hebben
ons beperkt tot het strikt cijfermatig analyseren van de verkiezingsresultaten.

1.6.3.
De zetelverdeling.

Het aantal behaalde stemmen is één gegeven, maar dit resultaat wordt
omgerekend in mandaten (zetels) en tenslotte zijn het deze die determinerend
zijn voor het bestuur van de provincie 110 .
In tabel XXVII, blz . 172-180 geven we de zetelverdeling per partij en per
kiesdistrict over de referteperiode. Om de vergelijking tussen de provincieraadsverkiezingen van 1991 (90 zetels) en deze van 1994 (84 zetels) mogelijk te
maken hebben we de verkiezingsuitslag van 1991 omgezet naar een verdeling
van 84 zetels.
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Tenslotte wordt in tabel XXVIII, blz. 182-183 het behaalde percentage van de
stemmen van elke partij vergeleken met het percentage van de provinciale zetels
die werden binnengehaald. Deze tabel maakt duidelijk dat ons kiesstelsel in het
voordeel speelt van de grote partijen. Bij de provincieraadsverkiezingen van
1994 haalt de CVP 36,87 % van de stemmen in de provincie, maar dat levert
deze partij 47,62 % van de mandaten op. De VU haalt bij deze verkiezingen nog
6,68 % van de stemmen, maar dat resulteert in slechts 2,38 % van de mandaten.
Oorzaak hiervan is terug te vinden in het feit dat de provincie is opgedeeld in
kiesdistricten. Wanneer de ganse provincie één kiescollege zou zijn en we op de
stemuitslag het systeem D'Hondt toepassen zou dit volgend resultaat opleveren
(tussen haakjes wordt de huidige verdeling weergegeven) : CVP 32 zetels (40) ;
SP 17 zetels (20); VLD 15 zetels (15); VU 5 zetels (2); Agalev 7 zetels (4);
Vlaams Blok 6 zetels (3) en WOW 2 zetels (0).

l.6.4.
De geldigverklaring en installatie van de raadsleden.
"Onverminderd de inachtneming van de bepalingen inzake de beperking en de
controle van de verkiezingsuitgaven voor de provincieraadsverkiezingen, doet de
provincieraad uitspraak over de geldigheid van de provincieraadsverkiezingen ;
hij onderzoekt de geloofsbrieven van de raadsleden en opvolgers en beslist de
geschillen die hieromtrent rijzen". (art. 30 Provinciekieswet).
Beroepen bij de Raad van State tegen provincieraadsverkiezingen of tegen een
besluit waarbij de provincieraad over de geldigheid van de provinciale verkiezingen uitspraak doet zijn onontvankelijk 111 .
Het zijn dus de verkozen, maar nog niet beëdigde provincieraadsleden die
uitspraak doen over de geldigheid van de verkiezingen van de collega provincieraadsleden. Daartoe voorziet artikel 2 van het huishoudelijk reglement van de
provincieraad van West-Vlaanderen dat per gegroepeerde bestuurlijke arrondissementen een bijzondere commissie wordt samengesteld, bestaande uit vijf leden
door het lot aangeduid, die over haar bevindingen verslag uitbrengt aan de raad.
Iedere commissie is samengesteld uit leden die gekozen zijn in een ander
arrondissement dan dit waar de verkiezing plaats heeft gehad en waarover
verslag dient uitgebracht. De verslagen van de bijzondere commissie,
worden volgens artikel 4 van het huishoudelijk reglement door de raad
behandeld. Na elk verslag wordt de algemene bespreking geopend.
Alle verkozen leden nemen deel aan de beslissingen over deze verslagen,
met uitzondering van die leden voor wie de commissie voorstelt de geloofsbrieven niet te aanvaarden of de installatie te verdagen.
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In de referteperiode 1978-1994 werden er slechts in drie districten klachten
ingediend tegen de uitslag van de verkiezingen. In de overige gevallen stelden
de bijzondere commissies vast dat de kiesverrichtingen overeenkomstig de
wettelijke voorschriften waren verlopen. In enkele gevallen diende er
gecorrigeerd te worden omdat het districtshoofdbureau te veel of te weinig
opvolgers had aangeduid. Blijkbaar hadden de districthoofdbureaus nog al eens
problemen met deze opvolgers.

Bij de provincieraadsverkiezingen van 13 oktober 1985 werd door de heer
Jean Vyvey de hertelling gevraagd van de stembrieven in het district Oostende .
De l lde en laatste zetel in het district Oostende werd toegewezen aan de SP.
De nuttige quotiënten, met name het resultaat van de deling van het stemcijfer
van de SP en van de PVV door respectievelijk 4 en 3, vertoonden slechts een
klein verschil, nl. 44 . Dit is de normale toepassing van het systeem D'Hondt
voor wat de zetelverdeling betreft:

District Oostende : 11 zetels
SP
stemcijfers
:1
:2
:3
:4

24.310
24.310 (1)
12.155 (5)
8.103 (8)
6.077 (11 )

vu
13 .323
13 .323 (4)
6.661 (10)

CVP
23 .566
23 .566 (2)
11.783 (6)
7.855 (9)

pvv112

18 .101
18.101
9.050
6.033

(3)
(7)

De heer Vyvey haalde aan dat hij in het kanton Gistel slechts 212 naamstemmen
behaalde, terwijl hem aanvankelijk 236 werd medegedeeld en dat op formulier
62 bijlage van het districtshoofdbureau een verbetering werd aangebracht na het
vaststellen van een overschrijffout. De provincieraad verwierp de klacht omdat al
het aangehaalde geen bewijs bracht van een foutieve telling of zetelverdeling.
Het vermoeden van regelmatigheid, voortvloeiend uit het proces-verbaal,
zonder opmerkingen ondertekend door de leden van het bureau en de getuigen
werd niet weerlegd. Daarenboven bedroeg het door de heer Vyvey aangehaalde
verschil in naamstemmen slechts 24 stemmen, daar waar de PVV er 132 meer
nodig had om de zetel van de SP af te snoepen.
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Allee n de stemcijfers van de partijen di e in aa nm erki ng ko men voor d e ze telverdeling
worden hier weergegeve n.
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Bij dezelfde provincieraadsverkiezingen van 13 oktober 1985 werden in het
district Ieper ook diverse klachten ingediend. Vooreerst zat de CVP in het
arrondissement Ieper met een apparenteringsprobleem. Lijstenverbinding of
apparentering is de techniek die tot doel heeft de verdeling van de restzetels
onder de gegroepeerde lijsten van verschillende kiesdistricten in hetzelfde
arrondissement te verwezenlijken via het samentellen van de stemoverschotten.
Lijstenverbinding moet worden aangevraagd. Dit diende te gebeuren door ten
minste één van de kandidaten aan de voorzitter van het centraal bureau van het
arrondissement op donderdag de tiende dag voor de verkiezing tussen
14 en 16 uur. Uit het proces-verbaal van het centraal bureau van het
arrondissement bleek dat op het gestelde uur geen verklaring van lijstenverbinding van de CVP in het arrondissement Ieper werd ingediend.
Daar het al of niet aanvragen van de lijstenverbinding gevolgen kan hebben voor
het aantal bekomen zetels, deed de CVP-Ieper alsnog een poging om de lijstenverbinding te bekomen. Buiten de wettelijk voorziene termijn kwam het centraal
bureau van het arrondissement nog eens samen om het verzoek tot lijstenverbinding in ontvangst te nemen. Maar het bureau wijzigde de samenstelling van
de verbonden lijsten niet. De zetelverdeling door het centraal bureau van Ieper
gebeurde derhalve zonder lijstenverbinding voor de CVP. Hiertegen diende de
CVP !dacht in bij de provincieraad. De bijzondere commissie was van oordeel
dat het centraal bureau van het arrondissement terecht geen rekening had
gehouden met de aanvraag tot lijstenverbinding van de CVP in het kiesarrondissement Ieper daar de wettelijke voorziene termijn door de CVP-Ieper niet
werd gerespecteerd. Het bezwaar werd ongegrond verklaard.
Uiteindelijk had het niet aanvragen van de lijstenverbinding door de CVP in het
arrondissement Ieper geen gevolgen voor het aantal behaalde zetels, maar wel
voor de verdeling van de CVP-zetels tussen de districten Poperinge en Ieper.
Door de niet-apparentering verwierf de CVP-Ieper een zetel die, wanneer de
apparentering wel zou toegepast geweest zijn, toekwam aan de CVP in het
district Poperinge.
In hetzelfde district Ieper werden bij de provincieraadsverkiezingen van
13 oktober 1985 door diverse partijen bezwaar ingediend tegen de telling van
de stemmen, omdat vastgesteld werd dat in bepaalde telbureaus van het kanton
Ieper biljetten waarop twee naamstemmen werden gegeven aan kandidaten van
dezelfde lijst ongeldig werden verklaard. Er werd een globale hertelling van de
uitgebrachte stemmen in het district Ieper gevraagd. Ook deze klacht werd door
de provincieraad ongegrond verklaard. Bij deze verkiezingen gold het oude
systeem van het uitbrengen van naamstemmen. De provinciekieswet voorzag dat
stembiljetten waarop meer dan één stem werd uitgebracht ongeldig waren met
uitzondering van o.a. de stembiljetten waarop de kiezer een stem heeft
uitgebracht naast de naam van meer dan één kandidaat-titularis van dezelfde
lijst, die niet ongeldig waren. In dat geval werd de kiezer geacht alleen een stem
bovenaan op de lijst te hebben uitgebracht.
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Bij het verwerpen van de klacht baseerde de provincieraad zich op de constante
rechtspraak van de Raad van State in zake gemeenteraadsverkiezingen in verband
met gelijkaardig geformuleerde bezwaren. Wanneer de processen-verbaal van de
telverrichtingen geen opmerkingen van de getuigen bevatten, dan gaat men er
vanuit dat er een sterk vermoeden is dat de verrichtingen wettelijk zijn gebeurd.
Het is immers de taak van de getuigen om niet deel te nemen aan de
telverrichtingen, maar deze te controleren en opmerkingen te formuleren.
De vage beweringen van de klachten die noch werden gestaafd door enig
dokument of getuigenis kunnen het vermoeden van regelmatigheid niet
ongedaan maken dat voortvloeit uit een proces-verbaal dat zonder opmerkingen
werd ondertekend door de getuigen en door de leden van het bureau.
Bij de provincieraadsverkiezingen van 18 december 1987 werd namens de SP
van Oostende bezwaar ingebracht tegen de kiesverrichtingen in het
arrondissement Oostende. Er werd een hertelling gevraagd van de uitgebrachte
stemmen van het district Oostende. En het aantal stemmen dat nodig was om
de laatste zetel in het district Oostende te doen overgaan van de PW naar de
SP bedroeg werkelijk het minimum minimorum, nl. 1 stem. Ter illustratie geven
we de zetelverdeling.

District Oostende: 11 zetels
CVP

Agalev

SP

PVV

stemcijfers

20.872

7.038

26.027

19 .52 1

:1
:2

20.872 (2)
10.436 (6)
6.957 (10 )

7.038 (9) 26.027 (1) 19 .52 1 (3)
13 .013 (4) 9.760 (7)
8.675 (8) 6.507 (11)
6.506

:3
:4

vu'13
12.915
12.915 (5)

Het stemcijfer van elke lijst wordt achtereenvolgens gedeeld door 1, 2, 3, 4
enz ... De quotiënten worden gerangschikt in volgorde van hun belangrijkheid,
totdat er voor alle lijsten samen zoveel quotiënten worden bereikt als er leden te
kiezen zijn . Het laatste quotiënt dient als kiesdeler. Aan iedere lijst worden dan
zovee l zetels toegekend als haar stemcijfer de kiesdeler bevat (art. 19 Provinciekieswet). In onderhavig geval is 6.507 de kiesdeler. Bij de deling worden
normaliter de decimalen gemakkelijkheidshalve achterwege gelaten omdat het
verschil tussen de diverse quotiënten ruim genoeg is . Hier is het evenwel nuttig,
gelet op het geringe verschil, om ook de decimalen erbij te betrekken.

11 3
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All een de stemcijfers van de partij e n die in aanmerki ng komen voor de zete lverd elin g
worden hier weergegeven.
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Voor de PVV blijft het 3de quotiënt 6.507 (19.521: 3), voor de SP bedraagt
het vierde quotiënt in werkelijkheid 6.506,75 (26.027: 4). Wanneer de PVV
1 stem minder behaalt, gaat de laatste zetel naar de SP, nl. 19 .520 : 3 =
6.506,66 tegenover 6.506,75 voor de SP. Ook wanneer de PVV gelijk blijft en
de SP 1 stem meer behaalt, gaat de laatste zetel naar de SP. De quotiënten zijn
dan immers gelijk 26.028: 4 = 6.507,00 t.g.o. 19.521: 3 = 6.507,00. Volgens
de Provinciekieswet gaat de zetel in dit geval naar de partij met het grootste
stemcijfer, in casu de SP met 26.028.
Begrijpelijk dat de SP in het district Oostende de hertelling vroeg om op die
wijze een bijkomende zetel in de wacht te slepen. De klacht was gesteund op
onregelmatigheden die in twee stemopnemingsbureaus zouden plaatsgevonden
hebben. Opnieuw verwierp de provincieraad het bezwaar omwille van het feit
dat de processen-verbaal van de stemopnemingsbureaus zonder opmerkingen
werden ondertekend door de leden van het bureau en de getuigen.
Anders dan bij de gemeenteraadsverkiezingen waar klachten schering en inslag
zijn en de werking van de nieuw te installeren raden ernstig kunnen
hypothekeren, verloopt de geldigverklaring van de provincieraadsverkiezingen
over het algemeen probleemloos. Het systeem van de geldigverklaring van de
provinciale verkiezingen heeft ook het voordeel dat de nieuwe provincieraad en
de nieuwe bestendige deputatie kort na de verkiezingen kunnen worden
geïnstalleerd. De periode van het interregnum is aldus kort en laat toe dat de
provinciale instellingen kort na de verkiezingen reeds op kruissnelheid hun
werkzaamheden kunnen ontplooien.
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Tabel I
Ingeschreven kiezers, stembiljetten, blanco- en ongeldige stembiljetten en geldige
stembiljetten
Provincieraadsverkiezingen 09.10.1994
District

Inwoners
(1/3/9 1)

Ingeschreven
kiezers

Biljetten in de stembus
% van de
ingeschreven
kiezers

Brugge
Diksmuide
Ieper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne
Totaal
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264.093
47 .309
75.214
28.852
141.206
72 .000
63 .211
137.856
72.976
64 .884
86.045
53 .183

207 .718
36 .588
57 .285
21.419
108.788
55.538
47.642
110.462
57.037
50.824
66.912
42 .295

192.086
34.858
54.006
20.329
102.498
53 .227
44.751
101.393
53.823
48.448
64 .150
38 .894

1.106.829

862.508

808.463
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92,47%
95,27%
94,28 %
94,91 %
94,22%
95 ,84%
93,93%
91,79%
94,36%
95,32 %
95,87%
91,96%

(93,73 %)

Blanco en ongeldige

Geldige stembiljetten

% van de
biljetten

% van de
biljetten

16.531
3.300
6.090
2.219
9.325
4.622
5.232
9.127
5.796
5.154
7.723
3.916

8,61 %
9,47%
11,28 %
10,92 %
9,10%
8,68%
11,69%
9,00%
10,77%
10,64%
12,04%
10,07%

175.555
31.558
47.916
18.110
93.173
48.605
39.519
92.266
48.027
43.294
56.427
34.978

91,39%
90,53%
88,72%
89,08 %
90,90%
91,32%
88,31 %
91,00%
89,23%
89,36%
87,96%
89,93%

79.035

(9,78 %)

729.428

(90,22%)
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Tabel II
Ingeschreven kiezers, stembiljetten, blanco- en ongeldige stembiljetten en geldige
stembiljetten
Gemeenteraadsverkiezingen 09.10.1994
(de gemeenten werden gegroepeerd per kiesdistrict om de vergelijking met de
provincieraadsverkiezingen mogelijk te maken).
District

Inwoners
(1/3/9 1)

Ingeschreven
kiezers

Biljetten in de stembus
% van de
ingeschreven
kiezers

Brugge
Diksmuide
leper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne
Totaal
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264.093
47.309
75.214
28.852
141.206
72.000
63.211
137.856
72.976
64.884
86.045
53.183

207.718
36.588
57.285
21.419
108 .788
55.538
47.642
110.462
57.037
50 .824
66.912
42.295

192 .081
34.886
53.996
20 .327
102 .5 19
53.243
44 .768
101.312
53.809
48.436
64.157
38.920

1.106.829

862.508

808.454
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92,47%
95,35 %
94,26%
94,90%
94,24%
95,87%
93,97%
91,72 %
94,34%
95,30%
95,88 %
92,02%
(93,73 %)

Blanco en ongeldige

Geldige stembiljetten

% van de
biljetten

% van de
biljetten

8.869
1.513
2.638
1.045
5.425
2.992
3.004
5.604
3.316
2.412
3.174
1.827

4,62%
4,34%
4,89%
5,14%
5,29%
5,62%
6,71 %
5,53%
6,16%
4,98%
4,95%
4,69%

183.212
33.373
51.358
19.282
97.094
50.251
41.764
95.708
50.493
46.024
60.983
37.093

95,38%
95,66%
95,11 %
94,86%
94,71 %
94,38%
93,29%
94,47%
93,84%
95,02%
95,05 %
95,31 %

41.819

(5,17%)

766.635

(94,83%)
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Tabel III
Evolutie van het electoraal absenteïsme.
Nationale gegevens 1
Parlementsverkiezigen

Jaar

Westvlaamse gegevens
Europeseverkiezingen

%

Provincieraadsverkiezingen

%

%

%

5,3

1976
1977
1978
1979
1981
1982
1984
1985
1987
1988
1989
1991
1994
1

Gemeenteraadsverkiezingen

5,1
6,0

3,90
8,6
4,31

5,5
5,7
7,9

5,64
5,58

6,4
6,6
6,5
9,3
7,3

Ackaert Jo han, De gemeenteraadsverkiezingen, Davidsfo nd s, Le uven , bl z. 28

Tabel IV
Provincieraadsverkiezingen 09.10.1994
Rangschikking van de kiesdistricten in functie van het aantal afivezige kiezers.
Oostende
Veurne
Brugge
Menen
Kortrijk
Ieper
Roeselare
Poperinge
Diksmuide
Izegem
Harelbeke
Tielt
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8,21 %
8,04%
7,53%
6,07%
5,78 %
5,72 %
5,64%
5,09%
4,73%
4,68 %
4,16%
4,13%
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6,04
6,27

Tabel V
Provincieraadsverkiezingen - gemeenteraadsverkiezingen 09.10.1994.
Rangschikking in functie van het aantal afwezige kiezers per kieskanton.
Gemeenteraadsverkiezingen
gegroepeerde gemeenten
per kieskanton

Provincieraadsverkiezingen
kieskanton
Oostende
Nieuwpoort
Veurne
Brugge
Poperinge
Ieper
Menen
Kortrijk
Roeselare
Wervik
Izegem
Diksmuide
Tielt
Avelgem
Zonnebeke
Gistel
Harelbeke
Torhout
Meulebeke
Hooglede
Oostrozebeke
Vleteren
Ruiselede
Lichtervelde
Mesen

9,33
8,33
7,98
7,78
6,40
6,28
6,07
5,89
5,63
5,63
5,44
4,73
4,65
4,50
4,48
4,28
4,16
4,14
4,03
4,01
3,77
3,51
3,47
2,77
2,30

Oostende
Nieuwpoort
Veurne
Brugge
Poperinge
Ieper
Menen
Kortrijk
Roeselare
Wervik
Izegem
Diksmuide
Tielt
Avelgem
Zonnebeke
Gistel
Harelbeke
Torhout
Meulebeke
Hooglede
Oostrozebeke
Vleteren
Ruiselede
Lichtervelde
Mesen
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9,43
8,33
7,92
7,78
6,42
6,31
6,03
5,86
5,66
5,62
5,49
4,65
4,64
4,56
4,48
4,29
4,13
4,09
4,05
4,00
3,77
3,58
3,42
2,79
2,29
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Tabel VI
Gemeenteraadsverkiezingen op 09.10.1994.
Rangschikking van de gemeenten in functi e van het aantal afivezige kiezers.
Laagste% afwezigen

Hoogste % afwezigen
Knokke -Heist
Oostende
Blanke nberge
De Panne
Koksijde
Brugge
Nieuwpoort
Bredene
Midde lkerke
Kortrijk
Beernem
Ieper
Menen
De Haan
Veurne
Poperinge
Roese lare
Lo-Reninge
Izegem
Wervik
Tielt
Weve lgem
Gistel
Ingelmunster
Damme
Kortemark
Oostkamp
Houthulst
Jabbeke
Kuurne
Diksmuide
Ave lgem
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10,60
10,45
10,25
9 ,13
9,11
8,55
8,23
8,09
7,87
7,08
6,94
6,91
6,88
6,63
6,50
6,42
6,26
5,84
5,71
5,62
5,31
5,16
5,09
4,95
4,94
4,82
4,79
4,75
4,74
4,74
4,72
4,67
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Mesen
Heuvelland
Pittem
Lichtervelde
Zuienkerke
Wingene
Ledegem
Langemark-Poelkapell e
Dentergem
Vleteren
Deerlijk
Anzegem
Oostrozebeke
Hare lbeke
Ruiselede
Koekelare
Staden
Wielsbeke
Ichtegem
Oudenburg
Spiere-Helkijn
Lendelede
Alveringem
Torhout
Zedelgem
Hooglede
Zwevegem
Meulebeke
Zonnebeke
Ardooie
Waregem
Moorslede

1,70
2,36
2,74
2,79
3,20
3,30
3,38
3,48
3,54
3,58
3,59
3,56
3,65
3,68
3,70
3,71
3,79
3,87
3,87
3,96
3,96
3,98
4,00
4,09
4,23
4,23
4,29
4,40
4,48
4,55
4,65
4,66

Tabel VII
Evolutie van de blanco/ongeldig stemmen.
a. Aan de referteperiode voorafgaande provincieraadsverkiezingen 1 .
1921:
1925:
1929:
1932:
1936:
1946:
1949:
1950:
1954:

4,22%
5,11 %
3,77%
2,89%
4,67%
2,78 %
6,84%
5,91 %
6,40%

1958: 4,83 %
1961: 6,44%
1965: 7,53 %
1968: 7,51 %
1971: 8,90%
1974:8,80%
1977: 8,28%
1978: 9,62%

b. In de referteperiode vergelijkbare gegevens.
Nationale Gegevens 2
Jaar

1976
1977
1978
1979
1981
1982
1984
1985
1987
1988
1989
1991
1994

Westvlaamse gegevens
Provin- Europees Gemeente- Provincieraad
raad
cieraad parlement
%
%
%
%

Kamer

Senaat

%

%

7,2
8,4

8,1
9,3

7,5
8,8

7,3

8,2

7,6

3,6
9,62
12,4
8,94
4,8
10,9
7,4
6,6

8,5
7,4

8,45
7,71

7,8
7,0
4,7
8,4

7,0

7,6

7,5

8,71
9,78

1
Schepens Luc, o.c., blz. 169
2 Ackaert Johan, o.c., blz. 31
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Tabel VIII
Provincieraadsverkiezingen 09.10.1994.
Rangschikking van de kiesdistricten in functie van het aantal blanco en ongeldige
stemmen (t.o.v. de uitgebrachte stemmen).
Tielt
Menen
Ieper
Poperinge
Roeselare
Izegem
Veurne
Diksmuide
Ko rtrijk
Oostende
Harelbeke
Brugge

1 38

12,04 %
11,69 %
11 ,28 %
10,92 %
10,77 %
10,64 %
10,07%
9,47 %
9,10 %
9,00 %
8 ,68 %
8,61 %
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Tabel IX
Provincieraadsverkiezingen -gemeenteraadsverkiezingen 09.10.1994.
Rangschikking in functie van het aantal blanco en ongeldige stemmen
(t.o.v. de uitgebrachte stemmen).
Provincieraadsverkiezingen
kieskanton
Vleteren
Nieuwpoort
Mesen
Zonnebeke
Ruiselede
Hooglede
Meulebeke
Oostrozebeke
Menen
Tielt
Ieper
Avelgem
Roeselare
Izegem
Torhout
Diksmuide
Wervik
Poperinge
Veurne
Oostende
Kortrijk
Gistel
Harelbeke
Brugge
Lichtervelde

15,71
14,12
14,24
13,86
13,31
12,74
12,15
12,12
11,69
11,31
10,98
10,94
10,77
10,25
9,83
9,47
9,39
9,28
9,17
9,03
8,94
8,92
8,68
8,51
7,30

Gemeenteraadsverkiezingen
gegroepeerde gemeenten
per kieskanton
Menen
Oostrozebeke
Roeselare
Oostende
Avelgem
Harelbeke
Poperinge
Tielt
Torhout
Kortrijk
Nieuwpoort
Wervik
Ieper
Hooglede
Izegem
Veurne
Brugge
Gistel
Diksmuide
Mesen
Zonnebeke
Lichtervelde
Meulebeke
Ruiselede
Vleteren
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6,71
6,32
6,16
5,89
5,62
5,62
5,54
5,40
5,31
5,26
5,21
5,18
5,13
5,12
5,12
4,58
4,56
4,35
4,34
4,33
4,03
4,00
3,93
3,90
3,33
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Tabel X
Gemeenteraadsverkiezingen 09.10.1994.
Rangschikking van de gemeenten in functie van het aantal blanco en ongeldige
stemmen (t.o.v. de uitgebrachte stemmen).
Hoogste % blanco + ongeldige
stemmen
Oostrozebeke
Menen
Roeselare
Oostende
Wevelgem
Waregem
Spiere- Helkijn
Kuurne
Zwevegem
Wielsbeke
Tielt
Poperinge
Staden
Avelgem
Ieper
Ardooie
Torhout
Nieuwpoort
Izegem
Wervik
Brugge
Middelkerke
Bredene
Anzegem
Kortrijk
Deerlijk
Ingelmunster
Ichtegem
De Panne
Moorslede
Alveringem
Blankenberge
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6,96
6,79
6,78
6,63
6,63
6,62
6,34
6,00
5,96
5,76
5,75
5,54
5,53
5,48
5,44
5,40
5,31
5,21
5,18
5,18
5,17
5,15
5,12
5,05
5,05
5,04
4,96
4,91
4,82
4,75
4,71
4,65
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Laagste % blanco + ongeldige
stemmen
Zuienkerke
Mesen
De Haan
Vleteren
Dentergem
Jabbeke
Lo-Reninge
Damme
Langemark-Poelkapelle
Zedelgem
Ruiselede
Beernem
Oudenburg
Wingene
Lendelede
Lichtervelde
Gistel
Zonnebeke
Knokke-Heist
Koekelare
Meulebeke
Kortemark
Ledegem
Pittem
Houthulst
Veurne
Heuvelland
Koksijde
Oostkamp
Diksmuide
Harelbeke
Hooglede

2,45
2,88
3,25
3,33
3,44
3,48
3,54
3,70
3,70
3,80
3,81
3,83
3,86
3,94
3,97
4,00
4,03
4 ,03
4,13
4,24
4,27
4,32
4,34
4 ,3 5
4 ,44
4 ,47
4,49
4,49
4,49
4,50
4,56
4,64

Tabel XI
Provincieraadsverkiezingen 09.10.1994.
Rangschikking van de kiesdistricten in functie van het aantal afwezige kiezers en
blanco- en ongeldige stembiljetten.
Veurne
Menen
Oostende
Ieper
Roeselare
Tielt
Poperinge
Izegem
Brugge
Kortrijk
Diksmuide
Harelbeke

17,29%
17,05 %
16,47%
16,36%
15,80%
15,67%
15,45 %
14,82 %
14,48 %
14,35 %
13,75 %
12,48 %
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Tabel XII
Provincieraadsverkiezingen -gemeenteraadsverkiezingen 09.10.1994.
Rangschileking in functie van het aantal afrvezige kiezers en blanco- en ongeldige
stembiljetten.
Gemeenteraadsverkiezingen
gegroepeerde gemeenten per
kieskanton

Provincieraadsverkiezingen
kieskanton
ieuwpoort
Vleteren
Zonnebeke
Oostende
Menen
Ieper
Veurne
Ruiselede
Hooglede
Mesen
Roeselare
Meulebeke
Brugge
Oostrozebeke
Tielt
Izegem
Poperinge
Avelgem
Wervik
Kortrijk
Diksmuide
Torhout
Gistel
Harelbeke
Lichtervelde

142

21,27
18,67
17,71
17,52
17,05
16,57
16,41
16,32
16,24
16,21
15,80
15,69
15,63
15,44
15,44
15,14
15,09
14,94
14,50
14,30
13,75
13,56
12,82
12,48
9,87
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Oostende
Nieuwpoort
Menen
Veurne
Brugge
Poperinge
Roeselare
Ieper
Kortrijk
Wervik
Izegem
Avelgem
Oostrozebeke
Tielt
Harelbeke
Torhout
Hooglede
Diksmuide
Gistel
Zonnebeke
Meulebeke
Ruiselede
Vleteren
Lichtervelde
Mesen

14,76
13,01
12,34
12,14
12,00
11,61
11,47
11,11
10,82
10,51
10,33
9,92
9,85
9,80
9,52
9,19
8,92
8,79
8,45
8,33
7,82
7,19
6,80
6,68
6,52

Tabel XIII
Gemeenteraadsverkiezingen 09.10.1994.
Rangschikking van de gemeenten op basis van het aantal afwezige kiezers
en blanco en ongeldige stembiljetten in functie van het aantal ingeschr.even bezers.
Hoogste%
Oostende
Blankenberge
Knokke-Heist
De Panne
Brugge
Menen
Koksijde
Nieuwpoort
Bredene
Middelkerke
Roese lare
Ieper
Kortrijk
Poperinge
Wevelgem
Waregem
Tielt
Veurne
Izegem
Wervik
Beernem
Kuurne
Oostrozebeke
Spiere-Helkijn
Zwevegem
Avelgem
Ardooie
Ingelmunster
De Haan
Wielsbeke
Torhout
Moorslede

Laagste%

16,39
14,43
14,30
13,50
13,28
13,20
13,19
13,0 1
12,8 0
12,62
12,61
11,97
11,77
11,61
11,45
10,96
10,76
10,68
10,60
10,51
10,5 0
10,43
10,36
10,05
10,00
9,90
9,70
9,67
9,66
9,41
9,19
9,19

Mesen
Zuienkerke
Lichtervelde
Heuvelland
Vleteren
D entergem
Pittem
Langemark-Poelkapelle
Wingene
Ruiselede
Ledegem
Oudenburg
Lendelede
Koekelare
Zedelgem
Jabbeke
Harelbeke
Zonnebeke
Anzegem
Deerlijk
Damme
Meulebeke
Alveringem
Ichtegem
Hooglede
Gistel
Kortemark
Houthulst
Diksmuide
Oostkamp
Staden
Lo-Reninge
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4,53
5,57
6,68
6,75
6,80
6,86
6,98
7,11
7,11
7,37
7,57
7,67
7,79
7,79
7,87
8,06
8,07
8,33
8,43
8,45
8,46
8,48
8,52
8,59
8,68
8,92
8,93
8,98
9,00
9,06
9,12
9,17
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Tabel XIV
Provincieraadsverkiezingen 24 november 1991 - 9 oktober 1994.
Vergelijking stemci;fer, lijststemmen, naamstemmen.
District Brugge
Lijststemmen

Stemcij fer

Lijst

1994

1991

%

%

1991

1994

CVP
SP
PW/
VLD

52 .233
37.664

60.407
33.762

18.873
21.479

36,13
57,03

18 .124
15 .606

30,00
46,22

33 .333

30.765

21.268

63,80

16.950

55,10

vu

15.645
20.220

10.296
16.160

7.583
14.269

48,47
70,57

3.124
11.328

30,34
70,10

14.144

14.253

11.002

77,79

10.471

73,47

--

4.495

--

--

2 .929

65,16

Agalev
Vlaams
Blok

wow

District Diksmuide
Lijststemmen

Stemcijfer

Lijst

1994

1991
CVP
SP
PW/
VLD

vu
Agalev
Vlaams
Blok

wow

144

%

%

1991

1994

11.559
7.329

12.732
7.059

3.452
2 .000

29,86
27,29

2 .337
1.187

18,36
16,82

6.391

7.683

2 .75 1

43,04

2 .061

26,83

2.764
1.885

1.084
1.367

893
1.219

32,31
64,67

433
870

39,94
63,64

1.097

1.207

893

81,40

876

72,58

--

263

--

--

163

61 ,98

• Hoofd stuk 1 / De uitslag van de verkiezingen

Naamstemmen

1991
%

1994
%

33.360
16.185

63,87
42,97

42.283
18.516

70,00
53 ,78

12.065

36,20

13.815

44,90

8.062
5.951

51,53
29,43

7. 172
4.832

69,66
29,90

3.142

22,21

3.782

26,53

--

--

1. 566

34,84

Naamstemmen

1991
%

1994
%

8.107
5.329

70,14
72,71

10.395
5. 872

81,64
83,1'8

3.640

56,96

5.622

73,17

1.871
666

67,69
35,33

651
497

60,06
36,36

204

18,60

331

27,42

--

--

100

38,02
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District Ieper
Lijststemmen

Stemcijfer

Lijst

CVP
SP
PVV/
VLD

vu
Agalev
Vlaams
Blok

wow

1994
%

1991
%

1991

1994

17.740
11.351

20 .458
10.393

7 .153
5.301

40,32
46,70

7.451
3.841

36,42
36,96

7.399

6.067

4.204

56,82

3.719

61,30

5.261
4.008

3.397
3.762

2 .301
2 .912

43,74
72,65

1.041
2.152

30,64
57,20

2 .112

2.496

1.672

79,17

1.873

75,04

--

720

--

--

520

72,22

District Poperinge
Stemcijfer

Lijst

CVP
SP
PVV/
VLD

vu
Agalev
Vlaams
Blok

wow

146

Lijststemmen

1991
%

1994
%

1991

1994

7.406
2.955

9 .172
2 .497

2 .684
1.535

36,24
51,95

2.952
1.158

32,18
46,38

3.848

3.187

1.822

47,35

1.550

48,64

1.889
1.557

731
1.401

751
1.015

39,76
65,19

447
873

61,14
62,31

714

759

456

63,87

533

70,22

--

363

--

--

196

53 ,99
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Naamstemmen

1991

1994

%

%

10.58 7
6 .050

59 ,68
53 ,30

13 .007
6 .552

63,58
63,04

3.195

43 ,18

2 .348

38,70

2.960
1.096

56,26
27,35

2 .356
1.610

69,36
42,80

440

20 ,83

623

24,96

--

--

200

27 ,78

Naamstem men

1991

1994

%

%

4 .722
1.420

63 ,76
48,05

6.220
1.339

67,82
53,62

2.026

52 ,65

1.637

51,36

1.138
542

60,24
34 ,81

284
528

38,85
37,69

258

36,13

226

29,78

--

--

167

46,01
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District Kortrijk
Lijststemmen

Stemcijfer

Lijst

CVP
SP
PVV/
VLD

vu
Agalev
Vlaams
Blok

wow

1994
%

1991
%

1991

1994

33.157
18.287

38.893
14.658

11.604
10.948

35,00
59,87

11.818
7.001

30,39
47,76

17.416

15.174

9.092

52,20

7 .894

52,02

8.304
9.783

4.709
8.869

4.405
7.383

53,05
75,47

1.818
6.385

38,61
71,99

6 .776

7.171

5.169

76,28

4.894

68,25

--

2.432

--

--

1.434

58,96

District Harelbeke
Lijst

Stemcijfer

CVP
SP
PVV/
VLD

vu
Agalev
Vlaams
Blok

wow
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Lijststemmen

1991
%

1994
%

1991

1994

19.387
11.261

21.092
10.944

5.519
4.688

28,47
41,63

6.675
4.022

31,65
36,75

7.850

7.060

3.915

49,87

3.391

48,03

3.625
3.857

1.990
3.426

1.640
2.833

45,24
73,45

690
2.369

34,67
69,15

2 .711

3.068

2.189

80,75

2.213

72,13

473

67,57

700
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Naamstem men

1991

1994

%

%

21.553
7.339

65,00
40,13

27 .075
7.657

69,61
52,24

8.324

47,80

7 .280

47,98

3.899
2 .400

46,95
24,53

2 .891
2.484

61,39
28,01

1.607

23,72

2.277

31,75

--

--

998

41,04

Naamstem men

1991

1994

%

%

13.868
6.573

71,53
58,37

14.417
6 .922

68,35
63,25

3.935

50,13

3.669

51,97

1.985
1.024

54,76
26,55

1.300
1.057

65,33
30,85

522

19,25

855

27,87

--

--

227

32,43
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District Menen
Lijststemmen

Stemcijfer

Lijst

CVP
SP
PVV/
VLD

vp
Agalev
Vlaams
Blok

wow

1991

1994

%

%

1991

1994

13 .670
10.536

12.344
9.422

4 .752
6.106

34,76
57,95

5.663
4.837

45,88
51,34

5.834

5.411

3.190

54,68

3.338

61,69

3.532
4 .279

1.921
3.944

1.603
3.080

45,39
71 ,98

647
2.844

33,68
72,11

2 .628

3.177

2 .090

79,53

2.454

77,24

--

687

--

--

458

66,67

District Oostende

CVP
SP
PVV/
VLD

vu
Agalev
Vlaams
Blok

wow
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Lijststemmen

Stemcijfer

Lijst

1991

1994

%

%

1991

1994

18.978
19.853

20.970
21.617

7.070
8 .777

37,25
44,21

5.709
6.088

27,22
28,16

20 .997

19.526

9.605

45,74

6.778

34,71

9 .362
8.845

7.953
5.827

3.559
6.320

38,02
71,45

1.465
4 .167

18 ,42
71,51

9 .150

8.247

6.742

73,68

5.553

67,33

--

3.709

--

--

2.356

63,52
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Naamstem men

1991

1994

%

%

8.918
4.430

65,24
42 ,05

6 .681
4 .5 85

54,12
48 ,66

2.644

45 ,32

2 .073

38 ,31

1.929
1.199

54,61
28 ,02

1.274
1. 100

66 ,32
27,89

538

20,47

72 3

22 ,76

--

--

229

33 ,33

N aamstemmen

1991

1994

%

%

11.908
11.076

62 ,75
55 ,79

15 .261
15 .529

72,78
71,84

11 .392

54 ,26

12.748

65 ,29

5.803
2. 525

61 ,98
28 ,55

6. 488
1.660

81 ,58
28 ,49

2.408

26 ,32

2 .694

32,67

--

--

1. 353

36 ,48

Hoof dst uk 1 / De uitslag van de verkiezingen •

151

1

District Roeselare
Lijststemmen

Stemcijfer

Lijst

CVP
SP
PVV/
VLD

vu
Agalev
Vlaams
Blok

1991
%

1994
%

1991

1994

16.675
10.487

16.739
9 .732

5.922
5.256

35,51
50,12

5.800
3.826

34,65
39,31

8.043

8.698

4.419

54,94

3.903

44,87

6.143
4.770

3.791
4.170

2.379
3.181

38,73
66 ,69

1.082
2.738

28 ,54
65,66

2 .756

3.119

2.010

72,93

2.137

68 ,52

--

1.497

--

--

882

58,92

wow

District I zegem
Stemcijfer

Lijst

CVP
SP
PVV/
VLD

vu
Agalev
Vlaams
Blok

wow
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Lijststemmen

1991
%

1994
%

1991

1994

16.273
8.461

18 .448
7.560

5.469
4 .753

33 ,61
56,18

5.020
3.336

27,21
44,13

8.127

7 .749

3.327

40,94

2 .917

37,64

4 .851
3.684

3.873
2.901

2.272
2.669

46,84
72 ,45

1.334
1.930

34,44
66,53

1.958

2.117

1.451

74,11

1.504

71 ,04

--

536

--

--

536

100
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Naamstem men

1991
%

1994
%

10.753
5.231

64,49
49,88

10.939
5.906

65,35
60,69

3.624

45,06

4.795

55,13

3.764
1.589

61 ,27
33,31

2.709
1.432

71,46
34,34

746

27,07

982

31,48

--

--

615

41,08

Naamstem men

1991
%

1994
%

10.804
'3.708

66,39
43,82

13.428
4 .224

72,79
55,87

4.800

59,06

4.832

62,36

2.579
1.015

53,16
27,55

2.539
971

65,56
33,47

507

25,89

613

28,96

--

--

0

0
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District Tielt
Lijststemmen

Stemcijfer

Lijst

CVP
SP
PVV/
VLD

vu
Agalev
Vlaams
Blok

1994
%

1991
%

1991

1994

23.982
8.320

25.701
6.371

9.579
5.301

39,94
63,71

7.973
2.634

31,02
41,34

11.268

10.991

4.994

44,32

3.9 19

35,66

5.626
4.375

6.224
3.252

2.634
3.000

46,82
68,57

1.212
2.254

19,47
69,31

2.593

3.055

1.993

76,86

2.225

72,83

--

501

--

--

479

95,61

wow

District Veurne
Lijststemmen

Stemcijfer

Lijst

1994
%

1991
%

1991

1994

CVP
SP
PVV/
VLD

8.956
7.955

11.985
7.305

3.299
2.540

36,84
31,93

2.818
1.981

23,51
27,12

7.964

8.191

3.503

43,99

2.934

35,82

vu

4.582
2.826

2 .737
2.084

1.410
1.999

30,77
70,74

742
1.406

27,11
67,47

1.913

2.034

1.452

75,90

1.449

71,24

642

100

Agalev
Vlaams
Blok

wow

154

642
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Naamstemmen

1991
%

1994
%

14.403
3.019

60,06
36,29

17.728
3.737

68,98
58 ,66

6 .274

56,68

7.072

64,34

2 .992
1.375

53 ,18
31 ,43_

5.012 ·
998

80,53
30,69

600

23 ,14

830

27,17

--

--

22

4 ,39

N aamstemmen

199 1
%

1994
%

5.657
5.415

63 ,16
68 ,07

9 .167
5.324

76,49
72,88

4 .461

56 ,01

5.257

64,18

3.172
827

69 ,23
29,26

1.995
678

72 ,89
32,53

461

24 ,10

585

28,76

--

--

0

0
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Tabel XV
Stijging/daling van het% naamstemmen t.o.v. het stemci;fer bij de
provincieraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 t.o.v. de provincieraadsverkiezingen
van 24 november 1991.
District
Lijst
CVP
SP
PVV/VLD

vu
Agalev
Vl. Blok

Brugge Diksmuide

Ieper

Poperinge

11,5
10,47
16,21
-7,63
1,03
8,82

3,90
9,74
-4,48
13,1
15,45
4,13

4,06
5,57
-1,29
-21,39
2,88
-6,35

6,13
10,81
19,51
18,13
0,47
4,32

Kortrijk Harelbeke

4,61
12,11
0,18
14,44
3,48
8,03

-3,18
4,88
1,84
10,57
4,3
8,62

Tabel XVI
Provincieraadsverkiezingen
Evolutie van de lijststemmen (% lijststemmen t.o.v. het stemci;fer).
District Brugge - Lijststemmen

CVP
BSP/SP
PVV/VLD

vu
Groen/Agalev
Vlaams Blok

1978

1981

1985

1987

1991

1994

25,44
58,24
53,12
42,16
61,94
55,09

28,47
58,87
57,25
49,84
73,14
64,79

37,86
61,92
60,58
50,38
75,40
69,51

37,39
64,72
62,56
53,70
77,06
71,13

36,13
57,03
63,80
48,47
70,57
77,79

30,00
46,22
55,10
30,34
70,10
73,47
65,16

wow

District Diksmuide - Lijststemmen

CVP
BSP/SP
PVV/VLD

vu

1978

1981

1985

1987

1991

1994

28,08
28,03
19,64
30,59

31,39
35,31
22,50
41,84

36,85
45,40
29,43
51,21
77,96
46,29

33,12
39,40
30,10
43,37
75,57
67,93

29,86
27,29
43,04
32,31
64,67
81,40

18,36
16,82
26,83
39,94
63,64
72,58
61,98

Agalev
Vlaams Blok

wow
156
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Menen

Oostende

Roeselare

Izegem

Tielt

Veurne

-11,12
6,61
-7,01
11,71
-0,13
2,29

10,03
16,05
11,03
19 ,60
-0,06
6,35

0,86
10,81
10,07
10,19
1,03
4,41

6,40
12,05
3,30
12,40
5,92
3,87

8,92
22,37
7,66
27,35
-0,74
4,03

13,33
4,81
8,17
3,66
3,27
4,66

District Ieper - Lijststemmen

CVP
BSP/SP
PVV/YLD

vu

1978

1981

1985

1987

1991

1994

42,89
60,41
46,34
47,47

45,99
6 1,58
55,57
59,88

45,63
64,75
65,83
54,14
100
58,27

43,16
61,48
59,12
49,51
75,17
75,99

40,32
46,70
56,82
43,74
72,65
79,17

36,42
36,96
61,30
30,64
57,20
75,04
72,22

Agalev
Vlaams Blok

wow

District Poperinge - Lijststemmen

CVP
BSP/SP
PVV/VLD

vu
Agalev
Vlaams Blok

wow

1978

1981

1985

1987

1991

1994

29,12
46,87
27,72
50,71

31,21
52,00
42,81
56,86

30,86
57,21
39,47
40,07
80,26
78,10

36,18
55,86
52,90
53,05
67,53

36,24
51,95
47,35
39,76
65,19
63,87

32,18
46,38
48,64
61,14
62,31
70,22
53,99
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District Kortrijk - Lijststemmen

CVP
BSP/SP
PVV/VLD

vu

1978

1981

1985

1987

1991

1994

33,78
54,05
41 ,55
31,63

33,13
57,83
51,63
55,75
74,19
81,39

36,37
78,06
44,61
53,80
81,09
76,48

32,68
64,65
47,53
60 ,16
76,40
68,51

35,00
59,87
52,20
53,05
75,47
76,28

30,39
47,76
52,02
38,61
71,99
68 ,25
58,96

Agalev
Vlaams Blok

wow

District Harelbeke - Lijststemmen

CVP
BSP/SP
PVV/VLD

vu

1978

1981

1985

1987

1991

1994

20,90
16,84
34,93
36,00

27,37
37,55
45 ,28
55,86

34,96
50,87
40,00
52,39
84,60
80,15

28,64
50 ,3 1
42,14
52,97
76,52
68,95

28,47
41,63
49,87
45,24
73,45
80,75

31,65
36,75
48,03
34,67
69,15
72,13
67,57

Agalev
Vlaams Blok

wow

District Menen - Lijststemmen

CVP
BSP/SP
PVV/VLD

vu
Agalev
Vlaams Blok

1978

1981

1985

1987

1991

1994

32,18
54,01
54,68
25 ,09

37,79
61,23
62,64
49,83

38 ,10
62,95
45,70
47,69
82,24
74,17

37,4 1
59,59
45,85
47,66
73,09
71,25

34,76
57,95
54,68
45,39
71,98
79,53

45,88
51,34
61,69
33,68
72,11
77,24
66,67

76,26

wow
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District Oostende - Lijststemmen

1978

1981

1985

1987

1991

1994

vu

32,46
35,10
28,10
32,92

29,67
37,95
39,13
44,80

Agalev
Vlaams Blok

71,68

61,87

34,52
40,59
42,77
38,50
100
61,94

36,89
41,97
43,53
39,33
80,76
63,87

37,25
44,21
45,74
38,02
71,45
73,68

27,22
28,16
34,71
18,42
71,51
67,33
63,52

CVP
ESP/SP
PW/VLD

wow

District Roeselare - Lijststemmen

CVP
ESP/SP
PVV/VLD

vu

1978

1981

1985

1987

1991

1994

44,30
53,05
56,17
19,80

37,42
57,26
46,52
37,30

37,13
65,18
47,75
48,77
81,31
60,99

35,42
64,32
48,03
45,64
73,44
67,02

35,51
50,12
54,94
38,73
66,69
72,93

34,65
39,31
44,87
28,54
65,66
68,52
58,92

Agalev
Vlaams Blok

92,87

wow

District Izegem - Lijststemme n

CVP
ESP/SP
PW/VLD

vu
Agalev
Vlaams Blok

wow

1978

1981

1985

1987

1991

1994

33,02
53,33
46,42
36,25

30,50
52,22
51,63
53,60
100

44,95
60,12
45,73
45,44
100
56,73

34,76
56,43
48,93
54,25
74,76
64,56

33,61
56,18
40,94
46,84
72,45
74,11

27,21
44,13
37,64
34,44
66,53
71,04
100

lOÖ
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District Tielt - Lijststemmen

CVP
BSP/SP
PVV/VLD

vu

1978

1981

1985

1987

1991

1994

33,27
46,47
39,87
21,04

33,35
59,34
46,83
41,80
81,82
77,57

35,14
61,07
49,24
40,02
79,86
49,11

36,17
66,91
46,40
44,31
76,50
61,48

39,94
63,71
44,32
46,82
68,57
76,86

31,02
41,34
35,66
19,47
69,31
72,83
95,61

Agalev
Vlaams Blok

wow
District Veurne - Lijststemmen

CVP
BSP/SP
PVV/VLD

vu

1978

1981

1985

1987

1991

1994

28 ,04
17,27
32,25
31,82

34,56
30,06
46,91
45,50

40,04
36,72
53,69
42,75
78,11
65,69

30,15
32,73
50,85
33,22
79,95
64,52

36,84
31,93
43,99
30,77
70,74
75,90

23,51
27,12
35,82
27,11
67,47
71,24
100

Agalev
Vlaams Blok

71,86

wow
Tabel XVII
Verhouding onvolledige lijststemmen/uitgebr achte naamstemmen
provincieraadsverkiezingen 9 oktober 1994.

District
(zetels)

CVP

SP

VLD

Brugge (20)
Diksmuide (4 )
Ieper (6)
Poperinge (2)
Kortrijk (11)
Harelbeke (5)
Menen (5)
Oostende (10)
Roeselare ( 6)
Izegem (5)
Tielt (6)
Veurne (4)

1,67
1,25
1,3 3
1,10
1,63
1,23
1,22
1,58
1,41
1,30
1,46
1,19

1,64
1,26
1,27
1,11
1,66
1,43
1,20
1,44
1,48
1,32
1,49
1,28

1,66
1,25
1,42
1,09
1,57
1,26
1,21
1,52
1,49
1,35
1,42
1,19
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VU AGALEV

VL.
BLOK

wow

2,18
1,55
1,42
1,10
2,05
1,44
1,29
1,90
1,72
1,60
1,68
1,27

2,33
2,00
1,73
1,20
2,06
1,64
1,48
1,75
1,91
1,95
2,00
1,64

1,53
1,30
1,31
1,10
1,44
1,42
1,31
1,32
1,36

1,75
1,66
1,31
1,00
1,86
1,39
1,27
1,61
1,41
1,42
1,24
1,38

1,00

Tabel XVIII
Vergelijking verhouding lijststemmen - naamstemmen bij een aantal kieskantons
voor de provincieraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 met deze verhouding bij de
gemeenteraadsverkiezingen op hetzelfde grondgebied op 9 oktober 1994 (het aantal
zetels vermeld na het kanton slaat op het district, maar duidt tevens aan hoeveel
kandidaten er maximaal op de lijst in het kanton kunnen ivorden voorgedragen).

Lichtervelde
Lijst

CVP
SP
VLD

vu
Agalev
Vl. Blok

wow

Kanton ( 5 zetels)

Gemeente ( 19 zetels)

Lijststemmen

Naamstemmen

Gemidd.
naamstemmen

Lijststem men

Naamstemmen

Gemidd.
naamstemmen

10,91
40,85
18,62
68,42
72,41
79,66
100

89,09
59,16
81,38
31,58
27,59
20,34

1,13
1,65
1,26
1,70
1,75
1,72

7,09

92,91

5,37

100
7,78
17,56

92,22
82,44

6,19
4,36

GemBel
SOMM

Poperinge
Lijst

CVP
SP
VLD

vu
Agalev
Vl. Blok

wow
zozo

Gemeente (25 zetels)

Kanton (2 zetels)
Lijststemmen

Naamstemmen

Gemidd.
naamstemmen

Lijststemmen

Naamstemmen

Gemidd.
naamstemmen

30,53
40,98
48,51
59,11
65,28
77,54
51,80

69,47
59,02
51,49
40,89
34,72
22,46
48,20

1,05
1,08
1,06
1,00
1,08
1,26
1,10

12,87
27,91
12,65
13,00
31,73

87,13
72,09
87,35
87,00
68,27

2,72
4,34
3,02
3,98
3,48

21,46
13,65

78,54
86,35

2,24
3,50
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Nieuwpoort
Gemeente (21 zetels)

Kanton ( 4 zetels)

Lijst

CVP
SP
VLD

vu
Agalev
Vl. Blok

wow

Lijststemmen

Naamstemmen

Gemidd.
naamstemmen

Lijststemmen

Naamstemmen

Gemidd.
naamstemmen

35,93
41,27
43,98
49,14
70,64
76,59
100

64,07
58,73
56,02
50,86
29,36
23,41

1,29
1,12
1,12
1,30
1,12
1,40

7,62
12,56
26,00

92,38
87,44
74,00

2,81
2,46
2,63

56,83

43,17

1,51

6,00
13,75
8,96

94,00
86,25
91,04

3,20
3,04
3,58

NPTMM
GMB
NW

Torhout
Kanton ( 20 zetels)

Lijst

CVP
SP
VLD

vu
Agalev
Vl. Blok

wow

Lijststemmen

Naamstemmen

Gemidd.
naamstemmen

Lijststemmen

Naamstemmen

Gemidd.
naamstemmen

18,37
34,68
48,19
25,93
74,17
75,96
74,51

81,63
65,32
51,81
74,07
25,83
24,04
25,49

1,72
2,00
1,65
1,85
2,53
4,64
3,73

6,73

93,27

3,48

13,25

86,75

3,04

64,32

35,68

2,09

16,00

84,00

3,21

TZ2000
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Gemeente (25 zetels)
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Vleteren

CVP
SP
VLD

vu
Agalev
Vl. Blok

wow

Gemeente (13 zetels)

Kanton (6 zetels)

Lijst
Lijststemmen

Naamstemmen

Gemidd.
naamstemmen

Lijststemmen

Naam stemmen

Gemidd.
naamstemmen

47,09
62,63
59,06
54,17
67,48
40,34
55,00

52,91
37,37
40,94
45,83
32,52
59,66
45,00

1,61
1,62
2,10
1,81
2,18
1,73
1,67

5,62

94,44

4,64

6,42
4,67
8,11

93,58
95,33
91,89

5,03
4,22
6,27

Democ
LVP
PGV

Wervik

CVP
SP
VLD

vu
Agalev
Vl. Blok

wow
Aktief
FORUM

Gemeente ( 25 zetels)

Kanton (6 zetels)

Lijst
Lijststemmen

Naam stemmen

Gemidd.
naamstemmen

Lijststemmen

Naamstemmen

Gemidd.
naamstemmen

37,90
20,99
67,20
36,80
75,27
82,22
73,42

62,10
79,01
32,80
63,20
24,73
17,78
26,58

1,16
1,14
1,25
1,21
1,14
1,35
1,05

15,20
17,32
20,72

84,80
82,68
79,27

2,61
1,81
2,65

15,09
37,65

84,91
62,35

2,36
1,78
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Zonnebeke

CVP
SP
VLD

vu
Agalev
Vl. Blok

wow

Lijststemmen

Naamstemmen

Gemidd.
naamstemmen

Lijststemmen

Naamstemmen

Gemidd.
naamstemmen

32,97
40,65
59,26
45,25
54,77
77,14
61,90

67,03
59,35
40,74
54,75
45,23
22,86
38,10

1,48
1,45
1,68
1,66
1,99
2,30
2,17

6,20
10,50
23,24

93,80
89,50
76,76

4,48
4,81
6,41

36,31

63,69

3,39

4,04

95,96

4,23

Inspr

164

Gemeente (21 zetels)

Kanton (6 zetels)

Lijst
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Installatievergadering van de provincieraad op 18 oktober 1985, na de verkiezingen van 13 oktober 1985.
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Tabel XIX
Evolutie van de stemciJfers.

Geldige
stem biljetten
17/ 12/ 1978
8/ 11/ 1981
13/ 11 / 1985
13/ 12/1987
24/11/1991
9/10/1994

631.882
695.262
711.740
727 .391
732 .228
729.428

CVP

292 .679
249 .796
266.551
251.317
240.016
268 .941

PVV/VLD

BSP/S P

46,32
35,93
37,45
34,55
32,78
36,87

%

%

%

136.661
141.637
173.095
186.942
154.459
141.320

21,63
20,37
24,32
25,70
21,09
19,37

100.813
144.899
115.228
126.613
138 .470
130.502

15,95
20,84
16,19
17,41
18,91
17,89

Tabel XX
Provincieraadsverkiezingen - stemciJfers.

17 december 1978 - Stemcijfers %
District

Geldige
stem bil jetten

Brugge
Diksmuide
Ieper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne

148 .446
27.789
42.944
17.061
83 .751
40.409
37.046
77.940
41.710
37.600
49.805
27.381

Totaal

631.882

166

CVP
%

69.926
12.938
20.365
9.032
41.380
21.427
16.364
25 .801
18 .551
19 .355
27 .75 1
9 .789

47,10
46,56
47,42
48,99
49,41
53,02
44,17
33,10
44,47
51,48
55,72
35,75

292.679 46,32
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PVV

BSP
%

33.024
4.920
9.355
2.699
16 .980
10.660
9.582
18.911
8.558
7.830
6 .396
7.746

22,25
17,70
21,79
20,09
20,27
26,38
25,87
24,26
20,52
20,82
12,84
28,29

136.661 21 ,63

%

21.072
6.442
7.258
3.348
13 .019
4.629
4.243
19.030
4 .901
4 .937
6.290
5.644

14,19
23,18
16,90
17,67
15,55
11,46
11,45
24,42
11 ,75
13,13
12,63
20,61

100.813 15,95

""
vu

Groen/ Agal ev

Vlaams Blok

%

%

%

82 .704
116.679
93 .058
89 .824
71.584
48 .706

13,09
16,78
13 ,08
12,35
9,78
6,68

vu

2 .396
15 .51 3
41.374
55 .62 8
70.089
57.16 3

0,38
2,23
5,81
7,65
9,57
7,84

Groen

4 .397
6 .343
8.307
9 .806
48 .552
50 .703

0,69
0,91
1,17
1,35
6,63
6,95

Vlaams Blok

wow

Andere
%

%

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

12.232
20.395
14.127
7.261
9 .058
15 .548

16.545 2,27

Andere

%

%

%

%

10,31
11 ,53
13 ,89
13,25
11 ,76
7,33
14,77
13,14
21 ,79
14,57
17,98
15,35

2.396 1,61

3.260 2,20

3.467 2,34
285 1,03

82 .704 13,09

2.396 0,38

15 .301
3.204
5.966
1.982
9.850
2.964
5.472
10.244
9 .088
5.478
8.953
4 .202

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

---

--

3,01
1,81
3,74
3,62
1,47
--

--

--

---

---

--

--

2 .522
729
1.385
2 .817
612

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.137 1,46

4.397 0,69
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2,13

415 0,83
--

--

12.232 1,94
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Tabel XXI - Provincieraadsverkiezingen - stemciJfers.
8 november 1981 - Stemcijfers %
District

Brugge
Diksmuide
Ieper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne

164.437
30.746
46.688
18.589
91.998
44.987
39 .639
85.562
46.612
41.593
54.356
30.055

Totaal

695.262

34,54
35,75
36,76
39,94
39,31
43,12
34,31
27,64
33,93
40,05
44,40
28,16

249 .796 35,93

%

%

%

56.800
10.990
16 .694
7 .425
36.166
19.396
13.600
23.650
15.817
16.658
24.136
8.464

PVV

SP

CVP

Geldige
stembiljetten

33.044
5.452
10.023
3.219
17.296
10.461
10 .021
19.944
9 .162
8.596
7.307
7.112

20,10
17,73
21,47
17,32
18,80
23,25
25,28
23,31
19,66
20,67
13,44
23,66

141.637 20,37

31.115
9.429
9.427
4 .036
18 .413
8.607
6.841
22.913
8.241
7.466
10.570
7.841

18,92
30,67
20,19
21,71
20,02
19,13
17,26
26,78
17,68
17,95
19,45
26,09

144.899 20,84

Tabel XXII - Provincieraadsverkiezingen - stemci;fers.

13 oktober 1985 - Stemcijfers %
District

Geldige
stem biljetten

CVP

SP
%

Brugge
Diksmuide
Ieper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne

168.661
30 .875
47 .635
18 .665
94.091
46.947
40 .097
87.328
47 .811
42.816
55.522
31.292

62 .034
11.426
18 .415
8.040
37.847
20 .006
13 .660
23.566
17.917
17.273
26 .017
10.350

36,78
37,01
38,66
43,08
40,22
42,61
34,07
26,97
37,47
40,34
46,86
33,08

Totaal

711.740

266 .551

37,45
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PVV
%

42.150
7.191
12 .373
3.606
21.099
11.813
12.130
24 .310
11.045
10.174
9 .782
7.422

24,99
23,29
25,97
19,32
22,42
25,16
30,25
27,84
23,10
23,76
17,62
23,72

173 .095 24,3~

%

25 .250
7 .781
5.244
3.220
15.437
7 .303
5.514
18.101
6.982
6.012
8.103
6.281

14,97
25,20
11,01
17,25
16,41
15,56
13,75
20,73
14,60
14,04
14,59
20,07

115.228 16,19

vu
26 .553
4.484
9 .003
2.668
12.635
5.816
7.074
13.820
11 .951
6.935
10.124
5.616

AGALEV

Vlaams Blok

%

%

%

16,15
14,58
19,28
14,35
13,73
12,93
17,84
16,15
25,64
16,67
18,63
18,69

7.845 4,77

1.795 1,09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4 .482 4 ,87

--

462 0,50

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

476
1.786
715
287
321
501

1,20
2,09
1,53
0,69
0,59
1,67

1.651 3,97
1.535 2,82
--

--

Andere
%

7.285
391
1.541
1.241
2.544
707
1.627
3.449
726

4,43
1,27
3,30
6,68
2,77
1,57
4,11
4,03
1,56

--

--

363 0,67
521 1,73

116.679 16,78

15.513 2,23

6.343 0,91

20.395 2,94

vu

AGALEV

Vlaams Blok

Andere

%

%

21.425
2.900
6.577
2 .753
10.742
4.663
5.167
13.323
7.247
6.135
7 .628
4.498

12,70
9,39
13,81
14,75
11,42
9,93
12,89
15 ,26
15,16
14,33
13 ,74
14,37

13 .498
1.157
2 .375
831
6 .546
2 .539
2 .624
4.762
1.643
1.567
1.753
2.079

93 .058

13,08

41.374 5,81

8,00
3,75
4,99
4 ,45
6,96
5,41
6,54
5,45
3,44
3,66
3,16
6,64

%

2 .224
283
369
105
863
267
302
1.989
546
446
505
408

1,32
0,92
0,78
0,56
0,92
0,57
0,75
2,28
1,14
1,04
0,91
1,30

8 .307 1,17

%

2 .080
137
2.282
110
1.557
356
700
1.277
2.431
1.209
1.734
254

1,24
0,44
4 ,78
0,59
1,65
0,76
1,75
1,47
5,09
2,83
3,12
0,82

14.127 1,98
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Tabel XXIII -Provincieraadsverkiezingen -stemci;fers.
13 december 1987 - Stemcijfers %
District

Geldige
stem biljetten

Brugge
Diksmuide
Ieper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne

173.290
31.395
48.394
18.591
95.734
48.034
40.838
89.862
48.506
43.341
56 .303
33 .103

Totaal

727.391

33,25
35,18
36,35
40,35
37,25
41,06
32,28
23,23
34,40
37,15
43,83
32,21

251.317 34,55

%

%

%

57.620
11.044
17.589
7.502
35.665
19.722
13.182
20.872
16.684
16.101
24.675
10.661

PVV

SP

CVP

25,91
24,62
27,04
21,46
23,99
25,91
31,64
28,96
25,54
26,52
19,20
24,72

44.908
7.728
13 .087
3.990
22 .962
12.446
12.920
26.027
12.389
11.492
10.810
8.183

186.942 25,70

29.204
7.705
6.776
3.295
16.024
7.482
5.889
19.521
7 .778
6.918
9.403
6.618

16,85
24,54
14,00
17,72
16,74
15,58
14,42
21,72
16,04
15,96
16,70
19,99

126.613 17,41

Tabel XXIV - Provincieraadsverkiezingen - stemciJfers.

24 november 1991 - Stemcijfers %
District

Geldige
stem biljetten

Brugge
Diksmuide
leper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne

175.811
31.025
48.142
18.369
94.679
48.911
40.817
91.886
48.874
43.354
56.164
34.196

Totaal

732.228

170

CVP
%

52.233
11.559
17.740
7.406
33.157
19.387
13.670
18.978
16.675
16.273
23.982
8.956

29,71
37,26
36,85
40,32
35,02
39,64
33,49
20,65
34,12
37,54
42,70
26,19

240.016 32,78
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PVV

SP
%

37.664
7.329
11.351
2.955
18.287
11.261
10.536
19.853
10.487
8.461
8.320
7.955

21,42
23,62
23,58
16,09
19,31
23 ,02
25,81
21,61
21,46
19,52
14,81
23,26

154.459 21,09

%

33.333
6.391
7.399
3.848
17.416
7.850
5.834
20.997
8.043
8.127
11.268
7.964

18,96
20,60
15,37
20,95
18,39
16,05
14,29
22,85
16,46
18,75
20,06
23,29

138.470 18,91

-··---.~----

-·---·-·

vu

AGALEV
%

20 .326
3.106
6 .869
2.396
10.285
4.538
4.452
12.915
7.248
5.408
7.425
4.856

11,73
9,89
14,19
12,89
10,74
9,45
10,90
14,37
14,94
12,48
13,19
14,67

89 .824 12,35

vu

8,90
8,91
10,93
10,28
8,77
7,41
8,65
10,19
12,57
11,19
10,02
13,40

71.584

9,78

Andere
%

%

%

9,22
4,58
6,67
7,06
8,68
6,63
8,69
7,83
7,11
6,69
5,40
6,70

2.785 1,61
237 0,75
404 0,83

55 .628 7,65

9.806 1,35

7.261 0,99

AGALEV

Vlaams Blok

Andere

15 .963
1.437
3.226
1.312
8.3 11
3.186
3.549
7.038
3.449
2 .900
3.038
2.219

%

15.645
2.764
5.261
1.899
8.304
3.625
3.532
9.362
6 .143
4.851
5.626
4 .582

Vlaams Blok

--

--

1.083
409
473
2.289
661
522
540
403

1,13
0,85
1,16
2,55
1,36
1,20
0,96
1,22

%

20.220
1.885
4.008
1.557
9.783
3.857
4.279
8.845
4.770
3.684
4.375
2 .826

11,50
6,08
8,33
8,48
10,33
7,89
10,48
9,63
9,76
8,50
7,79
8,26

70.089 9,57

14.144
1.097
2.112
714
6.776
2.711
2.628
9.150
2 .756
1.958
2.593
1.913

2.484
138
443
96
1.404
251
373
1.200
297

1,47
0,44
0,92
0,52
1,47
0,52
0,91
1,34
0,61

--

--

412 0,72
163 0,49

%

%

8,05
3,53
4,39
3,88
7,16
5,54
6,44
9,96
5,63
4,50
4,62
5,60

2 .572 1,46

48.552 6,63

--

--

271 0,55
--

--

956
220
338
4.701

1,02
0,45
0,84
5,11

--

--

--

--

--

--

--

--

9.058 1,24
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Tabel XXV - Provincieraadsverkiezingen - stemcijfers.
9 oktober 1994 - Stemcijfers %
District

Geldige
stem biljetten

%

%

Brugge
Diksmuide
Ieper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne

175.555
31.558
47.916
18.110
93 .173
48 .605
39 .519
92 .266
48 .027
43 .294
56.427
34.978

60.407
12.732
20.458
9.172
38.893
21.092
12 .344
20.970
16.739
18 .448
25.701
11.985

34,41
40,35
42,70
50,64
41,74
43,39
31,24
22,73
34,85
42,61
45,55
34,26

Totaal

729 .428

268.941

36,87

172
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VLD

SP

CVP

33.762
7.059
10.393
2.497
14.658
10.944
9.422
21.617
9.732
7.560
6.371
7.305

19,23
22,37
21,69
13,79
15,73
22,52
23,84
23,43
20,26
17,46
11,29
20,88

141.320 19,37

%

30.765
7.683
6.067
3.187
15.174
7.060
5.411
19.526
8.698
7.749
10.991
8.191

17,52
24,35
12,66
17,60
16,29
14,53
13,69
21,16
18,11
17,90
19,48
23,42

130.502 17,89

vu

Agalev
%

10.296
1.084
3.397
731
4.709
1.990
1.921
7.953
3.791
3.873
6.224
2.737

5,86
3,43
7,09
4,04
5,05
4 ,09
4 ,86
8,62
7,89
8 ,95
11,03
7,82

48 .706 6,68

Vlaams Blok
%

16.160
1.367
3.762
1.401
8.869
3.426
3.944
5.827
4.170
2 .901
3.252
2.084

9,21
4 ,33
7,85
7,74
9 ,52
7,05
9 ,98
6,31
8 ,68
6,70
5,76
5,96

57.163 7,84

wow

%

14.253
1.207
2.496
759
7.171
3.068
3.177
8.247
3.119
2 .117
3.055
2.034

8 ,12
3,82
5,2 1
4,19
7,70
6,31
8,04
8,94
6,50
4,89
5,41
5,82

50 .703 6,95

4.495
263
720
363
2.432
700
687
3.709
1.497
536
501
642

Andere
%

%

2,56
0,83
1,50
2,00
2,61
1,44
1,74
4,02
3,12
1,24
0,89
1,84

5.417 3,09
163 0,52
623 1,30

16.545 2,27

--

--

1.267
325
2.613
4 .417
281
110
332

1,36
0,67
6,61
4,79
0,59
0,25
0,59

--

--

15 .548 2,13
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Tabel XXVI
Spreiding van de stemci;fers van de partijen.
Stemcijfers

1978

1981

1985

1987

1991

1994

Brugge
Oostende
Veurne
Diksmuide
Tielt
Roeselare
Izegem
Kortrijk
Menen
Harelbeke
Ieper
Poperinge

23,50
12,33
4,33
4,40
7,88
6,60
5,95
13,25
5,86
6,40
6,80
2,70

23,65
12,31
4,32
4,42
7,82
6,70
5,98
13,23
5,70
6,47
6,72
2,68

23,70
12,27
4,40
4,34
7,80
6,72
6,02
13,22
5,63
6,60
6,69
2,61

23,82
12,q5
4,55
4,32
7,74
6,67
5,96
13,16
5,61
6,60
6,65
2,57

24,01
12,55
4 ,67
4,24
7,67
6,67
5,92
12,93
5,57
6,68
6,57
2,52

24,07
12,65
4,80
4,33
7,74
6,58
5,94
12,77
5,42
6,66
6,57
2,47

1978

1981

1985

1987

1991

1994

23,89
8,82
3,34
4,42
9,49
6,34
6,61
14,13
5,59
7,32
6,96
3,09

22,74
9,47
3,39
4,40
9,66
6,32
6,69
14,48
5,44
7,76
6 ,68
2,97

23,27
8,84
3,88
4,29
9,76
6,72
6,48
14,20
5,12
7,51
6,91
3,02

22,93
8,31
4,24
4,39
9,82
6,64
6,41
14,19
5,25
7,85
6,99
2,98

21,76
7,91
3,73
4,82
9,99
6,95
6,78
13,81
5,70
8,08
7,39
3,08

22,46
7,80
4,46
4,73
9,56
6,22
6,86
14,46
4 ,59
7,84
7,61
3,41

CVP
Brugge
Oostende
Veurne
Diksmuide
Tielt
Roeselare
Izegem
Kortrijk
Menen
Harelbeke
Ieper
Poperinge

17 4
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SP

1978

1981

1985

1987

1991

1994

Brugge
Oostende
Veurne
Diksmuide
Tielt
Roeselare
Izegem
Kortrijk
Menen
Harelbeke
Ieper
Poperinge

24,16
13,84
5,67
3,60
4,68
6,26
5,73
12,42
7,01
7,80
6,85
1,98

23,33
14,08
5,02
3,85
5,16
6,47
6,07
12,21
7,08
7,39
7,08
2,26

24,35
14,04
4,29
4,15
5,65
6,38
5,88
12,19
7,01
6,82
7,15
2,09

24,02
13,92
4,38
4,13
5,78
6,63
6,15
12,28
6,91
6,66
7,00
2,14

24,38
12,85
5,15
4,74
5,39
6,79
5,48
11,84
6,82
7,29
7,35
1,91

23,89
15,30
5,17
5,00
4,51
6,89
5,35
10,37
6,67
7,74
7,35
1,77

PVV/VLD

1978

1981

1985

1987

1991

1994

Brugge
Oostende
Veurne
Diksmuide
Tielt
Roeselare
Izegem
Kortrijk
Menen
Harelbeke
Ieper
Poperinge

20,90
18,88
5,60
6,39
6,24
4,86
4,90
12,91
4,21
4,59
7,20
3,32

21,47
15,81
5,41
6,51
7,29
5,69
5,15
12,71
4,72
5,94
6,51
2,79

21,91
15,71
5,45
6,75
7,03
6,06
5,22
13,40
4,79
6,34
4,55
2,79

23,07
15,42
5,23
6,09
7,43
6,14
5,46
12,66
4,65
5,90
5,35
2,60

24,07
15,16
5,75
4,62
8,14
5,81
5,87
12,58
4,21
5,67
5,34
2,78

23,57
14,96
6,28
5,89
8,42
6,66
5,94
11,63
4,15
5,41
4,65
2,44

Hoofdstuk 1 / De uitslag van de verkiezingen •

175

vu

1978

1981

1985

1987

1991

1994

Brugge
Oostende
Veurne
Diksmuide
Tielt
Roeselare
Izegem
Kortrijk
Menen
Harelbeke
Ieper
Poperinge

18 ,50
12,39
5,08
3,87
10,83
10,99
6,62
11 ,90
6,62
3,58
7,22
2,40

22,76
11,84
4,81
3,84
8,68
10,24
5,94
10,83
6,06
4,98
7,73
2,29

23,02
14,32
4,83
3,12
8,20
7,79
6,59
11,54
5,55
5,01
7,07
2,96

22,63
14,38
5,41
3,46
8,27
8,07
6,01
11,45
4,96
5,05
7,65
2,68

21,86
13 ,08
6,40
3,86
7,86
8,58
6,78
11,60
4,93
5,06
7,35
2,64

21,14
16,33
5,62
2,22
12,78
7,78
7,95
9,67
3,95
4,09
6,97
1,50

1978

1981

1985

1987

1991

1994

100

50,57

32,62
11,51
5,02
2,80
4,24
3,97
3,79
15,82
6,34
6,14
5,74
2,01

28,70
12,65
3,99
2,58
5,46
6,20
5,21
14,94
6,40
5,72
5,80
2,35

28,85
12,62
4,03
2,69
6,24
6,81.
5,26
13,96
6,11
5,50
5,72
2,21

28,27
10,19
3,65
2,39
5,69
7,29
5,07
15,52
6,90
5,99
6,58
2,46

Agalev
Brugge
Oostende
Veurne
Diksmuide
Tielt
Roeselare
Izegem
Kortrijk
Menen
Harelbeke
Ieper
Poperinge

176

9,89
10,65
28,89
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1978

1981

1985

1987

1991

1994

74,14
25,86

28,30
28,16
7,90

26,78
23,94
4,91
3,41
6,08
6,57
5,37
10,39
3,63
3,21
4,45
1,26

28,40
23,34
4,11
2,42
5,51
6,74
5,32
11,04
4,82
4,17
4,13

29,13
18,85
3,94
2,26
5,34
5,68
4,03
13,96
5,58
5,41
4,35
1,47

28,11
16,27
4,01
2,38
6,03
6,15
4,18
14,14
6,27
6,05
4,91
1,50

Vlaams Blok
Brugge
Oostende
Veurne
Diksmuide
Tielt
Roeselare
Izegem
Kortrijk
Menen
Harelbeke
Ieper
Poperinge

5,06
11,27
4,53
7,28
7,50

Tabel XXVII
Provincieraadsverkiezingen - Zetelverdeling.

kiesdistrict

te verdelen
zetels
na
vóór

9/10
1994

9/10
1994

CVP

17/12
1978

8/11
1981

13/10
1985

13/12
1987

24/11
1991

24/11
1991

9/10
1994

omgezet
•

84

zetels

20
4
6
2
11
5
5
10

Brugge
Diksmuide
Ieper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne

21
4
6
3
12
6
5
6
5
7
4

5
6
4

Totaal

90

84

11

6

2

2
3
3
2
4
1

8
2
3
1
5
3
2
3
2
3
4
2

46

37

38

11
2
3
2
6

3
3
4
4
2
4

8
2
3
1
6
2

3
4
2

3
2
4
1

6
2
3
1
4
2
2
2
3
2
4
1

8
2
4
1
5
3
2
3
3
3
4
2

36

35

32

40

7
2
2

2
5
2
2
3
2

7
2
3
2
5
2
2
2
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BSP/ SP

te verdelen
kiesdistrict

zetels
na
vóór
9/ 10
9/ 10
1994
1994

Brugge
Diksmuide
Ieper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne

21
4
6
3
12
6
5

5
7
4

5
5
10
6
5
6
4

Totaal

90

84

kiesdistrict

11
6

11

te verdelen
zetels
vóór
na
9/ 10
9/ 10
1994
1994

Brugge
Diksmuide
leper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne

21

Totaal

178

30
4
6
2

4
6

3
12
6
5

30
4
6
2
11

17/ 12
1978

8/ 11
1981

13/ 10
1985

13/ 12
1987

24/ 11
1991

24/ 11
1991
omgezet
• 84
zetels

9/ 10
1994

5
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1

4
1
1
1
2
2
1
3
1
1
1

6
1
1
2
3
1
2
4
2
1
1
1

6
1
2
1

1
2
3
2
1
1
1

5
1
2
0
2
2
1
3
1
2
1
l

5
1
2
0
2
1
2
2
1
2
1
1

4
1
1
1
2
1
2
3
2
1
1
1

21

19

25

24

21

20

20

PVV/VLD

17/ 12
1978

8/ 11
1981

13/ 10
198 5

13/ 12
1987

24/ 11
1991

24/ 11
1991
omgezet
• 84
zetels

9/ 10
1994

3

4

3
1

I

I

1

2
1

:,

2
2

2
2

4
1
1
1
2
1

4

I

4
1
1

4

I

2
l

3

:,

I

1
1
2

,.,

1
1
1

1

4

5
5
10
6
5
6
4

90

84

14

19

Il
6

5
7

,,

:,

3
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1
1
3
1

l

l

1
1
2
2

1
2
1

1

I

1

,.,

3
1
1

2

l

l

1

1
1

l

l

1

1

14

17

19

18

15

kiesdistrict

te verdelen
zetels
na
vóór
9/10
9/10
1994
1994

Brugge
Diksmuide
Ieper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roesel are
Izegem
Tielt
Veurne

21
4
6
3
12
6
5
11
6
5
7
4

30
4
6
2
11
5
5
10
6
,.

Totaal

90

84

kiesdistrict

::,

6
4

te verdelen
zetels
na
vóór
9/ 10
9/ 10
1994
1994

Brugge
Diksmuide
Ieper
Poperin ge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne

21
4
6
3
12
6
5
11
6
5
7
4

30
4
6
2

Totaal

90

84

11

vu
17/ 12
1978

8/ 11
1981

13/ 10
1985

13/ 12
1987

24/ 11
1991

24/ 11
1991
omgezet
• 84
zetels

9/ 10
1994

2

4

3

2

2

2

1

1

l

1

1

1

1
1
1
2
1
1
1
1

1

1
1

1
l

1

1
1

1
1

1
1

1

1

7

6

2

13/ 12
1987

24/ 11
1991

24/ 11
1991
omgezet
• 84
zetels

9/ 10
1994

2

2

2

2

1

1

1

1

1

l

1
1

1

5

5

5

4

1
1
1
1
1
9

14

1
2
1
1
1

1
8

11

1

AGALEV

17/ 12
1978

8/ 11
1981

13/ 10
1985

1

1

5
5
10
6
5
6
4
2
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te verdelen
zetels
vóór
na
9/10
9/10
1994
1994

kiesdistrict

VLAAMS BLOK
17/12
1978

8/11
1981

13/10
1985

13/12
1987

24/11
1991

24/11
1991
omgezet
• 84
zete ls

9/10
1994

Brugge
Diksmuide
Ieper
Poperinge
Kortrijk
Harelbeke
Menen
Oostende
Roeselare
Izegem
Tielt
Veurne

21
4
6
3
12
6
5
11
6
5
7
4

30
4
6
2
11
5
5
10
6
5
6
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Totaal

90

84

3

3

3

180 •
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In de editie van 6 december 1991 meldde het Brugsch Handelsblad paginabreed dat
er niet minder dan vierendertig nieuwe gezichten waren in de pas verkozen provincieraad (verkiezingen van 24 november 1991).
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Tabel XXVIII
Provincieraadsverkiezingen.
Vergelijking % stemmen - % zetels.

CVP
Zetels
Stemmen

17/12/ 1978
8/ 11/ 1981
13/ 10/ 1985
13/ 12/ 1987
24/ 11 / 1991
24/ 11/ 1991
omgezet
9/ 10/ 1994

182

BSP/ SP
Stemmen
Zetels

PVV/VLD
Stemmen
Zetels

46,32
35,93
37,45
34,55
32,78

51,11
41 ,11
42 ,22
40,00
38,88

21,63
20,37
24,32
25,70
21,09

23 ,33
21,11
27,78
26,67
23,33

15,95
20,84
16,19
17,41
18,91

15,56
21,11
15,56
18,89
21,11

32,78

38,09

21,09

23,81

18,91

21 ,43

36,87

47 ,62

19,37

23 ,81

17,89

17,86
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Aga lev
Zete ls
Stemmen

Vlaams Blok
Zetels
Stemmen

Stemmen

Zetels

13,09
16,78
13,08
12,35
9,78

15 ,56
12,22
8,89
7,78

2,23
5,81
7,65
9,57

1,11
2,22
5,55
5,56

6,63

3,34

9,78

7,14

9,57

5,96

6,63

3,57

6,68

2,38

7,84

4,76

6,95

3,57

10
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Stefaan Dousy (midden), voorzitter van de provincieraad van april 1977
tot oktober 1985,
hier in het gezelschap van eregouverneur Pierre van Outryve d'Ydewalle (links)
en gouverneur Olivier Vanneste . De opname dateert van 1981.
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Hoofdstuk2
Verkiezing van de leden
van de bestendige deputatie en van het
bureau van de provincieraad

Een van de eerste daden van de nieuw verkozen provincieraad, na het
goedkeuren van de geloofsbrieven en de eedaflegging, is de installatie van het
bureau en de verkiezing van de leden van de bestendige deputatie. Artikel 49
van de Provinciewet, zoals het werd gewijzigd bij artikel 5 van de wet van
6 januari 1984, bepaalt dat na het onderzoek van de geloofsbrieven en de
eedaflegging, de raad een voorzitter benoemt, één of meer ondervoorzitters en
zijn bureau samenstelt. Voor deze wetswijziging diende de samenstelling van het
bureau te gebeuren bij elke gewone zitting 114 . De ingevoerde wetswijziging
stemde overeen met de praktijk zoals die al was ingeburgerd in de werking van
de provinciale raad 115 .
De provincieraad van West-Vlaanderen werd vanaf 22 april 1977 voorgezeten
door de heer Dousy, die dit ambt waarnam tot aan de provincieraadsverkiezingen van 13 oktober 1985. Na deze verkiezingen wordt op
18 oktober 1985 de heer Henri baron d'Udekem d'Acoz tot voorzitter van de
provincieraad verkozen. Na de daaropvolgende verkiezingen wordt hij telkens in
zijn mandaat bevestigd, zodat hij de provincieraad naar de 2lste eeuw kan
leiden.
Naast de voorzitter bestaat het bureau uit ondervoorzitters, secretarissen en
quaestoren. Het aantal van deze mandaten wijzigt in de referteperiode '78-'94.
Vanaf de verkiezingen van 17 december 1978 tot aan de verkiezingen van
13 december 1987 bestaat het bureau uit vier ondervoorzitters,
vier secretarissen en drie quaestoren. Na de verkiezingen van 1 december 1978
wordt het aantal quaestoren uitgebreid, tot vijf en na de verkiezingen van
24 november 1991 wordt het aantal ondervoorzitters ook uitgebreid tot vijf.
Artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van
West-Vlaanderen van 4 juni 1992 voorziet thans dat het bureau bestaat uit een
voorzitter, ten hoogste vijf ondervoorzitters, vier secretarissen en vijf quaestoren.
Bij de installatie van de provincieraad op 17 november 1994 wordt het bureau
op deze wijze samengesteld. De heer De Fauw, woordvoerder van de CVP,

114
115

Zie deel I, hoofdstuk 2, Wijzigingen van de provinciewet 2.3.
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Henri d ,Udekem d,Acoz, voorzitter van de provincieraad sinds 18 oktober 1985.
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stelt vast dat door de omschrijving van het begrip "politieke fractie" enkele
partijen niet meer vertegenwoordigd zijn in het bureau en besluit dat de
meerderheidspartijen de verbintenis aangaan om een initiatief te nemen zodat
alle partijen kunnen betrokken worden bij besprekingen over de werking van de
provincieraad.
Over de samenstelling van het bureau werd er in de referteperiode niet gestemd.
Het is de woordvoerder van de grootste meerderheidsfractie in de provincieraad
die namens de fracties in de raad een voorstel doet om het bureau samen te
stellen. De raad betuigt daarna via handgeklap (bij de installatievergadering op
13 november 1981 was dat met zitten en opstaan) zijn instemming met het
voorstel, waarna het bureau wordt geïnstalleerd. Hierna neemt de nieuw
verkozen voorzitter de leiding van de zittingen waar. Zijn eerste taak bestaat
erin de verkiezing van de leden van de bestendige deputatie te organiseren.
Bij de verkiezingen van 17 december 1978 heeft de CVP de volstrekte
meerderheid veroverd. De homogene CVP-deputatie bestaat uit de heren
Leopold Gillon, Hilaire De Pauw, Hendrik Olivier, Palmer Rosseel,
Emile Vervisch en Roger Eerebout 116 .
Eind december 1978 neemt Pierre baron van Outryve d'Ydewalle ontslag als
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Van 8 januari 1979 tot 11 juni 1979 is de heer
Remi De Clerck, provinciegriffier, gouverneur ad interim. Gedeputeerde
Leopold Gillon neemt het voorzitterschap waar van de deputatie tot en met de
zitting van 14 juni 1979.
De heer Leo Vanackere wordt benoemd tot gouverneur van de provincie
West-Vlaanderen en neemt vanaf 21 juni 1979 het voorzitterschap van de
bestendige deputatie waar. Echter slechts voor een korte periode. Gouverneur
Vanackere overlijdt op 11 augustus 1979. De heer Gillon, gedeputeerde, neemt
terug het voorzitterschap van de bestendige deputatie waar tot en met
23 augustus 1979. De heer Olivier Vanneste wordt daarop door de Koning
benoemd tot gouverneur van West-Vlaanderen, en neemt het voorzitterschap
van de bestendige deputatie in handen vanaf 4 oktober 1979.
Op 1 januari 1980 neemt gedeputeerde Vervisch ontslag als lid van de
bestendige deputatie. Hij wordt op 14 april 1980 opgevolgd door de heer
Werner Vens.
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De verkiezingen van 8 november 1981 hebben als resultaat dat opnieuw een
CVP-SP-coalitie tot stand komt. Op de installatievergadering van 13 november
1981 worden vier CVP-raadsleden en twee SP-raadsleden tot lid van de
bestendige deputatie vekozen. Voor de CVP zetten de heren De Fauw, Olivier,
Rosseel en Eerebout hun mandaat verder. De heer Gillon ambieert geen nieuw
mandaat en omwille van de komst van een tweede SP-lid in de bestendige
deputatie kan de heer Vens zijn mandaat niet verder zetten . Voor de SP komt de
heer Legein, na in de periode 1968 -1978 reeds lid van de bestendige deputatie
geweest te zijn, opnieuw dit college vervoegen. Hij krijgt hierbij het gezelschap
van de heer Charles Boghemans namens de SP. Gedurende deze legislatuur
grijpen er geen wijzigingen plaats in de bestendige deputatie.
Na de verkiezingen van 13 oktober 1985 komt dezelfde coalitie tot stand met
de zelfde krachtverhoudingen. De heren Olivier, Boghemans en Rosseel zetten
hun mandaat verder. Werner Vens komt terug en een aantal nieuwe leden doen
hun intrede in de bestendige deputatie. Mevrouw Marie-Claire Van der SticheleDe Jaegere wordt, na mevrouw Van Elslande in de jaren 70, het tweede
vrouwelijk lid in de annalen van de deputatie. Beiden zetelen namens de CVP.
Bij de SP ruilt de heer Peuteman het mandaat van schepen van de stad Brugge
voor een mandaat in het provinciaal college. Bij de stemming over de voordracht van de heer Rosseel als kandidaat-gedeputeerde dient de procedure te
worden hernomen . Bij de telling worden 88 stembiljetten gevonden, terwijl
slechts 87 leden hun stem konden uitbrengen . De heer Voorzitter stelde voor de
stemming over te doen en de raad was het daarmee eens. De tweede stembeurt
verliep correct, zodat de heer Rosseel kon geïnstalleerd worden als lid van de
deputatie .
De provincieraadsverkiezingen van 13 december 1987 gaven geen wijziging in
de coalitievorming. Opnieuw gingen CVP en SP samen. En ook bij de leden
waren er weinig wij zigingen. De heer Boghemans verliet het provinciaal college
en werd opgevolgd door de heer Gerrit Defreyne, namens de SP-fractie .
Op 19 februari 1990 neemt de heer Remi De Clerck ontslag als provinciegriffier
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij wordt op 1 maart
1990 opgevolgd door de heer Hilaire Ost, die ten gevolge van de wijziging van
de provinciewet de eerste door de provincieraad benoemde provinciegriffier
wordt.
De provincieraadsverkiezingen van 24 november 1991 maken een einde aan het
mandaat van de heren Olivier en Rosseel. De CVP-fractie stelt te hunner
vervanging de heren Gerard Naeyaert en Jan Durnez voor, die verkozen worden.
De uittredende leden van de bestendige deputatie worden allen in hun mandaat
van lid van dit college bevestigd na de verkiezingen van 9 oktober 1994.
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De Westvlaamse bestendige deputatie bestaat thans uit de heren Werner Vens,
Ferdinand Peuteman, mevrouw Marie-Claire Van der Stichele-De Jaegere,
de heren Gerard Naeyaert, Gerrit Defreyne en Jan Durnez.
De heren Olivier Vanneste, Gouverneur-Voorzitter en Hilaire Ost,
Provinciegriffier, vervolledigen het provinciaal college.
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Het bureau van provincieraad in april 1994.
Van links naar rechts:
Paul Defoort, Roger Terryn, Julien Dessein, Jean-Marie Bogaert,
Emilienne Vercruysse-Haghebaert, Jean-Claude Laurent,
voorzitter H enri d'Udekem d'Acoz, Bérénice Laperre, Roger Pertry,
Walter Weydts, Jan Himpe, Hendrik Laridon, Willem Libert.
Ontbreken op de foto: Jacley Maes en Jean v}vey.
Na de verkiezingen van oktober 1994 werd de samenstelling van het bureau in
beperkte mate gewiJzigd: mevrouw Laperre en de heren Bogaert, Himpe en Weydts
waren geen lid meer, terwiJl Dirk D e Pauw, Gisèle Gardeyn-Debever, Maurice Top
en Didier Vandeputte als nieuwe leden aantraden.
Naderhand werd mevrouw Gardeyn -Debever nog vervangen door Gabriël Kindt en
nam Alfred Platteau de plaats van J. Maes in.
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Hoofdstuk3
Socio-politieke samenstelling
van de provincieraad

3.1.
Inleiding
In dit hoofdstuk trachten we vanuit een aantal invalshoeken zoals leeftijd,
geslacht, beroep en woonplaats significante gegevens te verzamelen over de
samenstelling van de provincieraad. Is de Westvlaamse provincieraad als
democratisch verkozen orgaan een weerspiegeling van de Westvlaamse
bevolking? Of zijn er bepaalde leeftijds- of beroepsgroepen over- of
ondervertegenwoordigd? Komen de vrouwen voldoende aan bod?
Zijn er ondanks de verdeling van het grondgebied in 12 districten,
streken die niet vertegenwoordigd zijn?
Het peilen naar het waarom van de socio-politieke samenstelling van de
provincieraad wordt bemoeilijkt door het feit dat er een voorafgaande selectie
gebeurt vooraleer iemand kan worden verkozen. Men kan immers niet zomaar
kandidaat zijn voor de provincieraad. Benevens de verkiesbaarheidsvereisten,
opgesomd in artikel 23 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de
provincieraadsverkiezingen, waaraan de kandidaten moeten voldoen, dienen zij
ook te worden voorgedragen. Artikel 11 § 1 van hogervermelde provinciekieswet bepaalt dat de voordrachtsakten moeten ondertekend zijn, hetzij door
ten minste vijftig kiezers voor de provincie, hetzij door ten minste drie
aftredende provincieraadsleden. Deze dubbele mogelijkheid biedt de nodige
garanties voor een vlotte toegang tot het provinciaal mandaat.
De drempel van 50 kiezers, die een kandidaat voordragen is niet hoog en moet
een haalbare kaart zijn voor nieuwkomers om zich ten minste kandidaat te
kunnen stellen. Traditionele partijen maken voor de voordracht van hun
kandidaten echter gebruik van de tweede mogelijkheid. Zij laten de voordracht
gebeuren door 3 aftredende provincieraadsleden. Dit biedt het voordeel dat er
niet voor "peterslijsten" moet worden geronseld. Dit brengt evenwel mee dat de
samenstelling van de lijsten binnenskamers gebeurt in de partijcenakels.
Welke selectiemechanismen daar spelen is moeilijk te achterhalen 117 .
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In dit hoofdstuk wordt ook gepoogd na te gaan of er betekenisvolle verbanden
kunnen worden gelegd tussen de socio-politieke-sam enstelling van de
voorgedragen kandidaten en de uiteindelijk verkozenen. Op dit selectieproces
zou de kiezer immers zelf wel een zekere invloed kunnen uitoefenen door het
uitbrengen van naamstemmen. Op die wijze kan de kiezer de volgorde van de
voordracht wijzigen. In hoofdstuk 1 van dit deel werd dit mechanisme
uiteengezet. De uiteindelijke beïnvloeding van de volgorde van de verkozenen
door de kiezer is gering. Het aantal mandaten is immers beperkt ( dit in
tegenstelling met de gemeenteraadsverk iezingen); er worden nog altijd heel wat
lijststemmen uitgebracht die aan de volgorde van de lijst ten goede komen en de
stemmentrekkers worden vooraan op de lijst gezet, afgezien van een enkele
lijstduwer die de volgorde kan doorbreken . Bij de provincieraadsverkiezingen
van 1991 ( oud systeem) was het slechts bij de CVP in de districten Brugge,
Kortrijk en Roeselare dat de kiezer de voorgestelde volgorde doorbrak.
In Roeselare was het dan nog een wisseling tussen de eerste drie kandidaten van
de lijst die werden verkozen. Bij de provincieraadsverkiezingen van 1994
(nieuw systeem) werd voor de CVP de volgorde gewijzigd door de kiezer in de
districten Brugge, Kortrijk, Oostende, Izegem en Veurne en voor de SP in de
districten Brugge en Oostende. Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat de
volgorde van de lijsten niet door elkaar werd geschud, maar dat het slechts
marginale wijzigingen betrof. Uiteindelijk is het in belangrijke mate de
voordracht zoals die door de partijen gebeurt die beslissend is in de volgorde
van de verkozenen. Voorlopig is de inbreng van de kiezer hier nog beperkt.
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3.2.
Leeftijd
In de "Provincieraad van West-Vlaanderen 1836-1921" 118 en de "Provincieraad
van West-Vlaanderen 1921-1978" 119 geeft Luc Schepens de samenstelling van
de provincieraad weer aan de hand van leeftijdsgroepen op het ogenblik van de
ambtsaanvaarding. Vertrekkende vanuit dit referentiekader wordt voor de vijf
provincieraadsverkiezingen georganiseerd na 1978 dezelfde oefening gemaakt
(Tabel 1, blz. 208-209). In Tabel 2, blz. 208-209, wordt het onderzoek
uitgebreid tot de leeftijdsstructuur van de voorgedragen kandidaten.
Bij de eerste oogopslag valt onmiddellijk op dat de gemiddelde leeftijd van de
provincieraadsleden aanzienlijk is toegenomen. In de periode 1921-1977
bevond zich 57,11 % van de provincieraadsleden in de leeftijdscategorie van
25 tot 44 jaar. In onze referteperiode is dit slechts 35,36 %. In de leeftijdscategorie van 45 tot 64 jaar situeert zich in de referteperiode 63,06 % van de
provincieraadsleden. Waar dit in de periode 1921-1977 slechts 37,75% is.
Er is dus klaarblijkelijk een verschuiving in de leeftijdsstructuur van de
provincieraad waar te nemen. Of deze trend reeds langer aan de gang is kan op
basis van de gegevens van Luc Schepens niet worden achterhaald. Er wordt
immers een gemiddelde gegeven over de periode 1946-1977. Evenwel haalt hij
het volgende aan : "Er komen dus minder jongeren in de provincieraad, en meer
gedaagde personen: de groep 35-54 jaar vertegenwoordigt 57% voor 1946 en
67,55 % na 1946 120 ." We menen daaruit te mogen concluderen dat de veroudering van de provincieraad een bestaande trend was, die zich voortzette.
De categorie 35-54 jaar bedroeg in onze referteperiode 65,04 %. De categorie
55-64 jaar steeg tot 25,28 % in de referteperiode, waar dit in de periode
1921-1977 12,14 % bedroeg.
Als we onze gegevens met betrekking tot de leeftijd van de provincieraadsleden
meer in detail bekijken komen we tot een aantal relevante bevindingen.
In de provincieraad zetelen weinig jongeren, niettegenstaande de verkiesbaarheidsleeftijd in de referteperiode tweemaal naar beneden werd gehaald.
Door de wet van 12 juli 1984 werd de verkiesbaarheidsleeftijd op 21 jaar
gebracht en door de wet van 7 januari 1991 op 18 jaar. Deze vermindering van
de verkiesbaarheidsleeftijd heeft weinig invloed gehad op de leeftijdsstructuur
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van de Westvlaamse provincieraad. Bij de verkozenen is in de ganse referteperiode slechts bij de verkiezingen van 13 oktober 1985 1,1 % te situeren in de
leeftijdsklasse 21-25 jaar, wat neerkomt op 1 verkozene. Voor het overige heeft
de verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd enkel tot gevolg dat er wel
kandidaten worden voorgedragen en dat het aantal stijgt in de categorie
18 tot 24 jaar (0,4%; 4,1 %; 4,2%; 5,2% en 5,8%). De doorstroming naar een
provinciaal mandaat is echter nog niet gerealiseerd. Blijkbaar stemmen jongeren
niet jong.
Wanneer we de categorie jongeren uitbreiden tot de leeftijdscategorie -35 jaar,
zien we vooreerst een scherpe daling tot 8,32 % ten opzichte van de vorige
referteperiodes. In de periode 1836-1921 bedroeg het percentage van deze
leeftijdscategorie nog 25,33 % van het totaal aantal verkozenen en in de periode
1921-1977 19,73%. Bij de verkiezingen van 1981 en 1985 vertegenwoordigden
de -35 jarigen nog maar 5,6% en 5,5 %. Bij de verkiezingen van 1987 en 1991
verdubbelde dit percentage, waarna het bij de verkiezing van 1994 opnieuw
afzakt tot 8,3 %. (Tabel 1, blz. 208 -209) Wanneer we het aandeel van de
leeftijdscategorie -35 jarigen bij de voorgedragen kandidaten vergelijken met het
aantal verkozenen zien we dat er ook hier maar een geringe doorstroming is.

Leeftijdscategorie -35 jaar (Tabel 3, blz. 208-211)
Voorgedragen
Verkozen en
kandidaten
1981
1985
1987
1991
1994

22,5%
32,2%
32,1 %
31,1 %
25,3%

5,6%
5,5%
11 ,1 %
11,1 %
8,3%

In onze inleiding op dit hoofdstuk hebben we het belang van de volgorde van
de voordrachtsakte beklemtoond. Jongeren krijgen blijkbaar niet in voldoende
mate verkiesbare plaatsen toegewezen op de diverse lijsten. In vergelijking met
de andere leeftijdscategorieën gaat het hier wel om de tweede grootste groep
van voorgedragen kandidaten . Om een verkiesbare plaats te verwerven moet
men blijkbaar al zijn sporen verdiend hebben . Dit aspect komt hierna terug bij
het onderscheid tussen nieuw verkozenen en herkozen raadsleden .
De leeftijdscategorie van 35 tot 54 jaar vertegenwoordigt in de referteperiode
1978-1994 65,04% van de provincieraadsleden en vormt daarmee een ruime
meerderheid . Dit was ook het geval in de periodes 1836-1921 en 1921-1977
met respectievelijk 52,75 % en 62,99 %. Het aandeel van deze leeftijdscategorie
daalt lichtjes in de referteperiode van 67,8 % in 1981 naar
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60,7% in 1994. Het percentage verkozenen van deze leeftijdscategorie in het
totaal van de verkozenen overstijgt het percentage voorgedragenen in deze
leeftijdscategorie ten opzichte van het totaal van de voorgedragen kandidaten.
Leeftijdscategorie 35 j.-54 j. (Tabel 3, blz. 208-211)
Voorgedragen
Verkozenen
kandidaten
1981
1985
1987
1991
1994

57,5%
51,2%
52,4%
53,4%
56,3%

67,8%
67,8%
65,6%
63,3%
60,7%

De groep van 55 tot 64 jaar vertegenwoordigt op haar beurt ongeveer 1/4 van
het totaal aantal provincieraadsleden in de periode 1978-1994 (= 25,28%).
Als we dit ter vergelijking naast de eerste twee periodes plaatsen dan zien we
ongeveer een verdubbeling nl. 1836-1921 14,68 % en 1921-1977 12,14%.
Wanneer we voor deze leeftijdscategorie de vergelijking maken tussen het
aandeel in de verkozenen en het aandeel in de voorgedragenen, dan zien we dat
hier de weegschaal overslaat in het voordeel van het aandeel verkozenen.
De gevestigde waarden op de kandidatenlijst drukken hun stempel op de
voordrachtsorde en nemen de verkiesbare plaatsen in. De nieuwkomers worden
gezocht bij de jongeren die de lijsten blijkbaar mogen opvullen.
Leeftijdscategorie 55 j. - 64 j. (Tabel 3, blz. 208-211)
Voorgedragen
Verkozenen
kandidaten
1981
1985
1987
1991
1994

16,3%
13,1 %
13,6%
12,8%
13,9%

23,3%
24,4%
23,3%
25,6%
29,8%

Voor de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder is er een afname van het aantal
verkozenen. In de referteperiode vertegenwoordigt deze groep slechts 1,36 %
van de provincieraad, dit in tegenstelling tot de twee voorgaande periodes waar
ze respectievelijk 3,64 % en 3,59 % vertegenwoordigden. Als we hier ook nog
een verdere opsplitsing maken dan zien we dat personen van 76 jaar en ouder in
de periode 1978-1994 helemaal niet meer voorkomen in de provincieraad,
daar waar dat in de voorgaande periodes nog wel in beperkte mate het geval was
(respectievelijk 0,85 % en 0,75 %). Het aantal voorgedragen kandidaten stijgt
zelfs de laatste jaren.
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De provincieraad in 1987
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Leeftijdscategorie+ 65 jaar (Tabel 3, blz. 208-211)
Voorgedragen
Verkozenen
kandidaten
1981
1985
1987
1991
1994

3,7%
3,5%
1,9%
2,7%
4,5%

3,3%
2,3%
0,0%
0,0%
1,2%

De opkomst van seniorenpartijen zullen wel niet vreemd zijn aan deze trend.
Dat bij de verkozenen deze leeftijdscategorie praktisch niet vertegenwoordigd is,
vindt zijn oorsprong in de maximum leeftijdsgrens voor kandidaatstelling die
door de traditionele partijen werd ingevoerd.
Tenslotte kunnen we per leeftijdscategorie en zowel bij de verkozenen, alsook
bij de voorgedragen kandidaten nagaan wat het aandeel is van de nieuwelingen
ten opzichte van de anciens ( de herverkozenen of de hervoorgedragen
kandidaten) (Tabel 4, blz. 212-213 en tabel 5, blz. 214-215). In de leeftijdscategorie -35 jaar zijn logischerwijze de nieuw verkozenen sterk aanwezig.
Maar ook bij de voorgedragen kandidaten zien we verkiezing na verkiezing een
groot percentage nieuwe kandidaten. Blijkbaar wagen velen de gok naar een
provinciaal mandaat, maar geven ze gauw de moed op.
Eenzelfde trend valt op bij de voorgedragen kandidaten in de leeftijdsklasse
35 j. - 54 j. Evenwel met een meer uitgesproken karakter in de eerste 5 jaar van
deze categorie, terwijl in de laatste vijf jaar er meer een evenwicht wordt bereikt
tussen de nieuw voorgedragen kandidaten en de hervoorgedragen kandidaten.
Bij de verkozenen is de trend in deze leeftijdscategorie eerder omgekeerd.
De nieuwkomers hebben het hier moeilijker om door te breken. De gevestigde
waarden komen in deze leeftijdscategorie naar voor. Uitzondering op deze regel
doet zich voor in de leeftijdscategorie 35 j. - 44 j. bij de laatste provincieraadsverkiezingen. Daar waren er nog 60,9 % nieuwverkozenen tegenover 39 ,1 %
herverkozenen.
In de leeftijdsklasse 55 j. - 64 j. valt op dat bij de verkiezingen van '81, '85 en
'87 de hervoorgedragen kandidaten het grootste percentage uitmaakte,
terwijl bij de verkiezingen van '91 en '94 de nieuw voorgedragen kandidaten
ruimschoots hun kans krijgen. Dat ze dan ook kunnen doorstoten naar een
provinciaal mandaat ligt moeilijker. Daar liggen de percentages herverkozenen
hoger. Het betreft hier opnieuw de gevestigde waarden die de verkiesbare
plaatsen op de lijsten innemen.
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..
Voor de 65-plussers valt op dat de nieuw voorgedragen kandidaten opnieuw een
belangrijk aantal uitmaken zeker de laatste jaren. De invloed van seniorenpartijen zal daar wel niet vreemd aan zijn. Dat zij bij de verkozenen dan weer
slecht scoren kan worden toegeschreven aan de leeftijdsgrens die de traditione le
partijen zichzelf opleggen.
Uit tabel 5, blz. 214-215 kan worden afgeleid dat de politieke partijen blijkbaar
grote inspanningen dienen te leveren om telkens nieuwe kandidaten te vinden
die op de lijst willen fungeren . Velen meestal zonder enig uitzicht op een
mandaat.
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Geslacht
Artikel 11 § 1 van de provinciekieswet bepaalt dat op een lijst het aantal
kandidaten van hetzelfde geslacht niet meer mag bedragen dan twee derde van
het totaal aantal bij de verkiezingen te begeven zetels. Indien het aldus bekomen
resultaat decimalen bevat, worden die naar boven of naar beneden afgerond
naargelang ze al dan niet 0,50 bereiken. Dit artikel werd ingevoegd in de
provinciekieswet bij wet van 24 mei 1994 (B.S. 1 juli 1994), maar is slechts van
toepassing op de provincieraadsverkiezingen van 2000. Voor de provincieraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 mocht het aantal kandidaten van hetzelfde
geslacht niet meer bedragen dan drie vierde van het totaal aantal bij de verkiezing te begeven zetels.
Heeft deze gegarandeerde vertegenwoordiging van beide geslachten effect
geressorteerd? Tabel 6, blz. 216 geeft een overzicht van de verkozen kandidaten
naar geslacht in de referteperiode. Daaruit blijkt dat het aantal vrouwelijke
raadsleden stijgt, alhoewel een toename van 10% in 1981 naar 17,9%
allesbehalve spectaculair kan worden genoemd. De verhouding 82,1 %
mannelijke raadsleden tegenover 17,9 % vrouwelijke raadsleden bij de provincieraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 is geenszins een weerspiegeling van de
Westvlaamse bevolking. Op 1 januari 1994 bestond die immers uit 1.119.085
eenheden waarvan 567.007 vrouwen (50,67%) en 552.078 mannen (49,33%)
(B.S. 10 september 1994).
Uit tabel 8, blz. 218-219 voorgedragen kandidaten naar geslacht blijkt dat hier
toch een betere verhouding gerealiseerd wordt (22,92 %). Maar ook dat
beantwoordt op verre na niet de werkelijke verhouding in de maatschappij.
De wet op de gewaarborgde vertegenwoordiging van de geslachten op de lijsten
heeft hier wel degelijk zijn invloed gehad. Er was de afgelopen vier verkiezingen
al een trend vast te stellen waarbij de vrouwen meer vertegenwoordigd waren op
de lijsten. Bij de laatste verkiezingen werd deze tendens versneld. We halen de
verhouding die pas bij de volgende verkiezingen moet worden gerealiseerd.
Wat hoopgevend is, maar voor een groot stuk toch ook misleidend.
Een wettelijk vastgelegde verhouding mannen en vrouwen is immers duidelijk
geen garantie om een gelijke vertegenwoordiging van de geslachten te bereiken.
Zoals we hiervoor reeds hebben aangetoond is de plaats die men bekleedt op de
lijst van doorslaggevende betekenis. Zoals aangehaald in punt 3.1. van dit
hoofdstuk werd de volgorde van de lijsten slechts in een minimaal aantal
gevallen doorbroken. En in al deze gevallen was het dan nog een mannelijke
kandidaat die hiervoor tekende.
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Zijn er partijen die vrouwvriendelijker zijn dan andere 1 Agalev kan zich zeker
dit predikaat toeëigenen . Agalev heeft gemiddeld 48 % vrouwelijke verkozenen.
En ook bij de voorgedragen kandidaten scoort de groene partij het best nl.
gemiddeld 36,92 % vrouwelijke voorgedragen kandidaten . Bij de laatste
provincieraadsverkiezingen is het de enige partij die een consequente 50-50
verhouding bij de voorgedragen kandidaten bereikt. En de vrouwen bezetten
tevens verkiesbare plaatsen. De verkiezingen van 8 november 1981 buiten
beschouwing gelaten, waar Agalev slechts 1 zetel behaalde in de provincieraad,
is er ofwel een fifty -fifty verhouding ofwel een overwicht van de vrouwelijke verkozenen .
Bij de CVP evolueert de verhouding tussen mannelijk verkozenen en vrouwelijk
verkozenen van 86,5 % - 13,5 % in 1981 naar 75 % - 25 % in 1994. Wat inhoudt
dat deze partij de norm gesteld in artikel 11 § 1 van de provinciekieswet voor de
voordracht, ook bij de verkozenen reeds bereikt. De CVP heeft evenwel het
voordeel van de aantallen . Op 40 verkozenen bij de provincieraadsverkiezingen
van 9 oktober 1994 zijn er 10 vrouwen, waarvan 2 lijsttreksters (district Kortrijk
en district Oostende). In 6 districten zijn er geen vrouwelijke verkozenen.
In de districten Harelbeke en Tielt worden de 2e en 3e plaats ingenomen door
vrouwen en in het district Brugge de 3e en 4e plaats. In het district Ieper en het
district Kortrijk is de laatste verkozene van de CVP ook een vrouw
(4e en Se plaats).
Bij de PVV/VLD, SP en VU is het gemiddelde aantal vrouwelijke verkozenen in
de referteperiode in de minderheid nl. 5,68 % voor de PVV/ VLD; 6,1 % voor de
VU en 6 ,54 % voor de SP. Voor vvat de voorgedragen kandidaten betreft kan het
gemiddelde aantal voorgedragen vrouwen voor deze partijen wel de vergelijking
met het aantal voorgedragen kandidaten van de CVP doorstaan nl. 15,92 % voor
de PVV/VLD; 21 % voor de VU en 18 ,86 % voor de SP ten opzichte van
19,56 % voor de CVP.
Bij de VLD en de VU is het aantal vrouwelijke verkozenen tijdens de laatste
provincieraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 teruggevallen ten opzichte van
de verkiezingen van 24 november 1991.
Het Vlaams Blok tenslotte zetelt sedert 1991 in de provincieraad, maar telt geen
enkele vrouwelijke verkozene, ondanks het feit dat l / 4de van de voorgedragen
kandidaten vrouwelijk was.
Voorgaande vaststellingen bevestigen onze stelling dat een wet die een
gewaarborgde vertegenwoordiging van de geslachten op de lijsten voorziet
misschien een stap in de goede richting is, maar in feite niet resulteert in een
spectaculaire verbetering van de man -vrouw-verhouding bij de verkozenen.
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Als we bij de parameter "geslacht" de verhouding nieuw voorgedragen
kandidaten / hervoorgedragen kandidaten en nieuw verkozenen /
herverkozenen (Tabel 7, blz. 217) bekijken vallen volgende zaken op.
Het percentage hervoorgedragen kandidaten kent een piek bij de verkiezingen
van 1981 en 1987 en dit zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Terwijl de
vernieuwing voor de andere verkiezingen tussen de 65 en 70 % bedraagt voor de
mannen en tussen de 79 en 84 % voor de vrouwen. De verklaring kan ons
inziens gevonden worden in de tijdsspanne die ligt tussen twee verkiezingen.
De verkiezingen van 1981 en 1987 volgden korter op de voorgaande verkiezingen, dan de verkiezingen van 1985 en 1991. Voor de verkiezing van 1994
kunnen de gelijktijdige provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen aan de
basis liggen van de toename van het aantal nieuw voorgedragen kandidaten.
Tevens valt op dat de hernieuwing bij de vrouwelijke kandidaten (gemiddeld
73,6%) groter is dan bij de mannelijke kandidaten (gemiddeld 60,36%).
Blijkbaar zetten vrouwen minder gemakkelijk door en zien zij het niet zitten om
zich gedurende meerdere kiescampagnes in te zetten. Wat niet perse wil zeggen
dat de mannelijke kandidaten standvastiger zouden zijn, want ook daar is het
verloop van kandidaten groot.
Het gemiddeld aantal nieuwe provincieraadsleden schommelt rond de 38 %.
De percentages herverkozenen bij de mannen zijn stabieler dan de percentages
herverkozenen bij de vrouwen. De percentages nieuw verkozen vrouwen liggen,
1981 uitgezonderd, hoger dan de percentages nieuw verkozen mannen.
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3"4.

Beroep
Op socio-professioneel vlak was in de vorige referteperiode al een duidelijke
democratisering van het politiek leven zichtbaar. Vóór 1921 was de
provincieraad samengesteld uit "notabelen". De arbeiders kon men op de
vingers van één hand tellen 121 . Na 1921 staan we op socio-professioneel vlak
met een gans nieuwe raad; het zijn niet langer meer de notabelen, maar de
burgers die er zetelen. Werkelijk alle beroepen zijn vertegenwoordigd in de
raad 122 . Deze democratisering zet zich door in onze referteperiode.
De provincieraadsleden vervullen zo'n uiteenlopende beroepen dat we zelfs
zonder enige twijfel kunnen stellen dat vrijwel alle beroepscategorieën in de
provincieraad vertegenwoordigd zijn. We hebben in het aanbod beroepen een
selectie gemaakt en deze teruggebracht tot een aantal hoofdcategorieën
(zie tabel 9, blz. 220-221 en tabel 10, blz. 222-223).
De bedienden vormen de grootste groep in de provincieraad
(gemiddeld 22,46 % in de referteperiode ). Daarnaast zijn achtereenvolgens ook
de zelfstandigen (15,92 %), de vrije beroepen (12,58 %) en het kaderpersoneel
(10,18 %) goed vertegenwoordigd in de provincieraad.
Als we voor de beschouwde verkiezingen een Top-5 maken van de meest voorkomende beroepen en we maken ook nog de vergelijking tussen de verkozen en
de voorgedragen kandidaten dan komen we tot volgend resultaat:
Verkozen kandidaten

Voorgedragen kandidaten

1. Bedienden
2. Zelfstandigen
3. Vrije beroepen

1. Bedienden
2. Arbeiders
3. Onderwijzenden opvoedend personeel
4. Zelfstandigen
5. Vrije beroepen

4. Kaderpersoneel
5. Ambtenaren

Zowel bij de voorgedragen kandidaten als bij de verkozen kandidaten bekleden
de bedienden de eerste plaats. Gemiddeld over de referteperiode bedraagt het

121
122

L. Schepens, De Provincieraad ... 1836-1921, blz. 319; De Provincieraad ... 1921-1978,
blz. 198.
L. Schepens, De Provincieraad ... 1921-1978, blz. 199.
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aantal bedienden 23,34 % van de voorgedragen kandidaten en 22,46 %van de
123
verkozen kandidaten. Deze tendens tekent zich al af vanaf 1946 .
De arbeiders vormen ook een ruim vertegenwoordigde categorie bij de
voorgedragen kandidaten (gemiddeld 14,54 %). Maar merkwaardig genoeg
blijken zij dan niet door te stoten naar de provincieraad. Bij de verkozenen die
na de provincieraadsverki ezingen van 1981, 1985 en 1987 in de provincieraad
zetelden waren de arbeiders niet vertegenwoordigd. Na de provincieraadsverkiezingen van 1991 en 1994 behoorden respectievelijk slechts 2,2% en 3,6%
van de raadsleden tot de categorie arbeiders.
Waar men vóór 1921 de arbeiders op de vingers van één hand kon tellen
(zie supra), dan is er blijkbaar niet veel veranderd . We komen nog steeds met
één hand toe om de arbeiders in de provincieraad te tellen. In de vorige referteperiode was vóór 1946 5,16 % van de raadsleden arbeider en na 1946 nog
2,69 %124_
Het onderwijzend- en opvoedend personeel dook pas na 1946 op als een
125
nieuwe beroepscategorie in de provincieraad . Ondertussen is het
onderwijzend- en opvoedend personeel al de zesde grootste groep in de
provincieraad geworden . De zelfstandigen en de vrije beroepen nemen
klaarblijke lijk meer dan andere categorieën de verkiesbare plaatsen in.
Respectievelijk vormen zij gemiddeld 9 ,8 % en 9 ,42 % van de voorgedragen
kandidaten . Maar in de provincieraad zelf is dat gemiddeld 15,92 % voor de
zelfstandigen en 12,58 % voor de vrije beroepen. Landbouwers zitten in dezelfde
situatie . Zij vormden een minderheid bij de voorgedragen kandidaten.
Gemiddeld namen zij in de referteperiode 2,5 % van de voorgedragen
kandidaten voor zich, maar dat leverde een gemiddelde vertegenwoordigin g van
5,68 % in de provincieraad op. Bij de laatste provincieraadsverkiezingen van
9 oktober 1994 waren de verhoudingen nog extremer nl. 1,8 % van de
voorgedragen kandidaten en 6 % van de verkozen en behoorden tot het
landbouwmilieu.
Bij het kaderpersoneel en de ambtenaren doet zich hetzelfde fenomeen voor
respectievelijk 5,26 % en 7,8 % voorgedragen kandidaten en 10,18 % en 9,4 %
verkozenen.

123
124
125
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L. Schepen s, De Provincieraad . . 192 1-1978, bl z. 199 .
L. Schepe ns, De Provi ncieraad " I 92 1-1978, bl z. 199.
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Tenslotte vestigen we nog de aandacht op de categorie "zonder beroep".
Dit begrip moet wel worden gerelativeerd. In deze categorie komen ook de
huisvrouwen en -mannen en de studenten voor. Het predikaat "zonder beroep"
op deze kandidaten kleven is misschien wel gebruikelijk, maar niet helemaal
correct. Bij de voorgedragen kandidaten bekleedt deze groep de zesde plaats
met gemiddeld 8,66 % in de referteperiode. Bij de provincieraadsverkiezingen
van 9 oktober 1994 zijn er 12,4 % van de voorgedragen kandidaten die in deze
categorie kunnen worden ondergebracht (nl. 76 vrouwen en 12 mannen).
Vermeldenswaard is dat enkel de vrouwen uit deze categorie doorstromen naar
de provincieraad (nl. 4 vrouwen bij de provincieraadsverkiezingen van
9 oktober 1994, 5 vrouwen bij de overige provincieraadsverkiezingen uit de
referteperiode).
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3.5.
Woonplaats
Zoals in hoofdstuk 1.1 . van deel II, de Samenstelling van de provincieraad van
West-Vlaanderen 1978 - 1994 werd uiteengezet, telt de provincie 12 kiesdistricten.
De grootte en samenstelling van deze kiesdistricten is nogal grillig. Vraag is of deze
indeling in kiesdistricten niet tot gevolg heeft dat bepaalde "witte vlekken"
optreden, gebieden die niet- of ondervertegenwoordigd zijn in de provincieraad.
Vergelijkingen met voorgaande periodes kunnen niet worden gemaakt, omdat dit
item geen onderdeel uitmaakte van het onderzoek van de heer Schepens.
Bij de woonplaats dient volgende voorafgaande opmerking te worden gemaakt.
Kandidaten, die in een bepaald district opkomen, maar hun woonplaats hebben
in een ander kiesdistrict zijn over het algemeen nooit verkozen geraakt.
Hierop waren er in de referteperiode twee uitzonderingen. Bij de verkiezingen
van 1985 werd in het kiesdistrict Menen een provincieraadslid verkozen dat zijn
woonplaats had in Wervik. En bij de verkiezing van 1987 werd in het kiesdistrict
Kortrijk een provincieraadslid verkozen dat zijn woonplaats had in Nieuwpoort.
Deze vaststelling moet worden gezien in de context van artikel 96 van de
Provinciewet. De bestendige deputatie van de provincieraad bestaat in elke
provincie uit zes leden. Ten minste één lid wordt in ieder gerechtelijk
arrondissement genomen uit de raadsleden die in het gebied gekozen zijn of
aldaar hun woonplaats hebben. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen,
waren er bij hogervermelde verkiezingen woonplaatsaanpassingen nodig.
Uit tabel 11, blz. 224-227 (Indeling van de verkozenen naar woonplaats)
blijkt dat 12 gemeenten tijdens de 5 provincieraadsverkiezingen van onze
referteperiode geen enkele verkozene hadden in de provincieraad,
nl. Dentergem, Hooglede, Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Lo-Reninge,
Mesen, Middelkerke, Moorslede, Oostrozebeke, Vleteren en Zuienkerke.
Zes gemeenten hadden slechts bij 1 verkiezing een verkozene, 7 bij twee
verkiezingen, 6 bij drie verkiezingen, 4 bij vier verkiezingen en 29 bij de
5 verkiezingen . Dit is het logische gevolg van de opsplitsing van de te begeven
mandaten per kiesdistrict. Het kiesdistrict Tielt telt bijv. 9 gemeenten , maar had
slechts 7 en thans 6 mandaten . Het kiesdistrict Ieper telt 5 gemeenten en
6 mandaten. De centrumgemeente trekt daarbij nogal wat mandaten naar zich
toe. Maar dit systeem heeft als voordeel dat er afwisseling komt in de vertegenwoordigde gemeenten. Op die wijze komen in de loop van onze referteperiode
praktisch alle gemeenten aan bod. Wanneer we bijvoorbeeld de te begeven
mandaten enkel zouden verdelen in functie van het inwonersaantal van de
gemeenten en dus niet groeperen in kiesdistricten, dan zouden altijd de
gemeenten met een klein bevolkingscijfer niet aan bod komen.
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Uit de overzichtskaarten (Kaarten 2-6, blz 228-232) vallen een aantal assen op.
Vooreerst is er de as Poperinge-Avelgem, waarin 5 districtshoofdplaatsen liggen
(Poperinge, Ieper, Menen, Kortrijk en Harelbeke). Daarnaast is er de as
De Panne-Tielt met een verbinding tussen beide assen via de kiesdistricten
Roeselare en Izegem. Tussen beide assen in ligt er een witte vlek met de
gemeenten Lo- Reninge, Vleteren, Langemark- Poelkapelle, Moorslede,
Lendelede, Oostrozebeke, Wielsbeke en Dentergem, die tot de
niet-vertegenwoordigde gemeenten behoren gedurende de referteperiode.
Tenslotte zijn er de gemeenten rond de districtshoofdplaatsen Brugge en
Oostende, waar er een zekere afwisseling is in de gemeenten die een vertegenwoordiger naar de provincieraad sturen.
De woonplaatsen met gemiddeld het grootste percentage verkozen provincieraadsleden zijn:
Gemeente
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Brugge
Kortrijk
Oostende
Roeselare
Ieper
Tielt
Torhout
Menen
Harelbeke
Knokke- Heist

%

Inwonersaantal

10,4%
6,4%
5,6%
5,4%
3,6%
3,4%
3,2%
3,2%
3,0%
2,6%

(117.063)
(76.141)
(68.500)
(52.872)
(35.235)
(19.339)
( 18.166)
( 32.645)
(25.836)
(31.787)

Voor de eerste vier speelt het inwonersaantal klaarblijkelijk een rol bij het aantal
verkozen provincieraadsleden. Het zijn de 4 gemeenten in de provincie waarvan
het inwonersaantal de 50.000 overstijgt. Voor de gemeenten Tielt en Poperinge,
hoofdplaats van een kiesdistrict, en Torhout, hoofdplaats van een kieskanton,
zal dit element wel een rol gespeeld hebben bij de gunstige rangschikking op
het vlak van de vertegenwoordiging in de provincieraad.
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Tabel 1
Leeftijdstructuur - Verkozenen

18 - < 21

21 - < 25

25 -34

35 -44

45 -54

1836-1921

-

-

25 ,33 %

27,44 %

25,31 %

1921-1977

-

-

19 ,73 %

37,38 %

25,61 %

Leeftijd
periode

08 .11.1981
13.10.1985
13.12.1987
24 .11.1991
09 .10.1994

0%
0%
0%
0%
0%

0,0 %
1,1 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

5,6 %
4 ,4 %
11,1 %
11,1 %
8,3 %

27,8 %
30 %
27 ,8 %
23,3 %
27,4 %

40 %
37,8 %
37,8 %
40 %
33 ,3 %

Gemiddelde

0%

0,22 %

8,1 %

27,26 %

37 ,78 %

25 -34

35 -44

45 -54

Tabel 2
Leeftijdsstructuur - Voorgedragen kandidaten

Leeftijd
periode

18 - < 21

21 - < 25

08.11.1981
18.10.1985
13.12.1987
24.11.1991
09 .10.1994

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,5 %
2,0 %

0,4 %
4,1 %
4 ,2 %
4 ,7 %
3,8 %

22 ,1 %
28 ,1 %
27,9 %
25,9 %
19,5 %

33 ,5 %
27,2 %
30,2 %
29,5 %
31 ,7%

24 %
24 %
22 ,2 %
23 ,9 %
24,6 %

Gemidd elde

0,5 %

3,44 %

24 ,7 %

30,4 %

23,7 %

Tabel 3
Verhouding voorg edragen kandidaten en gekozenen

Leeftijd 1981
Gekozenen
Voorgedragen
kandidaten
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21 - < 25

25 -34

34-44

45 -54

0%

0,0 %

5,6 %

27,8 %

40 %

0%

0,4 %

22,1 %

33 ,5 %

24 %

18 - < 21

-

-

liVA1i-i<i

55-64

65-75

76- ...

Onbekend

Totaal

14,68%

2,79%

0,85%

3,19%

470

12,14%

2,84%

0,75%

1,51 %

527

23,3%
24,4%
23,3%
25,6%
29,8%

3,3%
2,3%
0%
0%
1,2%

0%
0%
0%
0%
0%

90
90
90
90
84

25,28%

1,36%

0%

88,8

55-64

65-75

76- ...

Totaal

16,3%
13,1 %
13,6%
12,8%
13,9%

3,5%
3,1 %
1,8%
2,2%
3,9%

0,2%
0,4%
0,1 %
0,5%
0,6%

516
580
567
594
712

13,94%

2,9%

0,36%

593,8

55-64

65-75

76- ...

Totaal

23,3%

3,3%

0%

90

16,3%

3,5%

0,2%

516
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Leeftijd 1985

18 - < 21

21 - < 25

25-34

34-44

45-54

Gekozenen
Voorgedragen
kandidaten

0%

1,1 %

4,4%

30%

37,8%

0%

4,1 %

28,1 %

27,2%

24%

Leeftijd 1987

18 - < 21

21 - < 25

25-34

34-44

45-54

Gekozenen
Voorgedragen
kandidaten

0%

0%

11,1 %

27,8%

37,8%

0%

4,2%

27,9%

30,2%

22,2%

Leeftijd 1991

18 - < 21

21 - < 25

25-34

34-44

45-54

Gekozenen
Voorgedragen
kandidaten

0%

0%

11,1 %

23,3%

40%

0,5%

4,7%

25,9%

29,5%

23,9%

Leeftijd 1994

18 - < 21

21 - <25

25-34

34-44

45-54

Gekozenen
Voorgedragen
kandidaten

0%

0%

8,3%

27,4%

33,3%

2%

3,8%

19,5%

31,7%

24,6%

18 - ( 21

21 - ( 25

25-34

34-44

45-54

0%

0,22%

8,1 %

27,26%

37,78%

0,4%

3,44%

24,7%

30,42%

23,74%

Gemiddelde
Gekozenen
Voorgedragen
kandidaten
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""

55-64

65-75

76- ...

Totaal

24,4%

2,3%

0%

90

13,1 %

3,1 %

0,4%

580

55-64

65-75

76- ...

Totaal

23,3%

0%

0%

90

13,6%

1,8%

0,1 %

567

55-64

65-75

76- ...

Totaal

25,6%

0%

0%

90

12,8%

2,2%

0,5%

594

55-64

65-75

76- ...

Totaal

29,8%

1,2%

0%

84

13,9%

3,9%

0,6%

712

55-64

65-75

76- ...

Totaal

25,28%

1,36%

0%

-

13,94%

2,9%

0,37%

-
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Tabel 4
Verhouding N ieuwe Verkozenen / H erverkozenen.
18 - <21

21 - <25

25 -34

34-44

45 -54

08.11.1981
Nieuw
Herverkozen

0%
0%

0%
0%

100 %
0%

28 %
72 %

27,8 %
72,2 %

13 .10.1985
Nieuw
H erverko zen

0%
0%

100 %
0%

100 %
0%

51 ,9 %
48,1 %

35 ,3 %
64,7%

13.12.1987
Nieuw
H erverkozen

0%
0%

0%
0%

50 %
50 %

32 %
68 %

23 ,5 %
75 ,5 %

24 .11.1991
Nieuw
H erverkozen

0%
0%

0%
0%

60 %
40 %

52,4 %
47,6 %

16,7%
83 ,3 %

09 .10.1994
Nieuw
H erverkozen

0%
0%

0%
0%

85,7 %
14,3 %

60 ,9 %
39 ,1 %

35 ,7 %
64,3 %

Leeftijd
peri ode
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55-64

65-75

76- ...

Totaal

19%
81 %

66,7%
33,3%

0%
0%

90

22,7%
77,3%

0%
100%

0%
0%

90

9,5%
90,5%

0%
0%

0%
0%

90

13%
87%

0%
0%

0%
0%

90

24%
76%

0%
100%

0%
0%

84
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Tabel 5
Verhouding Nieuwe Kandidaten / Hervoorgedragen kandidaten.
18 - <21

21 - <25

25-34

34-44

45-54

08.11.1981
Nieuw
Hervoorgedragen

0%
0%

100%
0%

71,9%
28,1 %

52%
48%

40,3%
59,7%

13.10.1985
Nieuw
Hervoorgedragen

0%
0%

95,8%
4,2%

90,8%
9,2%

67,1 %
32,9%

51,1 %
48,9%

13.12.1987
Nieuw
Hervoorgedragen

0%
0%

79,2%
20,8%

58,9%
41,1 %

53,2%
46,8%

42,9%
57,1 %

24.11.1991
Nieuw
Hervoorgedragen

100%
0%

100%
0%

83,8%
16,2%

72,6%
27,4%

63,4%
36,6%

09 .10.1994
Nieuw
Hervoorgedragen

92,9%
7,1 %

96,3%
3,7%

81,3%
18,7%

77,4%
22,6%

60,0%
40,0%

Leeftijd
periode
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55-64

65-75

76- ...

Totaal

36,9%
63,1 %

55,6%
44,4%

100%
0%

516

48,7%
51,3%

44,4%
55,6%

100%
0%

580

37,7%
62,3%

60%
40%

100%
0%

567

53,9%
46,1 %

92,3%
7,7%

66,7%
33,3%

594

58,6%
41,4%

82,1 %
17,9%

75%
25%

712
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Tabel 6
Verkozen kandidaten naar geslacht.
CVP

SP

PVV
VLD

vu

Agalev

08.11.1981
86,5%
Mannen
13,5 %
Vrouwen

89,5%
10,5 %

94,7%
5,3%

92,9%
7,1 %

100 %
0%

90 % 90
10 %

13 .10 .1985
84,2%
Mannen
Vrouwen
15,8 %

92%
8%

100 %
0%

90,9 %
9,1 %

50%
50%

88,9% 90
11,1 %

13 .12.1987
80,6%
Mannen
Vrouwen
19,4%

95,8%
4 ,2%

94,1 %
5,9%

100 %
0%

20%
80%

85 ,6 % 90
14,4%

Partijen
Periode

Vlaams
Blok

Totaal*

24.11.1991
Mannen
Vrouwen

80%
20%

100 %
0%

89,5%
10,5 %

85,7%
14,3%

40%
60%

100 %
0%

85,6% 90
14,4 %

09 .10.1994
Mannen
Vrouwen

75%
25%

90%
10 %

93,3%
6,7%

100 %
0%

50%
50%

100 %
0%

82,1 % 84
17,9 %

Gemiddelde
Mannen
81,26% 93,46%
Vrouwen 18,74%
6,54%

94,32%
5,68%

93,9%
6,1 %

52%
48%

100 % 86,44%
0 % 13,56%

* Procentuele verhoud ing man/ vrouw en totaa l aantal raadsleden.
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Tabel 7
Verhouding nieuw-voorgedragen/hervoorgedragenen en
nieuwverkozenen/herverkozenen naar geslacht.

Voorgedragen
mannen

1981

1985

1987

1991

49,7%
50,3%

65,8%
34,2%

48,8%
51,2%

70,0%
30,0%

1981

1985

1987

1991

Nieuw
Herverkozen

34,6%
65,4%

37,5%
62,5%

20,8%
79,2%

29,0%
71,0%

Voorgedragen
vrouwen

1981

1985

1987

1991

60,2%
39,8%

79,8%
20,2%

62,7%
37,3%

84,0%
16,0%

1981

1985

1987

1991

22,2%
77,8%

60,0%
40,0%

53,8%
46,2%

31,0%
69,0%

Nieuw
Hervoorgedragen

Verkozen
mannen

Nieuw
Hervoorgedragen

Verkozen
vrouwen
Nieuw
Herverkozen

1994 Gemiddelde
67,5%
32,5%

60,36%
39,64%

1994 Gemiddelde
40,6%
59,4%

32,58%
67,42%

1994 Gemiddelde
81,3%
18,7%

73,6%
26,4%

1994 Gemiddelde
53,3%
46,7%

44,06%
55,94%
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- -Tabel 8
Voorgedragen kandidaten naar geslacht.
CVP

SP

PVV/VLD

vu

08.11.1981
Mannen
Vrouwen

80%
20%

90%
10%

85,6%
14,4%

86,7%
13,3%

13.10.1985
Mannen
Vrouwen

86,7%
13,3%

86,7%
13,3%

87,8%
12,2%

84,4%
15,6%

13.12.1987
Mannen
Vrouwen

87,8%
12,2%

84,4%
15,6%

87,8%
12,2%

81,1 %
18,9%

24.11.1991
Mannen
Vrouwen

78,7%
21,3%

75,6%
24,4%

87,8%
12,2%

78,9%
21,1 %

09.10.1994
Mannen
Vrouwen

69,0%
31,0%

69,0%
31,0%

71,4%
28,6%

63,9%
36,1 %

Gemiddelde
Mannen
Vrouwen

80,44%
19,56%

81,14%
18,86%

24,08%
15,92 %

79,0%
21,0%

Partijen
Periode
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Agalev

Vlaams blok Andere partijen

gemiddelde

Totaal

73,7%
26,3%

82,5%
17,5%

84,5%
15,5%

83,9%
16,1 %

516

69,4%
30,6%

75,7%
24,3%

72,9%
27,1 %

82,1 %
17,9%

580

62,3%
37,7%

69,0%
31,0%

72,4%
27,6%

79,2%
20,8%

567

60,0%
40,0%

74,7%
25,3%

80,4%
19,6%

76,3%
23,7%

594

50,0%
50,0%

72,3%
27,7%

54,0%
46,0%

63,9%
36,1 %

712

63,08%
36,92%

74,84%
25,16%

72,84%
27,16%

77,08%
22,92%
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Tabel 9
Beroepscategorie van de verkozenen.
1981
man vrouw
Vrije beroepen 16
Zelfstandigen
18
Arbeiders
20
Bedienden
Kaderpersoneel
5
Landbouwers
5
Onderwijzend
en opvoedend
7
personeel
Ambtenaren
8
Mandatarissen
2
Gepensioneerden
Zonder beroep
Totaal

220

•

81

Hoofdstuk

3

1985
%

man vrouw

17,7%
22,2%

4
11

1

23,3%
5,6%
5,6%

21
16
5

1

8,9%

8

8,9%
2,2%

9
3
3

2

5

5,6%

9

90

80

1987
%

man vrouw

4,4%
13,3%

15
14

3

26,7%
17,8%
5,6%

16
7
4

1

10%

8
6
5
2

5

10%
3,3%
3,3%
5,6%

10

90

77

1

%
16,7%
15,5%

3
1
1

21,1 %
8,9%
5,6%
8,9%

2
1
5

8,9%
6,6%
2,2%
5,6%

13

90

1991
man vrouw
9
15
2
17
4
5

2

77

%

man vrouw

12,2%
16,7%
2,2%
22,2%
4,4%
5,6%

9
9
3
11
11
3

6,7%

7
4
9
3

5

14,4%
7,8%
2,2%
5,6%

13

90

69

3

6
11
6
2

1994

2
1

gemiddelde
%
11,9%
11,9%
3,6%
19%
14,2%
6%

12,58%
15,92 %
1,16%
22,46%
10,18 %
5,68%

8,3%

8,56%

4

4,8%
11,9%
3,6%
4,8%

9,40%
6,36%
2,26%
5,44%

15

84

100%

1
1
5
1
2

1
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Tabel 10
Beroepscategorie van de voorgedragen kandidaten .

1985

1981
man vrouw

%

man vrouw

1987
%

man vrouw

%

Vrije beroepen 51
61
Zelfstandigen
70
Arbeiders
106
Bedienden
Kaderpersoneel 22
13
Landbouwers
Onderwijzend
50
en opvoedend
personeel
Ambtenaren
33
3
Mandatarissen
Gepensioneerden 21
1
Zonder beroep
Verzorgend
1
personeel
Personeel
voor de
ordehandhaving
Artistieke
1
beroepen

3
9
2
21
2
1

10,5%
13,6%
13,9%
24,6%
4,7%
2,7%

54
50
77
113
30
13

7
6
7
25
1

10,5%
9,7%
14,5%
23,8%
5,3%
2,2%

56
37
77
106
35
17

4
2
6
28
4
2

10,6%
6,9%
14,6%
23,6%
6,9%
3,3%

9

11,4%

50

10

10,3%

43

14

10,1 %

1

31

6,6%
0,6%
4,1 %
6,2%

44
9
24
8

1
2
2
35

7,8%
2%
4,5%
7,4%

48
9
11
7

4
1
2
42

9,2%
1,8%
2,3%
8,6%

4

0,9%

2

8

1,7%

3

9

2,1 %

433

83

Totaal
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0%
0,2%
516

2
476 104

0%

0%

0,3%

0%

580

449 118

567

1991
man vrouw

gemiddelde

1994
%

man vrouw

%

48
42
82
92
29
13

5
3
12
38
2
2

8,9%
7,6%
15,8%
21,8%
5,2%
2,5%

38
54
79
100
26
9

9
26
20
63
4
4

6,6%
11,2%
13,9%
22,9%
4,2%
1,8%

9,42%
9,80%
14,54%
23,34%
5,26%
2,50%

51

19

11,8%

39

33

10,1 %

10,74%

48
8
20
9

6
2
5
42

9,1 %
1,7%
4,2%
8,7%

41
44
12

4
1
13
76

6,3%
1,7%
8,0%
12,4%

7,80%
1,56%
4,62%
8,66%

5

5

1,7%

1

4

0,7%

1,42%

0,0%

0,14%

0,2%

0,20%

712

100%

4

0,7%

2

0,3%

453 141

594

11

1
455 257
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Tabel 11
Indeling van de verkozenen naar woonplaats.

District

Woonplaats

Brugge

Beernem
Blankenberge
Brugge
Damme
Jabbeke
Knokke- Heist
Oostkamp
Torhout
Zedelgem
Zuienkerke
Diksmuide
Houthulst
Koekelare
Kortemark
Lo-Reninge
Deerlijk
Harelbeke
Waregem
Ieper
Langemark- Poelkapelle
Vleteren
Wervik
Zonnebeke
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Lichtervelde
Staden
Anzegem
Avelgem
Kortrijk
Kuurne
Lendelede
Spiere-Helkijn
Zwevegem
Menen
Wevelgem
Bredene
De Haan

Diksmuide

Harelbeke

Ieper

Izegem

Kortrijk

Menen
Oostende
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1981

1985

1987

1

1
1

11

10

4

9

1

1
2
1
4
1

3

3

4

4

1

1

2
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
3
2
4

1
3
2
3

1
3
2
4

1
1

3

1
1

1

1
1

3
2

3
1

2
2

2
1
6

1
1

1
1
1

6

7

4
2
2

2
4

3
4
1
2
1

1

1
1

1991

1994

Gemiddelde

1
1
10

1
1
12

1
3
2
3

1
2
2
1

0,8
1,4
10,4
0,2
0,6
2,6
1,0
3,2
0,6

1
2
1

1
1
1
1

1
0,6
1,4
1

1
3
2
3

1
3
1
4

1
3
1,8
3,6

2
1

1
1

1,6
1

1
2
2

0,4
2,4
1,8
0,4
1,2
1
6,4
0,4

2
2
1
1
1
7

1

2
4
1
1

1
1
6
1
1
1
2
3
1

0,2
2,4
3,2
1,6
1
0,4
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District

Poperinge

Roeselare

Tie lt

Veurne

TOTAAL
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Woonplaats
Gistel
Ichtegem
Middelkerke
Oostende
Oudenburg
Heuvelland
Mesen
Poperinge
Ledegem
Moorslede
Roeselare
Ardooie
Dentergem
Meulebeke
Oostrozebeke
Pittem
Ruiselede
Tie lt
Wielsbeke
Wingene
Alveringem
De Panne
Koksijde
Nieuwpoort
Veurne

1981

1985

1987

1

2
2

3
2

6
1

5

5

3

2
1

3
1

6
1

5

5

1
1

-

1
1

2

2

1

3

3

4

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

1
2

90

90

90

1

1991

1994

Gemiddelde

2
2

1
2

1,8
1,6

6

6

5,6
0,4
0,2

3

2
1

2,6
0,6

6

5

5,4
0,4
0,4

1
1

1
1
3

4

1

1

2
1

1
2

1

1

90

84

1,4
0,2
3,4
1
0,6
1,2
0,6
0,2
1,6
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Kaart 2
Geografische spreiding van de provincieraadsleden
Provincieraadsverkiezingen 8 november 1981
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Kaart 3
Geografische spreiding van de provincieraadsled en
Provincieraadsverkiezingen 13 oktober 1985
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Kaart4
Geografische spreiding van de provincieraadsleden
Provincieraadsverkiezingen 13 december 1987
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Kaart 5
Geografische spreiding van de provincieraadsleden
Provincieraadsverkiezingen 24 november 1991
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Kaart 6
Geografische spreiding van de provincieraadsleden
Provincieraadsverkiezingen 9 oktober 1994
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Het beleid
van de provincieraad
van
West-Vlaanderen

1978-1995

Hoofdstuk 1
De financiën van de provincie
West-Vlaanderen

1.1.
Inleiding
Het voeren van een beleid vergt vanzelfsprekend een hele reeks uitgaven,
te realiseren binnen de grenzen van de begroting. Jaarlijks in oktober legt de
provincieraad zijn begroting van ontvangsten en uitgaven vast.
Deze raadsbesluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de
toezichthoudende overheid; deze bevoegdheid ligt sinds de hervorming der
instellingen bij het Vlaamse Gewest.
Krachtens het nieuvve decreet inzake het administratief toe zicht zijn de
provincies ertoe gehouden vanaf de begroting 1996 een meerjarig financieel
beleidsplan als afzonderlijke en verplichte basisbijlage bij de jaarlijkse begroting
te voegen. Het plan moet op zijn minst een periode van drie jaar overspannen.
Op het einde van de bestuursperiode wordt het legislatuuroverschrijdend.
Het doel van het meerjarig financieel basisplan is de bestuurders inzicht te
verschaffen in de toekomstige ontwikkeling van hun financiën. Dit moet hen
toelaten te beslissen in functie va n de financiële armslag waarover het bestuur
beschikt.
De uitvoering van de provinciebegroting wordt weergegeven in de jaarlijkse
relieningen van de provincie. Bij de uitvoering van de begroting is de provincie
onderworpen aan de controle van het Rekenhof. Deze controle betreft enkel de
wettelijkheid van de uitgaven en de regelmatigheid van hun aanrekening. Inzake
de opportuniteit is het Rekenhof niet bevoegd. Als regel moeten alle
bevelschriften tot vereffening van provinciale uitgaven met het (voo rafgaand)
visum van het Rekenhof bekleed worden. Het Hof heeft daarbij het recht zich
alle inlichtingen, documenten e.d . te laten verschaffen betreffende de
ontvangsten en uitgaven van de provinciegelden. In de praktijk gebeurt dit via
een (dagel ijkse ) controle ter plaatse.
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1.2.
Evolutie van de provinciale ontvangsten
en

1.2.1.
Algemeen
Om de evolutie van de provinciale middelen te onderzoeken baseren we ons op
de cijfers van de oorspronkelijke begrotingen van de provincie en houden we
enkel rekening met de gewone begroting. De gewone inkomsten worden
opgedeeld in vier grote groepen ( zie tabel 1, blz. 249) :
1.
2.
3.
4.

De belastingen ;
Het aandeel in het provinciefonds ;
De subsidies;
De andere inkomsten.

Nominaal zijn de ontvangsten van de provincie tussen 1979 en 1994 gestegen
van 1.563.915.832 fr. naar 3.214.594.514 fr., of gemiddeld 7% per jaar.
De nominale stijging per groep is als volgt.
- Belastingen: van 821.562.400 fr. naar 2.034.349.275 fr., ofeen gemiddelde
stijging met 9,8 %.
- Aandeel Provinciefonds: van 511.065.000 fr. naar 689.000.000 fr., of een
gemiddelde stijging met 2,3 %.
- Subsidies: van 169.501.894 fr. naar 297.433.704 fr., of een gemiddelde
stijging met 5 %.
- Andere ontvangsten: van 61.786.538 fr. naar 193.811.535 fr., of een
gemiddelde stijging met 14,2 %.
Als we de financiële impact van de provinciebegroting op het economisch leven
juist willen inschatten, dient bij het beschouwen van dit cijfermateriaal rekening
gehouden met de muntontwaarding (het indexcijfer van de consumptieprijzen is
over dezelfde periode gestegen met 8 5 ,6 %) .
Op de in tabel 1 vermelde gegevens toegepast, krijgen we volgende evolutie van
de provinciale inkomsten in reële termen in de periode 1979-1994.
- Totale ontvangsten: + 10,7 %, of nauwelijks +0,7 % gemiddeld per jaar;
- Belastingen: +33,4 %, of +2,2 % gemiddeld per jaar;
- Provinciefonds: -28,4%, of-1,9% gemiddeld per jaar;
- Subsidies: -5,5 %, of -0,4 % gemiddeld per jaar;
- Andere ontvangsten: +69 %, of +4,6 % gemiddeld per jaar.
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Vooreerst dient aangestipt dat de omvangrijke stijging van de groep
"Andere ontvangsten" haast volledig toe te schrijven is aan de toename van de
terugbetaling van leningslasten door particulieren in het kader van het
provinciaal huisvestingsbeleid.
Een gemiddelde reële groei der inkomsten met 0,7 % per jaar is vrij bescheiden.
Dit toont vooral aan dat er een continuïteit geweest is in het provinciaal beleid
en dat de provincieraad zich nooit gewaagd heeft aan financiële avonturen.
De bevolking werd bijgevolg nooit opgezadeld met onverantwoorde lasten .
Uit bovenvermeld cijfermateriaal kunnen nog andere conclusies getrokken
worden. Het is duidelijk dat de centrale overheid ( tot 1988 de nationale
overheid en vanaf 1989 de Vlaamse Gemeenschap) een deel van zijn begrotingsproblemen heeft afgewend op de provinciebesturen. Het aandeel in het
Provinciefonds is in reële termen jaarlijks met gemiddeld 1,9 % verminderd,
de overige subsidies zijn met gemiddeld 0,4 % verminderd.
Het is niet overdreven te stellen dat deze cijfers aantonen dat de provinciebesturen op financieel gebied bijzonder stiefmoederlijk behandeld werden en
worden door de centrale overheid, vooral als men er rekening mee houdt dat er
in de aangehaalde periode een niet onaardige economische groei heeft
plaatsgevonden (het BNP steeg van 3.507,4 miljard in 1980 tot 6.855 miljard
in 1991) . Rekening houdend met de muntontwaarding bedraagt de reële groei
van het BNP van 1980 tot 1991 toch 21,3 %.
Vermits de centrale overheid de provincie( s) op verre na niet de middelen ter
beschikking heeft gesteld om de provinciale aktiviteiten en de verplichtingen die
hen werden opgelegd te financieren, kwam er onvermijdelijk een grotere druk
op de provinciebelastingen. Dit heeft tot gevolg gehad dat West-Vlaanderen,
zoals de andere provincies, genoodzaakt geweest is de provinciebelastingen te
verhogen - met 2,2 % in reële termen jaarlijks - om het nauwelijks stijgende
provinciebudget in evenwicht te kunnen houden.

1.2.2.
De provinciebelastingen
1.2.2.1.
Voorbeschouwingen

Vooreerst verdient het aanbeveling even in te gaan op de externe factoren die
het belastingbeleid van de provincieraad in belangrijke mate hebben beïnvloed.
Artikel 16 van de wet van 9 augustus 1980 op de hervorming van de
instellingen die o.m. de belastingheffing van de Gewesten en Gemeenschappen
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invoerde, bepaalde dat de belastingheffing door de provincies werd afgeschaft. Het was
de bedoeling dat een andere wet een dotatiesysteem zou invoeren dat aan de
provincies ontvangsten zou bezorgen ten belope van de opbrengst van hun
belastingen. Deze wet is er evenwel nooit gekomen. De fiscale bevoegdheid van de
provincies werd duidelijk hersteld bij de wet van 9 juli 1982. De fiscale autonomie van
de provincie is evenwel niet onbeperkt. Zij is immers onderworpen aan de censuur van
de toeziende overheid die erg waakzaam is, te meer omdat deze van oordeel is dat de
belastingdruk in sommige provincies een maximaal peil heeft bereikt.
Door de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen
inzake provinciale en plaatselijke heffingen werden de provinciebesturen met ingang
van het belastingjaar 1988 verplicht zelf in te staan voor het inkohieren en innen van
hun belastingen. Gevolg van deze wettelijke verplichting was dat in 1988 het aantal
belastingreglementen werd gereduceerd van 16 naar 7 (zie hierna, punt 1.2.2.2).
De belangrijkste provinciale belasting, zeker naar opbrengst, is de onroerende voorheffing of grondbelasting. De onroerende voorheffing wordt geïnd door de
administratie van financiën. Het kadastraal inkomen, de grondslag van de onroerende
voorheffing, is sinds de laatste tienjaarlijkse kadastrale perekwatie van 1981,
ongewijzigd gebleven. De provincieraad is enkel bevoegd voor de aanslagvoet of het
aantal provinciale opcentiemen.
De wet van 28 december 1990 voert vanaf 1991 de indexering in van het kadastraal
inkomen: deze maatregel kwam eigenlijk in de plaats van de nieuwe perekwatie die in
1991 had moeten plaatsvinden. De indexering van het kadastraal inkomen leidt tot een
automatische en niet te verwaarlozen verhoging van de middelen uit de grondbelasting.
Voor de Provincie is dit een stap in de goede richting. Bij eenzelfde aantal opcentiemen verwerft de Provincie een hoger inkomen dat gekoppeld is aan de stijging van
het indexcijfer der consumptieprijzen. Gevolg: deze inkomstenbron stijgt voortaan
jaarlijks ongeveer even snel als de lopende uitgaven van de Provincie. In 1994 bedroeg
de indexatie van het kadastraal inkomen al +13,98 % t.o.v. 1990.
Anderzijds diende de provincieraad voor 1992 het aantal opcentiemen op de
onroerende voorheffing te halveren omdat de Vlaamse Gemeenschap bij decreet d.d.
21 december 1990 de onroerende voorheffing ten bate van het Vlaams Gewest
verhoogde van 1,25 % naar 2,50 %, hetgeen de verdubbeling van de waarde van 1
opcentiem tot gevolg had.

1.2.2.2.
Fiscaal beleid in de periode 1979-1994
In 1979 hief de Provincie 16 verschillende belastingen. Met uitzondering van de
belasting op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreinigingen,
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die rechtstreeks werd geïnd door de provinciale administratie, werden deze
belastingen gevestigd en geïnd door het Bestuur der Directe Belastingen
(Ministerie van Financiën). Deze belastingen waren:
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing - aantal : 400;
2. Rijwielen en bromfietsen: 125 fr. en 200 fr. ;
3. Honden: 450 fr. (hondenfokkers 750 fr. of 1.500 fr. ) ;
4. Danspartijen: 375 fr. en 750 fr. (na middernacht) ;
5. Motorfietsen tot 150 cm 3 cilinderinhoud: 270 fr.; van 151 tot 250 cm 3
cilinderinhoud : 340 fr. ;
6. Stapelplaatsen : <10 aren: 13.500 fr.; 10-20 aren: 18.000 fr.; 20-50 aren:
22.500 fr.; 50-100 aren: 30.000 fr.;> 100 aren: 37 .500 fr. ;
7. Paarden en pony's: 1.000 fr. en 500 fr.;
8. Olie- en motorbrandstofpompen, verplaatsbaar en handbediend: 500 fr.;
vaste mechanische pompen: 1.500 fr.;
9. Jachtwapenverloven: 10 % van de rijksbelasting;
10. Agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen: 1.500 fr. per·
maand activiteit;
11. Aanplakborden: 100 fr. per m 2 ;
12. Lichtreclameconstructies : 100 fr. per m 2 ;
13. Tewerkgesteld personeel in bedrijven met 11 tot 50 werknemers: 50 fr. per
werknemer; idem in bedrijven met meer dan 50 werknemers: 75 fr. per
werknemer;
14. Drijfkracht : 75 fr. per kilowattuur;
15 . Bescherming oppervlaktewateren: 250 fr. per gezin ;
16 . Gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen: 0,375 fr. per m 2
oppervlakte, met een minimum van 1.500 fr. en een maximum van
150 .000 fr.
De belasting voor de bescherming van de oppervlaktewateren was eigenlijk een
'doorgeefbelasting' en was een rechtstreeks gevolg van de wet van 26 maart
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
Krachtens de bepalingen van deze wet waren de provincies gehouden tussen te
komen in de financiering van de werkingskosten van de waterzuiveringsmaatschappijen aktief op hun grondgebied . De provincies werden evenwel
gemachtigd daartoe een specifieke belasting te heffen om deze bijdragen te
kunnen betalen. Aldus werd door de provincieraad op 22 februari 1973 een
provinciale belasting op de oppervlaktewateren gestemd waarvan de opbrengst,
na aftrek van de inningskosten , werd doorgestort aan de waterzuiveringsmaatschappijen.
Op 17 juni 1980 besliste de provincieraad tot oprichting van een werkgroep die
zich zou inlaten met de vereenvoudiging van het provinciaal belastingstelsel.
Deze beslissing bewijst dat de raad de noodzakelijkheid inzag te komen tot een
vereenvoudiging van het belastingstelsel.
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In 1981 wordt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing gebracht
op 309 i.p.v. 400 ( opbrengst ongewijzigd, maar aanpassing van het kadastraal
inkomen ingevolge de perekwatie). Bescherming oppervlaktewateren : verhoging
tot 375 fr. per gezin.
1982. Bescherming oppervlaktewateren : nieuw tarief 425 fr. per gezin.
1983. Met het oog op het bevorderen van de werkgelegenheid in de provincie
wordt de belasting op tewerkgesteld personeel definitief afgeschaft. Een eerste
poging tot deze afschaffing in 1979 werd niet goedgekeurd door de Minister
van Binnenlandse Zaken. Bescherming oppervlaktewateren : naar aanleiding van
een nieuwe noodzakelijke belastingverhoging wordt een gedifferentieerd tarief
ingevoerd: gezinnen betalen 550 fr., alleenstaanden 300 fr.
1985. Er worden twee belastingreglement en gewijzigd, zonder dat daarbij een
meeropbrengst beoogd wordt. Zij betreffen enerzijds de danspartijen, anderzijds
de honden.
Danspartijen : de basisprincipes van het reglement, dat reeds van toepassing is
sinds 1951, zijn ingevolge de evolutie van de ontspanningsmogel ijkheden door
de tijd achterhaald. Het reglement wordt als volgt gemoderniseerd :
- gelegenheidsdanspa rtijen: 1.000 fr. ;
- dansgelegenheden andere dan dancings: 15.000 fr.;
- dancings die hoogstens één dag per week open zijn: 25.000 fr.; hoogstens
twee dagen per week open: 50.000 fr.; meer dan twee dagen per week open:
75.000 fr.
Honden: verhoging basistarief van 450 fr. naar 550 fr., doch invoering van een
ruime vrijstellingsclausule voor gepensioneerden en mindervaliden.
1986. Sterke vereenvoudiging van het belastingreglement op drijfkracht, in
afwijking van de modelverordening verplicht gesteld door de Minister van
Binnenlandse Zaken bij circulaires van 18 februari 1936 en 24 augustus 1964
(tarief ongewijzigd). Voor de bescherming van de oppervlaktewateren worden
nieuwe tarieven van kracht: gezinnen betalen voortaan 950 fr., alleenstaanden
525 fr.
1988. Hoewel de Provincieraad al van in 1980 wenste over te gaan tot een
vereenvoudiging van het provinciaal belastingstelsel was daar tot 1988 weinig
van in huis gekomen, onder meer omdat het recht tot het heffen van belastingen
door de provincies gedurende jaren op de helling stond. Bovendien bleken
wijzigingen die de opbrengstverhoudi ng tussen persoons- en bedrijfsgebonden
belastingen zouden verstoord hebben, politiek niet haalbaar en was de vestiging
en inning van de provinciebelastinge n toevertrouwd aan het Bestuur der Directe
Belastingen. Dit bestuur moest dan ook bereid gevonden worden om aan
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eender welke hervorming mee te werken, hetgeen niet steeds evident was gelet
op de bestaande bureaucratische organisatie en de rigide werkmethodes die dit
bestuur (toen) hanteerde. Zoals hoger aangehaald was de wet van 23 december
1986 betreffende de invordering en de geschillen inzake provinciale en
plaatselijke heffingen de directe aanleiding tot een drastische aanpassing van het
belastingstelsel in 1988.
De beleidsverantwoordelijken zien op dat ogenblik vlug in dat de nieuwe
opdracht om zelf de provinciebelastingen in te kohieren en te innen noopt tot
de inschakeling van geavanceerde werkmethodes. Om geen inflatie aan
administratief personeel te moeten inschakelen, dient geautomatiseerd.
Automatiseren noopt echter tot rationalisering en vereenvoudiging van de
belastingreglemente n. Een aantal belastingen wordt dan ook niet meer
hernieuwd vanaf 1988. Bij de persoonsgebonden belastingen zijn dat: rijwielen
en bromfietsen; motorfietsen; paarden en pony's . Bij de bedrijfsgebonden
belastingen: drijfkracht; stapelplaatsen; aanplakborden; lichtreclameconstructies, olie- en motorbrandstofpom pen; agentschappen voor weddenschappen
op paardenwedrennen.
Het wegvallen van de persoonsgebonden belastingen wordt opgevangen 1° door
de verhoging van de hondentaks van 550 fr. naar 650 fr. en 2° door de
verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 309 tot 410.
Laatstgenoemde verhoging valt voor ruim 70 % ten laste van de private
personen.
Het wegvallen van de bedrijfsbelastingen wordt gecompenseerd 1° door de
verhoging van het tarief van de vergunningsplichtig e inrichtingen van 0,375
fr./m 2 tot 2 fr./m 2 (met een minimum van 3.000 fr. en geen maximumbegrenzing meer ), 2° door de verhoging van de opcentiemen op de onroerende
voorheffing, verhoging die voor ca . 30 % ten laste valt van de bedrijven,
en 3° door het invoeren van een nieuwe bedrijfsbelasting op economische
entiteiten met rechtspersoonlijkhe id met acht forfaittarieven van minimum
2.500 fr. (oppervlakte minder dan 2.500 111 2 ) en maximum 250.000 fr.
(oppervlakte groter dan 250 .000 111 2 ).
De belasting voor de bescherming van de oppervlaktewateren wordt in 1988
omgedoopt tot belasting als bijdrage in de werkingskosten van de waterzuiveringsmaatschappijen en vanaf 1989 eenvoudig algemene provinciebelasting
genoemd.
1990. Het decreet van 20 december 1989 wijzigt in grondige mate de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging. De verplichte bijdrage van de provincie in de werkingskosten
van de waterzuiveringsmaatschappijen wordt vervangen door een rechtstreekse
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heffing van het Vlaams Gewest. Merkwaardig is evenwel dat het Vlaams Gewest
aanvankelijk ( 1990) niet in staat is deze heffing zelf te innen en daarvoor een
beroep doet op de provincies, die belast worden met de inning en invordering
van de gewestbelasting.
De bepalingen van voormeld decreet beïnvloeden op een ingrijpende manier het
provinciaal financieel beleid, vooral door overlapping van de provinciale
belastingreglemente n. Het gevolg daarvan is een verdere vereenvoudiging van
het provinciaal belastingstelsel : afschaffing van de belasting op dansgelegenheden, afschaffing van de belasting op honden en wijziging van het
reglement op vergunningsplichtig e inrichtingen, nl. vrijstelling van de eerste
5.000 m 2 bedrijfsoppervlakte.
De algemene provinciebelasting wordt een zuivere provinciale belasting waarvan
de aanslagvoeten niet langer worden bepaald in funktie van de verplichte
bijdrage in de werkingskosten van de waterzuiveringsmaa tschappijen. Rekening
houdend met het wegvallen van deze verplichte bijdrage enerzijds en anderzijds
het recupereren van de minderopbrengsten ingevolge de afschaffing van enkele
belastingen, kunnen de nieuwe tarieven van de algemene provinciebelasting verlaagd worden tot 870 fr. voor gezinnen en 500 fr. voor alleenstaanden.
1991. Ondertussen zijn er onder impuls van de Kamer van Koophandel te
Kortrijk een hele reeks bezwaarschriften aanhangig gemaakt bij het Hof van
Cassatie en het Hof van Beroep tegen aanslagen in de in 1988 nieuw ingevoerde
belasting op economische entiteiten met rechtspersoonlijkhe id. Bij besluit van
27 december 1990 beslist de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden dan ook de heffing voor het aanslagjaar 1991 van de provinciebelasting op economische entiteiten met rechtspersoonlijkhe id niet verder goed te
keuren omdat hij van oordeel is dat uit arresten van het Hof van Cassatie van
5 oktober 1990 zou gebleken zijn dat de grondwettelijke regels inzake de
niet-discriminatie i.v.m. belastingen zouden overtreden zijn door het niet
belasten van de natuurlijke personen die een gelijkaardige activiteit uitoefenen
als de rechtspersonen.
Het wegvallen van deze inkomsten wordt voor 1991 gecompenseerd door een
verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (verhoging met
20 in waarde verdubbelde opcentiemen). Aan te stippen valt dat de opcentiemen
op de onroerende voorheffing in totaal zijn verlaagd van 410 naar 225 wegens
de verdubbeling van de waarde van één opcentiem (beslissing provincieraad van
7 februari 1991).
1992. Vanaf 1 september 1991 is een nieuwe VLAREM-regleme ntering van
toepassing geworden, met rechtstreeks gevolg dat het provinciaal belastingreglement op vergunningsplichtig e inrichtingen niet meer in dezelfde vorm zou
kunnen worden toegepast in 1992. Het onverwacht gedwongen wegvallen in
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1991 van de belasting op economische entiteiten met rechtspersoonlijkheid
dwingt de provinciale overheid in 1992 opnieuw te komen tot evenwichtiger
spreiding van de belastingdruk tussen gezinnen en bedrijven. Ter vervanging van
de belastingen op economische entiteiten met rechtspersoonlijkheid en
vergunningsplichtige inrichtingen wordt een nieuwe veralgemeende provinciebelasting op bedrijven ingevoerd, naast de reeds bestaande algemene provinciebelasting die ten laste valt van de gezinnen. In 1992 wordt de provinciale
belastingstructuur aldus herleid tot de vier volgende reglementen.
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 245 (+20 t.o .v. 1991);
- Jachtverloven en jachtvergunningen : 10 % van de gewestbelasting;
- Algemene provinciebelasting: gezinnen 950 fr. ( +80 fr.), alleenstaanden
525 fr. ( +25 fr.);
- Bedrijfsbelasting: 3 fr. per m 2 bedrijfsoppervlakte, met een minimum aanslag
van 3 .300 fr.
In 1992 kan eindelijk een punt worden gezet aan de hervorming van het
provinciaal belastingstelsel die sinds 1988 was gestart . De 16 belastingreglementen van 1979 zijn uiteindelijk vervangen door een structuur die bestaat
uit één grote algemene provinciebelasting, uitgesplitst in een luik ten laste van
de gezinnen en een luik ten laste van de bedrijven, en twee aanvullende
belastingen op heffingen van het Vlaamse Gewest, nl. de provinciale
opcentiemen op de onroerende voorheffing en de te verwaarlozen heffing op de
jachtverloven en -vergunningen (zie tabellen 2 en 3, blz. 250 -251).

1.2.3.
Provinciefonds
1.2.3.1.
Historiek
Het Fonds der Provinciën werd ingesteld bij wet van 24 december 1948
betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën, waarbij behalve op de
grondbelasting het provinciaal aandeel in rijksbelastingen en de provinciale
opcentiemen werden afgeschaft. De doelstellingen van deze wet waren:
1° de financiële toestand aanzuiveren; 2° de middelen beter verdelen tussen de
provincies, dit op basis van het solidariteitsprincipe; 3° de provincies toereikende
inkomsten bezorgen; 4° de belastingwetten vereenvoudigen; 5° de fiscale lasten
voor de bevolking zoveel mogelijk nivelleren .
Tot het jaar 1988 gebeurde zowel de vaststelling van de dotatie van het Fonds
der Provinciën als de omslagregeling volgens de bepalingen van de wet van
17 maart 1965. Het Fonds werd gestijfd via een aandeel in de opbrengst van
volgende zes rijksbelastingen :
- onroerende, roerende en bedrijfsvoorheffing;
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voorafbetalingen op inkomen van niet-loontrekkenden;
belasting op natuurlijke personen;
vennootschapsbelasting
belasting van de niet-verblijfhouders ;
verkeersbelasting op auto's.

De omslagregeling die gold in de periode 1979-1988 was:
a) 51 % van de dotatie werd als volgt verdeeld:
1. een bedrag van 135 miljoen voor elke provincie;
2. het saldo op basis van het bevolkingscijfer;
b) 30 % van de dotatie in verhouding tot de werkingstoelagen voor onderwijs;
c) 9 ,5 % van de dotatie in verhouding tot de lengte van de provinciewegen;
d) 9,5 % van de dotatie in verhouding tot de oppervlakte.
Omdat de ontvangsten uit de rechtstreekse belastingen sneller aangroeiden dan
de totale rijksbegroting werd de dotatie van het Fonds der Provinciën vanaf
1974 telkenjare beperkt. Vanaf het jaar 1985 werd krachtens de wet van
31 december 1983 het verloop van het Fonds der Provinciën gekoppeld aan de
lopende uitgaven van de staat.
Krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen kregen de
Gewesten voortaan de exclusieve bevoegdheid inzake algemene financiering van
de provincies. Deze wetswijziging maakte een eind aan de gelijke behandeling
tussen de Vlaamse en Waalse provincies. Merkwaardig is wel dat een decreet van
7 december 1989 de bestaande omslagregeling bevestigde voor de Waalse
provincies.
Aan Vlaamse zijde werd bij decreet van 29 april 1991 het Vlaams Provinciefonds
opgericht, waarbij de vaststelling van de dotatie werd geregeld, en waarbij een
nieuwe omslagregeling werd vastgesteld. Dit decreet bepaalt dat de dotatie elk
jaar wordt aangepast met een evolutiecoëfficiënt, die gekoppeld is aan het
indexcijfer der consumptieprijzen. De nieuwe omslagregeling van het Vlaams
Provinciefonds is de volgende :
- 10 % in gelijke delen;
- 45 % volgens het bevolkingscijfer;
- 5 % volgens de oppervlakte ;
- 5 % volgens de bevolkingsdichtheid;
- 5 % volgens de verhouding actieve bevolking/totale bevolking provincie;
- 30 % volgens de omgekeerd evenredige opbrengst per inwoner van 100
opcentiemen op de onroerende voorheffing, vermenigvuldigd met het
bevolkingscijfer.
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1.2.3.2.
Commentaar op de ci;fergegevens van de vergelijkende tabel
))Evolutie Provinciefonds)) (tabel 4) blz. 251) .
Het kan niet worden betwist dat de centrale overheden de provincies systematisch hebben achtergesteld bij het beschikbaar stellen van financiële middelen voor hun werking.
Ter illustratie : in 1979 haalde West-Vlaanderen nog bijna 1/3 van zijn inkomsten uit
het Provinciefonds, in 1994 was dat nog amper 1/5 (daling van 32,7% naar 21,4%).
Men kan er niet omheen dat de overheveling van het Provinciefonds van de nationale
overheid naar het Vlaamse Gewest ten onrechte de illusie heeft gewekt bij de Vlaamse
provincies dat er een eind ging komen aan twee decennia van financiële achteruitstelling.
Er bestond nochtans een gewettigde hoop dat dit wél zo zou zijn, precies omdat de
Vlaamse provincies met 48 %van de bevolking slechts 39 % ontvingen uit het nationaal
Fonds der Provinciën (40 % ging naar de Waalse provincies, 21 % naar Brabant).
Voor onze provincie werd bovendien bij de voorbereiding en de goedkeuring van het
decreet 'Vlaams Provinciefonds' duidelijk vastgesteld dat omwille van meer objectieve
criteria dan voorheen West-Vlaanderen een inhaalbeweging moest maken t.a.v. de
andere provincies. Er werd overeengekomen deze operatie te spreiden over enkele
(aanvankelijk een tweetal) jaren. Een waarborgregeling werd ingebouwd om te
vermijden dat andere provincies een reële daling zouden ondergaan.
Een aantal euvels zijn evenwel blijven bestaan . Zo zijn er onder meer de
onbetrouwbare begrotingsramingen van zowel nationale als Vlaamse overheid.
Een tweede euvel is het systematisch beknibbelen (bij programmawet of decreet)
op de hoogte van de dotatie, die nochtans wettelijk of decretaal werd
vastgelegd. Ter illustratie: het aandeel van West-Vlaanderen bedroeg in 1994
slechts 10,9 % meer dan in 1988, terwijl de muntontwaarding over deze periode
19,1 % bedroeg (in koopkracht werd elk jaar gemiddeld 1,4% ingeleverd).
Het zag er voor West-Vlaanderen nochtans hoopgevend uit, want volgens het
nieuwe verdeelmechanisme van het Vlaams Provinciefonds zou het procentueel
aandeel van West-Vlaanderen in de dotatie op twee jaar stijgen van 20,58 naar
23,59 %. In 1993 bedroeg het aandeel evenwel nog maar 21,86 % omdat 4/10
van de besparing op het Vlaams Provinciefonds ten laste van West-Vlaanderen
bleek te vallen. In 1994 was het aandeel nog maar opgeklommen tot 22,63 %.

1.2.4.
Subsidies
1.2.4.1.

Algemeen
De ontvangsten in de categorie 'subsidies' bestaan hoofdzakelijk uit allerlei
toelagen die door de centrale overheid, soms de gemeenten, worden verleend
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voor de activiteiten waarvoor de provincie instaat. Het onderscheid met de
belastingen en met het Provinciefonds is het feit dat deze ontvangsten
gekoppeld zijn aan specifieke activiteiten. Zo verkrijgt de provincie onder meer
de volgende gewone subsidies :
- de terugbetaling door de subsidiërende overheid van intresten en aflossingen
van leningen opgenomen voor overheidstoelagen (Rijk en Vlaams Gewest)
i.v.m. provinciale investeringen op het gebied van herstel oorlogsschade,
verbeterings- en moderniseringswerken aan provinciewegen, bouw
zwembaden, onderhoud geklasseerde gebouwen, oprichting instituten voor
gehandicapten ;
- de gemeentelijke tussenkomsten in investeringswerken uitgevoerd door de
provincie (wegen, waterlopen, provinciaal olympisch zwembad, enz ... ) ;
- de wedde- en werkingstoelagen van de twee provinciale onderwijsinstellingen
(P.T.I. en P.I.H.): 94.800.000 fr. in 1979, 202.000.000 fr. in 1994;
- tot het jaar 1989 ontving de provincie ook een rijkstussenkomst in de wedde
van de leden van de Bestendige Deputatie.
1.2.4.2.
Investeringsfonds
Naast deze gewone werkingstoelagen voorziet de Staat ook, via diverse wetten
en besluiten, in investeringstoelagen voor de ondergeschikte besturen.
Samen met de leningen financieren de investeringstoelagen de investeringsprojecten (buitengewone begroting). Deze buitengewone toelagen werden
toegekend hetzij in kapitaal, hetzij in annuïteiten waarbij de provincie een lening
opneemt voor het bedrag van de toelage en de centrale overheid de leningslast
draagt. Zo kon de provincie voor een hele reeks werken en verwervingen
( onroerende investeringen) in de diverse beleidssectoren een beroep doen op
subsidies waarvan het percentage schommelde tussen 30 % en 60 % van de totale
kosten.
Door de staatshervorming zijn gemeenschaps- en gewestmateries stelselmatig
overgeheveld naar een nieuw beleidsniveau. Geregeld worden dan ook besluiten
en decreten uitgevaardigd die de vroegere nationale regelingen vervangen op het
vlak van deze tegemoetkomingen voor infrastructuur.
Door het decreet van 20 maart 1991 werd de subsidiëringspolitiek van de
hogere overheid vrij grondig gewijzigd. Met dit decreet, dat met terugwerkende
kracht in werking trad op 1 januari 1991, stelde de Vlaamse Raad een vernieuwd
Investeringsfonds in dat ook van toepassing werd gemaakt op de onroerende
investeringen van de provincies. Het Investeringsfonds regelt de subsidiëring
voor ongeveer alle onroerende investeringen die in het Vlaams Gewest door of
op initiatief van de provincies of de gemeenten worden uitgevoerd;
uitzonderingen hierop zijn onder meer geklasseerde monumenten en gebouwen
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bestemd voor de eredienst. Het vorige decreet van 1985 was enkel toepasselijk
op een aantal gewestmateries en gold enkel voor de gemeentebesturen.
De totale dotatie van het Investeringsfonds werd bij de start in 1991 bepaald op
129.080.000 fr. of 5 % voor de vier Vlaamse provincies en 3.452 .520 .000 fr. of
95 % voor de gemeenten. Deze referentiedotatie wordt aangepast aan de evolutie
van de kosten in het bouwbedrijf.
Iedere provincie (en gemeente) beschikt jaarlijks over een bepaald toelagebedrag
of trekkingsrecht. Deze trekkingsrechten zijn onbeperkt in de tijd overdraagbaar.
De verdeling over de provincies geschiedt volgens de volgende criteria en met
de volgende wegingscoëfficiënten (andere dan voor de gemeenten) :
- aantal inwoners: 45 %
- oppervlakte : 15 %
- lengte provinciewegen : 15 %
- aantal woongelegenheden : 20 %
- aantal leerlingen in het regulier onderwijs: 5 %
West-Vlaanderen ontving volgende trekkingsrechten die volledig werden
opgebruikt:
1991
27.006.000 fr.

1992
31.035 .261 fr.

1993
31.539.709 fr.

1994
33.810 .203 fr.

Het investeringsfonds biedt in vergelijking met het oude subsidiestelsel heel wat
voordelen. De toekenning van de subsidies geschiedt volgens objectieve criteria,
wordt dus doorzichtiger en niet meer afhankelijk van politieke kleuren.
De procedure is eenvoudiger en werd drastisch ingekort.
Niettemin moet toch worden vastgesteld dat de provincies weer in het hoekje
werden gedrumd . De decretaal vastgelegde verhouding, 5 % voor de provincies
en 95 % voor de gemeenten , is gebaseerd op een verkeerd ingeschatte weergave
van de verhouding inzake investeringen door gemeenten en provincies .
De provincies hadden de laatste jaren (vóór 1991 ) tal van werken zonder
betoelaging uitgevoerd, omdat er toch geen of te weinig geld in Brussel
beschikbaar was. Door deze investeringen over het hoofd te zien is er een
nadelige verhouding voor de provincies in het decreet vastgelegd.
Op grond van de begrotingscijfers over de laatste jaren betreffende uitgaven die
via het Investeringsfonds subsidieerbaar zijn, kan voor West-Vlaanderen een
verhouding vooropgesteld worden waarbij het aandeel voor de gemeenten wordt
berekend op 92 % en voor de provincie op 8 %. Het trekkingsrecht dat de
provincie West-Vlaanderen in 1991 werd toegekend, dekt slechts 3,9 % van het
in de begroting voorziene investeringspakket. Voor 1994 is dit cijfer 4,6 %.
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Tabel 1
Provinciale begroting - Ontvangsten

Ontvangsten
eigen dienstjaar
t.o.v. 1979

% inkomsten

%

1979 1.563.915.832
100

821.562.400
52,5

511.065.000
32,7

169.501.894
10,8

61.786.538
4

%

1980 1.607.624.974
102,8

839 .989 .600
52,3

506.788.000
31,5

183.945.824
11,4

76.901.500
4,8

%

1981 1.699.542.138
108,7

876.839.600
51,6

495.638.664
29,1

222.174.486
13,1

104.889.388
6,2

1982 1.783.361.757
%
114

926.964.519
52

507.013.540
28,4

203.206.229
11,4

146.177.469
8,2

%

1983 1.976.360.888
126,4

976.270.000
49,4

551.134.283
27,9

266.693.417
13,5

182.263.188
9,2

1984 2.048.979.186
131

998.910.000
48,7

595.378.000
29,1

252.040.252
12,3

202.650.934
9,9

%

1985 2.055.349.313 1.005.744.575
131,4
48,9

603.364.000
29,4

254.779.717
12,4

191.461.021
9,3

%

1986 2.312.230.063 1.180.513.197
147,8
51

645.430.000
27,9

269.557.277
11,7

216.729.589
9,4

%

1987 2.304.592.467 1.223.367.064
147,4
53,1

606.171.486
26,3

266.040.158
11,5

209.013.759
9,1

%

1988 2.568.836.032 1.476.123.440
164,3
57,5

606.171.486
23,6

291.611.866
11,3

194.929.240
7,6

%

1989 2.574.437.473 1.505.980.160
164,6
58,5

598.243.000
23,2

274.681.957
10,7

195.532.356
7,6

%

1990 2.605.322.963 1.496.715.880
166,6
57,4

625.402.000
24

282.788.793
10,9

200.416.290
7,7

%

1991 2.575.887.327 1.392.215.880
164,7
54

635.444.000
24,7

337.879.445
13,1

210.348.002
8,2

1992 2.993.929.652 1.847.103.825
%
191,4
61,7

621.000.000
20,7

316.852.012
10,6

208.973.815
7

%

1993 3.017.795.288 1.883.365.050
193
62,4

648.000.000
41,5

288.141.700
9,5

198.288.538
6,6

1994 3.214.594.514 2.034.349.275
205,5
63,3

689.000.000
21,4

297.433.704
9,3

193.811.535
6

Jaar

%

%

Belastingen Provinciefonds
% inkomsten

Subsidies

Andere

% inkomsten

Hoofdstuk 1 Evolutie van de provinciale ontvangsten en fiscaliteit•

249

Tabel 2
Vergelijking belastingopbrengsten

Belastingopbrengst

Jaar

1979

821.562.400

1980

839.989.600

1981

876 .839.600

1982

926.964.519

1983

976 .270.000

1984

998.910.000

1985 1.005.744.575
1986 1.180.513.197
1987 1.223.367.064
1988 1.476.123.440
1989 1.505.980.160
1990 1.496.715.880
1991 1.392 .215.880
1992 1.847.103.825
1993 1.883.365.050
1994 2.034 .349.275

250

Opcentiemen
onroerende
voorheffing
% opbrengst
% opbrengst
Overige
belastingen

269.150.000
32,8
269.150.000
32,1
306.000.000
34,9
327.600.000
35,3
355.180.000
36,3
359.280.000
35,9
361.580.000
35,9
517.080.000
43,8
540.880.000
544.200.000
36,9
557.250 .000
37
524.250.000
35
324.875.280
23,4
638.400.000
34,5
638 .400.000
33,9
673.400.000
33,1

552.412.400
67,2
570.839.600
67,9
570.839.600
65,1
599.364.519
64,7
621.090 .000
63,7
639.630 .000
64,1
644 .164.575
64,1
663.433.197
56,2
682 .487.064
931.923 .440
63,1
948.730.160
63
972 .465.880
65
1.067.340.600
76,6
1.208 .703.825
65,5
1.244.965.050
66,1
1.360.949.275
66,9
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Aantal
opcentiemen

Waarde 1
opcentiem

400

1.381.031

400

1.427.099

309

1.847.377

309

1.939 .691

309

2.010.000

309

2.070.000

309

2.084.675

309

2.147.033

309
410

2.208.696
2.272.984

410

2.313.976

410

2.371.868

225

4.743.736

245

4 .933.485

245

5.081.490

245

5.554.895

Tabel 3
Belastingdruk per inwoner
Jaar

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Aantal inwoners
West-Vlaanderen

Belastingdruk
per inwoner

Last opcentiemen
onroerende
voorheffing

Last overige
belastingen

1.078.239
1.080.400
1.081.789
1.084.380
1.086.574
1.088.655
1.090.387
1.092.696
1.095.993
1.099.384
1.102.501
1.106.529
1.111.557
1.116.244
1.116.244

779
811
857
900
919
924
1.083
1.120
1.348
1.370
1.358
1.258
1.662
1.687
1.822

529
528
554
573
589
592
609
625
851
863
882
964
1.088
1.115
1.219

250
283
303
327
330
332
474
495
497
507
476
294
574
572
603

Tabel 4
Evolutie Provinciefonds
Jaar

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Dotatie Vlaamse
provmc1es

Aandeel
West-Vlaanderen

Procentueel aandeel

2.535.530.181
2.799.001.798
2.694.891.799
2.869 .856.000
3.056.793.272
3.026.660.945
3.251.176.201
3.008.089.025
2.885.091.213
2.907.200.000
2.907.200.000
2.807.200.000
2.874.600.000
2.952.600.000
3.001.000.000

522.364.461
562.411.297
563.744.242
595.378.000
626.622.166
645.637.124
669.075.493
628.257.876
612.247.904
598.286.943
598.286.943
577.713.297
614.298.659
645.583.653
679.121.870

20,60
20,09
20,92
20,75
20,50
21,33
20,58
20,88
21,22
20,58
20,58
20,58
21,37
21,86
22,63
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1.3.
Analyse van begrotingen en rekeningen
De evolutie van de begroting van de provincie kan het best worden geïllustreerd aan
de hand van een aantal tabellen en grafieken. Daarbij is het wel belangrijk aan te
stippen dat deze overzichtstabellen en -grafieken de evolutie weergeven van de initiële
begrotingscijfers, m.a.w. de begroting zoals die telkenjare in oktober door de
provincieraad wordt aangenomen voor het daaropvolgend begrotingsjaar. De la.tere
wijzigingen, in de loop van het begrotingsjaar, aan die initiële begroting worden dus
buiten beschouwing gelaten.
De financiële analyse bevat drie luiken. Vooreerst wordt een overzicht gegeven van de
evolutie van de begrotingstotalen (gewone dienst en buitengewone dienst). In het
tweede deel wordt het eigen dienstjaar verder gedetailleerd naar functionele indeling
en economische indeling. Tot slot wordt de evolutie van het resultaat van de
rekeningen van de provincie weergegeven.

1.3 .1.
Algemeen
Het totaal van de gewone uitga.ven steeg geleidelijk van 1.710 mln fr. in 1979 tot
3.754 mln fr. in 1995, dit is gemiddeld 136 mln fr. per ja.ar. Het verloop van de bui tengewone uitgaven (investeringen) vertoont een eerder omgekeerde trend. Relatief
hoog in 1979 ( 1. 77 6 mln fr. of ongeveer hetzelfde niveau als de gewone dienst),
geleidelijk dalend tot slechts 871 mln fr. in 1987 en sindsdien een ongeveer constant
niveau, schommelend rond de 1 mld fr. per ja.ar (tabel 5 en grafiek 1, blz. 258 ).

1.3.2.
Analyse van de gewone en buitengewone uitgaven
De analyse van begrotingen van het eigen dienstjaar valt uiteen in enerzijds de
functionele en sectoriële indeling en anderzijds de economische opsplitsing.

1.3.2.1.
Gewone uitgaven
In 1979 waren de functies wegverkeer ( 329 mln of 22,8 %), sociale en gezinsvoorzieningen (138 mln of9,63 %) en provinciale administratie (126 mln of8,76% ) de
belangrijkste. Ook in 1995 vormen deze drie functies de top drie. Alleen valt op dat de
functie administratie in 1995 is geëvolueerd tot de belangrijkste functie (503 mln of
15,5 %) . Opmerkelijk is ook het groeiend belang, vooral vanaf 1992, van de functie
buitenland (o.m. door de nieuwe beleidsinitiatieven inzake grensoverschrijdende
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samenwerking Interreg- Euregio). De functie hygiëne valt vanaf de begroting
1991 terug van 11,54 % naar 2,07 %. De verklaring hiervoor is het wegvallen van
de verplichting voor de provincie om tussen te komen in de financiering van de
werkingskosten van de waterzuiveringsmaatschappijen (tabellen 6 en 7, blz.
260-263).
De functionele indeling kan hertekend worden in een administratieve indeling
per sector (tabel 8 en grafieken 3 tot 8, blz. 262-265). Een vijftal sectoren
worden daarbij onderscheiden en alhoewel het belang van deze sectoren in de
tijd evolueert ( zo neemt het belang van de sector bestuur en overheid toe van
10,6% in 1979 tot 17,3% in 1995), kan toch de volgende gemiddelde verdeling
per sector over de beschreven tijdsperiode worden opgemaakt (grafiek 2,
blz. 259):
- bestuur en overheid : 14 %
- economie: 35 %
- onderwijs : 11 %
- cultuur: 18 %
- sociale zaken : 22 %
De economische indeling bekijkt de evolutie van de personeelsuitgaven, de werkingskosten, de overdrachten en de schulduitgaven (tabel 9 en grafieken 9 tot
13, blz. 268-271).
Belangrijkste stijging hier wordt genoteerd inzake het personeel en in mindere
mate de werkingskosten. Dit heeft natuurlijk te maken met de uitbreiding van
het personeelsaantal en het toenemend aantal provinciale diensten en afdelingen.
Betreffende het personeel dient vanaf 1989 rekening gehouden met de
oprichting van een pensioenfonds beheerd door O.M.O.B. (beslissing
provincieraad dd. 11 mei 1989). Vóór deze datum werden de pensioenen
gefinancierd via een zuiver omslagsysteem, waarbij in de begroting de werkelijke
pensioenlast, zoals hij zich van jaar tot jaar voordeed, werd ingeschreven.
Dit systeem legde echter geen reserves aan, zodat elke waarborg voor de
toekomst ontbrak. Studieresultaten toonden bovendien aan dat de
pensioenlasten steeds zwaarder zouden doorwegen op het provinciaal budget.
Teneinde financiële moeilijkheden te vermijden diende een stabilisatie van de
pensioenuitgaven in de tijd te worden gerealiseerd. Door het beheer van het
pensioenfonds toe te vertrouwen aan een verzekeringsmaatschappij verwierf het
personeel bovendien een wettelijk privilege op de aangelegde reserves, hetgeen
ook voor de toekomst de nodige garanties bood.
Het pensioenfonds startte met een éénmalige aanvangsdotatie van 150 mln fr.
(begrotingen 1989 en 1990) en wordt verder gespijsd door de persoonlijke
bijdrage van de personeelsleden ( 7 ,5 % van de wedde) en de jaarlijkse patronale
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bijdrage ( aanvankelijk 23,5 % van de loonmassa, vanaf de begroting 1994 26 %) .
Als objectief werd een dekkingsgraad van 100 % over 20 jaar vooropgesteld.
De 'knik' die de evolutie van de personeelsuitgaven plots vertoont in 1987,
is louter kunstmatig. Omdat vanaf 1 juli 1986 (voor het vast personeel) en vanaf
1 september 1986 (voor het tijdelijk personeel) de wedden van het voorheen
gesubsidieerd personeel van de onderwijsinstellingen (P.T.I. en P.I.H.)
rechtstreeks werden uitbetaald door het Ministerie van Onderwijs, werden zij
geschrapt op de provinciale begroting 1987. Vanaf 1988 dienden op verzoek
van de toezichthoudende overheid deze 'fictieve' uitgaven echter opnieuw te
worden ingeschreven teneinde de kosten van alle provinciale activiteiten op de
begroting te vermelden (universaliteitsprincipe).
De overdrachten ( of werkingstoelagen) bevatten de geldtransfers naar de andere
huishoudingen: gezinnen, bedrijven, overheden, verenigingen. De belangrijkste
werkingstoelagen situeren zich in de volgende domeinen :
- ontwikkelingssamenwerking: sedert 1990 haalt de provincie de 0,7 %-norm
(van de totale begroting);
- waterkering en waterbeheersing : terugbetaling aan polders en wateringen van
onderhoudskosten ;
- handel en ambachten : toelagen aan vormingscentra voor K.M.O.'s;
- industrie: toelage aan GOM en WES;
- toerisme : toelage aan Westtoerisme;
- landbouw : toelagen aan provinciale comités en ruilverkavelingscomités;
- cultuur: tussenkomst in personeels- en werkingskosten van de erkende
centrale of plaatselijke bibliotheken (bibliotheekdecreet);
- sociale- en gezinsvoorzieningen: in 1995 ging ruim 28 % van het totale pakket
werkingstoelagen naar gehandicapten-, bejaarden- en gezinszorg.
Het verloop van de werkingstoelagen vertoont tussen 1986 en 1990 een
abnormale evolutie, te wijten aan de verplichte bijdrage van de provincies in de
financiering van de werkingskosten van de waterzuiveringsmaatschappijen
(toepassing van de wet van 20 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, waarbij de provincies deze verplichte bijdragen
konden financieren met een specifieke belasting). Ingevolge de in werkingstelling van nieuwe waterzuiveringsinstallaties wordt vanaf 1986 een forse
stijging van de werkingskosten genoteerd. In 1991 valt deze verplichte
tussenkomst echter weg door het decreet van 22 december 1989, waarbij de
Vlaamse Gemeenschap zelf instaat voor de financiering van deze uitgaven.
De schuld bestaat uit de jaarlijkse leningslasten (intresten en aflossingen) die
voortvloeien uit de opgenomen leningen voor de financiering van de
buitengewone uitgaven (investeringen). De relatief belangrijke investeringsomvang van het einde van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig
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vertaalde zich in een steeds groeiende schuldenlast. In 1985 was die opgelopen
tot iets meer dan 40 %van de totale uitgaven van het eigen dienstjaar.
Het was duidelijk dat ingrepen zich opdrongen. Vooreerst werd het jaarlijks
investeringsniveau vanaf de periode 1986-1987 geleidelijk teruggedrongen en
aan een maximumhoogte gebonden. Bovendien werden kleinere investeringsuitgaven niet langer gefinancierd met leningen maar met gewone middelen. Aan
het schuldbeheersingsbeleid werd vanaf 1994 een nieuwe structurele ingreep
toegevoegd, namelijk het jaarlijks voorzien van vervroegde aflossing van
bepaalde leningen.

1.3.2.2.
Buitengewone uitgaven
Ook hier wordt een functionele indeling en een economische indeling gemaakt.
Inzake de buitengewone uitgaven valt de economische indeling hoofdzakelijk
uiteen in investeringen (eigen projecten) en overdrachten (investeringstoelagen
aan derden). De kostensoort schuld heeft betrekking op de eventuele vervroegde aflossingen van leningen, maar vooral op de provinciale aanvullende
huisvestingsleningen aan particulieren ( functie huisvesting) (tabel 10 en grafiek
14, blz. 272-273).
Eén van de belangrijkste sectoren in de buitengewone uitgaven ( tabellen 11-12
en grafiek 15, blz. 274-277) is de sector economie. Over de jaren heen wordt in
deze sector een continu uitgavenpatroon vastgesteld. Op het vlak van de
investeringen is er de functie wegverkeer (provinciale wegen), die door de jaren
heen belangrijke uitgaven vergde ( 1979-1995: 2.659 mln fr.). Hetzelfde geldt,
in iets mindere omvang (1979-1995: 1.324 mln fr.), voor de functie
waterkering en waterbeheersing ( onbevaarbare waterlopen 2de categorie).
De belangrijkste toeristische investeringen komen pas op gang vanaf 1991
(uitbouw domein Raversijde).
Wat betreft handel en ambachten ligt het accent op de investeringstoelagen aan
de vormingscentra voor K.M.O.'s. Voor landbouw en visserij tenslotte gaat het
om de investeringen in het provinciaal onderzoeks- en voorlichtingscentrum
voor land- en tuinbouw te Beitem.
De sector onderwijs vertoont een grilliger investeringsgedrag ( 1979-1995:
2 .489 mln fr.). Twee belangrijke uitschieters : in de eerste helft van de jaren
tachtig gebeurden belangrijke investeringen in het Provinciaal Technisch
Instituut (uitbouw paviljoentjes en nieuw klassenblok) en in het begin van de
jaren negentig ligt het zwaartepunt bij de nieuwbouw voor de Provinciale
Industriële Hogeschool.
De sector cultuur omvat de investeringsprojecten in algemene recreatiecentra
(provinciale domeinen en spoorwegbeddingen), kunst (provinciaal museum voor
moderne kunst te Oostende) en sport (provinciale zwembaden te Brugge en
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Kortrijk). Wat betreft eredienst ligt de nadruk op de (wettelijk verplichte)
onderhouds- en herstellingswerken aan het Bisschoppelijk Paleis, de kathedraal
en het Grootseminarie. Vanaf 1989 wordt bovendien gestart met de globale
restauratie van de Sint-Salvatorskathedraal ( 10-jaren programma).
Koploper bij de uitgaven in de buitengewone dienst is ongetwijfeld de sector
sociale zaken. Alleen al voor de functie sociale- en gezinsvoorzieningen werden
4.571 mln fr. (1979-1995 ) buitengewone uitgaven voorzien. Het beleid is vooral georiënteerd rond een uitgebreide toelagepolitiek voor investeringen door
derden in de gehandicapten-, bejaarden- en gezinszorg. Zo gaat voor 1995
ongeveer de helft ( 108 mln fr.) van de totale investeringstoelagen naar socialeen gezinsvoorzieningen. Samen met de gewone toelagen of werkingstoelagen
bedraagt de totale betoelaging aan deze sector in 1995 zowat 310 mln fr., of
33 % van het totaal aan subsidies (grafiek 16, blz. 278).
Naast dit belangrijk pakket investeringstoelagen werden ook belangrijke eigen
investeringsprojecten gerealiseerd, zoals onder meer de oprichting van het
Provinciaal Instituut voor Diep Oligofrenen te Brugge, de bouw van een achttal
dienstencentra over de provincie verspreid en de realisatie van een gebouw voor
meervoudig gehandicapten te Emelgem. Ook de functie huisvesting vergde tot
het einde van de jaren tachtig aanzienlijke bedragen voor de diverse aanvullende
leningen voor huisvesting. De verlaging van de bouwrente maakte deze financieringsformule nadien minder interessant.

1.3.3.
De rekeningen van de provincie
Het uiteindelijke resultaat van de uitgevoerde begrotingen wordt weergegeven
in de rekeningen van de provincie (tabel 13 en grafiek 17, blz. 278-279). Onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de rekening van het eigen dienstjaar en
anderzijds het gecumuleerd resultaat (eigen dienstjaar plus resultaat vorige jaren) .
De dalende evolutie die het resultaat van het eigen dienstjaar in het begin van
de jaren tachtig vertoonde, kon tot en met 1986 nog opgevangen worden
dankzij het boni van de vorige dienstjaren. Het uitzonderlijke mali in 1982 was
enkel te wijten aan het laattijdig (pas begin 1983 ) doorstorten van het aandeel
1982 in het Fonds van de Provinciën .
Vanaf 1987 begint zich duidelijk een dalende trend van het gecumuleerde boni
af te tekenen. Ondanks de aandacht voor een restrictiever uitgavenbeleid in die
periode zal uiteindelijk ook aan de ontvangstenzijde ingegrepen moeten worden.
Bovendien dienden er in de periode 1988 tot 1991 ingevolge externe factoren
heel wat ingrepen te gebeuren aan het provinciaal belastingstelsel (cf. supra, punt
1.2: evolutie van de provinciale ontvangsten en fiscaliteit) en boette de dotatie van
het Fonds van de Provinciën van jaar tot jaar steeds meer aan belang in.
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De herschikking van de provinciale fiscaliteit gecombineerd met een verhoging
van de belastingopbrengsten, ingevoerd vanaf het begrotingsjaar 1992, zorgde
er dan ook voor dat de voorheen aangesproken financiële reserves van de
provincies terug op een aanvaardbaar peil kwamen ( 199 3-1994).
De liquiditeitstoestand van de provincie - m.a.w. het resultaat van het dienstjaar
op 31 december - vertoont vanaf 1989 soms grillige sprongen. Veel heeft te
maken met de tijdige inkohiering, inning en doorstorting van de opbrengsten
van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing door het
Ministerie van Financiën. De herhaalde wijzigingen die de Gewesten - vanaf
1 januari 1989 is de onroerende voorheffing een gewestelijke belasting - m.b.t.
deze materie tijdens de jongste begrotingsjaren hebben doorgevoerd, waren
allesbehalve bevorderlijk voor snelle inkohierings- en inningswerkzaamheden.
In dit verband werd trouwens in 1992 via de Vlaamse Vereniging van Provincies
aan het Ministerie van Financiën voorgesteld een systeem van voorlopige
twaalfden in te voeren voor de doorstorting van de opbrengsten van de
provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing.
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Tabel 5
Evolutie totaal provinciebegroting - incl. vorige jaren en overboekingen
initiële begroting (in mio fr)

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Gewone uitgaven

1.710,1 1.945,1 2.141 ,8 2.173,2 2.358 ,6 2.497,3 2.614,9 2.862,6

Buitengewone
uitgaven

1.776,7 1.957,5 1.897,4 1.621 ,5 1.486,3 l.669,5 1.137,5 1.241 ,2

Grafiek 1:
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1994

1995

2.651,6 2.886,8 2.974,7 3.008,7 2.933,9 3.095,5 3.213,1 3.611,0

3.754,3

887,7 1.005,3 1.010,3 1.000,6 1.163,3 1.062,8 1.234,8

1.163,1

1987

871,1
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1990

1991

1993

1992

Grafiek 2
gemiddelde verdeling gewone uitgaven per sector 1979-1995
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Tabel 6
Uitgaven gewone dienst - eigen dienstjaar - initié'le begroting (in mln fr)
indeling per functie
1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Bestuur en overheid
Provinciale overheid
Prov. admin istratie
Privaat patrimonium
Openbare orde en vei li gheid

24,4
126,4
0,5
2,1

25,6
134,0
0,5
2,1

28,4
148,9
0,5
1,8

27,8
150,3
0,5
1,9

29,7
159,1
0,5
2,2

32,7
172,2
0,6
2,3

31,9
184,4
0,6
2,2

Economie
Rampschade en buitenland
Wegverkeer
Waterwegen en luchtwegen
Waterkering en -beheersing
Handel en ambachten
Industrie, mijnwezen, energiev.
Toerisme
Landbouw en visserij

6,0
329,4
8,0
68,9
18,8
23,5
10,2
56,6

7,3
345 ,8
8,3
79,9
28,1
24,8
11 ,6
64,9

8,3
398,5
8,7
90,9
27,1
26,1
16,0
74,8

9,3
438,3
9,5
110,4
27,7
26,6
16,0
82,6

10,5
471,0
7,5
122,6
32,3
26,9
17,2
87,2

11,5
470,5
7,1
121 ,9
35,0
26,8
17,2
96,4

12,5
467,5
19,0
122,6
35,3
30,4
19,6
94,8

Onderwijs
Onderwijs: alg. zaken, kleuter, l.o . 0,9
Secundair onderwijs
98,9
Wetenschappelijk onderwijs
57,8

0,9
117,9
67,3

0,9
118,8
68,8

0,6
124,7
76,7

0,5
148,7
87,8

0,3
153,5
96,6

0,3
170,6
105,9

67,0
7,9
53,3
84,4
21,2
9,6

72,8
8,1
95,9
84,4
29,9
10,4

100,1
9,1
106,8
93,2
29,2
15,0

127,2
9,1
99,7
92,0
31,2
15,6

139,2
9,0
101,8
90,2
34,9
18,5

143,7
9,2
110,6
90,7
47,0
21,5

153,2
9,2
11 ,8
89,4
52,5
18,4

Sociale zaken
Sociale en gezinsvoorzieningen 138,9
Gezondheidszorg
4,7
Hygiëne
117,0
Huisvesting en ruimte!. ordening 88 ,1

138,8
4,6
117,4
91,4

171,5
8,1
158,2
115 ,4

154,5
4,6
184,3
158,8

189,9
4,8
211,2
181,0

229,9
4,7
206,9
197,5

257,8
4,7
217,9
176,2

20,1

22,2

19,9

21,9

23,1

26,6

Cultuur
Algemene recreatiecentra
Jeugdvorming
Cu ltuur, ontspanning, plechtigh .
Sport, openluchtrecr., parken
Kunst
Eredienst

Diverse uitgaven
Diverse uitgaven
Totalen eigen dienstjaar
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18,3

1442,7 1592,9 1847,2 2000,5 2205,7 2329,1 2415,3
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1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

39,1
199,5
14,4
2,1

39,0
208,4
0,3
1,8

39,4
234,7
0,3
1,8

41,1
238,7
0,3
1,8

43,8
263,0
0,4
1,3

40,8
315,7
0,5
7,1

39,6
349,1
0,6
7,1

42,1
379,5
0,7
5,8

46,4
439,9
0,9
5,8

53,7
503,8
0,9
5,7

13,5
475,3
6,8
134,9
36,4
29,7
19,5
97,5

14,0
440,3
5,8
126,7
33,1
45,7
22,3
93,8

16,3
449,6
6,0
129,4
36,2
50,3
23,3
96,4

18,3
455,6
1,6
145,4
37,4
52,4
23,3
95,1

20,3
430,9
1,6
157,1
39,4
53,4
29,1
97,9

25,8
470,9
1,6
169,6
42,0
58,5
39,2
114,6

36,0
465,0
1,6
179,5
44,1
60,3
43,2
125,1

41,5
463,2
1,8
191,1
42,7
66,5
59,1
128,9

50,5
447,5
2,3
184,7
46,5
70,0
72,2
136,9

60,3
440,7
2,8
189,5
46,9
70,9
86,2
143,9

0,3
150,2
108,7

0,2
63,7
47,1

0,2
157,2
115,6

0,2
163,0
117,8

0,4
166,2
118,5

0,6
203,4
145,3

0,6
212,2
167,6

0,7
177,4
159,8

0,9
177,3
167,3

1,6
172,4
179,3

138,2
9,3
115,2
85,9
56,9
19,9

145,7
8,2
112,7
84,2
52,4
23,0

139,5
8,4
121,1
81,7
71,9
27,5

143,9
8,6
123,0
83,3
63,4
29,8

144,8
9,2
124,6
81,5
68,5
33,2

152,8
9,5
137,5
84,7
70,3
39,2

158,9
10,0
140,8
84,8
75,6
40,2

167,3
10,6
148,2
87,8
82,0
54,8

169,4
11,3
152,6
92,6
107,6
62,4

183,0
12,1
170,6
99,2
105,3
68,3

275,8
4,7
354,1
201,2

264,4
4,4
374,6
194,3

286,9
4,6
375,6
190,2

282,3
5,1
379,6
185,2

291,5
6,6
318,5
179,6

299,4
6,8
55,8
183,9

294,5
7,2
57,8
183,7

317,5
7,2
59,8
192,6

354,4
9,4
67,1
194,0

345,6
10,8
74,2
187,0

27,4

24,6

22,4

29,3

79,7

24,1

24,4

28,1

34,9

35,0

2616,2 2430,6 2686,5 2725,7 2761,1 2699,3 2809,5 2916,9 3104,8 3249,7
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Tabel 7
Uitgaven gewone dienst - eigen dienstjaar - initiële begroting (procentueel)
indeling per functie

Best-uur en overheid
Provinciale overheid
Prov. administratie
Privaat patrimon ium
Openbare orde en veiligheid
Economie
Rampschade en buitenland
Wegverkeer
Waterwegen en luchtwegen
Waterkering en -beheersing
Handel en ambachten
Industrie, mijnwezen, energiev.
Toerisme
Landbouw en visserij

1979

1980

198 1

1982

1983

1984

1985

1,69 %
8,76 %
0,03 %
0,15 %

1,61 %
8,41 %
0,03 %
0,13 %

1,54 %
8,06 %
0,03 %
0,10 %

1,39 %
7,51 %
0,02 %
0,09 %

1,35 %
7,21 %
0,02 %
0,10 %

1,40 %
7,39 %
0,03 %
0,10 %

1,32 %
7,63 %
0,02 %
0,09 %

0,42%
22,83 %
0,55 %
4,78 %
1,30 %
1,63 %
0,71 %
3,92 %

0,46%
21,71 %
0,52 %
5,02 %
1,76 %
1,56 %
0,73 %
4,07 %

0,45% 0,46 % 0,48 % 0,49 %
21,57 % 21 ,91 % 21,35 % 20,20 %
0,47 % 0,47 % 0,34 % 0,30 %
4,92 % 5,52 % 5,56 % 5,23 %
1,47 % 1,38 % 1,46 % 1,50 %
1,41 % 1,33 % 1,22 % 1,15 %
0,87 % 0,80 % 0,78 % 0,74 %
4,05 % 4,13 % 3,95 % 4,14 %

0,52 %
19,36 %
0,79 %
5,08 %
1,46 %
1,26 %
0,81 %
3,92 %

Onderwijs
Onderw.: alg.zaken, kleuter, l.o . 0,06 % 0,06 % 0,05% 0,03 % 0,02% 0,01 % 0,01 %
Secundair onderwijs
6,86 % 7,40 % 6,43 % 6,23 % 6,74 % 6,59 % 7,06%
Wetenschappelijk onderwijs
4,01 % 4,22 % 3,72 % 3,83 % 3,98 % 4,13 % 4,38 %
Cultuur
Algemene recreatiecentra
Jeugdvorming
Cult ., ontspanning, plechtigh .
Sport, openluchtrecr., parken
Kunst
Eredienst

4,64 %
0,55 %
3,69 %
5,85 %
1,47 %
0,67 %

4,57%
0,51 %
6,02 %
5,30 %
1,88 %
0,65%

5,42 %
0,49 %
5,78 %
5,05 %
1,58 %
0,81 %

6,36 %
0,45 %
4,98 %
4,60 %
1,56 %
0,78 %

6,31 %
0,41 %
4,62 %
4,09 %
1,58 %
0,84%

6,17 %
0,40 %
4,75 %
3,89 %
2,02%
0,92%

6,34 %
0,38 %
4,63 %
3,70 %
2,17 %
0,76 %

Sociale zaken
Sociale en gezinsvoorzieningen
Gezondheidszorg
Hygiëne
Huisv. en ruimte!. ordening

9,63 %
0,33 %
8,11 %
6,11 %

8,71 %
0,29 %
7,3 7%
5,74 %

9,28 %
0,44 %
8,56 %
6,25 %

7,72 %
0,23 %
9,21 %
7,94 %

8,61 %
0,22 %
9,58 %
8,21 %

9,87 %
0,20 %
8,88 %
8,48 %

10,67 %
0,19 %
9,02 %
7,30 %

Diverse uitgaven
Diverse uitgaven

1,27 % 1,26%
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1,20 % 0,99 % 0,99%

0,99 % 1,10%

1

1994

1995

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1,49%
7,63%
0,55%
0,08%

1,60%
8,57%
0,01 %
0,07%

1,47%
8,74%
0,01 %
0,07%

1,51 %
8,76%
0,01 %
0,07%

1,59%
9,53%
0,01 %
0,05%

1,51 %
11,70%
0,02%
0,26%

1,41 %
12,43%
0,02%
0,25%

1,44%
13,01 %
0,02%
0,20%

1,49% 1,65%
14,17% 15,50%
0,03% 0,03%
0,19% 0,18%

0,52% 0,58% 0,61 %
18,17% 18,11 % 16,74%
0,26% 0,24% 0,22%
5,16% 5,21 % 4,82%
1,39% 1,36% 1,35%
1,14% 1,88% 1,87%
0,75% 0,92% 0,87%
3,73% 3,86% 3,59%

0,67%
16,71 %
0,06%
5,33%
1,37%
1,92%
0,85%
3,49%

0,74%
15,61 %
0,06%
5,69%
1,43%
1,93%
1,05%
3,55%

0,96% 1,28%
17,45% 16,55 %
0,06% 0,06%
6,28% 6,39%
1,56% 1,57%
2,17% 2,15%
1,45% 1,54%
4,25% 4,45%

1,42%
15,88 %
0,06%
6,55%
1,46%
2,28%
2,03%
4,42%

1,63%
14,41 %
0,07%
5,95%
1,50%
2,25%
2,33%
4,41 %

0,02%
7,55%
5,97%

0,02%
6,08%
5,48%

0,03% 0,05%
5,71 % 5,31 %
5,39% 5,52%

5,66%
0,35%
5,09%
3,14%
2,60%
1,45 %

5,66%
0,36%
5,01 %
3,02%
2,69%
1,43%

5,74%
0,36%
5,08%
3,01 %
2,81 %
1,88%

5,46%
0,36%
4,91 %
2,98%
3,47%
2,01 %

5,63%
0,37%
5,25%
3,05%
3,24%
2,10%

10,36% 10,56% 11,09%
0,19% 0,24% 0,25%
13,93% 11,54% 2,07%
6,79% 6,50% 6,81 %

10,48 %
0,26%
2,06%
6,54%

10,88% 11,41 %
0,25% 0,30%
2,05% 2,16%
6,60% 6,25%

10,63%
0,33%
2,28%
5,75%

0,89%

0,87%

1,12%

1,08%

0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02%
5,74% 2,62% 5,85% 5,98% 6,02% 7,54%
4,15% 1,94% 4,30% 4,32% 4,29% 5,38%
5,28%
0,36%
4,40%
3,28%
2,17%
0,76%

5,99%
0,34%
4,64%
3,46%
2,16%
0,95%

5,19%
0,31 %
4,51 %
3,04%
2,68%
1,02%

10,54%
0,18%
13,53 %
7,69%

10,88 %
0,18%
15,41 %
7,99%

10,68 %
0,17%
13,98%
7,08%

1,05%

1,01 % 0,83%

5,28%
0,32%
4,51 %
3,06%
2,33%
1,09%

1,07%

5,24%
0,33%
4,51 %
2,95%
2,48%
1,20%

2,89%

0,96%

1,86%
13,56%
0,09%
5,83%
1,44%
2,18%
2,65%
4,43%
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Tabel 8
Uitgaven gewone dienst - eigen dienstjaar - initiële begroting (in mln fr. en %)
indeling per sector
Administratieve indeling

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Bestuur en overheid

153,4 162 ,2 179,6
10,63% 10,18 % 9,72%

Economie

521 ,4 570,7 650 ,4 72 0,4 775,2 786,4 801,7
36,14% 35,83% 35,21 % 36,01 % 35,15% 33,76% 33,19%

Onderwijs

157,60 186,10 188 ,5 0 202,00 237,00 250,10 276,8 0
10,92 % 11 ,68 % 10,20% 10,10 % 10,74% 10,74 % 11,46 %

Cultuur

243,40 301,50 353 ,40 374,80 393,60 422,70 434,50
16,87% 18,93 % 19,13 % 18,74% 17,84% 18,15 % 17,99%

Sociale zaken

348,70 352,20 453 ,20 502,20 586,90 639 ,00 656,60
24,17% 22,11 % 24,53% 25,10 % 26,61 % 27,44% 27,19%

Diverse uitgaven

18,3
20,1
1,27 % 1,26%

180,5 191,5 207,8 219,1
9,02 % 8,68 % 8,92 % 9,07 %

22,2
19,9
1,2 0 % 0,99%

21 ,9
0,99%

23,1
26,6
0,99 % 1,10 %

Grafiek 3
Evolutie per sector begroting 1979- 1995
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1983

1984

1985

1986

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1993

1992

1994

1995

564,1
493,0
396,4 428,1
364,1
281,9
276,2
249,5
308,5
255,1
9,75% 10,26% 10,28% 10,34% 11,17% 13,49% 14,11 % 14,68% 15,88 % 17,36%
994,8 1,010,6 1.041,2
954,8
781,7
829,7 922,2
813,6
829,1
807,5
31,10% 32,16% 30,06% 30,42% 30,05 % 34,16% 33,98% 34,10% 32,55 % 32,04%
259,20 111,00 273,00 281,00 285,10 349,30 380,40 337,90 345,50 353,30
9,91 % 4,57% 10,16% 10,31 % 10,33% 12,94% 13,54% 11,58% 11,13% 10,87%
425,40 426,20 450,10 452,00 461,80 494,00 510,30 550,70 595,90 638,50
16,26% 17,53% 16,75% 16,58 % 16,73% 18,30% 18,16% 18,88% 19,19% 19,65 %
835,80 837,70 857,30 852,20 796,20 545,90 543,20 577,10 624,90 617,60
31,95% 34,46% 31,91 % 31,27% 28,84% 20,22% 19,33 % 19,78% 20,13 % 19,00%
27,4
1,05%

1987

24,6
1,01 %

1988

22,4
0,83%

1989

29,3
1,07%

1990

79,7
2,89%

1991

24,1
0,89%

1992

24,4
0,87%

28,1
0,96%

1993

34,9
1,12%

1994

35,00
1,08%

1995
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Grafiek 4
Bestuur en overheid: evolutie van het %-aandeel in de begrotingen 1979-1995
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Grafiek 5
Economie: evolutie van het %-aandeel in de begrotingen 1979-1995
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Grafiek 6
OnderJVijs: evolutie %-aandeel in de begrotingen 1979-1995
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Grafiek 7
Cultuur: evolutie %-aandeel in de begrotingen 1979-1995
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Grafiek 8
Sociale zaken: %-aandeel in de begrotingen 1979-1995
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Tabel 9
Uitgaven gewone dienst - eigen dienstjaar - initiële begroting (in mln f r. en %)
totalen per kostensoort
1979

Totale uitgaven
eigen dienstjaar

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1442,7 1592,9 1847,2 2000,5 2205 ,7 2329,1 2415,3

Economische indeling
Personeel

244,4 362,1 381 ,3 393,5 425 ,4 455,4 487,9
23,87 % 22,73 % 20,64 % 19,67 % 19,29 % 19,55 % 20,20 %

Werkingskosten

206,9 222,9 249,7 249,5 260,1 272,5 282,4
14,34 % 13,99 % 13,52 % 12,47 % 11 ,79 % 11 ,70 % 11,69%

Overdrachten

371 ,8 448,6 523 ,2 548,4 571 ,3 581,7 584,3
25,77 % 28,16 % 28 ,32 % 27,41 % 25 ,90 % 24,98 % 24,19 %

Clll Id
SI

519 6 559 3 693 0 809 1 948 9 1 010 5 1 060 7
'
'
'
'
'
36,02 % 35,11 % 37,52 % 40,44 % 43,02 '% 43,77 % 43,92 '%

Grafiek 9
Evolutie per kostensoort begrotingen 1979-1995
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1983

-

~

1984

198 5

1986

-

f---

1986

1987

1988

2616,2 2430,6 2686,5

1990

1991

1992

1993

1994

1995

2725,7 2761,1

2699,3

2809,5

2916,9

3104,8

3249,7

1989

909,6 975,2
808,3
812,9
751,8
633,2
569,1
573,9
510,2
397,0
19,50% 16,33 % 21,18 % 21,06% 22,93 % 27,85% 28,93% 27,71 % 29,30% 30,01 %
571,6
445,0
499,9
368,7 404,0
365,3
328,2
345,7
301,7
313,1
17,59%
15,26%
16,10%
14,38%
11,97% 12,41 % 12,22% 12,68% 13,23% 13,66%
713,3
688,0
618,8
571,4
553,8
790,7
842,9
798,0
746,7
770,1
28,54% 31,68% 29,70% 30,92% 28,64% 20,52% 20,34% 21,21 % 22,16% 21,95%
989,6
971,9 1.025,0 1.021,2 1.044,8 1.007,3
991,2
963,2
1.046,2 961,8
30,45%
%
35,82
32,44%
36,35%
39,99% 39,57% 36,90% 35,34% 35,20% 37,97%
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Grafiek 10
Personeel: evolutie van het %-aandeel in de begrotingen 1979-1995
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Grafiek 11
Werkingskosten: evolutie van het %-aandeel in de begrotingen 1979-1995
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Grafiek 12
Overdrachten: evolutie %-aandeel in de begrotingen 1979-1995
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Grafiek 13
Schuld: evolutie %-aandeel in de begrotingen 1979-1995
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Tabel 10
Uitgaven buitengewone dienst - eigen dienstjaar - initiële begroting (in mln fr. en %)
totalen per kostensoort
1979

Totale uitgaven
eigen dienstjaar

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1.590,4 1.899,9 1.605,9 1.303,2 1.315,1 1.492,5 1.031,3

Economische indeling
Overdrachten

285,8 349,0 274,10 188,1 163,6 196,7 195,7
17,97% 18,37% 17,07% 14,43% 12,44% 13,18 % 18,98 %

Investeringen

844,2 995,9 847,8 724,9 747,5 932,7 549,3
53,08 % 52,42 % 52,79% 55,62 % 56,84% 62,49% 53,26%

Schuld

460,4 554,9 484,0 390,1 404,1 363,1 286,3
28,95 % 29,21 % 30,14% 29,93% 30,73 % 24,33% 27,76%

Grafiek 14
Evolutie per kostensoort begrotingen 19 79-1995
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1983

1984

1985

1986

1986

1987

1988

1989

1990

1.060,5

848,9

857,6

862,0

869,2

1991

1994

1995

963,8 1.034,3

983,6

1993

1992

958,0 1.062,3

206,4 229,6
199,1
195,7
191,9
181,2
185,5
182,7
190,9
221,7
23,34%
19,96%
20,66%
20,03%
18,42%
21,30%
20,91 % 22,49%
21,52 % 20,85%
726,7
722,0
654,8
833,6
687,1
312,0
598,0
541,2
509,6
472,7
44,57% 36,75 % 59,42 % 62,78% 68,80% 71,72 % 78,47% 74,91 % 70,26% 66,57%
165,3
346,0
90,0
366,2
135,3
%
10,35
15,70%
19,27%
34,53% 40,76%

1987

1988

1989

1990

1991

79,0
8,25%

1992

33,0
3,11 %

42,7
4,43%

1993

101,2
99,2
9,78% 10,09%

1994

1995
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Tabel 11
Uitgaven buitengewone dienst - eigen dienstjaar - initiële begroting (in mln fr)
indeling per functie
1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

0,8
2,0

0,8
7,3

1,2
6,7

1,1
2,7

0,8
6,2

1,0
3,0

1,0
28,4

0,0
226,3
0,0
50,0
8,3
2,4
0,2
33,7

0,0
191,9
0,0
98,6
10,4
2,4
0,2
27,2

0,0
214,1
0,0
67,1
6,8
2,4
1,1
37,4

0,0
195,1
0,0
117,0
6,5
2,4
1,2
26,7

0,0
137,2
1,5
107,0
5,0
3,0
1,2
24,4

0,0
235,3
0,0
74,0
6,6
1,2
0,2
54,5

0,0
123,5
0,0
38,0
8,0
16,7
0,0
64,3

Onderwijs
Onderw. : alg.zaken, kleuter, l.o.
0,0
Secundair onderwijs
183,7
Wetenschappelijk onderwijs
12,6

0,0
265,2
19,9

0,0
244,2
18,7

0,0
245,2
23,0

0,0
229,2
20,9

0,0
204,2
18,4

0,0
63,0
14,0

Cultuur
Algemene recreatiecentra
Jeugdvorming
Cult., ontspanning, plechtigh.
Sport, openluchtrecr., parken
Kunst
Eredienst

52,0
1,2
15,5
8,0
54,8
6,5

111 ,5
1,2
17,4
4,0
59,3
11,0

137,5
2,0
55,2
12,9
61,8
13,5

151,5
2,0
14,5
12,8
41 ,8
17,0

121,5
2,0
13,3
12,2
41,8
17,5

59,5
2,0
13,0
15,7
98,3
22,8

37,3
2,0
9,5
8,3
90,4
14,5

Sociale zaken
Sociale en gezinsvoorzieningen
Gezondheidszorg
Hygiëne
Huisv. en ruimte!. ordening

702,9
29,4
73,0
127,0

767,1
60,2
50,5
192,5

390,6
25,3
63,5
244,0

159,9
23,4
15,5
244,1

304,2
15,1
7,3
244,1

407,9
26,1
5,3
243,7

227,1
22,1
20,8
242,6

0,3

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bestuur en overheid
Provinciale overheid
Prov. administratie
Economie
Rampschade en buitenland
Wegverkeer
Waterwegen en luchtwegen
Waterkering en -beheersing
Handel en ambachten
Industrie, mijnwezen, energiev.
Toerisme
Landbouw en visserij

Diverse uitgaven
Diverse uitgaven
Totalen eigen dienstjaar

27 4

1.590,4 1.899,9 1.605,9 1.303,2 1.315,1 1.492,5 1.031,3
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1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

2,2
4,6

1,2
13,6

1,2
10,1

1,2
15,3

9,2
49,2

9,9
40,2

11,7
34,8

9,2
54,2

9,7
32,1

5,7
66,9

0,0
87,7
12,0
41,5
9,0
1,0
0,2
61,5

0,0
66,7
12,0
46,5
9,0
99,9
0,0
49,7

0,0
182,4
12,0
68,0
9,5
0,4
0,0
39,1

0,0
144,6
12,0
100,1
9,6
0,3
1,0
38,1

0,0
144,4
0,0
97,5
9,2
0,3
9,0
30,6

0,0
185,6
3,0
99,1
10,2
0,3
125,0
33,0

0,0
137,3
3,0
69,5
10,2
0,3
87,0
42,6

0,0
100,3
3,0
85,5
11,9
0,0
96,0
17,3

0,0
102,0
7,5
83,5
13,1
0,0
27,5
23,0

35,0
184,7
0,0
82,0
14,4
0,0
35,5
39,2

0,0
229,6
31,4

0,0
4,0
8,9

0,0
46,0
13,5

0,3
23,0
13,6

0,0
19,2
13,3

0,0
13,5
10,2

0,0
12,0
259,2

0,0
17,5
31,8

0,0
18,4
84,7

0,0
28,6
48,7

36,0
2,0
9,5
8,2
70,7
14,0

30,0
1,8
6,8
12,4
26,2
17,0

18,0
1,8
9,0
23,4
34,6
86,0

39,5
1,8
7,5
36,0
36,3
92,0

43,5
2,0
8,5
54,5
29,9
79,8

64,2
3,0
5,8
11,7
26,5
78,5

58,5
3,0
8,3
16,5
27,7
99,0

100,3
3,0
7,2
26,1
51,9
103,3

90,6
5,0
8,8
24,0
56,0
122,5

89,6
1,5
11,1
31,9
67,7
79,0

140,4
16,6
39,0
243,6

181,2
13,5
14,6
233,9

123,7
11,5
14,6
152,9

136,4
8,5
22,4
122,7

148,3
5,8
47,5
67,7

140,4
4,9
25,5
67,7

130,4
4,3
14,5
32,7

185,9
2,0
15,0
42,7

297,8
0,0
15,5
12,7

127,3
0,0
19,8
12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.060,5

848,9

857,6

862,0

869,2

963,8 1.034,3

983,6

958,0 1.062,3
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Tabel 12
Uitgaven buitengewone dienst - eigen dienstjaar - initiële begroting (in mln f r. en %)
indeling per f u nctie

A dministratieve indeling
Bestuur en overheid
Economie
Onderwij s
Cultuur
Sociale zaken
Diverse uitgaven

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

2,8
0,18 %
320,9
20 ,18 %
196,3
12 ,34 %
138 ,0
8,68 %
932 ,3
58 ,62 %
0,3
0,02 %

8,1
0,43%
330,7
17,41 %
285 ,1
15 ,01 %
204,4
10,76 %
1.070,3
56,33 %
1,5
0,08 %

7,9
0,49 %
328 ,9
20 ,48 %
262 ,9
16,37 %
282 ,9
17,62 %
723 ,4
45 ,05 %
0,0
0,00 %

3,8
0,29 %
348 ,9
26,77 %
268 ,2
20,58 %
239 ,6
18 ,39 %
442 ,9
33 ,99 %
0,0
0,00 %

7,0
0,53 %
279 ,3
21 ,24 %
250 ,1
19 ,02 %
208 ,3
15 ,84 %
570,7
43,40 %
0,0
0,00 %

4,0
0,27%
371 ,8
24 ,91 %
222 ,6
14,91 %
211,3
14,16 %
683,0
45 ,76 %
0,0
0,00 %

29,4
2,85 %
250 ,5
24,29 %
77,0
7,47%
162,0
15 ,71 %
512 ,6
49 ,70 %
0,0
0,00 %
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Tabel 13
Evolutie Boni/ Mali rekeningen 1979-1995

1982

1981

1980

1979

-26.747.637 -192.962.418
110.555.592
192.419 .257
Eigen dienstjaar
1.116.100 .418 1.226.656.040 1.199 .908.403 1.006.945 .985
Gecumuleerd
(incl. vorige jaren)
1988

1989

1990

22.932 .389
-250 .012 .661
Eigen dienstjaar
993.907.143 1.016.811.962
Gecumuleerd
(incl. vorige jaren)

-254.170 .345
762.641.617

-92.437.742
670.203.875

1987

Grafiek 16
Verdeling totale toelagen over de sectoren in 1995
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Hoofdstuk 2
Enkele provinciale beleidsdomeinen
nader belicht
Uit de analyse van begrotingen en rekeningen in het vorige hoofdstuk blijkt de
grote diversiteit van beleidsdomeinen waar de provincie actief is . Het is niet de
bedoeling al deze domeinen in detail te gaan analyseren . Een uitvoerig overzic ht
van de provinciale activiteiten is jaarlijks terug te vinden in het Verslag over de
Toestand van het Bestuur en vanaf 1988 in het provinciaal Jaarboek, dat door
zijn minder ambtelijke taal en een rijke illustratie toegankelijk is voor een zeer
ruim lezerspubliek. In dit hoofdstuk wordt de aandacht gericht op een selectie
va n domeinen die door hun opva ll ende evolutie of hun groot belang een bij zondere vermelding verdienen. De gegevens hiervoor werden verstrekt door de
bevoegde diensten .

2.1.
Economie en infrastructuur
In de sector economie ( die hier in zijn ruimste betekenis wordt opgevat) zijn
enkele van de grootste uitgavenposten terug te vinden, zowel onder de gewone
als onder de buitengewone uitgaven. Dit wordt hierna geïllustreerd aan de hand
van enkele voorbeelden: wegverkeer, waterkering en -beheersing, gebouwenpatrimonium . Voorts wordt kort aandacht besteed aan de rol van de provincie op
twee andere domeinen die traditioneel belangrijk zijn voor West-Vlaanderen,
namelijk landbouw en visserij .

2.1.1.
Wegverkeer

Het provinciaal beleid in verband met het verkeer - en meer bepaald de
verkeersinfrastructuur - vertoont in de loop van de periode 1978- 1994 enkele
belangrijke accentverschuivingen.
Op het einde van de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig ging de
aandacht nog traditioneel naar de gewone onderhoudswerken aan de bestaande
provinciewegen. Tot 1970 vormden alle onderhoudswerken, zowel voor wegen
als voor waterlopen, trouwens nog één pakket. Daarna werden de uitgaven voor
gewone onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen en deze voor gewone
onderhoudswerken aan wegen afzonderlijk genoteerd. Deze laatste werden in de
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Zonnebeke, 18 maart 1980:
de vernieuwde provincieweg Ieper (Potyze) - Zonnebeke (Broodseinde) wordt
officieel in gebruik genomen.
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loop van de jaren zeventig nogmaals opgesplitst in enerzijds "wegenis onderhoud" en anderzijds "wegmarkeringen en signalisatie". De sterke toename
van het verkeer noopte echter steeds meer tot modernisering en aanpassing van
deze wegen. In het begin van de hier beschouwde periode ging de aandacht dan
ook prioritair naar 'koning auto'. In 1978-1985 werden aldus nieuwe randwegen
aangelegd (Meulebeke, Keiem, Leke, Boezinge, voor een totaalbedrag van 250
miljoen frank), werden bestaande wegen verbreed (b.v. Lichtervelde-Roese lare:
70 miljoen), werden kruispunten verruimd en parkeermogelijkhed en uitgebreid.
De investeringswerken bereikten pieken in de begrotingen. Niettemin gaf men
er vanaf de jaren tachtig steeds vaker de voorkeur aan om verbeteringswerken
aan de wegen uit te voeren zonder staatstoelagen. Deze toelagen lieten namelijk
zó lang op zich wachten dat het in meerdere opzichten interessanter bleek om
met eigen middelen in te spelen op de toenemende vraag naar een betere
infrastructuur. Naarmate de jaren verstreken, werd de dominantie van de auto
steeds groter. De beschikbare ruimte voor nieuwe wegenaanleg of uitbreiding
van het bestaande net was echter niet onbeperkt. Bovendien bleek de zgn .
zwakke weggebruiker - de voetganger en de fietser - steeds meer in de verdrukking te komen. Een koerswending werd noodzakelijk. Om de veiligheid van
de zwakke weggebruiker te verhogen ging men voortaan meer investeren in
voet- en fietspaden. In eerste instantie werden, waar mogelijk, fietspaden
afgebakend en (met evenwijdige witte onderbroken lijnen) gemarkeerd op de
bestaande rijwegverharding. Later werd geopteerd voor afzonderlijke fietspaden,
die van de rijweg gescheiden zijn door een groenstrook. Voorbeelden hiervan
zijn de fietspaden Steenbrugge-Heide lberg (1983-1986, 18 miljoen frank),
Wijnendale-Beerst (1980-1985, 45 miljoen), Roeselare -Menen, grondgebied
Ledegem (1984-1986, 50 miljoen ) en Lichtervelde-Roese lare (1990-1994, 83
miljoen). Deze werken maakten soms de verwerving van (al dan niet bebouwde)
gronden noodzakelijk; voor het fietspad Lichtervelde- Roeselare zorgde dit voor
een supplementaire uitgave van 30 miljoen en voor Roeselare -Menen
(grondgebied Ledegem) 25 miljoen. Het streven naar meer veiligheid ging
gepaard met een grotere bekommernis voor de leefbaarheid. De aanleg van
rand- of ringwegen maakte het mogelijk een aantal dorpskernen te ontlasten van
snel en gevaarlijk verkeer en tegelijk de woonkwaliteit langs de gemeentelijke
doortochten te verbeteren. Dit laatste gebeurde onder meer in het kader van de
dorpskernvernieuw ing, waarbij het hoofdaccent gelegd werd op de veiligheid
van de voetgangers, bredere voetpaden, insnoeren van de rijwegbreedte en
aanleg van pleintjes met beperkte parkeermogelijkhed en ( doortochten van Leke,
Boezinge, Meulebeke, Loppem).
Ook op wegen voor doorgaand verkeer werden echter weldra maatregelen
doorgevoerd om de snelheid en de discipline van de autobestuurders strakker
'binnen de lijnen' te houden. Bij deze snelheidsremmende ingrepen kunnen
gerekend worden: de vernieuwde toepassing van rotondes, aanbrengen van
asverschuivingen en verkeersdrempels ... Wat dat betreft was de provincie
West-Vlaanderen ver op de algemene trend vooruit, toen er al in 1970 op de
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provincieweg Roeselare-Menen, ter hoogte van het gehucht De Meiboom, een
vaste rotonde werd aangelegd. Enkele jaren later volgde een tweede rotonde ten
noorden van Roeselare, ter hoogte van het gehucht Wijnendale (baan RoeselareTorhout, provincieweg tot Kruiskalsijde). Was een rotonde oorspronkelijk
bedacht met het oog op een vlottere afwikkeling van het verkeer op een
knoopunt van wegen, dan legde de provincie die eerste rotondes veeleer aan met
het doel de snelheid van het naar Roeselare komende verkeer af te remmen.
Sindsdien werden op tal van andere plaatsen - zij het niet altijd even
doeltreffend - eveneens rotondes gebouwd :
Langemark-Poelkapelle : Guynemer, op de provincieweg van Ieper naar het
Land van Belofte ( 1984-1985);
Zonnebeke: Broodseinde, op de provincieweg Kruiseik-Beselare (1988);
Westrozebeke: splitsing van de provinciewegen Westrozebeke- Kruiseik en
Ieper-Land van Belofte (1988);
Rekkem: Kruiskalseide, op de provincieweg Menen-Moeskroen (1988-1989);
Avelgem: splitsing van de provinciewegen Avelgem-Celles en Avelgem-Spiere
(1989);
Ieper: Potyze, op de provincieweg Ieper-Zonnebeke (1989);
Gits : Statiestraat, op de provincieweg Roeselare Lichtervelde ( 1990-1991) ;
Moorslede- Dadizele : Klep hoek, op de provincieweg Roeselare-Menen
(1991);
- Meulebeke : twee rotondes ten zuiden van de randweg van Meulebeke,
op de provincieweg doortocht Meulebeke (1993);
- Torhout: Industrielaan-Sint-Jozefstraat, op de provincieweg Brugge-Torhout
(1993);
- Sint-Michiels- Brugge, Vogelzang, op de provincieweg Brugge-Torhout
(1995).
De aanleg van een rotonde op de provincieweg Roeselare-Menen op het
grondgebied Moorslede- Dadizele ( ter hoogte van het bedrijf Floralux) en op de
provincieweg Tielt-Ingelmunster op het grondgebied Ingelmunster (kruispunt
met de Ringlaan) zijn als project ter studie bij de provinciale Technische Dienst.
Naast de aanleg van rotondes werd ook bijzondere aandacht geschonken aan de
toevoerwegen naar de woonagglomeraties. Zo werd de Torhoutsesteenweg in
Sint-Andries-Brugge volledig omgevormd van zuivere verkeersweg naar een zgn.
'woon-verkeer-straat'. De rijweg werd versmald en voor de verharding gebruikte
men kleinschalige materialen (betonklinkers). Tevens werden ruime voetpaden
en parkeermogelijkheden voorzien, alsmede een dubbelrichtingsfietspad dat
door een tussenberm van de rijweg gescheiden is. De beplantingen en de
kleurschakeringen van de gebruikte materialen bieden het geheel een aangenaam
en woonvriendelijk karakter. De kostprijs bedroeg 51 miljoen frank. Ook het
andere uiteinde van diezelfde steenweg, bij de inkom van Torhout, krijgt een
nieuwe vormgeving, voornamelijk met het oog op het afremmen van de snelheid
van het verkeer. In de beleidsperiode 1978-1995 heeft de provincie
West-Vlaanderen op het gebied van de wegeninfrastructuur dus een grote
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Eén van de beide nieuwe rotondes in Meulebeke, aangelegd in 1993.
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flexibiliteit aan de dag gelegd. Aanvankelijk lag het accent op het onderhoud en
de modernisering van de provinciewegen. In de eerste helft van de jaren tachtig
werd vooral aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker door te investeren in
de aanleg van fietspaden. Deze trend zette zich verder tegen de jaren negentig
en werd nog versterkt door maatregelen die een beperking van de verkeerssnelheid en een verbetering van de woonkwaliteit langs de provinciewegen
beoogden.

2.1.2.
Waterkering en -beheersing
In de soms complexe context van de bevoegdheden van provincie en lokale
besturen omtrent de onbevaarbare waterlopen ('waterlopen tweede categorie')
is het waterbeheer een zeer belangrijk onderdeel van het provinciaal beleid.
Dit is zeker het geval in West-Vlaanderen, waar zowat één derde van de
oppervlakte van de provincie bestaat uit kwetsbaar poldergebied. Een steeds
waakzaam toezicht op de waterlopen en vooral onderhouds- en saneringswerken
zijn noodzakelijk om overstromingen te voorkomen of om - wanneer door
overmacht toch de onvermijdbare ramp gebeurt - de schade tot een minimum
te beperken. Dit is belangrijk voor zowel de landbouw als voor de beveiliging
van woonhuizen, nutsgebouwen en bedrijfsgebouwen.
In de eerste helft van de jaren zeventig lag de klemtoon op het onderhoud :
men streefde ernaar het waterlopennet in goede staat te krijgen en te behouden.
Dit bleek echter niet te volstaan: regelmatige overstromingen (tot en met 1993)
brachten veel knelpunten aan het licht, waar diepgaander ingrepen noodzakelijk
waren. Er kwamen trouwens talrijke nieuwe knelpunten bij. De aanzienlijke
aangroei van verharde en niet doorlaatbare oppervlakten (bouw nieuwe
woonwijken, aanleg van autostrades, industrie- en parkeerterreinen), de aanleg
van nieuwe rioleringsstelsels, het draineren van landbouwgronden zorgden voor
een sterk verhoogde aanvoer van regenwater, terwijl de afvoerdoorsnede van de
waterlopen ongewijzigd bleef en bovendien vele oude winterbeddingen gewoon
verdwenen waren. Deze situatie maakte het noodzakelijk om de waterlopen te
normaliseren, wachtbekkens aan te leggen, grotere bergingscapaciteiten te
creëren, enz. De laatste 15 à 20 jaar heeft de provincie actief ingespeeld op deze
nieuwe problematiek. Vanaf 1976-1977 kwam een doeltreffende samenwerking
tot stand tussen de provincie en de diverse polderbesturen. Steeds vaker ging de
provinciale Technische Dienst optreden als technisch adviesorgaan voor de
polderbesturen. De technische Dienst stond in voor het opmaken van
ontwerpen en nam tevens de leiding op zich voor de uitvoering van verbeteringswerken aan de waterlopen van tweede categorie binnen de poldergebieden.
Ook buiten de poldergebieden werden de waterproblemen stelselmatig
grondiger aangepakt. Concreet betekent dit alles dat er jaarlijks naast de gewone
onderhoudswerken eveneens investeringswerken in de provinciale begroting
werden voorzien. De verbeteringswerken aan de waterlopen van tweede
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Roesbrugge: de woningen gelegen tussen de Ijzer en de Dode Ijzer worden tegen
overstromingen beveiligd door een waterkeringsmuur (foto) en een dijk.
De totale lengte van de in 1995 voltooide beveiligingswerken bedraagt 330 meter.
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Roesbrugge, december 1994 :
de IJzer wast tot twee meter boven het normale peil. Hoewel de beveiligingswerken
op dat moment nog niet helemaal voltooid zijn, vervult de nieuw aangelegde dijk
perfect zijn rol: het dorp bliJft van wateroverlast gespaard.
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categorie, het aanpassen van pompgemalen in de polders en het saneren van de
pompgebieden vergden tot nu toe grote financiële inspanningen. Sinds enkele
jaren is het klassieke waterbeheersingsbeleid bovendien aan een nieuwe visie toe,
die niet louter een efficiënte waterbeheersing beoogt, maar bestaat uit een
integraal waterbeheer met een multifunctionele aanpak, waarbij ook
natuurbehoud, waterkwaliteit, waterwinning en recreatie aan bod komen .
Deze nieuwe aanpak geschiedt in samenwerking met de gemeentebesturen,
de polderbesturen, de N.V. Aguafin, de drinkwatermaatschappijen, de ruilverkaveling, de Provinciale Visserijcommissie en het Vlaams Gewest. Aldus heeft de
provincie de jongste jaren reeds verschillende dergelijke projecten gerealiseerd:
sanering van het Oudenburgs Vaartje te Oudenburg, met aanleg van een
paaiplaats (in samenwerking met de stad Oudenburg en de Provinciale Visserijcommissie); verbreding van de Pluimbeek te Harelbeke, in samengang met de
aanleg van een collector door de N.V. Aguafin; overwelving van de Maleleie te
Damme, samen met de aanleg van een collector door Aguafin en van een
fietspad op de overwelving door de stad Damme ; verruiming van het
Noordgeleed te Jabbeke-Oudenburg, met inbegrip van de aanleg van
paaiplaatsen (in samenwerking met de ruilverkaveling Paddegat); aanleg van een
paaiplaats op de Proostdijkvaart te Veurne; drinkwaterwinning in de polder
Noordwatering van Veurne, ten behoeve van het spaarbekken van de Blankaart
(in samenwerking met de Vlaamse Watermaatschappij en het polderbestuur);
indijkingswerken aan de Dode IJzer te Roesbrugge, met aanleg van een visvijver
en paaiplaatsen; bouw van slibvangen op de Ronebeek en de Steenbeek om
slibafzettingen in het natuurreservaat de Blankaart te voorkomen ( uitgevoerd
door de provincie op vraag van en met financiering door het Vlaams Gewest).
Dit bewijst meteen dat zulks mogelijk is binnen de bestaande wetgeving, zonder
dat daarvoor nieuwe structuren in het leven moeten geroepen worden.
Om een idee te geven van wat op het gebied van waterbeheersing in de jongste
vijftien jaar is gerealiseerd, volgt hierna een beknopt overzicht van de
belangrijkste door de provincie uitgevoerde projecten.
Door aanpassing en verbreding van kanaal- en beekprofielen werden
afwateringsproblemen ( die 's winters of bij hevige regenval vaak voor overstromingen zorgden) weggewerkt. Dit was het geval met het Lekevaartje en de
Vijvermolenbeek te Diksmuide en Leke (Polder van Vladslo-Ambacht), het
Noordgeleed in Jabbeke en Oudenburg (Nieuwe Polder van Blankenberge),
de Moerdijkvaart, Waterstraatbeek en Akkerbeek te Zevekote, Zande en Moere
(Grote Westpolder), de Moubeek, Statiebeek en Kerkebeek te Zedelgem,
de Spanjaardbeek en de Gaverbeek te Torhout, de Roobeek te Ardooie, de
Marialoopbeek te Tielt, de Maalbeek te Anzegem, de Pluimbeek te Harelbeke,
de Heulebeek te Moorslede, Dadizele en Ledegem, de Geluwebeek te Menen,
de Sint-Jansbeek en de Broenbeek te Langemark-Poelkapelle. Pompgemalen
werden gemoderniseerd in De Moeren (pompstation De Seine), Zevekote,
Moere, Esen en Werken (beide laatste in de Polder Bethoostersche Broeken).
Wacht- of spaarbekkens werden aangelegd in de Polder De Moeren, op het
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Eén van de pronkstukken van het provinciaal 1vaterbeheersingsbeleid:
het nieuwe automatische vijzelgemaal van Moere (links op de foto).
Dit gemaal werd gebouwd naar aanleiding van de watersnood van februari 1988
in de Groote West-Polder van Gistel en werd in 1991 in gebruik genomen.
Rechts het oude dieselgemaal uit 1962, dat voortaan slechts nog in uitzonderlijke
gevallen als hulpgemaal gebruilzt wordt.
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Grootgeleed te Gistel (Grote Westpolder), stroomopwaarts van Roeselare, op de
Heulebeek te Dadizele en Ledegem, op de Bellewaardebeek te Ieper, op de
Sint-Jansbeek en de Broenbeek te Langemark-Poelkapelle, op de Vleterbeek te
Poperinge en op de Douvebeek te Heuvelland-Wulvergem.
De provincie bleef intussen gemeentelijke initiatieven in verband met waterlopen
van tweede categorie steunen met een toelage van 20 %. Tevens werd verder het
provinciale aandeel in de ruilverkavelingswerken betaald.

2.1.3.
Gebouwenpatrimonium

Aansluitend bij het voorafgaande kunnen hier ook kort de (soms aanzienlijke)
uitgaven vermeld worden die de provincie verricht voor de instandhouding of de
uitbreiding van het gebouwenpatrimonium. In de sector 'gebouwen' vallen drie
types te onderscheiden: 1 de werken in de sector 'eredienst', waarbij de
provincie verplicht is tussen te komen krachtens de provinciewet in het onderhoud en de herstelling van de kathedraal, het Grootseminarie en het
bisschoppelijk paleis; 2° de eigen provinciale gebouwen; 3° de subsidiëring van
werken aan gebouwen ondernomen door lokale besturen en door particulieren.
2.1.3.1 .
Eredienst
Sinds 1989 worden aan de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge grootscheepse
restauratiewerken uitgevoerd . Het gaat enerzijds om stabiliteits- en restauratiewerken aan de 79 meter hoge toren, met inbegrip van het heropschikken van
het westportaal en de herinrichting van de l 4de-eeuwse Sint-J acobskapel aan de
zuidzijde van de toren, en anderzijds de restauratie van het eigenlijke
kerkgebouw in verschillende fasen . De werken aan de toren begonnen in 1990
en de voltooiing wordt voorzien voor 1997. De herinrichting van de
Sint-Jacobskapel - met inbegrip van de restauratie van de merkwaardige
fragmenten van muurschilderingen uit de 14de, 15de en late 16de eeuw - was al
afgewerkt op 1 juni 1995. De restauratie van schip, koor en kranskapellen zal
ongeveer tien jaar duren en dus pas in het begin van de volgende eeuw voltooid
zijn. De kostprijs van de werken aan de toren wordt op ruim 250 miljoen
begroot, terwijl die aan het kerkgebouw op 500 miljoen geschat worden.
In de voorbije decennia werden relatief weinig werken uitgevoerd aan het
Bisschoppelijk Paleis in Brugge, dat nochtans een gebouw in eigendom van de
provincie is. De jongste jaren is daarin evenwel een kentering gekomen .
Zo werden in 1991 de oude stallingen aan de zijde van de Goezeputstraat gesloopt en vervangen door een nieuwbouw bestemd voor het bisschoppelijk
archief. Kostprijs: 18 miljoen frank. In de loop van 1994 werden de gevels aan
de kant van het voorplein (Heilige Geeststraat) en de daken gerestaureerd voor
een bedrag van 17 miljoen frank .
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Hoewel het Provinciaal Olympisch Zwembad in Sint-Andries al op 1 februari
1978 voor het publiek was opengesteld, vonden de officiële openingsfestiviteiten met onder meer zwemdemonstraties door vele bekende namen uit de toenmalige
zwemsport - pas op 9 en 10 september van dat jaar plaats. Hier knipt gouverneur
van Outryve d'Ydewalle het lint door.
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De belangrijkste aankoop in de sector ))musea)) was die van het voormalige
S.E. 0 . -warenhuis in de Romestraat te Oostende) thans Provinciaal Museum voor
Modern e Kunst.
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De werken aan het Grootseminarie gebeuren volgens een jaarprogramma van
circa 5 miljoen frank en omvatten hoofdzakelijk opfrissingswerken.
Uitzonderingen hierop vormden de verbouwingswerken op de tweede verdieping van het hoofdgebouw in 1982 (7 miljoen) en de restauratie van de
gevels aan de binnenkoer en van de abtskapel in 1984 (37,5 miljoen).
Een opmerkelijke realisatie was ook het opnieuw speelklaar maken van de
17de-eeuwse beiaard in 1993. In 1995 werd een deel van de gebouwen
ingericht als provinciaal archief.
2.1.3.2.
Eigen provinciale gebouwen

Vanaf de jaren zeventig werden door de provincie belangrijke initiatieven
genomen, en dit in diverse sectoren. In de sector administratie was er de bouw
en ingebruikname van het Filiaal Boeverbos in 1992 langs de Koning Leopold
III-laan in Sint-Andries (kostprijs 60 miljoen), als annex van het Provinciehuis
Boeverbos uit 1974.
In 1987 werd, eveneens op het domein Boeverbos, een gebouw opgetrokken,
bestemd voor de Westvlaamse Politieschool. De kostprijs bedroeg 45 miljoen,
waarvan 30 miljoen aan de provincie terugbetaald werd uit het veiligheidsfonds
van de heer Gouverneur.
In de sector sport en recreatie valt de realisatie van het belangrijkste project net
vóór de hier beschouwde periode: in 1975-1978 werd het Provinciaal
Olympisch Zwembad langs de Doornstraat in Sint-Andries gebouwd voor een
bedrag van 265 miljoen. Die realisatie kan als de bekroning beschouwd worden
van wat wel eens een "zwembadrage" is genoemd, waarbij nagenoeg elke
gemeente een eigen zwembad wilde.
Bij de musea is er het kasteel Bulskampveld in Beernem, waarvan de kelders
ingericht werden als museum voor ambachtelijke werktuigen en waar een
overdekte galerij werd opgericht voor het museum van rollend landbouwmaterieel (kostprijs: 10 miljoen frank). Het woonhuis van Stijn Streuvels in
Ingooigem werd aangekocht en als museum ingericht. Het belangrijkste
initiatief was echter de inrichting van het Provinciaal Museum voor Moderne
Kunst in de Romestraat te Oostende voor een totaalbedrag van ruim
200 miljoen: 110 miljoen voor de eerste fase ( 1986 ), 56 miljoen voor de
tweede fase (1988) en 38 miljoen voor de derde fase (1994).
De uitgaven in de sector onderwijs betreffen allemaal schoolgebouwen in
Kortrijk. Nadat reeds in 1975 langs de Karel de Goedelaan een nieuw
PTI-complex (thans PIH) was opgetrokken ter vervanging van de
huurgebouwen in de Sint-Janslaan (kostprijs: 160 miljoen), volgde nog een
uitbreiding in drie fasen voor respectievelijk 250, 150 en 200 miljoen.
De nieuwbouw van het PIH die in 1994 verrees kostte 300 miljoen.
Hoewel het Provinciaal Hof een rijksgebouw is, heeft de provincie bij gebrek
aan kredieten bij de centrale overheid zelf een aantal inrichtingswerken laten
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Het nieuwe gebouw van de Westvlaamse Politieschool op het domein Boeverbos in
Sint-Andries, opgetrokken in 1987.
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Gouverneur Olivier Vanneste metselt de eerste steen van een nieuwe vleugel voor
het Provinciaal Technisch Instituut, Kortrijk, 29 mei 1980.
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uitvoeren, teneinde het gebouw aantrekkelijker te maken en het tevens een
museale functie te geven. Hierbij was een uitgave van 15 miljoen gemoeid .
Ook op het gebied van het maatschappelijk welzijn werden grote inspanningen
geleverd. In het hoofdstukje "sociale zaken", dat hierna volgt (punt 2.2),
wordt de gevoerde politiek uitvoeriger behandeld. Wij beperken ons hier tot de
investeringen in gebouwen. De bouw van het Bezigheidshome te Hooglede-Gits
in 1981 kostte 113 miljoen frank. De oprichting van het provinciaal Instituut
voor Diep-Oligofrenen in Sint-Michiels-Brugge (1986) vergde een investering
van 700 miljoen . Het tehuis voor meervoudig motorisch gehandicapten te
Emelgem (1994) kostte 160 miljoen. Tussen 1975 en 1993 werden niet minder
dan acht provinciale dienstencentra opgericht: Brugge ( 1975 ), 18 miljoen;
Ieper (1976), 15 miljoen; Tielt (1979), 18 miljoen; Diksmuide (1980),
36 miljoen; Roeselare (1980), 32 miljoen; Oostende (1984), 50 miljoen;
Kortrijk (1985 ), 50 miljoen; Veurne (1993), 135 miljoen .
Bij de monumenten vergde de restauratie van het kasteel van Tillegem te
Sint-Michiels-Brugge 90 miljoen frank (1985-1987). Daarnaast heeft de
provincie vanaf de jaren zeventig een aantal molens verworven en gerestaureerd.
Zo kostte de restauratie van de Schellemolen te Damme in 1973 3,5 miljoen,
die van de Koutermolen in het provinciaal domein De Gavers te Harelbeke
(ingehuldigd 1987) 18 miljoen, die van de Steenakkermolen te Langemark
(1993) 7 miljoen en die van de Markeymolen te Lo-Reninge (eveneens in 1993)
8,5 miljoen. De jongste in de rij is de Wullepitmolen in Zarren, die in 1994
door de provincie aangekocht werd en nu wacht op de start van de restauratiewerken ( voorzien voor de lente van 1996).
2.1.3.3.

Subsidiëring van gebouwen
Sinds de fusies van de gemeenten (1970 en 1976) werden de provinciale
subsidiereglementen geleidelijk aan afgeschaft. Enkel de oprichting van
zogenaamde V-instellingen ( door OCMW's) en van kleine culturele centra
beleven gesubsidieerd . Vooral dit laatste kende veel succes,.waardoor de
geldigheidsduur van dit subsidiereglement telkens verlengd werd en pas een
einde nam in 1986. De subsidiëring van restauratiewerken aan gebouwen die als
monument beschermd zijn - zowel private als openbare - nam in de
beschouwde periode een hoge vlucht. Dit was vooral merkbaar vanaf 1989.
De verklaring hiervoor is te vinden bij een soepeler subsidieregeling, een
toenemend aantal beschermingen en een grotere sensibilisering van het grote
publiek voor monumenten en monumentenzorg, onder andere via initiatieven
als de Open Monumentendagen. Het aandeel van de provincie in de restauratiepremie is wettelijk geregeld bij besluit van de Vlaamse regering. In de loop
van de beschouwde periode werden aan dit premiestelsel herhaaldelijk wijzigingen aangebracht, waardoor het geheel vrij onoverzichtelijk was geworden .
Daarom werd op 5 april 1995 een nieuw besluit van kracht, waarbij weer
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duidelijkheid werd gecreëerd. Naargelang van de aard en de bestemming van het
te restaureren monument en afhankelijk van de eigenaar of opdrachtgever van de
restauratie, bedraagt het aandeel van de provincie 7 ,5 %, 15 %, 20 % of 30 % van
de totale restauratiekost. Wanneer de provincie eigen beschermde monumenten
restaureert, betaalt zij 40 % van de kosten en de Vlaamse Gemeenschap de
resterende 60 %. De provincie kan in bepaalde gevallen op vrijwillige basis een
hogere bijdrage verlenen dan het wettelijk voorziene percentage en aldus nog
eigen prioriteiten en klemtonen leggen in de monumentenzorg.

2.1.4.
Landbouw en visserij
2.1.4.1.
Landbouw
West-Vlaanderen is traditioneel een van de sterkste landbouwprovincies van het
land. Dit komt nochtans niet direct tot uiting in de begroting tijdens de
beschouwde periode: voor de uitgaven op de post landbouw en visserij is in de
gewone begroting gemiddeld 4% voorzien (tussen 3,49% in 1989 en 4,45% in
1992).
Niettemin vervult de provincie nog steeds een actieve rol in de bevordering van
de landbouw. Bij nader toezien blijkt tevens dat heel wat meer in deze sector
geïnvesteerd wordt dan de gewone begroting laat vermoeden. Speerpunt van de
provinciale betrokkenheid bij de land- en tuinbouw is het Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw te Beitem (Rumbeke).
Het initiatief hiertoe werd in de jaren vijftig genomen door gedeputeerde
Arthur Olivier (1892-1956). Het centrum werd op 3 oktober 1959 plechtig
ingehuldigd, aanvankelijk onder de naam "Onderzoek- en Voorlichtingscentrum
voor Nijverheidsteelten" en vanaf 1973 onder de huidige benaming
"Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw".
In de loop van zijn bestaan kende het centrum een aanzienlijke uitbreiding in
uitrusting en doelstellingen.
In de periode 1979-1995 werd onder meer onderzoek verricht in verband met
de teelt van consumptieaardappelen, glasgroenten (waardoor West-Vlaanderen in
1990 al 16,8 % van de totale Belgische glasgroenteproduktie realiseerde),
witloof (met een volledig nieuw witloofproefcentrum in 1992-1993),
champignons (met een nieuwe produktie-eenheid in 1987). Aldus wordt de
omschakeling bevorderd van de traditionele naar gespecialiseerde teelten met
betere toekomstmogelijkheden. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan
het aspect milieuzorg.
In de schoot van het Centrum werd in 1992 ook het Westvlaams Proefcentrum
voor de Akkerbouw v.z.w. opgericht, met als doel de akkerbouwers via praktijkgericht onderzoek en voorlichting te helpen een optimaal rendement te
bereiken. In dezelfde context moet ook de werking van het Comité voor de
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Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw
te Beitem (Rumbeke): hoofdgebouw.

Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw:
inwijding van de afdeling Witloof en Melkhygiëne op 11 april 1980 door
gouverneur Olivier Vanneste.
Rechts op de foto: toenmalig minister van Landbouw Albert Lavens.
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Melkkwaliteit gezien worden. Dit Comité, dat eveneens in het Centrum te
Beitem gevestigd is, begon zijn werkzaamheden al in 1956, maar werd in 1994
omgevormd tot een interprofessioneel controle-organisme dat beschikt over een
volledig uitgerust laboratorium.
Het Centrum participeerde voorts in het project 'uitwisseling van cursusfaciliteiten in land- en tuinbouw', in het kader van het Belgisch-Nederlands
samenwerkingsverband Euregio-Scheldemond. In 1993 en het voorjaar van
1994 werden vier cursussen ingericht rondom de teelt en bewaring van
aardappelen en één cursus over vollegronds-groenteteelt.
Om deze en nog talrijke andere initiatieven van het Centrum uit te voeren zijn
aanzienlijke investeringen én een adequate personeelsbezetting onontbeerlijk.
Wedden en vergoedingen van het personeel vindt men niet expliciet in de
begrotingen terug, omdat zij deel uitmaken van de post "provinciale
administratie". De investeringen daarentegen vindt men terug in de post
"landbouw en visserij" van de buitengewone begroting. In de periode
1979-1975 varieerden de ingeschreven bedragen van 17,3 miljoen tot
64,3 miljoen. Een aanzienlijk deel daarvan is jaarlijks voor Beitem bestemd.
2.1.4.2.
Visserij
Als kustprovincie is West-Vlaanderen uiteraard begaan met de zeevisserij.
De jongste jaren deden zich op dat terrein - vooral ingevolge Europese
richtlijnen - belangrijke evoluties voor, die de provincie noopten tot een
aanpassing van het beleid. De door de Europese Commissie opgelegde
inkrimping van de vissersvloot maakte de provinciale nieuwbouwpremie voor
vissersvaartuigen grotendeels zinloos. De provincieraad besliste dan ook om per
1 januari 1987 geen nieuwe premies meer toe te kennen. Officieel werd de
premie evenwel niet afgeschaft : in de provincieraadsvergadering van 30 oktober
1986 heette het dat het reglement terzake "bevroren" werd.
Teneinde de veroudering van de visserijvloot tegen te gaan besloot de
provincieraad op 23 oktober 1990 een subsidie toe te kennen voor de
modernisering van de kustvaartuigen, gebouwd vóór 1980.
Onder "kustvaartuigen" worden verstaan: vissersschepen van het kleinere type,
die een motorvermogen van maximaal 300 PK hebben en hoofdzakelijk of
uitsluitend aan kustvisserij doen (zgn. vaartuigen van klasse I en II). Dit deel
van de Belgische vissersvloot was op dat ogenblik het meest verouderd, wat niet
enkel een economisch nadeel vormde, maar tevens impliceerde dat de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op deze vaartuigen niet optimaal was.
Investeringen van minimaal 25.000 frank die een verbetering van de uitrusting
(voor visvangst en -behandeling), van de arbeidsomstandigheden of van de
veiligheid aan boord betekenden, werden voortaan ten belope van 10 % van de
gedane kosten gesubsidieerd (met een maximaal subsidiebedrag van 280.000
frank). In de begroting werd hiertoe een krediet van 1.200.000 frank voorzien.
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Enkele jaren later bleek dat van deze mogelijkheid onvoldoende gebruik
gemaakt werd. Daarom besloot de raad op 24 juni 1993 de maatregel te
verruimen en toepasbaar te maken op alle vissersschepen die in een Westvlaamse
haven ingeschreven zijn, althans voor wat betreft investeringen die een verbetering van de veiligheid beoogden .
Voorts participeert de provincie in het Fonds voor Scheepsjongens, dat bijdraagt
in de opleidingskosten van jonge matrozen, en wordt de werking gesteund van
het Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek . In 1991 werd met de steun
van de provincie in Zeebrugge gestart met het Nautisch Centrum. Via dit
opleidingsproject wordt kosteloos simulatie-apparatuur ter beschikking gesteld
om reeds varende schippers of stuurlui in opleiding vertrouwd te maken met de
navigatie- en visserijuitrusting aan boord van de moderne schepen.
Op 25 november 1994 tenslotte werd de eerste stap gezet tot de oprichting van
een Provinciaal Maritiem Instituut door de ondertekening van een intentieverklaring, en op 1 september 199 5 ging het nieuwe instituut van start. Het PMI
wordt gevormd door de fusie van drie bestaande zeevisserijscholen, die overgenomen werden van respectievelijk het Gemeenschapsonderwijs, het stedelijk
onderwijs van Oostende en het vrij gesubsidieerd onderwijs. Hierdoor wordt in
de provincie een vernieuwde zeevisserij-opleiding aangeboden die op de best
mogelijke wijze inspeelt op de noden van de arbeidsmarkt (zie ook hierna, punt
2.4 : Onderwijs) .

2.2.
Sociale zalcen
2.2.1.
Jeugdbeleid
Inhoudelijk was het door de provincieraad bekrachtigde beleid tot het eind van
de jaren tachtig in hoofdzaak financieel ondersteunend. Kernelementen vormden
de subsidiëring van de openluchtscholen of "vakantiekolonies", de speelpleinen
(zowel naar werking als naar kadervorming), de organisaties voor jeugdopleiding
(later : jeugdwerk) en de zgn. bivakhuizen. Ook initiatieven die jeugdwerkloosheid aanpakten konden in het begin van de beschouwde periode op
provinciale steun rekenen. Niettemin is de stijging van het totale bedrag dat in
de jeugdsector geïnvesteerd werd eerder gering te noemen, op dat van de
bivakhuizen na. Opvallend is eveneens dat de particuliere organisaties lange tijd
in hoofdzaak de doelgroep van het jeugdbeleid vormden.
Hoewel de begeleiding naar het niveau van de gemeenten en de gemeentelijke
jeugdraden reeds in 1980 een schuchtere start nam met regionale
bijeenkomsten, voorbereid vanuit de Provinciale Jeugdraad in samenwerking
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met de administratie, breekt dit accent ten volle door vanaf 1990.
Onder impuls van decretale regelingen aangaande de inspraak in het
gemeentelijk cultuurbeleid en het voeren van een gemeentelijk jeugdbeleid via
jeugdwerkbeleidsplannen, heeft de provinciale overheid de begeleiding op zich
genomen, zowel naar schepenen als naar ambtenaren toe. Dit gebeurde eerst via
studiedagen over gemeentelijk jeugdbeleid en vervolgens via nieuwsbrieven,
overleggroepen en toelichting in de gemeenten. Intergemeentelijke
samenwerking werd door de provincie gestimuleerd.
Door de stijging van de werkingsuitgaven en de personeelsinzet vanaf 1991
werd het aanvankelijk aarzelend eigen initiatief versterkt in tal van coördinatieen informatieprojecten, zoals Roefel, de brochures Waar slapen we vannacht en
18+ ... meerderjarig dus, en andere. Intense contacten met het buitenland lieten
ook toe vanop het provinciaal niveau internationale uitwisseling te stimuleren.
In de aanvangsperiode was dat met Zeeland, later eveneens met Westfalen-Lippe
(zie ook infra, punt 2.6: samenwerking met het buitenland).
Gedurende de beschreven periode blijkt de toegenomen werking van de raad
eveneens uit het feit dat steeds meer aspecten door middel van een provinciaal
reglement werden geregeld.
Op het einde van de verslagperiode werd de nood aan gepaste vormingsaccomodatie voor de jeugd in West-Vlaanderen onderzocht, vanuit de verwachting
dat een provinciaal initiatief in de toekomst niet ongepast zal zijn.
2.2.2.
Sociale en gezinsvoorzieningen :
doorbraak naar een actief welzijnsbeleid
De wat traditionele benaming van het hoofdstuk uit de provinciale begroting
dat betrekking heeft op het provinciaal welzijnsbeleid, laat ten onrechte het
vermoeden ontstaan dat enkel en alleen sociale voorzieningen het voorwerp van
het beleid zouden vormen.
Door de provincieraad van West-Vlaanderen werd in de periode 1978-1995 de
budgettaire mogelijkheid geschapen en werden provinciale reglementen
uitgevaardigd, waarbij ook individuele burgers onder bepaalde voorwaarden een
provinciale toelage konden ontvangen. Zo worden onder meer sociaalpedagogische toelagen verstrekt als tussenkomst in de opvoeding thuis van een
gehandicapt kind en wordt tussenkomst verleend bij de eerste gezinsuitrusting
van personen met een handicap die een gezin vormen. Zowel senioren, personen
met een handicap als langdurig zieken kunnen een beroep doen op tussenkomst
in de kosten van een telefoontoestel en indien nodig eveneens van een personenalarmtoestel. Tenslotte zijn er de tussenkomsten in de kosten van verstrekte
gezinshulp naar aanleiding van bepaalde crisissituaties in de gezinssfeer.
De welzijnssector in West-Vlaanderen kenmerkt zich door de grote zin voor
initiatief van zowel de private als de openbare sector. De provincieraad heeft dan
ook hierop ingespeeld en hiertoe diverse nieuwe begrotingsartikelen voorzien,
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teneinde een algemene tussenkomst of steun in bepaalde werkingsuitgaven te
verlenen, dan wel specifieke en vernieuwende initiatieven te ondersteunen.
Grote trends in deze steunverlening zijn een toenemende diversificatie in de
ondersteunde initiatieven, een toenemende aandac ht voor de subsidiëring van
een vernieuwende aanpak in de welzijnswereld en de grotere aandacht voor de
thuiszorg en ambulante dienstverlening over de diverse sectoren heen naarmate
we dichter het einde van de beschouwde periode naderen.
Op gevaar af van onvolledig te zijn, volgen hierna een aantal voorbeelden van
deze evolutie, vooral wat betreft materies waarin de bakens door de raad via een
reglement weren uitgezet :
- de betoelaging van experimenten inzake flexibele sociale tewerkstelling voor
gehandicapten en de betoelaging van structurele programma's gericht op de
zwakste werknemers van de beschutte werkplaatsen;
- initiatieven van begeleid en zelfstandig wonen voor personen met een
handicap;
- betoelaging van startende en experimentele initiatieven in de bijzondere
jeugdbijstand;
- de stijging van de provinciale tussenkomst per gepresteerd uur door de
diensten voor gezins- en bejaardenhulp van 9 ,7 frank per uur naar 23 frank
per uur en de provinciale stimulansen naar kortverblijf, dagverzorgingscentra
en aanvullende thuiszorg of oppashulp ter ondersteuning van de thuishulp;
- de prijzen Welzijns- en Gezondheidszorg (eerste toekenning 1988) en het
Provinciaal Kansenfonds ( 1993, operationeel vanaf 1994 ); de prijzen
bekronen de personen of organisaties die zich verdienstelijk maken door
middel van bijzondere en vernieuwende initiatieven, terwijl het Kansenfonds
poogt algemeen kansenscheppende projecten in de welzijnssector en projecten
die kansarmoede via integrale aanpak bestrijden, een éénmalige steun te geven
met een stimulerende premie of een renteloze lening.
De steun aan sociale voorzieningen zou onvolledig zijn zonder het luik
infrastructuurbetoelaging te vermelden, dat evolueerde van bijna 50 miljoen
frank in 1978 tot meer dan het dubbele in 1994. In 1978 hadden drie van de
acht begrotingsartikelen betrekking op instellingen voor verblijf, tewerkstelling
en/of revalidatie van personen met een handicap . Deze drie artikelen slorpten
niet minder dan twee derden van de infrastructuurtoelagen op. In de jongste
jaren is de toestand volledig veranderd. Ongeveer 60 % van de uitgaven gaan in
1994 naar diverse infrastructuurtoelagen voor voorzieningen voor senioren,
tegenover nog slechts ± 30 % naar voorzieningen voor gehandicapte personen.
Ook hier beïnvloedt de toenemende bevolkingsvergrij zing het beleid meer en
meer.
De provincie West-Vlaanderen heeft evenwel ook zelf initiatieven in dit
beleidsdomein genomen. Er dient hier een onderscheid gemaakt tussen
bouwinitiatieven en andere.
Het Provinciaal Bezigheidshome Gits, een tehuis voor 48 volwassen
hoofdzakelijk motorisch gehandicapten, werd in 1981 geopend. De provincie
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Provinciaal Bezigheidshome voor volwassen gehandicapten in Gits:
eerste steenlegging op 9 november 1978. Het gebouw werd in 1981 in gebruik
genomen.

Het Provinciaal Instituut voor Diep-Oligofrenen in Sint-Michiels werd
in 1986 in gebruik genomen en kreeg in 1996 een nieuwe naam: ))Ons Er.f).
Op de foto: één van de paviljoenen.
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Dienstencentrum Diksmuide:
plechtige opening op 2 oktober 1980.
Links: Hendrik Laridon, provincieraadslid en burgemeester van Diksmuide.
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fungeerde als bouwheer en vertrouwde het beheer toe aan een provinciale vereniging zonder winstoogmerk. De specifieke huisvestingsproblematiek van diep
oligofrene gehandicapten leidde tot een grondig voorbereid tweede initiatief,
met name het Provinciaal Instituut voor Diep-Oligofrenen - afgekort PIDO dat in april 1986 werd opengesteld. De uitbating werd eveneens aan een v.z.w.
toevertrouwd, die daartoe op 2 april 1985 in het Provinciaal Hof werd
opgericht.
De studie van de woonsituatie van motorisch gehandicapten bracht dan weer de
moeilijke problematiek van meervoudig en motorisch gehandicapte personen
aan de oppervlakte. Eén en ander leidde tot de principiële goedkeuring door de
provincieraad van de plannen voor een kleinschalig woonproject met aangepaste
verzorging, dat gevestigd wordt in Emelgem (Izegem) en beheerd zal worden
door de v.z.w. Provinciaal Bezigheidshome te Gits. Binnen het seniorenbeleid
gaf de provincieraad zijn goedkeuring aan de voortzetting van de politiek van
versteviging van provinciale dienstencentra in de hoofdplaats van elk
arrondissement. Zo werden de centra van Diksmuide (1980), Oostende (1984),
Kortrijk ( 1986) en Veurne ( 1992) aan de reeds functionerende centra te
Brugge, Ieper, Tielt en Roeselare toegevoegd (zie ook hierboven, punt 2.1.3.2:
provinciale gebouwen). Hun beheer werd aan de plaatselijke overheid
toevertrouwd. Eveneens in 1992 werd de eigendom van de vijf oudste centra
aan de plaatselijke overheden overgedragen. De toename van de door de raad op
de begroting voorziene werkingskosten heeft geresulteerd in een stijging en
differentiatie van de eigen initiatieven ten opzichte van 1978. In dat jaar
vormden de werkingskosten van de dienstencentra alsmede vergoedingen en
kosten voor inrichting van dienstverlening in de bejaardenzorg het voornaamste
accent. De oprichting van de Provinciale Welzijnscommissie eind 1983 heeft
bijgedragen tot een activering van het provinciaal welzijnsbeleid en een verdieping via de studie van diverse problematieken in samenwerking met diverse
deelsectorcommissies. De nieuwe OCMW-wet in 1976 was aanleiding voor de
provincie om een vormingsproject op te zetten, gericht op de maatschappelijke
werkers van deze besturen. Door middel van studiedagen en regionale
bijeenkomsten worden actuele punten van de dienstverlening uitgediept.
Naar aanleiding van de hersamenstelling van een aantal OCMW-raden na de verkiezingen worden ook vormingsinitiatieven voor mandatarissen ingericht.
Onder de eigen initiatieven van het provinciebestuur kunnen tenslotte nog
diverse studiedagen en publikaties (waaronder ook folders) gerekend worden,
alsook sensibiliseringscampagnes zoals Zeg eens ... Senior. Een directe resultante
van genoemde campagne is het Westvlaams Overleg Adviesraden voor Senioren,
dat de begeleiding van lokale inspraakvormen naar senioren toe beoogt.
Voorts werd in de beschouwde periode de Provinciale Welzijnsbibliotheek als
gespecialiseerd documentatiecentrum verder uitgebouwd.
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2.2.3.
Gezondheidszorg
Tot het einde van de jaren tachtig vond het provinciaal gezondheidsbeleid vooral uitdrukking in de gerichte financ iële betoelaging van de werking van verenigingen . Slechts de toelagen verstrekt aan de diensten voor geestelijke
gezondheidszorg werden geregeld door een provinciaal reglement. Een ander
accent in het beleid vormde de aandacht voor de werking van verenigingen in
verband met sociale en preventieve gezondheidszorg, dringende medische
hulpverlening en preventieve luchtkuren . Deze laatste worden ondertussen niet
langer betoelaagd. Wat de dringende medische hulpverlening betreft werd, naast
de gewone werking van het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening
(die bestaat in het sensibiliseren naar E.H.B.0.-hulpverlening toe), vanaf 1987
ook een essentiële bijdrage geleverd voor de continuïteit van hulp door middel
van helikoptervervoer. Dankzij een bijkomende provinciale toelage kon de
helihulp ook in de drukke zomermaanden zijn werking voortzetten. Tengevolge
van de opschorting van het provinciaal reglement betreffende de betoelaging
aan privé-organismen en OCMW's voor het oprichten, uitbreiden en verbouwen
van verpleeginrichtingen voor chronisch zieken en V-instellingen, werden de
infrastructuurtoelagen in dit beleidsdomein opgeschort.
Vanaf 1991 komen meer en meer eigen initiatieven tot stand, die gericht zijn op
preventie, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. Voorbeelden hiervan zijn de
themadagen verslaving en preventie (1991) en het project primaire
kankerpreventie in samenwerking met de lokale besturen (1993-1994).
Vanaf 1994 worden door de provincieraad op vraag van de Vlaamse
Gemeenschap bovendien werkmiddelen en personeel voorzien voor de
opsporing van baarmoederhalskanker.

2.2.4.
Huisvesting
Op het vlak van de huisvesting is hier in de eerste plaats het provinciaal
reglement betreffende bodembeleid en huisvesting uit 1976 van belang.
Na de invoering van dit reglement in oktober 1976 - dus kort voor het begin
van de periode waarover dit boek handelt - blijven zelfs nog een tijdlang de
tussenkomsten van het nieuwe en het vorige reglement naast elkaar bestaan .
Nog enkele jaren worden ingevolge de opgeheven reglementeringen toelagen
verstrekt voor het betrekken van huurwoningen door grote en uitgebloeide
gezinnen en voor de vervanging van oude door nieuwe bedrijfswoningen in de
landbouwsector.
De tussenkomsten van het reglement van 19 oktober 1976 zijn in aanvang
gericht op diverse doelstellingen :
1. de bevordering van eigendomsverwerving door middel van provinciale
aanvullende leningen voor de aankoop of nieuwbouw van woningen;
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Perconferentie over de provinciale sportdag voor gehandicapten, 7 mei 1990.
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2. de verbetering, respectievelijk gezondmaking van verbeterbare woningen in
de provincie door middel van premies aan particulieren en sociale bouwmaatschappijen en verbeteringsleningen voor particulieren;
3. de strijd tegen krotwoningen door middel van een wederhuisvestingspremie
voor het verlaten van dergelijke woningen en de nieuwbouwpremie voor het
bouwen van en gezonde woning in vervanging van een krotwoning;
4. het bevorderen van aangepaste huisvesting voor personen met een handicap;
5. een prijzenregelend beleid t.a.v. de aankoop en het bouwrijp maken van
sociale kavels door gemeenten en intercommunales die een sociaal
grondbeleid voeren, door middel van een tussenkomst in de intrestlasten.
Diverse redenen noopten er evenwel toe deze laatste doelstelling vanaf 1985
te verlaten.
Vanaf 1980 werden ingevolge de invoering van het provinciaal reglement
betreffende de toekenning van bouwgrondleningen een tijdlang goedkope
leningen toegekend aan particulieren, evenwel zonder groot succes, zodat na
korte tijd het reglement werd opgeheven.
Eind 1986 werden de premies aan bouwmaatschappijen voor sanering van hun
woonpatrimonium opgeheven . Budgettaire redenen leidden eveneens tot
afschaffing van de 2 % tussenkomst in de rentelast van provinciale huisvestingsleningen, hetgeen een forse daling van het aantal aanvragen en meteen het einde
van de stimulerende kracht van deze beleidsmaatregel tot gevolg had.
Begin 1987 werd in West-Vlaanderen, als eerste der Vlaamse provincies en vóór
een identieke maatregel van de Vlaamse Gemeenschap, een premie voor de
aanpassing van woningen van senioren ingevoerd als bijkomende stimulans voor
het thuiswonen van deze bevolkingsgroep.
In samenwerking met de Provinciale Werkgroep Huisvesting werd vanaf 1987
de vorming van lokale huisvestingsambtenaren en -consulenten een constante in
het provinciaal huisvestingsbeleid.

2.2.5.
Ontwikkelingssamenwerking
Vermeldenswaard binnen dit beleidsdomein is de constante naar ondersteuning
van ontwikkelingsprojecten die onder verantwoordelijkheid van Westvlamingen
in de Wereld worden opgezet. Vanaf 1990 bereiken de daartoe door de
provincieraad voorziene kredieten 0,7 % van de gewone begrotingsuitgaven: een
prestatie waar de provinciale overheid trots mag op zijn.
Vanaf 1992 regelt de provincieraad de betoelaging van Westvlaamse Derde
Wereldorganisaties die de sensibilisering van de bevolking als doelstelling
hebben . De werkingsuitgaven die op het einde van de beschouwde periode in de
begroting werden opgenomen, laten toe eigen initiatieven te ontwikkelen,
gericht op sensibilisering van het grote publiek en op de vorming van schepenen
en lokale besturen op het vlak van gemeentelijk ontwikkelingsbeleid.
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Deze inspanningen vinden hun bekroning als de provincieraad begin 1995 de
aankoop goedkeurt van een voormalig schoolgebouw te Roeselare om er,
in samenwerking met de niet-gouvernementele organisaties en het Kinderwereldatelier Antwerpen, een provinciaal educatief centrum te vestigen. Door
middel van een inleefatelier zullen schoolkinderen zich actief derde wereldsituaties kunnen voorstellen, waardoor hun mundiale vorming een sterke impuls
zal krijgen.

2.2.6.
Emancipatie
2.2.6.1.
De provinciale Werkgroep Emancipatiebeleid: uitgangspunten
en vaststellingen
In de afgelopen tien jaar heeft zich een verscheidenheid aan opvattingen
ontwikkeld omtrent de oorzaken en mogelijke bestrijdingswijzen van de
achterstandsposities van vrouwen. De heersende opvattingen hebben in de loop
der jaren andere accenten gekregen en nog steeds wordt gewerkt aan het
aanscherpen van de analyse en het ontwikkelen van meer effectieve strategieën.
Centraal staat de overtuiging dat vrouwen lagere posities bekleden dan mannen,
lager worden gewaardeerd en minder invloed hebben op de maatschappij.
De overheid kan zich de vraag stellen in hoeverre zij deze positie al dan niet in
stand houdt en in welke mate zij de ongelijkheden die vrouwen ondervinden
moet bestrijden. Niet alleen dient in individuele gevallen discriminatie
tegengegaan te worden, ook moeten structurele oorzaken weggenomen worden.
Daarnaast zal de overheid een actieve rol spelen om het emancipatieproces te
bevorderen.
Dit kan door voorwaarden te scheppen om het proces voortgang te doen vinden
(bij voorbeeld door het ondersteunen van initiatieven), er zelf voor te zorgen
geen belemmerende factor te zijn (bij voorbeeld via wegnemen van discriminatoire wetgeving), stimulerend en initiërend op te treden (bij voorbeeld via
voorlichting) en een voorbeeldfunctie te vervullen (bij voorbeeld door het
voeren van een eigen gelijke-kansenbeleid).

2.2.6.2.
Oprichting van de Werkgroep
Eind 1986 werd door de Provincieraad van West-Vlaanderen de wens uitgedrukt
om een duidelijk beleid te voeren ten aanzien van gelijke kansen voor vrouwen
in de provincie. Daarop besliste de bestendige deputatie een Werkgroep
Emancipatiebeleid op te richten met als doel de gelijke kansen van de vrouw te
bevorderen. De werkgroep bestaat uit vrouwelijke provincieraadsleden en is dan
ook pluralistisch samengesteld.
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Door de Provinciale Werkgroep Emancipatiebeleid worden volgende algemene
doelstellingen gehanteerd voor het emancipatiebeleid :
1. Wegnemen van rolbeperkingen voor vrouwen en mannen.
2. Inhalen van achterstanden
- bij vrouwen in de maatschappelijke emancipatie;
- bij mannen in participatie in de persoonlijke levenssfeer.
3. Bevorderen van waardering van eigenschappen en kwaliteiten die tot nu toe
traditioneel aan het vrouw-zijn worden gekoppeld.
De algemene doelstellingen vertalen zich in een definitie die de Provinciale
Werkgroep Emancipatiebeleid vanaf het begin heeft gehanteerd. Het provinciaal
beleid inzake gelijke kansen streeft naar gelijkwaardigheid van man en vrouw in
het gezin, in de wetgeving en op alle terreinen van de samenleving. Dat houdt
in dat bestaande discriminaties worden bestreden en traditionele rollenpatronen
worden doorbroken.
De werkgroep is van mening dat vrouwen zelf hun leven inhoud moeten kunnen
geven, elke vrouw moet voor zichzelf uitmaken of ze wil emanciperen; ze moet
haar bewustwording en ontvoogding in eigen handen nemen.
Vrouwen moeten economisch onafhankelijk kunnen worden. Het is niet zo dat
de vrouw in een periode van economisch laagconjunctuur naar de haard moet
worden verwezen en in een periode van hoogconjunctuur opnieuw dringend
moet worden ingeschakeld.
Tot slot moet aandacht gaan naar de specifieke relatie vrouw - moederschap en
gezin. De vrouw heeft recht op een eigen leven ook als ze kinderen heeft,
als ze kleine kinderen heeft, als ze grootouder is. De maatschappij moet ze
daarbij ondersteunen .

2.2.6.3.
Middelen en acties
Het provinciaal Gelijke- Kansen beleid is opgebouwd rond een aantal
krachtlijnen.
Het bestrijden van onrechtvaardige verschillen op grond van sekse en het
bevorderen van gelijkheid van mannen en vrouwen binnen de maatschappelijke arbeidsverdeling. Dit gebeurt onder meer via het uitwerken van een
gelijke-kansenplan voor de ambtenaren van het provinciebestuur, waarbij
positieve actie worden gevoerd met als doel de feitelijke achterstand van
vrouwen in de beroepssituatie weg te werken. Daarnaast is er het actieproject
"Begeleiden van gemeenten inzake gelijke-kansenplan", waarbij gemeenten en
OCMW's worden begeleid en ondersteund bij het uitvoeren van hun gelijkekansenbeleid . Dit project loopt in samenwerking met de Minister van GelijkeKansenbeleid.
- Het verschaffen van informatie en het verwerven van inzicht in de maatschappelijke oorzaak van de traditionele rolverdeling tussen vrouwen en mannen,
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In 1994 stelde de Provinciale Dienst Emancipatiebeleid onder meer de brochure
11
Kies voor evenwicht in u1v jury 11 samen. Hierin vinden besturen en instellingen
die op zoek zijn naar deskundige vrouwen voor het samenstellen van een
examenjury een overzicht van de geschikte kandidaat-juryleden.
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in de weerstanden die verandering in deze verdeling oproepen en in
mogelijkheden om veranderingen in gewenste zin te bereiken .
Deze doelstelling wordt uitgewerkt in de organisatie van de jaarlijkse
lessencyclus "Vrouwen Vandaag" en in de systematische ondersteuning van
het gemeentelijk emancipatie- en gelijke-kansenbeleid door het jaarlijks
organiseren van een studiedag voor ambtenaren eu mandatarissen over een
actueel thema binnen het Emancipatiebeleid.
- Het bestrijden van vooroordelen betreffende de zogenaamde "vrouwelijke
eigenschappen" en het bestrijden van seksueel geweld tegen vrouwen.
Hiervoor is er het coördinatieproject inzake fysiek en seksueel geweld tegen
vrouwen, dat als doel heeft de opvang van vrouwen die slachtoffer zijn van
geweld te optimaliseren. Het project is een initiatief dat loopt in
samenwerking met de Minister van Gelijke-Kansenbeleid.
- Het bevorderen van deelname van vrouwen aan opleidingen voor functies en
op terreinen van het maatschappelijk leven waar zij ondervertegenwoordigd
zijn. Hierin kadert bij voorbeeld de samenwerking met de socio-culturele
vrouwenverenigingen en de sensibiliseringscampagne "Gelijke kansen voor
meisjes en jongens in het metaalonderwijs" .
Op het terrein van politiek, openbaar leven en maatschappelijk leven speelt de
vrouw nog steeds een bescheiden rol. De belemmering voor actieve participatie
van vrouwen moet gezocht worden in de blokkades die in het algemeen gelden
ten aanzien van de deelname van vrouwen aan het maatschappelijk leven en in
de mate van deelname van mannen aan het gezinsleven. Voorwaarde voor verandering is dat vrouwen zich bewust worden van de maatschappelijke
ongelijkheid en de oorzaken hiervoor. Wanneer de oorzaken duidelijk zijn,
kunnen activiteiten ondernomen kunnen worden om in deze situatie verandering te brengen. Aan welke definitie van emancipatie men ook de voorkeur
geeft en welke persoonlijke elementen erin gelegd worden, emancipatie kan
samengevat worden in een algemene doelstelling. "Emancipatie is een
levenshouding voor mannen en vrouwen . De bevestiging dat man en vrouw
gelijkwaardig zijn maakt deel uit van een levensfilosofie die tenslotte niets anders
is dan het invullen van de houding van respect voor de andere die ieder
menselijk wezen voor een ander menselijk wezen zou moeten opbrengen".
Deze doelstelling is dan ook het uitgangspunt van de werking van de Provinciale
Werkgroep Emancipatiebeleid in het verleden en voor de toekomst.
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2.3.
Leefmilieu

De provincieraad van West-Vlaanderen laat zich sinds geruime tijd in met het
thema leefmilieu. Het probleem van waterschaarste b.v. was reeds aan de orde in
1959. De raad heeft (zowel vóór als tijdens de hier beschouwde periode
1978-199 5) geregeld studieopdrachten toevertrouwd aan het Westvlaams
Ekonomisch Studiebureau, teneinde bepaalde milieuaspecten, zoals de kwaliteit
van de buitenlucht of de afvalwaterproblematiek, nader te kunnen onderzoeken.
Voorbeelden hiervan zijn de studie over de kwaliteit van de buitenlucht uit 1974
(hernomen in 1982) en de studie Leefmilieu-Afvalwater (gestart in de periode
1971-1973). In de periode 1970 werd ook de 7de Afdeling opgericht als onderdeel van het centraal kader van het provinciebestuur. Deze afdeling werd belast
met de dossiers inzake het bouwen, verkavelen, hinderlijke inrichtingen,
grondbeleid, huisvesting, recreatie en groenbeleid. Vanaf 1994 werden de
bevoegdheden van de 7 de Afdeling overgenomen door de huidige Directie
Milieu, Ruimtelijke Ordening, Natuur en Recreatie.
Het huidig milieubeleid van de provincie krijgt gestalte via diverse directies,
diensten en instellingen. Behalve de reeds genoemde Directie Milieu,
Ruimtelijke Ordening, Natuur en Recreatie, zijn daarbij betrokken:
de Dienst Overheidsopdrachten en Patrimonium, de Provinciale Technische
Dienst, de Provinciale Industriële Hogeschool (thans Hogeschool
West-Vlaanderen - VAH - Departement Provinciale Industriële Hogeschool),
het Provinciaal Onderzoek- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw
en het Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu v.z.w.
De rol van de provincie is niet voor alle aspecten van het milieubeleid even
groot. Voor sommige ervan is die rol zelfs eerder beperkt te noemen.
Hierna volgen enkele thema's die het gevoerde milieubeleid illustreren.

2.3.1.
Verwerking van vaste afvalstoffen
De verwerking van vaste afval, en met name van huisvuil, is één van die
terreinen waar de rol van de provincie vooralsnog vrij beperkt is.
De bevoegdheid voor het beheer van de afvalstoffen ligt sinds het Afvalstoffendecreet van 1981 bij het Vlaamse Gewest. De Provincie heeft enkel de
bevoegdheid om de vergunningen voor de afvalverwerkende bedrijven te
verlenen. Sedert het decreet van 20 april 1994 wordt het belang van het
provinciale niveau erkend inzake het afvalstoffenbeleid, hoewel de provincieraad
als zodanig nog niet wordt vernoemd.
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Met betrekking tot de afvalproblematiek dient voorts vermeld dat de provincie
ook sensibilisatie-akties heeft gevoerd. De raad heeft vanaf de tweede helft van
de jaren zeventig de nodige kredieten goedgekeurd om educatieve
milieucampagnes te voeren (zie ook hierna, punt 2 .3.8) . In de toekomst zullen
dergelijke educatieve initiatieven verder worden uitgediept (cf. het besluit van de
Raad van 11 mei 1995 tot oprichting van een Provinciale Dienst Natuur- en
Milieu-educatie, afgekort NME).
Verder kan aangestipt worden dat de ondertekening van een provinciaal
milieuconvenant (afgesloten tussen het Vlaamse Gewest en de provincie
West-Vlaanderen) met goedkeuring van de provincieraad leidt tot de ondersteuning van gemeenten - via provinciale milieucoördinatoren - onder meer op
het vlak van hun afvalbeleid.
2.3.2.
Openbare drinkwatervoorziening
Door de steeds toenemende vraag naar drinkwater werd op het einde van de
jaren '70 duidelijk dat de bestaande voorzieningen ontoereikend waren. In 1982
werd daarom door de provincieraad beslist dat de winning van drinkwater uit
oppervlaktewater moest verruimd worden, o.a. door het optimaliseren van de
winning uit de IJzer en door het opvangen van water uit het kanaal KortrijkBossuit, waarbij de vijver in het provinciaal domein "de Gavers" als
doorstroombekken zou worden ingeschakeld. Deze laatste winning ging van
start in het voorjaar van 1995 en wordt uitgevoerd door de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) .
De verantwoordelijkheid voor de drinkwatervoorziening berust nu hoofdzakelijk
bij de Vlaamse Overheid. De provincieraad verleent wel toelagen (via een
reglement) aan personen die niet kunnen aansluiten op het drinkwaternet en
daarom aangewezen zijn op een eigen waterwinning; daarnaast worden
subsidies verleend aan de gemeenten voor de uitbreiding van het openbaar
waterleidingnet in de landelijke gedeelten van de gemeenten.
Met de bedoeling een einde te maken aan de verontreiniging van de oppervlaktewateren verleende de provincie aanvankelijk toelagen aan de gemeenten voor
de aanleg van de zuiverings- en collecteringsinfrastructuur. Nadien participeerde
zij in de werkingskosten en in de kapitalen van de Waterzuiveringsmaatschappij
van het Kustbekken en later ook van de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij.
De opheffing van deze maatschappijen en de overdracht van de meeste van hun
bevoegdheden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in 1991 had voor
gevolg dat de provincieraad voortaan geen directe impact meer heeft op de
sanering van het oppervlaktewater.
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2.3.3.
Bestrijding van bodemverontreiniging
Verder dient herinnerd te worden aan de financiële inspanningen van de
provincieraad om vanaf 1 september 1993 de nodige kredieten vrij te maken
voor een inventaris van de bodemverontreiniging in West-Vlaanderen.
Door het provinciebestuur en OVAM (de Openbare Afvalstoffenmaatschappij)
werd aan WITAB de opdracht gegeven om een inventaris van de verontreinigde
sites op te stellen ( de zogenaamde black points). Deze studie is nog in
uitvoering, doch nu reeds is het duidelijk dat er meer verontreinigde plaatsen
zijn dan men verwachtte. Er is evenwel een belangrijk onderscheid te maken
tussen de verschillende sites inzake graad van verontreiniging. Het is nog te
vroeg om reeds conclusies te trekken. Deze inventaris is een belangrijk
werkinstrument bij de uitvoering van de doelstellingen vervat in het decreet van
22 februari 1995 van de Vlaamse Raad inzake de bodemverontreiniging en
-sanermg.

2.3.4.
Milieuvergunningen
Voorts verloopt het concrete milieubeleid en de uitvoering van de milieuwetten
en -decreten voor een belangrijk gedeelte via het verlenen van vergunningen aan
bedrijven en particulieren. Zowel het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB) als het Milieuvergunningsdecreet van 19 8 5 beschouwden de
bestendige deputatie als een uitvoeringsorgaan van de federale of de Vlaamse
overheid bij het toekennen van milieuvergunningen voor klasse !-bedrijven,
alsook bij het behandelen van bepaalde beroepen. Het weze beklemtoond dat de
provincieraad als zodanig niet tussenkomt in deze medebewindstaak, doch wel
geconfronteerd wordt met de personeelskosten en de infrastructuuruitgaven
(milieudatabank): sedert meerdere decennia heeft de raad hier een
merkwaardige loyauteit aan de dag gelegd, aangezien deze taken steeds op een
onberispelijke manier werden uitgevoerd. Ten titel van illustratie kan vermeld
worden dat er ongeveer 11.000 exploitatievergunningen in toepassing van het
ARAB en ongeveer 500 afvalstoffen-vergunningen verstrekt werden, terwijl er
ook nog 5.000 aangiften zijn voor veehouderijen in toepassing van het ARAB.
Sedert 1 september 1991, de datum waarop VLAREM I in werking trad, zijn er
reeds 3.000 klasse !-aanvragen en 300 beroepen afgehandeld. Behalve voor de
milieuvergunningen is de bestendige deputatie ook bevoegd voor bepaalde
winningen van grondwater en voor zekere klassen van toestellen die ioniserende
stralingen uitzenden.

Hoofdstuk 2 / Leefmilieu •

315

2.3.5.
Stedebouw en ruimtelijke ordening
De wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de stedebouw en de
ruimtelijke ordening, betekende een mijlpaal op het vlak van de planning en van
het vergunningensysteem . De wet wordt nog steeds beschouwd als een
uitstekend instrument, doch de uitvoering laat te wensen over : de streekplannen
zijn dode letter gebleven, de gemeentelijke plannen van aanleg ( algemene en bij zondere) zijn wellicht onvoldoende systematisch gebruikt als planningsinstrument en de gewestplannen dateren uit de periode 1976-1979 .
De provinciale overheid heeft bij de totstandkoming van deze plannen wel
degelijk een belangrijke ro l gespeeld via het voorbereidend studiemateriaal van
Studex en het WES. De gewestplannen zijn thans aan herziening toe.
De provincieraad van West-Vlaanderen heeft sedert 1991 aanzienlijke kredieten
vastgelegd om te komen tot een actualisering van de stedebouwkundige
planning, vooral via structuurplannen. Om een trendbreuk te realiseren wordt
door de provincie een duidelijk actieplan vooropgesteld dat past in haar
bevoegdheid inzake ruimtelijke ordening en stedebouw. Dit plan omvat een
drietal elementen : de structuurplanning, het wegennet en de afhandeling van
bouwberoepen. Op het niveau van het Vlaamse Gewest wordt een herziening
van de actuele stedebouwwet voorbereid. In 1991 heeft de provinciale overheid
in de structuurplannin g het middel gezien om haar bijdrage te leveren tot de
verbetering van de ruimtelijke ordening in West-Vlaanderen . In opdracht van
het provinciebestuur werd in 1991 aan het Westvlaams Economisch
Studiebureau (WES) de opdracht gegeven voor de opmaak van drie structuurplannen: Kustzone , zone Roeselare -Kortrijk-Tielt (zone zuidoost), zone
Ieper-Diksmuide-Poperinge (zone zuidwest) . Deze structuurplannen vormen het
beleidsinstrument bij uitstek, waarbij het provinciebestuur zowel op korte als op
lange termijn richtinggevend kan zijn op het vlak van de ruimtelijke ordening.
Deze planning zal trouwens ook gevolgen hebben voor het groen- en
milieubeleid . Prioritair werd het voorontwerp Structuurplan Kustzone uitgewerkt.
Het Provinciebestuur doet hierbij een beroep op het Bureau voor Communicatie CIBE v.z.w. om het structuurplan bekend te maken, dit zowel naar de
gemeentebesturen als naar de ruime bevolking toe. Wat de provincie overstijgt
zal worden vastgelegd in het Structuurplan Vlaanderen. Net als voor de drie
deelplannen voor West-Vlaanderen wordt een planperiode tot het jaar 2007
vooropgesteld. Een periodieke evalu atie zal worden voorzien, eventueel met
mogelijkheid tot herziening. Op het vlak van het medebewind dient hier gewag
gemaakt van de medewerking van de provincieraad via het terbeschikkingstellen
van provinciaal personeel voor de advisering van de bijzondere plannen van
aanleg door de bestendige deputatie, alsmede voor de afhandeling van de
dossiers inzake de bouw- en verkavelingsberoepen. De provincie WestVlaanderen handelt deze dossiers af binnen de wettelijk voorziene termijnen,
hetgeen uiteraard ten goede komt aan de bewoners en het bedrijfsleven.
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Al in het begin van de jaren tachtig publiceerde de provincie West- Vlaanderen
een eerste reeks informatieve folders over de provinciale domeinen.
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In het voorjaar van 1993 startte de provincie met de uitgave van een nieuwe reeks
folders over de provinciale domeinen.
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Provinciaal domein Tillegem (Sint-Michiels).
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Provinciaal domein De Gavers (Harelbeke/Deerlijk).
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2.3.6.
Groenbeleid
Het provinciale >groenbeleid>> is reeds aan zijn vierde decennium toe.
De provincieraad heeft hierbij steeds een cruciale rol gespeeld. De aankoop van
48 hectare Tillegembos in 1963 was een vroege start van een beleid, dat vanaf
de beginjaren '70 goed op gang kwam. Het Lippensgoed-Bulskampveld
(201 ha) werd aangekocht en de Paling beek ( 65 ha) opengesteld. Met de
uitbouw van de Gavers werd in 1974, met de verwerving van de vijver en
aangrenzende gronden (80 ha), begonnen. Het Sterrebos (27 ha) werd op het
einde van de jaren '70 opengesteld. In de jaren '80 volgden 't Veld (38 ha), de
uitbreiding van het Tillegembos ( + 35 ha), de uitbreiding van de Palingbeek
( + 11 ha), de verdere uitbouw van de Gavers en de definitieve verwerving van
20 ha Sterrebos. Met het in huur nemen van diverse vroegere spoorwegbeddingen werd een eerste stap gezet tot het behoud van deze recreatief en
natuureducatief interessante "groene linten".
Van 1990 tot 1995 kwam het aankoopbeleid terug in een stroomversnelling.
Het Lippensgoed-Bulskampveld werd ± 17 ha groter. De Palingbeek groeide in
1994 met± 23 ha tot tegen de 100 ha; in 1995 kwamen er nog eens 9,5 ha bij,
alsmede 29 ha Molenbos. In de Gavers werden het Reigerbos en aangrenzende
weiden gekocht (8 ha). Tillegem groeide met 2 ha aan. Voor begin 1996 zijn
bovendien de verwerving voorzien van een belangrijk gedeelte van de
Kemmelberg (21 ha) en van 200 ha Gasthuisbossen te Ieper (deze laatste in
erfpacht). Twee nieuwe domeinen kwamen tot stand: d'Aertrycke te Torhout en
de Baliekouter te Wakken-Dentergem. D'Aertrycke (30 ha) werd opengesteld
ingevolge een overeenkomst tussen de provincie en de eigenaar; een aansluitend
bos werd in 1993 aangekocht. Ook de Baliekouter (24 ha), een volledige
boerderij tegenaan de Mandel, werd in 1993 aangekocht en voor 16 ha bebost.
De "Groene 62" (39 ha), de vroegere spoorlijn Oostende-Torhout, werd
verworven en als wandel- en fietspad ingericht. De andere spoorlijnen kon de
provincie tot op heden niet aankopen. Desondanks werden ze als recreatief fietsen wandelpad ingericht. Het zijn: de Frontroute (Nieuwpoort-Diksmuide),
de Vrijbosroute (Boezinge-Langemark) en de Schelderoutes (Avelgem-Spiere en
Avelgem -Heestert).
De inrichting en uitbouw van de domeinen wordt multifunctioneel aangepakt.
Recreatie, natuureducatie, herbebossing, natuur- en landschapsontwikkeling
vormen de pijlers van het beleid. Als recreatieve voorzieningen beschikken de
provinciale domeinen over een netwerk van wandelpaden, veelal een
horeca-inrichting of cafetaria, ligweiden, picknickplaatsen, zitbanken,
een speelhoek voor de kinderen en mogelijkheden voor hengelaars. Info-borden,
brochures en gidsen zorgen voor het onthaal. Plaatselijk passeert er een
bewegwijzerd fiets- of ruiterpad.
Bomenpaden, natuurpaden en als natuurgids opgeleide domeinwachters
begeleiden er de individuele recreant of de groepsbezoekers. Diverse domeinen
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hebben specifieke voorzieningen. Bovendien wordt er voortdurend gewerkt aan
de natuurontwikkeling en wordt een actieve politiek van herbebossing gevoerd
(zie bij voorbeeld "de Gavers" met 70 ha gevarieerd loofbos, alsook "de
Palingbeek" met 25 ha herbebossing). In de bosarme streken streeft de
provincie naar de creatie van nieuwe bossen . Deze plannen zijn uiteengezet in
de milieubeleidsnota)s van 1994 en 1995 die goedgekeurd werden door de
provincieraad.
De zorg voor het landschap wordt meestal in één adem genoemd met de zo,;g
voor de natuur. Landschapsbeleving is niet alleen een beleving van
natuurwaarden maar is ook en vooral een ruimtelijke en visuele ervaring.
In de redevoeringen bij de opening van de zitting van de provincieraad in 1966,
1974 en 1977 kwam het probleem van de landschapsaftakeling telkens opnieuw
aan bod; er werden maatregelen aangekondigd voor landschapsherstel. Op het
einde van de zestiger jaren werd de vereniging zonder winstoogmerk
Westvlaamse Vereniging voor de Vrije Tijd opgericht. De provincieraad lag aan de
basis van deze v.z.w. die als taak heeft: de ontwikkeling van de recreatie in
natuur en landschap, door het uitstippelen van recreatieve routes en het
stimuleren van landschapsbehoud en -herstel.
Sinds de jaren '90 is de zorg voor het landschap meer en meer aandacht gaan
opeisen. De provincieraad voert zelf een beleid dat in 1994 gestalte heeft
gekregen via het goedgekeurde milieubeleidsplan . De Provincie treedt niet
alleen op als een schakel tussen de gewestelijke overheid en de gemeenten maar
is een actieve deelnemer in het proces van het landschaps-herstel, zoals blijkt uit
de volgende initiatieven :
- het "Regionaal Landschap Westvlaamse Heuvels" als pilootproject;
- de studie voor de ontwikkeling van een recreatieve as langs de IJzer;
- de aanstelling van een provinciale coördinator natuur die de gemeenten
behulpzaam is bij het opstellen van gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen;
- de campagne "Behaag het landschap";
- de actie "De Groene Zetel" van de v.z.w. PROCLAM, die in 1994 opgericht
werd door de provincieraad als verlengstuk van het Provinciaal Onderzoeksen Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw te Beitem; deze v.z.w.
beoogt het overleg tussen de sectoren milieu en landbouw te bevorderen .
Bovendien werd door de raad een provinciaal reglement goedgekeurd, teneinde
subsidies toe te kennen voor de aankoop van natuurgebieden. Zo subsidieerde
de provincie sinds 1 januari 1990 ( cf. besluit van de provincieraad van 15 juni
1989) de aankoop van ca 100 ha natuurgebied voor een globaal subsidiebedrag
van meer dan 10 miljoen fr.
Op 1 april 1993 richtte de provincieraad een provinciaal fonds op voor de
bescherming, het herstel en de herontwikkeling van bedreigde duinen,
reservaten, natuurgebieden en ecologisch zeer waardevolle gebieden in de
provincie West-Vlaanderen, kortweg Provinciaal Natuurfonds genoemd.
Het wordt beheerd door provincieraadsleden uit de verschillende fracties,
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De slibvangen op de Ronebeek en de Steenbeek in Houthulst verhinderen het
dichtslibben van de vijver in het natuurreservaat De Blankaart.
Deze slibvangen werden in 1993 door de provincie gebouwd.
Ti:vee jaar later dienden ze reeds opnieuw uitgediept te worden,
wat meteen hun efficiëntie bewijst.
Op de foto :
de ruimingswerken op de slibvang van de Steenbeek in Houthulst, 1995.
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In samenwerking met de stad Oudenburg en de Provinciale Visserijcommissie nam
de Provincie het Oudenburgs Vaartje onder handen. Er werden niet minder dan
5. 700 kubieke meter slib verwijderd en de oevers werden versterkt. Daarenboven
werd riet aangeplant en werd een paaiplaats voor vissen aangelegd.
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bijgestaan door deskundigen uit de administratie. Gemeenten en natuurverenigingen kunnen er een beroep op doen.
Het bestuur heeft volgende prioriteiten vastgelegd : renteloze leningen of
leningen tegen verlaagd tarief voor de aankoop van gronden op voorwaarde dat
het gaat om de overbrugging van dringende aankopen betoelaagbaar door de
Provincie en het Vlaamse Gewest; toelagen en leningen voor buitengewone of
éénmalige beheers- en inrichtingswerken en educatieve acties (publicaties en
infrastructuur).
2.3.7.
Natuurvriendelijk waterlopenbeheer
In de loop van de jaren '90 is steeds meer tot uiting gekomen dat het provinciebestuur ook een taak heeft om de onbevaarbare waterlopen op een natuurvriendelijke wijze te beheren. Een belangrijk deel van de provincie is dermate laag
gelegen dat waterbeheersing er een dagelijkse opdracht is. De realiteit heeft
aangetoond dat het bestuur in het verleden beslissingen nam die noodzakelijk
waren om overlast te voorkomen (cf. supra, punt 2 .1.2.). De Provincie moet een
stuwende kracht blijven op het gebied van waterbeheersing. Het is één van haar
belangrijke taken die zij moet uitvoeren in overleg met andere besturen.
Het gemeentegrensoverschrijdend karakter en het feit dat niet alle provincies in
gelijke mate belast worden met waterzieke gronden, maakt de waterbeheersing
en de waterkering tot een specifieke provinciale taak. Daarbij streeft de Provincie
naar een multifunctionele aanpak van de werken met aandacht voor de oevervegetatie en het visbestand. De Provincie heeft dus de jaarlijkse opdracht 950 km
onbevaarbare waterlopen van 2de categorie buiten het poldergebied te
onderhouden.
Ook vanuit de natuurontwikkeling, het natuurbehoud, de waterkwaliteit,
de drinkwatervoorziening, de visserij en de recreatie komen bijkomende vragen
i.v.m. de inrichting van waterlopen. Als voorbeeld kunnen twee projecten
genoemd worden, die in samenwerking met andere besturen gerealiseerd
werden. Op de Ronebeek en de Steenbeek te Houthulst werden slibvangen
gebouwd om slibafzettingen in het natuurreservaat de Blankaart te voorkomen.
De werken werden in een recordtempo door de Provincie uitgevoerd op vraag
en met de financiering door het Vlaamse Gewest (24 miljoen fr.). Het
Noordgeleed, gelegen ten noorden van het kanaal Brugge-Oostende, op het
grondgebied van Jabbeke en Oudenburg, werd over 3,7 km verdiept, verbreed
en ook verlegd, dit in samenwerking met het ruilverkavelingscomité Paddegat.
Hierbij werd één oever uitgevoerd als plasberm met rietbeplanting. Tussen de
kanaaldijk en de waterloop werd een onderhoudsstrook aangelegd die ook
dienstig kan zijn voor de hengelaars. De uitvoering startte in 1991 en werd
afgewerkt in augustus 1994. De totale kostprijs voor de Provincie bedroeg 37
miljoen frank.
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2.3.8.
Natuur- en milieu-educatie

In de beschouwde periode heeft de provincieraad talrijke campagnes gevoerd
i.v.m. natuur- en milieu-educatie. In de eerste plaats kan hier verwezen worden
naar de provinciale milieucampagne die vanaf 1976 werd gevoerd onder het
thema "Opgeruimd West-Vlaanderen staat netjes". Deze actie vond een verlengstuk in diverse initiatieven die vanaf 1989 werden gevoerd:
De sensibiliseringscampagne "Hou het net". Gestart in 1989, vestigde deze
campagne de aandacht op het zwerfvuil aan de Belgische kust en in het
Westvlaamse hinterland. Deze zou de toeristen in onze provincie, alsook de
plaatselijke bevolking moeten aanzetten om nog meer respect op te brengen
voor milieu en omgeving. Door het succes aan de kust werd de campagne
uitgebreid tot het hele grondgebied.
De milieu-educatieve campagne "'t Kan ook net" voor het basisonderwijs.
Na een grondige evaluatie van de Provinciale Milieucampagne werd deze
uitgebreid met een specifiek educatieve actie waarbij gepoogd werd de
jongeren te bereiken via het onderwijs. In het schooljaar 1990-1991 werd de
campagne '"t Kan ook net" voor het basisonderwijs uitgewerkt.
De werkboekjes zijn opgesteld in functie van de drie graden en maken de
leerlingen op eenvoudige en leerzame wijze attent op het afvalprobleem.
Er werd ook een begeleidende brochure voor de leerkrachten, een
"muur-doe-krant" en een milieuganzespel ontwikkeld. De respons op deze
actie was massaal : een grote meerderheid van de basisscholen in
West-Vlaanderen gebruikte het materiaal. Deze actie werd door een
professioneel bureau met een enquête geëvalueerd en werd positief
beoordeeld . Het materiaal is aan herwerking en actualisatie toe en kan dan
opnieuw ter beschikking worden gesteld.
Het milieu-educatief project "De Groene 62" voor de eerste graad van het
secundair onderwijs. De enthousiaste reacties op de actie naar het basisonderwijs toe leidden tot een volgende stap: het secundair onderwijs.
Tijdens het schooljaar 1991 -1992 werd gestart met de milieucampagne
"De Groene 62" voor de eerste graad van het secundair onderwijs.
Uitgangspunt van deze campagne is een landschapsexcursie op de voormalige
spoorwegbedding Oostende-Torhout. De excursie bestaat uit een fietstocht of
een wandeltocht met mogelijkheid van terugkeer per lijnbus. Het traject loopt
door diverse waardevolle landschappen, zoals het bosrijke plateau van
Wijnendale, de Gistelse Moeren en de Polders. Het educatieve aspect is
vakoverschrijdend uitgewerkt voor de leerplannen aardrijkskunde en biologie .
Het didactisch materiaal bestaat uit een geïllustreerd werkboek en een poster
voor de leerlingen, een handleiding en een antwoordboek voor de leerkracht.
Het milieu-educatief project "De Bergen" voor de derde graad van het
secundair onderwijs. Er is een werkboek voor de leerlingen, opgemaakt
volgens de meest recente inzichten en normen inzake milieu-educatie in het
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onderwijs en een handleiding voor de leerkracht. Het is een voorbeeld van
een vakoverschrijdend project : het materiaal is bruikbaar in de lessen
aardrijkskunde, biologie en geschiedenis, maar ook in andere vakken zoals
Nederlands en plastische opvoeding. Ook in dit project is de samenwerking
met leerkrachten en inspecties, alsmede het uittesten van het materiaal van het
grootste belang. De Provincie deed en doet hier nog steeds pionierswerk dat
als voorbeeld geldt voor vele andere instellingen en initiatieven.
Een verdere belangrijke stap is de beleidsnota van 11 mei 1995 van de
provincieraad i.v.m. "Natuur- en Milieu-Educatie in West-Vlaanderen".
Hiermee wil de Provincie, nog meer dan in het verleden, de natuur- en
milieu-educatie (afgekort NME) uitbouwen als onderdeel van zijn milieubeleid.
Hierdoor hoopt het bestuur dat er een groter draagvlak en betrokkenheid komt
voor het te voeren beleid en dat de burger zijn eigen verantwoordelijkhe id
opneemt tot een milieubewust gedrag.
Het NME-beleid in West-Vlaanderen richt zich tot specifieke doelgroepen.
Zo is het onderwijs reeds jaren een belangrijk segment. Andere sectoren waartoe
men zich richt zijn het jeugdwerk, de volwassenenverenigingen, de economische
sectoren en de lokale besturen. De Provincie stimuleert, coördineert en ondersteunt de natuur- en milieu-educatie in West-Vlaanderen en neemt tal van eigen
initiatieven. Hierbij zijn de gemeenten prioritaire partners. Ook het ondersteunen van een netwerk van deskundigen, zowel vrijwilligers als professionelen,
behoort tot de doelstellingen.
Belangrijk element in dit beleid is het ontwikkelen van de NME-streekcentra.
Deze streekcentra stimuleren het samenwerkingsverb and tussen besturen en verenigingen en vormen een aanspreekpunt voor vrijwilligers. Ze moeten instaan
voor het organiseren van vorming, bijscholing en het verstrekken van informatie
en documentatie voor leerkrachten en andere geïnteresseerden. Dergelijke
streekcentra zijn belangrijk omdat NME best zo dicht mogelijk bij de bevolking
gebeurt. Overigens zijn de gemeentelijke milieudiensten meestal reeds zwaar
belast. Bovendien bestaan er reeds goede voorzieningen die, met ondersteuning,
begeleiding en samenwerkingsover eenkomsten, als streekcentra kunnen
fungeren. Bij de start van een nieuw centrum is financiële ondersteuning
mogelijk vanuit de Provincie. Voor de werking zal men vooral afhankelijk zijn
van zelffinanciering en subsidies via intergemeentelijke samenwerking. De
Provincie denkt dus niet aan nieuwe infrastructuren maar aan de uitbouw van
bestaande initiatieven zodat maximaal gebruik kan worden gemaakt van huidige
voorzieningen en deskundigheid.
Om de NME in West-Vlaanderen maximale kansen te geven wil de Provincie
een eigen Dienst voor Natuur- en Milieu-Educatie oprichten. De opdracht van
deze dienst zal zich situeren op het bovengemeentelijke niveau en zal bovendien
veelomvattend zijn. Een belangrijke taak is het op gang trekken van het overleg
en het nemen van initiatieven om samenwerkingsverb anden tot stand te brengen
tussen de vele besturen en verenigingen die actief zijn op het vlak van natuur- en
milieu-educatie.
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2.3.9.
Provinciaal Milieuconvenant
In 1993 sloot de provincie West-Vlaa nderen, net zoals de andere Vlaamse
provincies, het provinciaal milieuconvenant af met het Vlaamse Gewest
(Beslui t van 4 februari 1993 van de provincieraad, uitgevoerd bij contract van
17 juni 1993 ). Door deze overeenkomst verbond zij er zich onder meer toe tot
eind 1997 bijstand en o ndersteuning te verlenen aan de gemeenten die het
gemeentelijke milieuconvenant met het Vlaamse Gewest ondertekenden.
Deze gemeenten engageerde n zich om, in ruil voor subsidiëring door het
Vlaamse Gewest, vóór eind 1996 te werken aan volgende onderdelen van een
gemeentelijk milieubeleid :
- de opmaak van een milieu-inventaris;
- de opmaak van een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GN OP ) en in
uitvoerin g ervan het opstarten van de eerste concrete acties;
- het jaarlijks, samen met de gemeentelijke begroting, voorleggen aan de
gemeenteraad van een milieubeleidsnota;
- het aanstell en van een verantwoorde lijk milieu-ambtenaar;
- het install ere n van een gemeentelijke milieuraad ;
- het opzetten en beheren van een gemeentelijk containerpark;
- de selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval (KGA);
de gescheiden in za meling van droge recycleerbare materialen of van
groenten-, fruit- en tuinafval (GFT) .
Op 6 na ondertekenden alle 64 Westvlaamse gemeenten dit convenant.
Vanuit de Provincie worden zij daarbij sinds november '93 bijgestaan door twee
coördi natoren, éé n voor natu ur en éé n voor milieu. Een derde persoon werd in
dienst genomen om de gemeenten te begeleiden op het stuk van de
milieu-informatisering, zu lks vanaf 1 januari 1995. Met respect voor de
gemee ntelijke autonomie proberen deze ambtenaren van uit de Provincie een
positieve bijdrage te leveren bij de opbouw van een gemeentelijk milieu- en
natuurbeleid.
2.3.10.
Besluit
Wie ingaat op de rol van de provincieraad in de milieuproblematiek en het
leefklimaat stelt een belangrijke evolu tie vast. Zoals hierboven omschreven heeft
de raad diverse belangrijke eigen beslissingen genomen. Anderzijds werd hij
nooit direct betrokken bij de besluitvorming inzake de stedebouwwet en inzake
milieuvergunningen. Immers, hierin moest de bestendige deputatie handelen als
orgaan van medebewind van de hogere overheid, nl. de federale staat of de
Vlaamse overheid . Deze situatie verandert. De raad is nu wel degelijk betrokken
bij de planning (zie b.v. het Structuurplan voor de Kustzone) . Wellicht zal dit in
de toekomst ook wettelijk onderbouwd worden voor het instrument structuur-
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planning: daartoe wordt een wijziging van de stedebouwwet voorbereid.
West-Vlaanderen mag zich hier terecht een pionier noemen op het gebied van
de structuurplanning op provinciaal niveau en dit nog vóór het inzicht bestond
om het Structuurplan Vlaanderen uit te werken. Verder dient erop gewezen dat,
in toepassing van het milieuconvenant dat afgesloten werd met het Vlaamse
Gewest, jaarlijks een provinciale milieubeleidsnota wordt vastgesteld door de
provincieraad (cf. de besluiten van 21 april 1994 en 11 mei 199 5). Kennelijk
wenst de raad zijn bevoegdheden niet beperkt te zien tot het vaststellen van een
begroting en een personeelsformatie. Hij wenst ook nauwer betrokken te
worden bij het vergunningenbeleid vastgelegd in de stedebouwwet en het
milieudecreet. Tenslotte heeft de Vlaamse Raad op 5 april 199 5 een decreet
aangenomen waarin algemene bepalingen zijn opgenomen inzake het milieubeleid (cfr. Belgisch Staatsblad van 3 juni 199 5). Daarin wordt de milieuplanning
op provinciaal niveau geïnstitutionaliseerd (artikel 2.1.15): "De provincieraad
kan een provinciaal milieubeleidsplan vaststellen met het oog op de bescherming
en het beheer van het milieu op het grondgebied van de provincie. Het
provinciaal milieubeleidsplan geeft op het niveau van de provincie nadere
uitwerking aan het gewestelijk milieubeleidsplan. Binnen de perken van de
provinciale bevoegdheden kan het provinciaal milieubeleidsplan het gewestelijk
milieubeleidsplan ook aanvullen. Het provinciaal milieubeleidsplan mag niet
afwijken van de bindende bepalingen van het gewestelijk milieubeleidsplan".

2.4.
Onderwijs
Tijdens de hier behandelde periode bestond het provinciaal onderwijs enerzijds
uit het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) en anderzijds de Provinciale
Industriële Hogeschool (PIH), beide te Kortrijk. Laatstgenoemde onderwijsinstelling werd opgericht in 1977. Helemaal op het einde van de periode, op 1
september 1995, vonden twee belangrijke wijzigingen plaats: de PIH werd
overgeheveld naar de Vlaamse Autonome Hogeschool West-Vlaanderen en het
nieuw Provinciaal Maritiem Instituut (PMI) ging van start, met vestigingen te
Oostende en Knokke- Heist.
2.4.1.
Het Provinciaal Technisch Instituut
en de Provinciale Industriële Hogeschool

In de tweede helft van de jaren tachtig bereikten zowel het PTI als de PIH hun
hoogste leerlingenaantal, waarna een daling optrad. De tabel op bladzijde 331
geeft een overzicht van deze aantallen.
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De Provincieraad op studiebezoek in de Provinciale Industriële Hogeschool,
8 oktober 1981.
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PTI, afdeling
met volledig leerplan
-

1978:
1987:
1993:
1995:

308
528 (max.)
463
518

PTI, sociale promotie :

PIH:

- 1978: 173
- 1985: 242 (max.)
- 1993: 114

- 1978: 191
- 1988: 455 (max.)
- 1993: 347

De dalende cijfers van de afdeling met volledig leerplan van het PTI worden voor
een stuk verklaard door de denataliteit. Voor de PIH kan dezelfde verklaring
gelden, waarbij ook nog komt de oprichting te Kortrijk van een eerste cyclus van de
Katholieke Industriële Hogeschool Oostende, waar in het academiejaar 1993-1994
een kleine tweehonderd studenten school liepen. De dalende cijfers in de afdeling
voor sociale promotie van het PTI houden vooral verband met de verlenging van de
leerplicht sedert 1983 en de concurrentie van opleidingen verstrekt door de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Net vóór de beschouwde
periode creëerde de wet van 18 februari 1977 betreffende de inrichting van het
hoger onderwijs de nieuwe graad van industrieel ingenieur en lag bijgevolg aan de
basis van de oprichting van een afgesplitste provinciale onderwijsinstelling, los van
het PTI. Het KB. van 28 april 1977 machtigde de provincie West-Vlaanderen om
te Kortrijk een Provinciale Industriële Hogeschool als afzonderlijke entiteit te
organiseren met twee afdelingen : elektriciteit en chemie. Als gevolg van deze
machtiging besliste de provincieraad op 6 juli 1977 de PIH op te richten met
ingang van het academiejaar 1977-1978. Tijdens het daaropvolgende academiejaar
werd de volledige structuur van de hogeschool uitgebouwd met tweejarige
cyclussen. In ditzelfde schooljaar werd enkel nog het derde leerjaar van de Hogere
Technische School / School voor Technische Ingenieurs aan het PTI, en dit voor
de laatste keer, ingericht. De PIH betrok het eerste complex van de nieuwe
gebouwen langs de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk, dat in 1972 in gebruik
was genomen en de school voor technische ingenieurs had gehuisvest.
De PIH bevindt er zich thans nog steeds. Op 26 maart 1981 besliste de
provincieraad een bijkomende afdeling "Bouwkunde" aan de PIH op te richten.
Deze beleidsbeslissing was voor de hand liggend, vermits nagenoeg alle
noodzakelijke infrastructuur aanwezig was, afkomstig van de vroegere opleiding van
technische ingenieurs aan het PTI. Bij beslissing van de ministerraad van 6 augustus
1981 werd de geplande uitbreiding evenwel niet toegestaan, omdat in het kader van
de toenmalige programmawet alle programmaties van nieuwe afdelingen in het
hoger onderwijs van het lange type voor onbepaalde tijd waren opgeschort.
De provinciale overheid stond echter niet stil. Er werd reeds lang geijverd om in de
textielstreek die het Kortrijkse toch bij uitstek is, hoger textielonderwijs
- het zogenaamde graduaat textiel - in te richten, liefst in voltijds onderwijs.
De onderhandelingen met de nationale (subsidiërende) overheid resulteerden
uiteindelijk in het enig haalbare, namelijk leergangen in het hoger onderwijs van het
korte type in een unieke, nog niet bestaande afdeling in Vlaanderen.
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Aldus besliste de provincieraad in zitting van 24 maart 1983 het graduaat
textielontwerpen, gespreid over drie leergangen, in het regim e van het onderwijs
voor sociale promotie in te richten vanaf het sc hoolj aar 1983-1984.
In de periode 1978 -1993 werd de uitbouw van ee n voll edig ni euwe campus
voor het provinciaal onderwijs langs de Graaf Karel de Goedelaan te Kortrijk
afgerond . De drie afzonderlijke blokken van het PTI (laagbouw) werden in de
periode 1982-1984 gerealiseerd: eerst het blok "elektriciteit" , vervolgens
"metaal" en nog wat later het blok "textiel". Dat eerst de technische blokken
van het PTI werden gebouwd is logisch, vermits er vooraal nood was aan
piekfijn uitgeruste mod erne technische werkplaatsen. Het nieuwe klassenblok
van het PTI was voltooid in 1990 en werd op 30 augustus van dat jaar
ingehuldigd in het bij zijn van wijlen minister Daniël Coens.
Naast het realiseren van ee n volledig ni euwe campus heeft de provinciale overheid via het jaarlijks ter beschikking stellen van ruim e investeringskredieten
buitengewone inspanningen geleverd op het gebied van investe rin gen in
uitrustin gs materiaal voor beide onderwijsinstellingen . Veel aandacht ging daarbij
naar de audiovisuele uitrusting om het rendement van het onderwijs te
verhogen, o m de studenten zoveel als mogelijk met de ni euwste technologieën
vertrou wd te maken en o m opleidingen te verzekeren die rekenin g houden met
de snel evoluerende technologischen noden van de industrie. In dat verband kan
ook aangestipt worden dat het PTI ( afdeling met volledig lee rpl an ) zich reeds in
het begi n van de jaren tachtig wist te profileren als pilootschool in het
inform atica-onderwijs. In de voorbije vijftien jaar we rd ook meer dan vroeger
aandacht besteed aan het aspect integratie tussen sc hool en industrie.
Dit gebeurde via stages va n leerlingen in diverse bedrijven, via lessen van
gastlerare n ui t bedrijven en - wat specifiek de textielnijverheid betreft - via het
systee m va n peterbedrijven. In de loop van de jaren tachtig werden nog verder
horizonverrui mende initiatieven geno men die de schoolmuren overstijgen en tot
doel hebben om van de afgestudeerden aan de provinciale onderwijsinstellingen
de Europese burgers van morgen te maken.
De periode 1988-1990 kenmerkte zich door de vele nieuwe initiatieven die in
het provinciaal onderwijs genomen werden. Zo werd door de provincie
West-Vlaanderen en de GOM West-Vlaanderen, met de medewerking van het
bedrijfsleven, het Provinciaal Techn o logisc h Centrum (PTC ) opgericht, teneinde
de band tussen industrie en onderwijs verder aan te halen (beslissing
provincieraad 30 juni 1988). Bij de oprichting stelde de raad 500 .000 frank ter
beschikking om de start- en promotiekosten te dekken. De stichtingsvergadering
vond plaats op 30 augustus 1988. Het PTC werd operationeel op 1 januari
1989. Door deze oprichting werd ingespeeld op de behoeften van de
bedrijfswereld , die nood heeft aan dienstverlening vanuit de onderwijswereld.
Hierbij werd en wordt er vooral naar gestreefd onderzoeksopdrac hte n voor de
industrie uit te voeren of te begeleiden en cursussen - met name op het
post-universitaire niveau - in te richten . Voorts worden initiatieven gesti muleerd
die tot ondernemerschap leiden .
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De Provinciale Industriële Hogeschool te Kortrijk.

De provincieraad op studiebezoek in de Provinciale Industriële Hogeschool,
8 oktober 1981

Hoofdstuk 2 / Onderwijs •

333

Op 18 mei 1988 werd in Brugge het officiële startsein gegeven voor de
onderwijssamenwer king, met ingang van het schooljaar 1988-1989, tussen de
provincies West-Vlaanderen en Zeeland. Op 20 juni 1990 werd deze onderwijssamenwerking uitgebreid tot de provincie Oost-Vlaanderen, met ingang van het
schooljaar 1990-1991. De pijlers van deze samenwerking zijn: overleg op
directieniveau, uitwisseling op docentenniveau, speciale projecten, stages voor
studenten en gezamenli'jke themadagen. Verdere samenwerkingsinitiatieven
kwamen tot stand in de periode 1990-1993 met het Département du Nord en
in het kader van Euregioproject "Euregio Scheldemond".
In 1990 heeft de provincie geparticipeerd in een grootscheepse promotiecampagne voor het technisch onderwijs. De raad stelde hiervoor 150.000 frank
op de provinciebegroting beschikbaar. In datzelfde jaar werd een Europees
"Textiel CAD-CAM Centrum" in het PTI geïnstalleerd, met als doel de
Belgische textielindustrie, ontwerpers en opleidingscentra te informe ren en te
adviseren over de nieuwste CAD-CAM technologieën en hen hierin ook
opleiding te verschaffen.
Ook de jongste vijf jaar hebben de provinciale onderwijsinstellinge n een
belangrijke evolutie doorgemaakt. Belangrijk om te vermelden is dat sinds de
grondwetswijziging van 1988 - waarbij het ondewijs volledig werd geregionaliseerd - een eigen Vlaams onderwijsbeleid is ontstaan, dat ook zijn weerslag
heeft gehad op het provinciaal onderwijs . Het meest kenmerkende aan dit
nieuwe Vlaamse beleid is dat er geleidelijk aan minder sprake is van regulering
door de overheid en dat er meer pedagogische vrijheid aan de onderwijsinstellingen werd gegeven. Het PTI (afdeling met volledig leerplan) werd vanaf
het schooljaar 1989-1990 tot het schooljaar 1994-1995 geconfronteerd met de
stapsgewijze invoering (studiejaar per studiejaar) van de nieuwe structuur in het
secundair onderwijs: het zogenaamde eenheidstype . Deze omschakeling kwam
te laat om het eigentijds en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs dat vooral in de voorgaande jaren werd uitgebouwd, nog meer een eigen profiel te
geven . Vanaf het schooljaar 1993-1994 zijn er zeven afstudeerrichtingen aan het
PTI : elektriciteit, elektrotechnieken, elektromechanica, mechanica, textielproduktie, textielverven en -veredeling, textielontwerpen.
Bij de afdeling Sociale Promotie van het PTI heeft - zoals hoger reeds
opgemerkt bij het commentaar over de evolutie van het leerlingenaantal - vooral
de wet van 29 juni 1983, waardoor de leerplicht tot 18 verlengd werd, geleid
tot een gedeeltelijke afbouw van het onderwijs voor sociale promotie. In 1978
waren er technische leergangen in het lager en hoger secundair onderwijs,
alsmede taalleergangen Duits, Engels en Spaans. Van als deze leergangen blijft er
in 1993 enkel nog Spaans over. De afbouw is geleidelijk verlopen, naarmate de
norm niet meer gehaald werd. Aldus verdween in 1980 de polyvalente
doorstroming (HSTL), in 1983 Duits (LSTL), in 1984 nijverheidstekenen
(LSTL), in 1986 Engels (LSTL), in 1988 weven (LSTL) en in 1989 verven en
veredelen van textiel (LSTL).
Aan de PIH heeft het beleid gepoogd binnen de beperktheid van de twee
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Het Provinciaal Maritiem Instituut, afdeling Heist.
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toegestane afdelingen (elektriciteit en chemie) toch een eigentijds onderwijs aan te
bieden . Dit wordt vooral gerealiseerd door in de tweede cyclus een aantal
optiepakketten aan te bieden : automatisering en vermogenselektronica, elektrische
energietechnieken, industriële elektromechanica (sedert het academiejaar 1988-1989),
telecommunicatie, computertechnieken, micro-elektronica. Er vindt ook
samenwerking plaats met andere hogescholen, zoals die te Rijsel en de Hogeschool
Zeeland, alsook met bepaalde universitaire onderzoeksprojecten. Vermeldenswaard is
voorts dat de PIH sinds 1989 telkens met een eigen stand aanwezig is op de
tweejaarlijkse technologiebeurs Flanders Technology International te Gent. Een
belangrijke beleidsbeslissing op het vlak van het onderwijs is de uitbreiding van de PIH
met nieuwe gebouwen met een hoogtechnologische uitrusting (aula, laboratoria) .
De eerstesteenlegging vond plaats in juni 1993 in het bijzijn van de Vlaamse minister
van onderwijs Luc Van den Bossche. Veertien maanden later was het complex
voltooid: op 3 oktober 1994 werd het plechtig in gebruik genomen, ter gelegenheid
van de opening van het nieuwe academiejaar. Het decreet betreffende de hogescholen
in de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994 zette het licht op groen om in de PIH
met ingang van het academiejaar 1995-1996 twee nieuwe afdelingen op te richten,
met name industrieel ontwerpen en milieukunde. Naar de geest van hetzelfde decreet
heeft de provincieraad in zitting van 15 juni 1995 beslist om de PIH met ingang van
1 september 1995 over te hevelen naar de Hogeschool West-Vlaanderen, Vlaamse
Autonome Hogeschool. Dit gebeurde met het oog op de versterking van de kwaliteit
van het onderwijs én de beheersing van de onderwijsbudgetten. Het is de intentie van
het provinciebestur om te blijven ijveren opdat de PIH op de meest optimale wijze kan
fw1etioneren binnen deze nieuwe hogeschool.

2.4.2.
Het zeevisserijonderwijs
Tot slot is er nog het zeevisserijonderwijs. Het blijven voortbestaan van vier zeevisserijscholen in de provincie - ingericht door het Gemeenschapsonderwijs, de stad
Oostende en het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs - was niet langer verdedigbaar.
Het prijskaartje was te hoog en de wettelijk opgelegde minimumnormen brachten het
voortbestaan van elk van deze scholen in het gedrang. In december 1992 werden op
het kabinet van de Vlaan1se minister van Onderwijs besprekingen gestart, waarbij de
mogelijkheid onderzocht werd om tot een fusie van drie van de vier betrokken scholen
te komen . In zitting van 29 juni 1995 besliste de provincieraad de fakkel over te
nemen van de zeevisserijschool van het Gemeenschapsonderwijs "De Golfbreker" te
Knokke-Heist, van de Vrije Visserijschool "Paster Pype" te Oostende en van de
Stedelijke Zeevisserijschool "John Bauwens" te Oostende, teneinde op 1 september
1995 van start te gaan met het Provinciaal Maritiem Instituut, met vestigingsplaatsen
te Knokke-Heist en Oostende. In het PMI worden, naast het volledig secundair onderwijs met een eerste, tweede en derde graad technisch onderwijs en een tweede graad
beroepssecundair onderwijs, ook de opleiding deeltijds secundair zeevisserijonderwijs
én specifieke maritieme opleidingen voorzien.
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2.5.
Cultuur
2.5.1.
De Provinciale Dienst voor Cultuur
Cultuur is zonder twijfel één van de terreinen waar bij uitstek een taak is
weggelegd voor de provincie als intermediair bestuursniveau. De provincie staat
voldoende dicht bij het lokale niveau - besturen, groepen en individuen - om de
culturele noden en mogelijkheden snel en correct in te schatten, en kan tegelijk
de nodige afstand bewaren om de zaken in een ruimer perspectief te zien en een
coördinerende en stimulerende rol te vervullen. Nochtans is er slechts sinds de
jaren vijftig van deze eeuw sprake van een nauwe betrokkenheid van de
provincies bij het culturele leven. Het is dan ook niet toevallig dat in de twee
delen van Luc Schepens' studie over de Westvlaamse provincieraad het
cultuurbeleid slechts in beperkte mate aan bod komt. De aanzet tot een gestructureerde betrokkenheid bij de cultuur werd in West-Vlaanderen gegeven op
7 oktober 1954. Toen besloot de provincieraad een provinciale 'Dienst voor
Culturele Aangelegenheden' op te richten. Deze dienst - die later tot 'Dienst
voor Cultuur' werd omgedoopt - ging effectief van start in 1955.
In de loop van het veertigjarige bestaan van de Dienst voor Cultuur werden heel
wat initiatieven ontplooid, die hier uiteraard niet allemaal kunnen vermeld
worden, al was het maar omdat ze voor een deel buiten de in dit boek
beschouwde tijdspanne vallen. Het hierna volgende overzicht beperkt zich tot
een aantal belangrijke ontwikkelingen sinds 1978.
Algemeen kan gesteld worden dat het cultuurbeleid van de provincie op drie
pijlers rust. Ten eerste is er het eigen initiatief: provinciale musea, bibliotheek en
cultuurarchief, uitleendiensten voor tentoonstellingsmateriaal en voor
audio-visueel materiaal, prijzen, festivals, concerten, toneel- en muziekwedstrijden, uitgave van boeken, catalogi en periodieken. Dit heeft - meer bepaald
in de jonste twee decennia - een hoge vlucht genomen. Ten tweede is er de
subsidiëring van een ruime waaier aan culturele initiatieven en verenigingen.
In de loop van de jaren is dit subsidiëringspakket sterk aangegroeid en thans vervult het een belangrijke en vaak zelfs vitale rol in het culturele leven in de
provincie. Tenslotte is er de coördinerende en actief ondersteunende functie,
die vooral de laatste jaren sterk aan belang heeft gewonnen.

2.5.2.
De Provinciale Raad voor Cultuur
Bij het uitbouwen van haar cultuurbeleid komt de provincie allesbehalve
onbeslagen ten ijs. De provinciale overheid laat zich terdege informeren en
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adviseren door een aantal adviescommissies, waarin afgevaardigden van de
erkende provinciaal of regionaal gestructureerde organisaties zetelen (als
vertegenwoordigers van de basis), naast deskundigen die door de bestendige
deputatie aangesteld worden en vertegenwoordigers van de politieke partijen die
zitting hebben in de provincieraad. Thans zijn er zeven dergelijke adviescommissies actief met betrekking tot de volgende disciplines : beeldende kunst,
openbaar bibliotheekwerk, dramatische kunst, muziek, taal en letteren,
vormings- en ontwikkelingswerk met volwassenen, en tenslotte archeologie, geschiedenis en volkskunde. De werking van deze commissies werd in de loop van
de hier beschouwde periode in één overkoepelende structuur samengebracht in
de schoot van de Provinciale Raad voor Cultuur. Tot de oprichting van deze
raad werd door de provincieraad besloten in zitting van 10 oktober 1979; de
plechtige installatie ervan volgde op 18 februari 1981 in het Provinciaal Hof.
De Raad voor Cultuur bestaat uit de plenaire vergadering, het uitvoerend
bureau en de zeven reeds genoemde adviescommissies. Behalve het verstrekken
van advies betreffende het provinciale cultuurbeleid, richt de Raad voor Cultuur
ook forumgesprekken over actuele culturele thema's in en adviseert hij het
provinciebestuur bij de toekenning van de sinds 1989 bestaande provinciale
subsidies voor multidisciplinaire kunsten ( d .w.z. projecten waarbij minstens twee
verschillende culturele disciplines betrokken zijn) en bij de subsidiëring van
grootschalige experimentele culturele projecten (sinds 1991) . Tenslotte lag de
Raad voor Cultuur ook aan de basis van het instellen van de Vijfjaarlijkse
Cultuurprijs van de Provincie West-Vlaanderen . Deze prijs werd in 1991 voor de
eerste maal toegekend.

2 .5.3.
Provinciale Musea
Eén van de meest spectaculaire ontwikkelingen in de sector 'eigen initiatief'
betreft de provinciale musea, waarvan er niet minder dan drie de deuren
openden in de beschouwde periode, terwijl ook het Toeristisch Recreatiepark
Raversijde (met het Memoriaal Prins Karel en het Openluchtmuseum
Atlantikwall) voor het publiek toegankelijk gesteld kon worden.
Het Provinciaal Museum Stijn Streuvels ))Het Lijsternest)) (PMSS) te
Ingooigem/Anzegem werd in 1980 plechtig geopend, als herinnering en hulde
aan de Westvlaamse schrijver Stijn Streuvels (1871-1969) en diens oeuvre .
Hiermee ging de testamentaire wens van de schrijver zelf in vervulling. In de
biografische inleiding over Luc Schepens van de hand van L. Valcke, die aan het
begin van dit boek is opgenomen, heeft de lezer kunnen vernemen welke
belangrijke rol Schepens gespeeld heeft bij de totstandkoming van dit museum .
Het Provinciaal Museum van het Bulskampveld, dat zich bevindt op het
provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld te Beernem, opende zijn deuren
in 1982 . Het museum bevat enerzijds een afdeling ambachten, waar door
middel van een rijke collectie gereedschappen een hele reeks oude ambachten

338

• Hoofdstuk 2 Cultuur

Koninklijke belangstelling op de Provinciale Cultuurdag van 31 maart 1982
in Knokke.

Bij de plechtige opening van het Provinciaal Museum Stijn Streuvels
))Het Lijsternest)) werd ook een gedenksteen onthuld. Ingooigem) 28 maart 1980.
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Onthulling van de gedenkplaat bij de opening van het Provinciaal Museum
van het Bulskampvcld. Beernem, 24 juni 1982.

/
Toespraken bij een van de talrijke openingen van tentoonstellingen in het
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende. Tentoonstelling
))Na Beervelde)), 20 november 1987.
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Het ))Toeristisch Recreatiepark))
RaversiJde: 1vaar cultuur en
toerisme optimaal samengaan.
Sinds de openstelling in 1992
kende dit provinciaal domein een
zeer ruim succes.
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wordt geëvoceerd, en anderzijds een afdeling rollend landbouwmateriaal en
andere oude voertuigen: karren, wagens, koetsen, sjezen, lijkwagens, alsmede
een gereconstrueerde wagenmakerij. De stukken werden bijeengebracht door
aankoop, maar vooral ook door schenking. Zo is het grootste deel van het oud
ambachtsgereedschap afkomstig van Arthur Vandendorpe uit Brugge, die de
voorwerpen aanvankelijk in bruikleen ter beschikking stelde en ze in 1994 als
schenking afstond.
Eind 1986 werd het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK) te
Oostende geopend, in de gebouwen van de voormalige coöperatieve S.E.O . in
de Romestraat. De provinciale collectie moderne kunst bestond toen al een hele
tijd. De oorsprong ervan gaat namelijk terug tot een beslissing van de
provincieraad uit 1957 om een krediet in te schrijven voor de aankoop van werk
van jonge Vlaamse kunstenaars. In de loop van de jaren had de steeds
aangroeiende collectie verschillende voorlopige onderkomens gehad Provinciaal Hof, Groeningemuseum Brugge, Lakenhalle Ieper - maar pas met
de aankoop en de inrichting van het gebouwencomplex in de Oostendse
Romestraat kon het PMMK echt van start gaan. Na de eerste inrichtingsfase
vóór de opening volgden later nog twee bijkomende fasen, die een verdere
uitbreiding van de tentoonstellingsruimten mogelijk maakten . Naast de
permanente verzameling zijn in het museum met grote regelmaat ook tijdelijke
tentoonstellingen te zien, terwijl aan het educatieve aspect (met name naar de
jongeren toe) eveneens aandacht besteed wordt.
Het To eristisch Recreatiepark Raversijde, waarvan de kern wordt gevormd door
het voormalige domein van Prins Karel, werd in de eerste helft van de jaren
negentig uitgebouwd door de Dienst van de provinciale Domeinen, gedeeltelijk
in samenwerking met de Dienst voor Cultuur. De vroegere woning van de prins
en de aanpalende gebouwen, die door de Regie der Gebouwen waren
gerestaureerd, werden met de medewerking van de Civiele Lijst van de Koning
ingericht als 'Memoriaal Prins Karel'. De plechtige openstelling vond in juli
1992 plaats. Inmiddels werd ook werk gemaakt van de inrichting van het
Openluchtmuseum Atlantikwall : niet minder dan zestig constructies uit de
beide wereldoorlogen - bunkers, munitieopslagplaatsen, onderaardse gangen,
geschutskoepels en -platforms - werden vakkundig gerestaureerd en museaal
ingericht ( deels met authentieke voorwerpen) om een informatief en didactisch
verantwoord beeld te brengen van de 20ste-eeuwse vestingbouw aan de
Belgische kust.

2.5.4.
Bibliotheekwerk
Op het vlak van het bibliotheekwerk is er enerzijds de eigen Provinciale
Bibliotheek en Cultuurarchief en anderzijds de werking naar de openbare
bibliotheken toe, met onder meer een stevig subsidiëringspakket.
De Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief (PBC) werd vanaf 1963 als
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wetenschappelijke bibliotheek voor West-Vlaanderen uitgebouwd door Luc
Schepens. Sindsdien werd het bestand aan boeken, tijdschriften en archivalia gestaag uitgebreid door aankoop en door schenkingen. Daarnaast bevat de PBC
ook een verzameling krantenjaargangen, affiches en kiespamfletten, alsmede een
uitgebreide fototheek en bestanden op microfilm, die in de jongste jaren
eveneens een aanzienlijke aangroei kenden.
Voor de openbare bibliotheken werd bij het begin van de beschouwde periode,
meer bepaald in 1979, een belangrijk nieuw decreet van kracht. De bedoeling
was om in Vlaanderen tot een goed uitgebouwd en degelijk net van openbare
bibliotheken te komen. Dit decreet is in zoverre van belang voor de provincie
( en voor de provinciale begroting!), dat er vrij zware verplichtingen voor de
provincies aan verbonden zijn betreffende de financiering van de erkende
openbare bibliotheken: niet minder dan 60 % van een welbepaald pakket
werkingsuitgaven komt wettelijk voor rekening van de provincies. Dit betekent
concreet dat er voor het ogenblik jaarlijks zowat 60 miljoen frank op de
Westvlaamse begroting staat ingeschreven voor bibliotheekwerk, waarvan het
overgrote deel (90 %) naar de subsidiëring gaat.
Sinds geruime tijd heeft de informatisering ook in de openbare bibliotheken zijn
intrede gedaan, voornamelijk bij de catalogisering en de uitleenadministratie.
Deze overschakeling gebeurde niet altijd zonder groeipijnen en aanpassingsmoeilijkheden. Daarnaast opende de komst van de computer en van computernetwerken de mogelijkheid tot samenwerking tussen verschillende bibliotheken.
Hier lag duidelijk een taak voor de provincie als coördinerende en ondersteunende instantie. Onder impuls van het provinciebestuur en in samenwerking
met de Centrale Openbare Bibliotheek "De BiekorP' van Brugge kwam aldus
het project Westvlaams Informatienetwerk Openbare Bibliotheken (WINOB) tot
stand, met als basisdoelstelling te komen tot een geïnformatiseerde Provinciale
Centrale Catalogus die vanuit alle aangesloten bibliotheken 'gevoed' wordt en
die tegelijk door de gebruikers van al deze bibliotheken on line geraadpleegd
kan worden. Het project begon met een beperkte pilootfase, die in 1994 werd
afgesloten. In de nabije toekomst moet het systeem, dat zijn deugdelijkheid
heeft bewezen, verder uitgebouwd worden.
Tenslotte kan nog vermeld worden dat de provinciale Dienst voor Cultuur in
1996 start met de uitgave van een nieuw tijdschrift onder de titel Bib & Bits,
met nieuws van en voor de openbare bibliotheken in de provincie.

2.5.5.
Gemeentelijk Cultuurbeleid
De openbare bibliotheken vormen slechts één terrein waarop de provincie
ondersteunend en coördinerend optreedt. Die ondersteuning is er bij voorbeeld
ook op het ruimere vlak van het gemeentelijk cultuurbeleid. In de periode
1974-1984 was die zowel financieel als inhoudelijk van aard, nadien kwam de
klemtoon op begeleiding en advies te liggen. De financiële steun in 1974-1984
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bestond voornamelijk uit subsidies voor het optrekken van plaatselijke culturele
centra of het aanpassen van de gemeentelijke culturele infrastructuur. In totaal
werd aldus voor llO miljoen aan subsidies uitgekeerd . Tegelijk waakte een
'begeleidingsteam culturele centra' over de inhoudelijke invulling. In 1989
volgde de oprichting van de Werkgroep Culturele Centra, die niet louter
adviserend optreedt maar ook culturele manifestaties aan de geïnteresseerde
culturele centra aanbiedt, zoals rondreizende provinciale tentoonstellingen of
toneelvoorstellingen. Tevens is er een subsidieregeling voor multidisciplinaire
kunstinitiatieven en grootschalige experimentele projecten. Bovendien wordt
door de provinciale Dienst voor Cultuur gezorgd voor systematische informatie
en vorming die specifiek gericht is op de gemeentelijke cultuurambtenaren
(of, zoals ze thans genoemd worden: gemeentelijke cultuurmedewerkers) en
lokale beleidsverantwoordelijken. Dit gebeurt via cursussen, ingericht in
samenwerking met het WTVO en Vlaamse Gemeenschap, en studiedagen .
In 1993 werd daarenboven de Collegagroep voor Gemeentelijke Cultuurmedewerkers opgericht, die viermaal per jaar samenkomt.

2.5.6.
Uitleendiensten
Een andere vorm van ondersteuning van het culturele leven in de provincie
bestaat uit het ter beschikking stellen van tentoonstellingsmateriaal en
audiovisueel materiaal aan een bescheiden huurprijs. Dit gebeurt via twee
uitleendiensten in de schoot van de Dienst voor Cultuur. De uitleendienst voor
tentoonstellingsmateriaal beschikt over tentoonstellingspanelen , -kasten en
-tafels, sokkels en spots. Voor het ogenblik worden jaarlijks tussen de honderd
en honderdvijftig uitleningen gedaan aan culturele verenigingen, scholen en
gemeenten. De uitleendienst voor audiovisueel materiaal is gegroeid vanuit de
uitleendienst voor didactisch materiaal die in 1972 op initiatief van de
Provinciale Jeugdraad werd opgericht. In 1976 werd hij overgeheveld naar de
Dienst voor Cultuur en kende - nu als Provinciale Uileendienst voor
Audiovisueel Materiaal - een zeer aanzienlijke groei op het gebied van
beschikbare apparatuur (belichtings-, projectie-, video - en geluidsmateriaal ),
terwijl ook het aantal uitleningen een enorme toename kende. Bovendien zijn er
de modernste videomontagefaciliteiten beschikbaar, waardoor de provincie over
de mogelijkheid beschikt om desgewenst op professionele wijze eigen videofilms
te produceren. Een gedeelte van de montagefaciliteiten kan (na afspraak) ook
door scholen en verenigingen gebruikt worden. Behalve de hoofduitleenpost in
Sint-Andries-Brugge; zijn er uitleenpunten in Kortrijk, Ieper, Veurne, Tielt en als jongste in de rij, sinds 1980 - Oostende.
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In oktober 1995 gaf de provinciale Dienst voor Cultuur de brochure Gemeentelijk
Cultuurbeleid uit, een leidraad voor de gemeentelijke cultuurmedewerkers.
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De Provinciale Uitleendienst voor Audiovisueel Materiaal beschikt over
professionele montagefaciliteiten voor video. Behalve de hier afgebeelde studio is er
inmiddels ook een volledig gedigitaliseerde unit bijgekomen.
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2.5.7.
Provinciale prijzen en toernooien
Behalve de reeds genoemde vijfjaarlijkse cultuurprijs, kent West-Vlaanderen nog
een aantal provinciale prijzen toe voor afzonderlijke culturele disciplines.
Sommige ervan bestaan al tientallen jaren - de eerste prijs voor schilderkunst
werd in 1927 toegekend! - andere werden pas recenter ingesteld.
De Tweejaarlijkse Provinciale prijs voor Beeldende Kunst kreeg zijn huidige vorm
in 1980. Voordien werden volgens een beurtsysteem afzonderlijke prijzen
toegekend voor schilderkunst, beeldhouwkunst, grafische kunst en fotografie.
Nu is de tweejaarlijkse prijs afwisselend gereserveerd voor de zogenaamde
multipliceer bare kunstvormen (grafiek, foto, film, ... ) en de niet-multipliceerbare
kunstvormen (schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwkunst, ... ). De prijs gaat
sinds het einde van de jaren tachtig gepaard met een tentoonstelling, bestaande
uit het werk van de laureaten, premiewinnaars en geselecteerden. Deze wordt
geconcipieerd als een kant-en-klaar pakket (inclusief transport, montage, verzekering, affiche en catalogus) dat door de provincie wordt aangeboden aan
culturele centra, gemeenten en musea in West-Vlaanderen en ook elders, tot in
het buitenland toe. Dit draagt op eminente wijze bij tot de promotie van de
individuele kunstenaars en van het Westvlaamse kunstleven in het algemeen.
De Provinciale Prijs voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving werd
opgericht in 1990 en wordt jaarlijks uitgeschreven. Tot nog toe was hij elk jaar
aan een andere kunsttak gewijd: keramiek, textiel, glas, juweel, ex libris & logo.
Het is de bedoeling in de toekomst de klemtoon te gaan leggen op de
industriële vormgeving.
In de jaren zeventig verviel de vierjaarlijkse architectuurprijs van de provincie
wegens gebrek aan belangstelling bij de architecten. In 1994 werd evenwel met
succes een nieuwe Provinciale prijs voor Architectuur gelanceerd, die voortaan
tweejaarlijks zal uitgereikt worden en om beurten voorbehouden is aan
landelijke en stedelijke architectuur.
De Provinciale prijs voor Volkskunde bestaat sinds 1967 en wordt om de zes jaar
toegekend. Twee jaar later werd de Provinciale Prijs voor Geschiedenis ingesteld,
die eveneens zesjaarlijks is. In 1986 werden beide prijzen gesplitst en sindsdien
wordt telkens een werk van een academisch geschoolde én een werk van een niet
universitair opgeleid auteur bekroond.
De Provinciale Prijzen voor de Letteren volgen sinds 1974 een zesjaarlijkse
cyclus. Binnen deze cyclus wordt elk jaar een ander literair genre bekroond.
Achtereenvolgens zijn dit: poëzie ; essay en monografie; novelle, kort verhaal en
cursiefje; roman; jeugd- en kinderboek; dramatische kunst. In elk genre
worden, naast één of meer premies, twee prijzen toegekend: een voor
gepubliceerd werk en een voor ongepubliceerd werk. Af en toe wordt ook een
literaire prijs 'buiten reeks' uitgereikt rond een bijzonder thema, zoals de prijs
voor het beste Nederlandse taalgebruik in de journalistiek (1987). Tevens draagt
West-Vlaanderen elk jaar actief (en financieel) bij tot de literaire Prijzen van de
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Bij de uitreiking van de provinciale prijzen voor beeldende kunst,
Ieper 18 oktober 1991

348

• Hoofdstuk 2 Cultuur

SPECIAAL NUMMER OPEN MONUMENTENDAG 1995
AI.I.E Ol'ENl:'IIGSUIU:N l'RO\'IN('IAI.E MONlJMENTEi' 01'

m.z.

Hl

IN DE STEIGERS

monumentennieuws uit West-Vlaanderen
2de jaargang, extra-nummer, 20 frank

Provincie West-Vlaanderen

Open Monumentendag in de Provincie West-Vlaanderen
Dit jaar wordt voor de zeve nde maal
Open Mon umen tendag gehouden.

Oisscho ppelijk Paleis 1c Brugge, hel kasteel
Tillegem , de 16dc~ecuwse Scho uw van het

Zoals steeds werkt het provinciebestuu r

Brugse Vrije en niet minder da n zes mo~

va n West•Vlaandcren mee aan dit ini ti a•
ticf. Het is immers een goede gelege nheid

de aankoop goedgekeurd van het To lhuis

om het publi ek nader kenn is te laten
maken met een aantal monumenten die

eigendom zijn van de Provincie

or

door

haar onderhoudeA worden.

Zo is de Provincie eigenaar va n het

lens. Zopas heef, de Prov incieraad ook
op hel J an van Eyck plein te Brugge.
Na restauratie za l dit gebouw opnieuw
een openbare functie krijgen, o nder
a ndere a ls prov inciaal arch ic r, bibliotheek
en tentoon stellings ruimte .

Hn ltaJtttl "'"' Tllft1tm
tt Sint-Mlchltls- Bru11~

Een recent eigen initiatief in de sector kunstpatrimonium is de uitgave van het
tijdschrift JJJn de Steigers))) met nieuws over monumenten en landschappen in
West-Vlaanderen
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Vlaamse Provincies. De Provinciale Prijs voor Muzikale Compositie bestaat sinds
1928 . Het is thans een driejaarlijkse prijs die afwisselend voorbehouden is aan
instrumentale en vocale compositie. De proclamatie ervan gebeurt tijdens de
manifestatie "West-Vlaanderen Muzikaal", die sinds 1991 jaarlijks ingericht
wordt en waarop aandacht besteed wordt aan het muzikale leven in de provincie
gedurende het voorbije jaar.
Enigszins apart staat de Prijs van de Provincie West- Vlaanderen, die occasioneel
ter beschikking gesteld wordt ter gelegenheid van nationale of internationale
wedstrijden.
Behalve door de toekenning van provinciale prijzen wordt het culturele leven in
de provincie ook gestimuleerd en kwalitatief verbeterd door de organisatie van
zogenoemde provinciale toernooien voor amateuristische kunstbeoefenaars.
Dit is met name het geval in de secties muziek en podiumkunsten. In het kader
van een wedstrijdformule worden de deelnemers beoordeeld en geadviseerd
door een deskundige jury. Bovendien ontvangen zij deelnemingspremies en een
jaarlijkse subsidie op grond van de tijdens het toernooi behaalde klassering.
Deze formule heeft er in hoge mate toe bijgedragen dat de amateuristische
kunstbeoefening in de genoemde disciplines een sterke kwalitatieve vooruitgang
geboekt heeft. Voor de muziekbeoefenaars zijn er toernooien voor koren en
voor harmonies, fanfares en brassbands. Daarnaast zijn er festivals voor jeugden kinderkoren (vanaf 1990 enkel nog kinderkoren) en voor jeugdmuziekkorpsen, waar het wedstrijdelement minder uitgesproken is en waar geen jury
maar een 'consulententeam' aanwezig is om raadgevend op te treden.
Ook in de sectie podiumkunsten heeft men enerzijds het provinciaal
toneeltoernooi voor amateurgezelschappen, waarbij het competitieve aspect
gekoppeld wordt aan adviesverstrekking met het oog op kwaliteitsverbetering,
en anderzijds de festivals voor jeugd- en kindertheater en voor lyrisch toneel.
Deze laatste blijken evenwel de jongste tijd niet meer aan een bestaande
noodzaak te beantwoorden en werden of worden daarom afgebouwd.
Het provinciale cultuurbeleid kan immers, dank zij de geringe afstand tot de
basis, soepel inspelen op de veranderende noden op het terrein .

2.5.8.
Subsidiëring
De toernooien voor amateuristische kunstbeoefening zijn lang niet de enige weg
waarlangs de provincie het culturele leven subsidieert. Cultuur kost geld en
nogal wat vormen van cultuur zijn nauwelijks of niet leefbaar zonder financiële
hulp van hogerhand. Het is dan ook niet overdreven te stellen dat het culturele
leven in West-Vlaanderen een deel van zijn veelzijdigheid en kwaliteit te danken
heeft aan de geldelijke ondersteuning door de provincie. Enkele voorbeelden.
Het beroepstoneel ontving tot 1993 een jaarlijkse subsidie krachtens een
provinciaal reglement terzake . Een vernieuwd reglement werd in 1994 door de
provincieraad goedgekeurd, samen met een substantiële verhoging van het
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MUS/CA Oncerrm;n~J2Z
FLANDRICA

De vzw Musica Flandrica is een van de talrijke culturele initiatieven die door
de Provincie actiefgesteund worden.
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subsidiekrediet. Sindsdien ontvangen drie beroepsgezelschappen en twee
kunstencentra regelmatig subsidies, terwijl ook het Ballet van Vlaanderen
financieel gesteund wordt.
Ook de professionele muzieksector geniet aanzienlijke steun. Subsidies gaan naar
de drie professionele of semiprofessionele symfonische orkesten in de provincie,
naar Jeugd en Muziek West-Vlaanderen en naar de beide Westvlaamse
afdelingen van het Festival van Vlaanderen (Kortrijk en Brugge ). Voorts wordt
de organisatie van orgelconcerten (sinds 1994) en beiaardconcerten (sinds
1995 ) aangemoedigd. In 1994 waren de provinciale Dienst voor Cultuur en
Westtoerisme medestichters van de v.z.w. Musica Flandrica, die tijdens het
winterseizoen kwalitatief hoogstaande concerten in historische lokaties
organiseert.
Op het gebied van de letteren gaan subsidies naar erkende organisaties
( zoals de Vereniging van Westvlaamse Schrijvers), initiatieven en tijdschriften
(b.v. 'Ons Erfdeel') die de promotie van de letterkunde en de taalzorg beogen.
Het Provinciaal Steunfonds voor de Promotie van Literaire Publikaties laat sinds
het midden van de jaren tachtig toe elk jaar een aantal literaire werken van
Westvlaamse auteurs uit te geven.
Sinds 1964 zijn subsidies voorzien voor musea voor geschiedenis en volkskunde.
In 1993 werden de beschikbare bedragen aanzienlijk verhoogd. Een nieuw
reglement voor de subsidiëring van de oprichting of herinrichting van regionale
musea is in de maak. Ook de werking van zeer talrijke historische en heemkundige
verenigingen die West-Vlaanderen rijk is, wordt financieel gesteund, waarbij in
de eerste plaats de kwaliteit van de publikaties en het inhoudelijke niveau van de
activiteiten gehonoreerd worden. Ook hier wordt de subsidiëring dus als
instrument gehanteerd om tot een kwaliteitsverbetering te komen.
Het huidige subsidiereglement voor archeologisch onderzoek kwam tot stand in
het begin van de jaren tachtig. Het behelst een substantiële tegemoetkoming
aan de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen
(VOBOW ) als coördinerend organisme op archeologisch gebied binnen de
provincie en als uitgeefster van het tijdschrift 'Westvlaamse Archaelogica'.
Vanaf 1986 steunt de provincie tevens concrete archeologische projecten en in
1992 werd een meerjarige samenwerkingsafspraak gemaakt met het Instituut
voor het Archeologisch Patrimonium om gemeenschappelijk de opgravingen
door te voeren op de site van het voormalige vissersdorp Walraversijde, thans
gelegen binnen het Toeristisch Recreatiepark Raversijde.
Sinds 1990 is er een provinciaal reglement betreffende de erkenning en de
subsidiëring van verenigingen ter promotie van (zowel amateuristische als
professionele) beeldende kunst. De provincie steunt eveneens de uitgave door de
Vereniging van Westvlaamse Schrijvers van het zesdelige 'Lexicon van
Westvlaamse Beeldende Kunstenaars', waarvan tussen 1992 en 1995 al vier
delen het licht zagen.
Overigens subsidieert de Dienst voor Cultuur niet alleen uitgaven van derden .
Zeer regelmatig worden - naast talrijke catalogi, gelegenheidsbundels en
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brochures - ook eigen publikaties in boekvorm uitgebracht, onder andere over
historische en kunsthistorische onderwerpen. Een volledig overzicht brengen
van wat in de beschouwde periode gepubliceerd werd, is niet mogelijk. Hierna
volgen slechts enkele voorbeelden.
In de uitgavenreeks Kunstpatrimonium van West- Vlaanderen, die in 1965
startte en tot nu toe in totaal tien volumes telt, verschenen tussen 1978 en 1987
vier delen, alle van de hand van Luc Devliegher. Daarnaast wijdde dezelfde
auteur ook nog monografieën aan enkele belangrijke provinciale gebouwen: het
kasteel Tillegem ( 1989, in samenwerking met andere auteurs) en het Provinciaal
Hof (1994).
Terloops kan hier ook een nieuw initiatief in de sector kunstpatrimonium vermeld worden, namelijk de uitgave van het halfjaarlijkse tijdschrift In de Steigers
( sinds 1994 ), met nieuws over monumenten en landschappen in
West-Vlaanderen.
Het in 1992 verschenen boek van L. Devliegher, Landelijk en ambachtelijk leven
(over de collecties van het Provinciaal Museum van het Bulskampveld) was zó
succesvol, dat in 1995 een tweede druk nodig was.
Nog in 1995 verscheen het eerste deel van de driedelige publikatie Zij~ die vielen
als helden, een cultuurhistorische studie over de oorlogsgedenktekens van de
twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen door Mariette Jacobs. De aanzet tot
deze studie werd indertijd nog gegeven door wijlen Luc Schepens.

2.5.9.
Vormings- en ontwikkelingswerk
Een gevarieerde en sterk uitgebouwde sector is die van het vormings- en
ontwikkelingswerk. De provinciale Dienst voor Cultuur ontplooit talrijke
initiatieven op het terrein van de basiseducatie, samenlevingsopbouw, vormingsen ontwikkelingswerk met volwassenen en wooncultuur. Sommige daarvan zijn
vrij recent. De oprichting van de Provinciale Werkgroep Basiseducatie dateert bij
voorbeeld pas uit 1988, en richt zich op het stimuleren van de zelfredzaamheid
van laaggeschoolden in het dagelijkse leven. Andere initiatieven kunnen reeds op
een lange geschiedenis bogen. Het Provinciaal Comité Wooncultuur werd in
1931 door de provincieraad opgericht. De oorspronkelijke bedoeling bestond in
het bevorderen van orde en netheid in de werkmanswoonsten. Tegenwoordig
wordt het begrip veel ruimer geïnterpreteerd, en gaat de aandacht onder meer
naar het verbeteren van het wooncomfort van minder-validen en senioren.
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2.5.10.
Grensoverschrijdende culturele samenwerking
Tenslotte is de provincie ook grensoverschrijdend aktief op het gebied van
cultuur. Op Vlaams interprovinciaal niveau gebeurt dit in de schoot van het
Interprovinciaal Overleg voor Cultuur (IOC), waar de vijf V1aamse provinciebesturen hun cultureel beleid op elkaar afstemmen en gezamenlijke culturele
initiatieven nemen. Met Zeeland en Oost-Vlaanderen is er een geïnstitutionaliseerde samenwerking, die onder meer geleid heeft tot het inrichten (vanaf
1992) van een Interprovinciaal Eenakterfestival. Ook binnen de andere internationale samenwerkingsverbanden waarin de provincie participeert (zie punt 2 .6,
onmiddellijk hierna) vormt het culturele luik een belangrijk onderdeel.

2.6.
Samenwerking met het buitenland
Sinds het einde van de jaren tachtig nemen de tot dan toe veelal op informele
basis geregelde contacten van de provincie West-Vlaanderen met het buitenland
een nieuwe wending. Het voorbije decennium intensifieerde de provincie
namelijk de toenadering met buitenlandse regio's en in het bijzonder met
buurregio's . Het betekende de start van een provinciaal grensoverschrijdend
facetbeleid . Door haar beleid op de aangrenzende regio's af te stemmen, pikte
de provincie in op de actuele tendenzen die vandaag de dag in Vlaanderen en in
de Europese Unie leven. Bovendien doen zich in alle beleidsdomeinen
(bijvoorbeeld economie, toerisme, cultuur, milieu, transport) belangrijke
uidagingen voor in de buurregio's.
De cruciale ligging van de provincie West-Vlaanderen aan de grenzen van drie
buitenlandse regio's, namelijk Noord-Frankrijk in het zuiden, Zeeland in het
noorden en Engeland over de Noordzee, en het toenemende gewicht dat de
Europese Gemeenschap toekent aan de grensgebieden, maken dat de provincie
een voortrekkersrol vervuld heeft op het vlak van grensoverschrijdende
samenwerking. West-Vlaanderen ligt op een kruispunt van belangrijke internationale verkeersassen, zoals de Hoge Snelheidstrein, de Kanaaltunnel en de Vaste
Oeververbinding over de Westerschelde.
De behoèfte aan bestuurlijke samenwerking tussen de grensgebieden wordt
alsmaar groter. Een beleid op gebied van leefmilieu, ruimtelijke ordening,
hulpverlening bij rampen, communicatie en informatie, arbeidsmarkt, toerisme,
verkeer en vervoer, economie en cultuur is niet grensgebonden en vereist
passende samenwerkingsakkoorden.
Tenslotte wenst de provincie "Nieuwe Stijl" zich als intermediair bestuursniveau
ook in Europees perspectief te profileren.
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Er moet worden opgemerkt dat de samenwerkingsakkoorden met het
Département du Nord, het Département des Bouches-du-Rhême, het graafschap
Suffolk en het Landschaftsverband Westfalen-Lippe zich tot nog toe in de sfeer
van de akkoorden en intentieverklaringen situeren. Deze samenwerkingsinitiatieven hebben geen enkele juridische basis, noch van privaatrechtelijke,
noch van publiekrechtelijke aard.
Het is pas sinds april 1991, datum van de inwerkingtreding van de "Beneluxovereenkomst tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten", dat
lokale autoriteiten op publiekrechtelijke basis kunnen samenwerken. Dit geldt
uiteraard alleen voor Nederland, België en Luxemburg. In dat kader werd op
13 december 1993 de Scheldemondraad geïnstalleerd (cf. infra 2.6.1.3.).
Wil men een juridische basis voor de samenwerking met Frankrijk en andere
landen leggen, dan kan dit enkel op basis van privaatrecht.
Hierna wordt verder het onderscheid toegelicht tussen "grensoverschrijdende
samenwerking met Europese steun" en "bestuurlijke grensoverschrijdende
samenwerking". Die opsplitsing loopt als een rode draad door de achtereenvolgende rubrieken waarin de samenwerking met het buitenland geografisch en,
daaraan ondergeschikt, chronologisch beschreven wordt.
De grensoverschrijdende samenwerking met Europese steun is een beleidssector die
in een echte stroomversnelling zit, onder meer door de subsidieprogramma's
van de Europese Gemeenschap en de voortschrijdende eenwording van Europa.
Europa wil uitdrukkelijk met behulp van financiële middelen de toenadering en
de samenwerking tussen de grensregio's bevorderen.
Dat Europese beleid voltrekt zich in hoofdzaak door toedoen van het sinds
1991 opgerichte communautaire initiatief. De Europese Gemeenschap animeert
met dat instrument van aanmoediging - en niet van dwang - grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven die tientallen jaren lang moeizaam en
sporadisch op gang kwamen.
Interreg is een communautair initiatief van de Europese Commissie dat
financiële middelen ter beschikking stelt om de grensoverschrijdende interregionale samenwerking te bevorderen. Het communautaire programma Interreg
is een belangrijke hefboom en motor in de grensoverschrijdende samenwerking.
Het gaat om een multifondsprogramma, wat betekent dat het bijdragen
ontvangt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), uit het
Europees Sociaal Fonds (ESF) en uit het Europees Fonds voor Oriëntatie en
Garantie in de Landbouw (EFOGL). Interreg heeft meer bepaald tot doel de
grensregio's te helpen bij het overwinnen van de ontwikkelingsproblemen die te
wijten zijn aan hun relatieve afzondering binnen de nationale economieën en
stimulansen te geven aan gemeenschappelijke initiatieven aan weerszijden van de
grens.
Het was mogelijk om via Interreg I (1991-1993) grensoverschrijdende projecten
te financieren in de domeinen economie, transport, toerisme, leefmilieu en
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ruimtelijke ordening en in beperkte mate binnen cultuur, welzijn en onderwijs.
Interreg II ( 1994-1999) is van toepassing op dezelfde beleidsdomeinen, maar
vormt een ware doorbraak voor grensoverschrijdende projecten inzake cultuur,
welzijn en onderwijs.
De provincie West-Vlaanderen is partner in twee Interreg-programma's,
namelijk het Interreg-programma West-Vlaanderen-Nord/Pas-de-Calais en het
Interreg-programma Euregio Scheldemond (samenwerkingsverband tussen de
provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland) . West-Vlaanderen
kreeg van de Vlaamse Gemeenschap, die als lidstaat verantwoordelijk is voor alle
Europese programma's, de opdracht de genoemde Interreg-programma's op te
maken, te coördineren en uit te voeren. De provincie kreeg als enige Vlaamse
provincie grenzend aan Noord-Frankrijk de volledige verantwoordelijkheid voor
het daar lopende programma. In het kader van de Euregio Scheldemond zijn in
Vlaanderen zowel de provincies Oost-Vlaanderen als West-Vlaanderen
verantwoordelijk. Het staat buiten kijf dat de projectmatige samenwerking
nieuwe ontwikkelingskansen voor de grensgebieden schiep .
Behalve de grensoverschrijdende samenwerking met Europese steun is er, zoals
gezegd, ook de bestuurlijke grensoverschrijdende samenwerking. Het voorbije
decennium heeft de provincie West-Vlaanderen de uitdaging aangegrepen om de
grensoverschrijdende contacten te stimuleren, te coördineren en te structureren
via bestuurlijke grensoverschrijdende samenwerking. Deze samenwerking spitst
zich toe op de volgende actieterreinen:
- het samenwerkingsprotocol tussen de provincie West-Vlaanderen en het
Département du Nord;
- de Scheldemondraad ;
- het gemeenschappelijk akkoord tussen het graafschap Suffolk en de provincie
West-Vlaanderen;
- de gemeenschappelijke intentieverklaring tussen de provincie West-Vlaanderen
en het Département des Bouches-du-Rhême .
2.6.1.
Samenwerking tussen de provincies West-Vlaanderen,
Oost-Vlaanderen en Zeeland

2.6.1.1.
Culturele samenwerking
De culturele samenwerking tussen West-Vlaanderen en Zeeland, die al sinds
1965 bestaat, werd in 1976 met Oost-Vlaanderen uitgebreid. Op dat moment
werd ook het eerste reglement voor de culturele uitwisseling van derden
uitgewerkt. Een definitieve versie van het subsidiereglement kwam er in 1989.
Dat hing samen met de ondertekening door de respectievelijke gedeputeerden
voor cultuur van een vernieuwde intentieverklaring (29 september 1989) die in
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INTERPROVINCIALE CONFERENTIE

EDUCATIEF WERK
MET VOLWASSENEN

I

Op woensdag 1 april 1987 werd in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg een
interprovinciale studiedag gnvijd aan het thema ,,educatief werk met
volwassenen,,, in een samenwerking tussen de provincies Zeeland,
Oost- en West- Vlaanderen.

Hoofdstuk 2 / Samenwerking met het buitenland •

35 7

een cultureel uitwisselingsakkoord uitmondde. In het kader van de
samenwerking werd de Interprovinciale Stuurgroep Culturele Uitwisseling
opgericht. De Stuurgroep heeft onder meer tot taak periodiek overleg tussen de
drie betrokken provincies te doen plaats vinden. Voor de subsidieregeling tot
bevordering van de culturele uitwisseling tussen de provincies Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen en Zeeland (van kracht op 1 september 1989) komen volgende
grensoverschrijdende activiteiten tussen inwoners van de provincie Zeeland
enerzijds en inwoners van de provincie( s) Oost-Vlaanderen en/ of
West-Vlaanderen anderzijds in aanmerking: taal - en letterkunde,
podiumkunsten, beeldende kunsten, kunst- en cultuurpatrimonium, archeologie
en geschiedschrijving, bibliotheekwezen en educatief werk.

2.6.1.2.
Samenwerking op het vlak van onderwijs
Uit de culturele uitwisseling (cf. supra 2.6.1.1) ontstond een samenwerking op
het vlak van onderwijs . Op 18 mei 1988 ondertekenden de gedeputeerden voor
onderwijs van de provincies Zeeland en West-Vlaanderen te Brugge een
samenwerkingsakkoord. Dit betekende de start van samenwerking en
uitwisseling met betrekking tot onderwijs en arbeid tussen de Zeeuwse scholen
voor lager en middelbaar beroepsonderwijs en de Westvlaamse scholen voor
technisch onderwijs . Bij besluit van 20 juni 1990 is ook de provincie
Oost-Vlaanderen tot de samenwerking toegetreden. De samenwerking inzake
onderwijs wordt sinds 1995 voortgezet door de vakgroep "onderwijs" in het
kader van de Scheldemondraad (cf. supra 2.4 en infra 2.6.1.3).

2.6.1.3.
Euregio Scheldemond
Op 16 november 1989 ondertekenden de Gouverneurs van Oost- en
West-Vlaanderen en de Commissaris van de Koningin een intentieverklaring
voor grensoverschrijdende samenwerking. Volgende doelstellingen werden
geformuleerd : de al bestaande uitwisselingen en contacten tussen de drie
provincies uitbreiden tot een ruimere, meer gestructureerde en permanente
samenwerking en het opstellen en uitwerken van een gemeenschappelijk
ontwikkelingsconcept om de socio-economische ontwikkeling van de euregio
een extra impuls te geven met het oog op de interne Europese markt.
Een Gemeenschappelijk Ontwikkelingsconcept werd door een consortium van
studiebureaus voor de Euregio Scheldemond opgesteld . Het bevatte een reeks
voorstellen voor concreet uit te voeren projecten. De nadruk lag hierbij op het
maken van een analyse van de grensoverschrijdende activiteiten en
ontwikkelingen, het presenteren van een ontwikkelingsvisie voor grensoverschrijdende samenwerking en het identificeren en uitwerken van concrete
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Informatievergadering Euregio Scheldemond.
Blankenberge, 22 november 1995.
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projecten daarvoor. Het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsconcept maakte het
mogelijk in te spelen op het Interreg-initiatief van de Europese Commissie.
Op 5 december 1991 keurde de Europese Commissie het Interreg I-driejarenprogramma voor de Euregio Scheldemond goed. Het operationeel projectenprogramma dat voor de drie provincies via - en in samenwerking met - de
Nederlandse en Vlaamse overheid werd ingediend, wilde in eerste instantie de
sociaal-economische grensoverschrijdende samenwerking tussen België en
Nederland gestalte geven. Verder spitste het zich toe op volgende thema's:
vormfog van netwerken, informatie-uitwisseling en communicatie; verkeer, vervoer en infrastructuur; recreatie en toerisme; scholing en arbeidsmarkt;
milieubeheer en landbouw; innovatie en technologietransfer; onderzoek en
projectmanagement.
De Euregio Scheldemond kreeg voor het Interreg !-programma 155.811.200
BEF van de Europese Commissie en dit voor een periode van drie jaar. Op 22
december 1993 werden de laatste projecten goedgekeurd. In totaal werd voor
7.556 .641 ECU of 319.948.180 BEF besteed aan verschillende projecten,
Europese bijdrage en co-financiering inbegrepen. Er werden 24 projecten
goedgekeurd, waaronder een globaal toeristisch project dat nog eens opgedeeld
werd in een aantal deelprojecten.
Op 13 december 1993 werd de Scheldemondraad geïnstalleerd met als partners
de provincies en de gemeenten. De Afsprakenregeling die door de
provincieraden van Oost- en West-Vlaanderen en provinciale staten van Zeeland
werd goedgekeurd, gaat uit van onder meer volgende beginselen.
Er wordt een interprovinciaal samenwerkingsverband ingesteld (Euregio
Scheldemond), dat als werkgebied de provincies Zeeland, Oost-Vlaanderen en
West-Vlaanderen omvat.
De Scheldemondraad wil een overkoepelend grensoverschrijdend samenwerkingsplatform bieden dat gezamenlijke belangen van het werkgebied signaleert
en formu leert en de grensoverschrijdende samenwerking bevordert op de
terreinen milieu, ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme, verkeer en vervoer,
gezondheidszorg en welzijn, sociaal-economische aangelegenheden, onderwijs
en cultuur. De Scheldemondraad functioneert via twee organen: de Scheldemondraad zelf en het Dagelijks Bestuur. Het voorzitterschap van de raad
rouleert over de drie provincies. De Scheldemondraad bestaat uit de beide
betrokken Gouverneurs en de Commissaris der Koningin, drie provincieraadsleden per provincie en ook nog eens drie leden per provincie namens de
gemeentelijke bestuurslaag. In het kader van de Afsprakenregeling wordt tweetot driemaal per jaar een vergadering van de Raad georganiseerd. Er bestaat
geen hiërarchische verhouding tussen de Scheldemondraad en de Interregwerking. De Scheldemondraad en Interreg willen gecoördineerd samenwerken.
Informatie-uitwisseling is daarbij een sleutelbegrip. Thematisch volgt Interreg de
krachtlijnen van het Operationeel Programma, terwijl de Scheldemondraad zich
in principe over alle mogelijke maatschappelijke problemen buigt. Geografisch
omvat de Scheldemondraad de drie volledige provincies, terwijl het in Interreg
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om een grensgebied gaat, waarvan voor West- en Oost-Vlaanderen enkel de
noordelijke arrondissementen integraal deel uit maken. De Scheldemondraad
kent geen beperking in de tijd, terwijl het Interreg II-programma loopt van
1994 tot 1999.
Het Interreg II-programma voor de Euregio Scheldemond werd door de
Interreg-stuurgroep opgesteld op basis van een mededeling van de Europese
Commissie en van de krachtlijnen opgesteld door de Nederlandse en de Vlaamse
overheden. Het programma werd bij de Europese Commissie ingediend en werd
operationeel na de goedkeuring ervan in oktober 1995. Dit tweede Interregprogramma loopt van 1 januari 1994 tot 31 december 1999, met uitvoering tot
eind 2001.
Er wordt 11,09 MECU aan Interreg-middelen ter beschikking gesteld, waarvan
9,8 MECU uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 1,29
MECU uit het Europees Sociaal Fonds, beide Europese structuurfondsen.
Daarmee moet een programma van minimaal dubbele omvang gerealiseerd
worden. De krachtlijnen van het programma zijn: fysieke structuur; economie,
technologie en innovatie ; leefmilieu ; menselijk potentieel ; maatschappelijke
integratie.
Ten opzichte van Interreg I zijn er belangrijke verschillen: de langere duur,
meer middelen, het verbod op niet uitvoeringsgerichte studies, de inhoudelijke
uitbreiding naar onderwijs, cultuur en gezondheidszorg. Geografisch beperkt
het Interreg-gebied zich tot de provincie Zeeland en de arrondissementen
Brugge, Gent, Eeklo en Sint-Niklaas, met een uitbreiding naar de aangrenzende
arrondissementen.

2.6.2.
Samenwerking tussen West-Vlaanderen
en Noord-Frankrijk

2.6.2.1.
samenwerkingsprotocol tussen de provincie West- Vlaanderen
en het Département du Nord
Na jarenlange pogingen vanuit West-Vlaanderen om samenwerking met
Noord-Frankrijk op gang te brengen, is de provincie West-Vlaanderen erin geslaagd om met de openbare instanties in Noord-Frankrijk goede contacten te
leggen. Er is op 16 oktober 1989 een samenwerkingsprotocol gesloten tussen
het Département du Nord en de provincie West-Vlaanderen dat tot doel heeft
overleg te bevorderen en samenwerkingsinitiatieven te ontplooien in diverse
beleidsdomeinen.
Hoewel het akkoord voornamelijk zijn uitwerking krijgt via de Interregprojecten, blijven een aantal specifieke werkzaamheden voortvloeien uit het
akkoord tussen de provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord.
De voornaamste actieterreinen zijn het organiseren van overleg inzake
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infrastructuur ( onder meer gericht op het grensoverschrijdend openbaar vervoer), het aanwakkeren van contacten in de domeinen cultuur, onderwijs en
welzijn, die in Interreg I niet tot de eigenlijke krachtlijnen van het programma
behoorden, en tenslotte het nemen van initiatieven die informatieuitwisseling tot
doel hebben .
In het kader van het bovengenoemde protocol zijn anno 1995 werkgroepen
actief rond toerisme, cultuur, landbouw en infrastructuur. Zo bestaan er formele
contacten tussen het Comité départemental de Tourisme en Westtoerisme wat
de toeristische promotie van de grensregio betreft. De Westvlaamse Vereniging
voor de Vrije Tijd en de Association départementale pour la Randonnée hebben
op hun beurt een gemeenschappelijke communicatiestrategie inzake recreatief
medegebruik ontwikkeld. Initiatieven inzake transport worden genomen in
functie van de verbetering van het openbaar vervoer.
Naast de inhoudelijke uitwerking van materies is de samenwerkingsovereenkomst erop gericht een gunstig klimaat voor samenwerking met de Franse
partners te scheppen.

2.6.2.2.
Interreg !-programma West-Vlaanderen - Nord/Pas-de-Calais
(1991-1993)

De Europese Commissie keurde op 3 april 1992 het Europees samenwerkingsprogramma voor de Frans-Belgische grenszone Nord-Pas-de-Calais en
West-Vlaanderen (Interreg) goed. Dat Interreg-programma is een samenwerkingsverband tussen verscheidene openbare instanties aan weerszijden van de
grens: langs Vlaamse kant de provincie West-Vlaanderen (coördinator) en de
Vlaamse Gemeenschap en langs Franse kant het Département du Nord,
de Région Nord/ Pas-de-Calais en de Préfecture Nord/Pas-de-Calais .
De strategische hoofdlijnen van het programma zijn : steun aan de economische
ontwikkeling; opwaardering van het toeristisch patrimonium ; milieubescherming; verbetering van het transport; promotie van educatieve en sociale
acties; ondersteuning van lokale initiatieven.
De beschikbare Europese middelen bedroegen 13.873.601 ECU of ongeveer
560.000 .000 BEF voor Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Ongeveer 4 .151.406
ECU (165.000.000 BEF) - waarvan 4.068 .026 ECU van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling en 83.380 ECU van het Europees Sociaal Fonds
- was bestemd voor Vlaanderen. Wegens de erkenning van Noord-Frankrijk als
prioritaire zone voor de Europese fondsen gaat 70 % van de enveloppe voor de
hele grensregio naar Noord -Frankrijk. West-Vlaanderen krijgt 30 %. De
maximale subsidie per project bedroeg 50 %.
In het kader van het Interreg !-programma werden in totaal ruim 80 projecten
goedgekeurd. Op 10 december 1993 werden de laatste EFRO-middelen door
de Frans-Belgische stuurgroep vastgelegd. Van de ESF-middelen werd 69.965
ECU vastgelegd.
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Cultuurtoeristische brochures bevorderen het
grensoverschrijdende verkeer. Deze wandel- en
fietsgids met uitvoerige historische inleiding
werd door de provincie West- Vlaanderen
uitgegeven in 1994 in samenwerking met o.m.
de Vlaamse Gemeenschap en de Région
Nord/Pas-de-Calais.

In het kader van het Interregprogramma publiceerden de
provincie West- Vlaanderen en
de Conseil Général van het
Département du Nord deze
cultuurtoeristische brochure
over de kerken in het
grensgebied van
West- Vlaanderen en
Noord-Frankrijk (1993).
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Bevordering van het grensoverschrijdende transport:
de Zomerbus De Panne-Duinkerke. Voorstelling van dit Frans-Vlaamse initiatief
op 30 juni 1995.
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Het gemeenschappelijk uitdenken van een referentiekader met de Franse
partners vormde een voortdurende betrachting. De goedgekeurde projecten
waren kenmerkend voor de fase waarin kennismaking en informatie-uitwisse ling
centraal stonden. Niettemin werd een reeks infrastructuurwerke n goedgekeurd.

2.6.2.3.
Interreg II-programma West-Vlaanderen - Nord/Pas-de-Calais
(1994-1999)

Het Interreg-II initiatief werd op 1 juli 1994 gelanceerd via het publikatieblad
van de Europese Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap kende de coördinatie
opnieuw toe aan de provincies.
Op 14 december keurde de grensoverschrijdend e stuurgroep het ontwerp van
Operationeel Programma voor de grensregio West-Vlaanderen - Nord/Pas-deCalais goed. De goedkeuring van het Operationeel Programma door de
Europese Commissie wordt verwacht vóór eind 1995. Onder voorbehoud van
goedkeuring door de Europese Commissie zijn de krachtlijnen van het Interreg
II-programma: grensoverschrijdend e ruimtelijke ordening en verbetering van de
fysieke structuren in de euregio inzake transport en telecommunicatie;
bevordering van de economische, wetenschappelijke en technologische
samenwerking; bescherming en valorisatie van het leefmilieu en plattelandsinrichting; uitbouw van de toeristische sector; ontwikkeling en benutting van het
menselijk potentieel (onderwijs, beroepsopleiding, om- en bijscholing);
bevordering van de maatschappelijke integratie ; technische bijstand.

2.6.3.
Samenwerking met Engeland: Kent en Suffolk
Op 27 en 28 maart 1995 werd het Gemeenschappelijk Akkoord tussen het
graafschap Suffolk en de provincie West-Vlaanderen ondertekend.
De samenwerking heeft de toename van de economische, sociale en culturele
uitwisselingen tot doel. De samenwerking is geënt op de volgende beleidsdomeinen : uitwisseling van kennis en informatie ; onderwijs en vorming;
toerisme ; economische ontwikkeling en transport; informatie- en ervaringsuitwisseling en het ontwikkelen van netwerken tussen de 5b-gebieden; gelijke
kansen. Een Algemene Raad zal informatie verspreiden, initiatieven en discussies
aanwakkeren en promotie voeren. Het actieplan zal ondersteund worden door
studiegroepen.
Met het graafschap Kent bestaat voor het ogenblik enkel een informele
samenwerking. De gezamenlijke viering van de Dag van Europa op 9 mei is
sinds 1995 een aanknopingspunt in de toenadering tussen West-Vlaanderen en
Kent. Met die viering gaat het opzetten van grensoverschrijdend e acties in
diverse beleidsdomeinen gepaard.
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Ondertekening van het samenwerkingsakkoord tussen Suffolk en West- Vlaanderen.
Brugge, Provinciaal Hof, 28 maart 1995.
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2.6.4.
Samenwerking tussen West-Vlaanderen
en Westfalen-Lippe
Reeds in 1960 spraken de provincie West-Vlaanderen en het Landschaftsverband
Westfalen-Lippe af om op cultureel vlak aan uitwisseling te doen.
Er bestaat geen protocol of officiële verklaring, daar de samenwerking tussen
Westvlamingen en Westfalen in de eerste plaats op hechte vriendschappelijke
banden steunt. Sinds die begin-afspraak organiseren beide partners jaarlijks
culturele manifestaties, ontmoetingen en uitwisselingen. In 1990 werd te
Münster het 30-jarige jubileum van de betrekkingen tussen het Landschaftsverband en de provincie gevierd. Naar aanleiding van die ontmoeting kwamen
zes werkgroepen bijeen rond de thema's: toerisme, cultuur, milieu,
gehandicapten- en bejaardenbeleid, jeugdzorg en vrouwenemancipatie.
Op die manier werd de uitwisseling op cultureel en toeristisch vlak tot andere
beleidsdomeinen uitgebreid.

2.6.5.
Andere
In november 1992 werd de gemeenschappelijke intentieverklaring tussen de
provincie West-Vlaanderen en het Département des Bouches-du-Rhone
ondertekend. Als werkterreinen worden de volgende materies onderzocht :
onderwijs en vorming, marien onderzoek, toerisme, transport, welzijn en
overheidsbesturen.
Voorts zijn er occasionele contacten met buitenlandse delegaties, die niet
onmiddellijk tot geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden leiden maar
toch de uitstraling van de provincie ten goede komen. Zulks was in de hier
beschouwde periode onder meer het geval met een Finse en een Japanse
delegatie.
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Biografieën

------------·--------------------·In elk van de beide voorgaande volumes van De provincieraad van
West- Vlaanderen reserveerde Luc Schepens het laatste gedeelte voor de
biografieën van de gouverneurs, de provincieraadsleden en de provinciegriffiers.
Hoewel hij zijn biografische notities beknopt hield, nemen zij toch ettelijke
bladzijden in beslag: 262 in deel 1, 192 in deel 2, of meer dan 450 in het
totaal ! Niet alleen in omvang vertegenwoordigen deze biografieën een
belangrijk onderdeel van Schepens' studie. Ook inhoudelijk zijn zij een uiterst
belangrijke en nuttige bijdrage tot de geschiedenis van West-Vlaanderen.
Voor talrijke historici van de Nieuwste Tijden, alsook voor journalisten binnen
en buiten de provincie vormen zij een onmisbaar en vaak geraadpleegd
naslagwerk.
In het hier voorliggende vervolgdeel van De provincieraad van West- Vlaanderen
is van de aanpak van Luc Schepens niet afgeweken : ook dit boekdeel wordt met
een reeks korte biografieën afgesloten. Omdat de beschouwde periode recent is
en de protagonisten (op enkele uitzonderingen na) nog in leven zijn, kan hier
geen sprake zijn van een traditionele 'historische' benadering. Het zijn dan ook
geen biografieën in de eigenlijke zin van het woord die volgen, maar veeleer
notities in de stijl van een Who )s who ? en analoge overzichten van nog levende
personaliteiten.
Net zoals bij dit soort naslagvverken is ook hier hoofdzakelijk gebruik gemaakt
van de gegevens die door de betrokkene zelf ( of een enkele keer door zijn
familie) werden verstrekt. Dit verklaart meteen een zekere ongelijkheid in de
volledigheid en de lengte van de verschillende notities . Sommigen waren erg
karig in het aanleveren van informatie . Anderen bleken, ondanks herhaald
aandringen, niet bereid hun medewerking te verlenen of verzuimden te
antwoorden. Niettemin werden voor iedere persoon in de mate van het
mogelijke de meest essentiële gegevens opgenomen.
De uitvoerigste reeks biografieën is uiteraard die van de provincieraadsleden,
met 252 notities. De opbouw van deze notities is als volgt. In de eerste plaats
vindt men: naam en voornaam, beroep, plaats en datum van geboorte,
naam van vader en moeder, huwelijksdatum, huwelijkspartner, aantal kinderen,
gedane studies of behaald( e) diploma('s) en eventueel plaats en datum van
overlijden. Daarna worden de politieke mandaten op het provinciale niveau
vermeld, gevolgd door de eventuele politieke mandaten op andere
bestuursniveaus (nationaal/federaal, gewestelijk, gemeentelijk).
Tenslotte is er een ( doorgaans niet exhaustief) overzicht van de andere
mandaten, functies en activiteiten in de sociaal-economische en culturele sfeer.
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Hoofdstuk 1
Gouverneurs
1.

Leo. Geboren te Wevelgem op 7 juli 1927. Zoon van Frans,
vlasbewerker en seizoenarbeider, en van Zulma Feys. Gehuwd met Anna
Wallays, onderwijzeres; zes kinderen. Overleden te Brugge op 18 augustus
1979.
Loopbaan. Studeert voor onderwijzer aan de Normaalschool van Torhout,
waar hij in 1946 zijn diploma behaalt. Geeft een jaar les in de gemeenteschool
van Lauwe, waarna hij in militaire dienst moet. Van 1948 tot 19 5 3 is hij
'gouwleider' van de K.S.A. West-Vlaanderen. Zijn politieke loopbaan begint in
1953, wanneer hij secretaris van de Christelijke Volkspartij voor het
arrondissement Kortrijk wordt. Een jaar later promoveert hij al tot secretarisgeneraal van de Vlaamse vleugel van de C.V.P., een functie die hij tot 1968 zal
blijven uitoefenen. Gezien zijn werkterrein nu helemaal in de hoofdstad ligt,
gaat hij daar ook in de buurt wonen, meer bepaald in Sint-Stevens-Woluwe.
In 1959 wordt hij schepen aldaar, en na de gemeentefusies is hij gemeenteraadslid in Zaventem. In 1968 wordt Leo Vanackere senator : eerst provinciaal
senator voor Brabant, in 1971 gecoöpteerd senator en in 1974 wederom
provinciaal senator. Van 1971 tot 1976 is hij tevens lid van de federatieraad van
Zaventem.
Op 1 juni 1979 volgt hij ridder P. van Outryve d'Ydewalle op als gouverneur
van West-Vlaanderen. Minder dan drie maanden later overlijdt hij op 52-jarige
leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval.
Andere functies: secretaris van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap ( 1972-1974 ), eerste vice-voorzitter van diezelfde raad ( 1974 ),
lid van de Gewestelijke Economische Raad voor Brabant, afgevaardigdebeheerder van het Gemeentekrediet, vice-voorzitter van de Commissie voor
Binnenlandse Zaken, lid van de Commissies voor de Naturalisaties, de Verzoekschriften en het Onderzoek van de Geloofsbrieven ... Hij is tevens medestichter
en eerste ondervoorzitter van het Vlaams Centrum voor Genealogie en
Heraldiek te Kortemark- Handzame ( 1978-1979).
Literatuur: E. Warlop, 'In Memoriam Leo Vanackere', in: Liber Memorialis Leo
Vanackere (Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek, Jaarboek 1979),
Handzame 1980, p. 20-26.

VANACKERE,

2.

Olivier Pauwel Julius, doctor in de economische wetenschappen,
buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, Reservekapitein-Commandant Artillerie. Geboren te Kortrijk op 18 mei 1930. Zoon
van Jozef en van Simonne Lecluse. Gehuwd met Marie-Claire Debreucker,
VANNESTE,
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Gouverneur Leo Vanackere
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Gouverneur Olivier Vanneste
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apotheker. Vier kinderen: Els, Sylvie, Jozef, Cecilia. Licentiaat economische
Wetenschappen, (K.U. Leuven, 1951). Doctor in de economische
wetenschappen (K.U. Leuven, 1967), met als proefschrift: Het groeipoolconcept
en de regionaal-economische politiek - toepassing op de Westvlaamse economie;
promotor: dr. G. Eyskens. Deze studie werd in 1968 bekroond met de prijs
Pro Civitate van het Gemeentekrediet van België en in 1969 met de Prof. dr.
E. Vlieberghprijs ( die tevens het geheel van zijn wetenschappelijke publikaties
bekroonde).
Loopbaan. In 1953 verblijf in Nederland (Economische Technologische
Instituten) in het kader van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord.
In 1954-55 Bijzonder Commissaris voor de Kust, belast met toeristischeconomisch onderzoek. Van 1954 tot 1957 adviseur van het gemeenschappelijk
algemeen aanlegplan, gewest Kortrijk, stad Kortrijk. In 1954 stichter van de
Westvlaamse Economische Raad (WER) en het Westvlaams Economisch
Studiebureau (WES) . Van 1957 tot 1977 Beheerder-directeur WER-WES.
Directeur-Generaal van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
West-Vlaanderen (GOM) van 1977 tot 1979. Van 1954 tot 1970 belast met een
beperkte leeropdracht aan het Instituut voor de Psychologische en Sociale
Studiën (Kortrijk) en het Instituut voor Sociale Studiën (Kortrijk) . Van 1968 tot
1970 buitengewoon docent aan het Europacollege (Brugge) . In 1967 assistent,
in 1967 buitengewoon docent en in 1972 buitengewoon hoogleraar Katholieke
Universiteit Leuven

Gouverneur van West-Vlaanderen sinds september 1979 (K.B. 28.09 .1979).
Belast met de coördinatie van alle interventies bij scheepsrampen in de
territoriale zee (wet 06.10.1987), het Continentaal Plat (wet 13.06.1969) en de
verantwoordelijkheidszone inzake zeewaterverontreiniging (Akkoord Bonn
1983) en de algemene bijstand op zee (beslissing van de regering 11 maart
1988).
Openingsreden bij de gewone zitting van de Provincieraad:
1980: "Dalend geboortencijfer in West-Vlaanderen; sociaal-economische
gegevens".
1981 : "Over het gebruik van ruimte".
1982: "Economische aspecten van de milieuzorg".
1983: "De tertiaire sector als bron van werkgelegenheid".
1984: "Dertig jaar later: een economische evaluatie".
1985 : "Zeebrugge, een groeipool".
1986 : "De gemeentelijke financiën in West-Vlaanderen in de crisisjaren
1973-85".
- 1987: "Grasduinen in het kusttoerisme".
- 1988 : "Het voorkomen van de misdadigheid - theoretische beschouwingen
en aanpak in West-Vlaanderen".
- 1989: "Verschuivingen op de arbeidsmarkt in West-Vlaanderen" .
- 1990: "De drinkwatervoorziening in West-Vlaanderen".
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"De Westhoek, een economische evaluatie".
"Rampenplannen in West-Vlaanderen".
"De brandweer in West-Vlaanderen".
"Huisvesting en stedelijke functies in West-Vlaanderen:
een verschuivend perspectief'.
- 1995: "Over strategische concepten".
- 1996: "40 jaar later: een economische evaluatie".

-

1991 :
1992:
1993:
1994:

Andere functies. Bestuurder van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), Brugge (sinds 1960). Beheerder van het Algemeen
Ziekenhuis Sint-Lucas/Sint-Jozef, Brugge (1971-1996). Beheerder van het
Hoger Technisch Instituut (HTI), Brugge (sinds 1967). Lid Bestuurscommissie
Instituut voor Psychologische en Sociale Studiën (IPSOC), Kortrijk
( 1964-199 5). Lid Bestuurscommissie Katholieke Universiteit Leuven, Campus
Kortrijk (sinds 1967). Voorzitter van het Westvlaams Economisch Studiebureau
(WES), Brugge (sinds 1980). Voorzitter van de Westvlaamse Politieschool
(WPS), Brugge (sinds 1979). Voorzitter van de Westvlaamse Brandweerschool
(WBS), Brugge (sinds 1979). Voorzitter van het Westvlaams Agrarisch
Vormingsinstituut (WAVI), (sinds 1979). Beheerder (sinds 1970) en Voorzitter
(sinds 1980) van het Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek (IZWO),
Oostende. Voorzitter van het College van Gouverneurs (1994-1995; 1996 ... ).
Beheerder (1979), Ondervoorzitter van de Raad van Beheer en Lid van het
Comité Exécutifvan het Europacollege, Brugge (sinds 1992). Voorzitter
Nationale Methaan Terminal Maatschappij (sinds 1984).
In het kader van de opdracht WER was 0. Vanneste lid van het bestuurscomité
van de Economische Raad voor Vlaanderen (ERV) (1958-71), stichter en lid
van het Regionaal- Economisch Contactcomité Noord-Frankrijk-HenegouwenWest-Vlaanderen (CLER) (1960-77), lid van het Samenwerkingsverband
Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen (1958-62), lid van de Benelux RegionaalEconomische Samenwerking (BRES) (1962-71), vertegenwoordiger WER in de
Raad van Beheer van Leiedal ( 1960-79 ), lid van het Directiecomité van de
Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie en Reconversie
(WIER) (1963-79) en Adviseur bij de Raad van Beheer WIER (1963-79), de
Raad van Beheer en het Directiecomité van de Westvlaamse Intercommunale
voor Huisvesting (WIH) en de Westvlaamse Intercommunale voor Technisch
Advies en Bijstand (WITAB) (1963-79), lid van het Adviserend Regionaal
Comité voor de Westhoek (Ministerie van Economische Zaken - Eerste Plan
Westhoek) (1962-64), lid van de Commissie inzake Watervoorziening
(Commissie Generaal Crahay) (1963-65), voorzitter van de Westvlaamse
Werkgroep van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
( 1968 ), beheerder van de Westvlaamse Vereniging voor Vrije Tijd (WVT)
(1969-79), lid van de Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen (GERV)
(1971-75), beheerder van het Postuniversitair Centrum voor Bedrijfsbeheer
( 1971-79 ), lid van de Consultatieve Raad bij het Seminarie voor Productiviteit
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van de Rijksuniversiteit Gent (1971 -79), lid van de Frans-Belgische Regionale
Commissie (Ministerie van Buitenlandse Zaken) (1977-79), medewerker aan
diverse commissies van de Provincie West-Vlaanderen (1957-79), voorzitter van
de Commissie van Advies van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(G.B. Brugge) (1957-1979); nam vanaf 1965 deel aan commerciële missies van
de haven van Zeebrugge (U.S.A., Zuid-Afrika, Japan, Australië,
Nieuw-Zeeland); was referaathouder en voorzitter van panelgesprekken op de
havendagen te Londen, Manchester, Birmingham, Rijsel, Parijs, Zürich,
München, Seoul, Sidney; referaathouder op de Conferentie Regionale Politiek
van de Europese Economische Gemeenschap (EEG ) op 6 -8 december 1961.
Nationale commissies, Federale en Gemeenschapsopdrachten. Lid van de Commissie
voor decentralisatie ( Commissie Bure) ( 1962-1963 ). Lid van de werkgroep
Car-ferrydienst Groot Brittannië - Zeebrugge (Commissie A. Van Acker) (1965) .
Lid Nationale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (1967-1976). Lid van de
Commissie van Advies inzake bepaalde aspecten van de ruimtelijke ordening en
stedebouw voor de kuststreek (1967-72) . Lid van de Commissie voor een
nieuwe haven in de Noordzee of aan de Belgische kust (Commissie Verschave)
(1968-1970). Lid van de Coördinatiegroep over de zeehaven van Brugge
(Commissie Verschave II ) (1971-1972). Voorzitter Symarindus en lid Symarinfra
( 1973-1975 ). Lid van de Commissie van Beraad inzake Kernenergie en
rapporteur van de Commissie Lokalisatie (1976-1977) . Lid van de Commissie
Juridische Structuur LNG Terminal (1977-1978). Lid van de Werkgroep
Gewestvorming; opdracht Minister R. Van de Kerckhove (Commissie
M. Van de Kerckhove) (1976-1977). Voorzitter van de Intercommunale
Vereniging van de Autosnelwegen van West-Vlaanderen (1979 -84). Voorzitter
van de Raad van Beheer van de Waterzuiveringsmaatschappij van het Kustbekken
(1980-88). Voorzitter van de Hoge Raad tot verbetering van het Zeevaartonderwijs ( 1984-92 ). Beheerder Hoger Politie-Instituut ( 1985-88 ). Voorzitter van
het congres over de taak van de politie in het voorkomen van criminaliteit,
Knokke, 24 -28 september 1985. Voorzitter van de Raad van Beheer van de
Vlaamse Maatschappij voor Waterwivering (1988-90). Voorzitter van de Hoge
Raad voor Voorkoming van Misdadigheid (1988-90). Lid van de Consultatieve
Comissie voor het toekennen van adellijke gunsten (sinds 1989). Voorzitter
Interministerieel Comité Bestrijding Varkenspest (maart-december 1990).
Eretekens. Grootofficier in de Kroonorde. Commandeur in de Leopoldsorde.
Bijzonder Voorzorgsereteken . Honorary Knight Commander of the Most
Excellent Order of the British Empire (K.B.E. ) (uitgereikt n.a.v. de reddings operatie van de Herald of Free Enterprise, 6 maart 1987). Grootofficier in de
orde 'Infante Dom Henri que' , Portugal. Grootofficier in de orde 'Al merito
della Repubblica Italiana' . Chevalier de la Légion d'Honneur, France. Freiherrvom-Stein -medaille. Medaille van de verdienste, Koninklijke Vereniging Reserveofficieren ( uitgereikt n.a.v. de reddingsoperatie van de Herald of Free
Enterprise, 6 maart 1987). Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau.
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Publikaties (in boek- en brochurevorm):
- Het groeipoolconcept en regionaal-economische politiek, Antwerpen, 1967, 376
blz. ; vertaling: The Growth Pole Concept and the Regional Economie Policy,
Brugge, College of Europe, 1971, 2 77 blz.
- De uitbouw van de haven van Zeebrugge, Facetten van West-Vlaanderen,
Brugge, WES, 1971, 48 blz.
- Zeebrugge en de maritimisering van zijn achterland, Facetten van
West-Vlaanderen, Brugge, WES, 1981, 120 blz.
In samenwerking met G. Declercq:
- Structurele werkloosheid in West-Vlaanderen, lste editie, Roeselare, 1954, 377
blz.
- Kust en Hinterland - Proeve van een toeristisch-ekonomische studie, Brugge
1955, 220 blz.; vertaling: Le littoral et son hinterland - Essai d'une étude
d'économie touristique, Brugge, 1955, 220 blz.
- Structurele werkloosheid, 2de editie, Deel I: Theorie van de structurele
werkloosheid, Deel II : Structurele werkloosheid in West- Vlaanderen, Leuven
1957, (130 blz. + 287 blz.), Centrum voor Economische Studiën,
K.U.-Leuven.
- De economische situatie en mogelijkheden van het arrondissement Ieper, Brugge,
1958, 207 blz.
In samenwerking met P. Hovart :
- De Belgische Zeevisserij~ Brugge, 1959, 358 blz.; vertaling: La Pêche Maritime
Beige, Brugge, 1959, 358 blz.
- La Pesca del Benelux ed il mercato comune Europeo, 1961, 31 blz.
In samenwerking met J. Theys en M. Zwaenepoel :
- Het Arrondissement Bugge - een regionaal-ekonomische studie, Brugge, 1961,
436 blz.
- Het Arrondissement Oostende - een regionaal-ekonomische studie, Brugge,
1962, 444 blz.
- Het Arrondissement Roeselare - een regionaal-ekonomische studie, Brugge,
1963, 336 blz.
In samenwerking met J. Theys :
- Menen - een ekonomische studie van een grensstad, Brugge, 1962, 256 blz.
- Veurne - een ekonomische studie, Brugge, 1964, 189 blz.
- Het arrondissement Tielt - een regionaal-ekonomische studie, Brugge, 1968,
410 blz.
In samenwerking met ir. J.M.L. Demeyere, J.Theys, N. Vanhove, M. Zwaenepoel:
- Richtplan voor de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van de Westvlaamse
gewesten, 1968, 343 blz.
Tijdschriftartikelen: Publiceerde 53 artikelen in België, Nederland, Frankrijk,
Zwitserland, Spanje en Italië; medewerking aan de Encyclopedie van de Vlaamse
Beweging (Geschiedenis van de economische decentralisatie), Lannoo, 1973.
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Verdere wetenschappelijke activiteiten. Lezingen aan diverse binnen- en
buitenlandse universiteiten: K.U . Leuven, RUG, UFSAL, UFSIA, Universiteiten
van Parijs, Utrecht, Udayana (Indonesië), Padang (Indonesië), Jakarta
(Indonesië). Hij ontwierp een schema voor de regionalisering van de vijfjarenplannen in Indonesië en stelde de programma's op voor versnelde opleiding van
hogere ambtenaren in de regionale planning. Gaf sinds 1957 ruim
twaalfhonderd voordrachten in verband met werkgelegenheid, infrastructuur,
economische politiek, de haven van Zeebrugge, energiefuncties, toerisme,
regionaal-economische politiek, ontwikkelingssamenwerking e.a. (het merendeel
in West-Vlaanderen, Brussel en Antwerpen) . Nam deel aan een vijftigtal radioen televisie-uitzendingen ( radiolezingen, debatten).
3.
Pierre Joseph Marie Ghislain, baron, eregouverneur.
Geboren te Gent op 7 januari 1912 . Zoon van Emmanuel Charles, provincieraadslid, en van Marie J osèphe van den Peereboom.
Voor de biografie van gouverneur van Outryve d'Ydewalle kan verwezen worden
naar : L. Schepens, De provincieraad van West- Vlaanderen 1921-1978
(Tielt/Amsterdam 1979), blz . 229 -241. Op het ogenblik dat Schepens de
redactie van zijn boek afsloot ( najaar 1978) liep de ambtsperiode van Pierre
d'Ydewalle ten einde. De laatste openingsrede bij het begin van de gewone
zittijd van de provincieraad (met als onderwerp: 'de provinciegouverneur') was
uitgesproken . Enkele maanden nadien, op 7 januari 1979, zou de gouverneur
definitief afscheid nemen van de functie die hij niet minder dan vierendertig jaar
lang had bekleed. De biografie van Schepens bestrijkt dus praktisch de volledige
ambtsperiode. Voor de jaren vóór het gouverneurschap kan zij aangevuld
worden met de in 1994 verschenen M emoires van P. d'Ydewalle . In dit lijvige en
boeiende boek vertelt de auteur niet alleen over zijn jeugdjaren maar gunt hij de
lezer ook een uiterst interessante kijk achter de schermen van de Belgische
politiek in de moeilijke periode 1937-1940. Een vervolgdeel van deze Memoires
is in voorbereiding en zal wellicht in 1997 verschijnen.
Hierna volgen slechts enkele relevante gegevens over de periode vanaf 1979.
In het begin van de jaren '80 belastte de minister van Binnenlandse Zaken hem
met een informatieopdracht in Voeren. Door zijn diplomatisch optreden en zijn
jarenlange bestuurservaring wist de eregouverneur niet alleen het vertrouwen
van de beide betrokken partijen ter plaatse te winnen maar kon hij zijn
opdrachtgevers ook een nuchtere en heldere analyse van het probleem-Voeren
voorleggen.
Ook de provincie West-Vlaanderen kon en kan desgevraagd nog op zijn advies
rekenen. Zo maakte hij deel uit van de provinciale commissie die de uitbouw
van het Memoriaal Prins Karel in Raversijde voorbereid heeft.
Na zijn pensionering is P. d'Ydewalle actief gebleven in tal van sociaaleconomische en culturele organismen, zoals de Francgui Stichting, de Stichting
Pierlot e.d.m. Hij was gedurende meerdere jaren lid van de raad van bestuur van
VAN OuTRYVE D'YDEWALLE,
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Internationaal Hulpbetoon Caritas Catholica (Brussel) en van de raad van
bestuur van het Koninklijk Instituut van Mesen ( thans te Lede bij Aalst).
Hij was ook medestichter en voorzitter van de v.z.w. 'Grafelijk Slot van Male'.
In 199 3-1994 heeft hij evenwel vrijwillig ontslag genomen uit de meeste van die
functies. Hij deed dit uit principe, omdat hij van mening is dat men,
eens een bepaalde leeftijd bereikt, de taak aan anderen moet kunnen overlaten.
Dit verhindert niet, dat een aantal van die organismen ook nu nog informeel
een beroep doen op zijn kennis en ervaring. De jongste jaren heeft hij het
grootste deel van zijn tijd besteed aan sociaal dienstbetoon en aan het schrijven
van zijn memoires.
Op 10 augustus 1982 verleende de Koning hem de titel van baron.
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Hoofdstuk2
Provincieraadsled en en leden van de
Bestendige Deputatie
1.
Roger August Michel, vervoerondernemer. Geboren te Blankenberge
op 15 mei 1927. Zoon van Prosper, voorzitter van de socialistische ouderdomsgepensioneerden, en van Rachel Haeghemans. Gehuwd te Blankenberge op
9 april 1949 met Denise Troch.
B.S.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 7.11.1971 tot 3.10.1985.
Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid Blankenberge (1.10. - 31.12.1970 en 1.1.1983 31.12 .1994). Schepen openbare Werken - Regie Markten en foren (1.1.1983 31.12.1994)
Voorzitter B.S.P./S.P. Blankenberge (1958 - 1984) en lid arrondissementeel
(B.)S.P.-bestuur (sinds 1960).
Arrondissementeel secretaris socialistische gepensioneerden ( sinds 1954 ).
Voorzitter bouwmaatschappij S. M. Het Lindenhof(l.4.1976 - 1.4.1983).
ALLEENE,

2.

Pieter Frans Jozef Helena Cornelius, landmeter-schatter. Zaakvoerder
van de b.v.b.a. Amery. Geboren te Brugge op 6 september 1947. Zoon van
Karel en van Maria Debusschere. Gehuwd te Brugge op 18 augustus 1972 met
Annie Hoornaert. Vijf kinderen: Leen, Wout, Riet (t), Fien en Ruis. Behaalde
het diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Veurne in opvolging van Cyriel
Marchand van 17.6.1980 tot 8.11.1981, in opvolging van Roger Dezeure van
24.3.1983 tot 13.10.1985 en sinds 13.10.1985.
Schepen van de Stad Veurne.
Lid Directiecomité van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
West-Vlaanderen, beheerder Westvlaamse Elektriciteitsmaatschappij. Beheerder
van de e.v. Veurnse Bouwmaatschappij. Voormalig beheerder van de T.Z.Z.
(Transportzone Zeebrugge). Beheerder van het bedrijvencentrum 'De Westhoek'.
AMERY,

3.
Norbert Christian Wilfried, groothandelaar. Geboren te Aartrijke op
12 januari 1942. Zoon van Oscar en van Margaretha Lagae. Gehuwd te
Veldegem op 16 mei 1963 met Ludwina Vanbelle.
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Brugge van 17.4.1977 tot 24.11.1991.
Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Aartrijke (1970-1976). Schepen groot Zedelgem

ANsEEUW,
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(1983-1989) en gemeenteraadslid (1989-1994).
Gewezen voorzitter P.V.V. (1970-1988).
Lid van de beheerraad van het liberaal ziekenfonds 'Van Gheluwes
Genootschap' . Gewezen voorzitter oud-soldatenbond.
4.

André Roger, bediende socialistische mutualiteiten Verbond 309
Kortrijk, brugrustgepensioneerde (1.12 .1994). Geboren te Izegem op 22
november 1942. Zoon van Remi en van Margareta De Backer. Gehuwd te Tielt
op 21 februari 1969 met Jeannette Deblauwe ( t 23.2.1992).
S.P.-provincieraadslid voor het district Tielt sinds 9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Tielt (vanaf 1977) en schepen Sociale Zaken Huisvesting
en Milieu (24 .3.1983-10.6.1989).
Bestuurder Tieltse Bouwmaatschappij. Bestuurder Westvlaamse Vereniging Vrije
Tijd. Bestuurder Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Landen Tuinbouw. Bestuurder Westvlaamse Intercommunale voor Technisch Advies
en Bijstand voor Ruimtelijke Ordening, tevens lid Directieraad. Lid Provinciaal
Fonds Bescherming Natuurgebieden. Plaatsvervangend lid Provinciale
Examencommissie. Bestuurder Huisvestingsmaatschappij Midden
West-Vlaanderen (afgevaardigd door Stad Tielt). Bestuurder Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening (afgevaardigd door Stad Tielt) .
Lid Tieltse Stedelijke Verkeerscommissie .

BAEKELANDT,

5.
Edward, leraar muziekacademie . Geboren te Elverdinge op 24 augustus
1948. Zoon van Georges en van Jacqueline Vanthuyne. Gehuwd te Torhout op
20 juli 1972 met Nadine Vanthomme. Behaalde diploma onderwijzer en een
eerste prijs dictie en voordrachtkunst aan het Vlaams muziekconservatorium te
Antwerpen .
V.U.-provincieraadslid voor het district Brugge van 8.11.1981 tot 24.11.1991.
Ere-provincieraadslid.
Bestuurslid Davidsfonds Torhout.
BAERT,

6.

Gustaaf Marcel Robert, vakbondssecretaris. Geboren te Brugge op
24 februari 1938 . Gehuwd te Brugge op 10 apri l 1959 met Arlette Rambout.
Overleden te Brugge op 17 juli 1987.
B.S .P.-provincieraadslid van 17.4.1977 tot 8.11.1981.
Gewestelijk secretaris A.B .V.V.

BALBAERT,

7.

Gilbert Léon Pierre, bediende . Geboren te Wervicq Sud (F) op
19 april 1922 . Zoon van Jules, textielarbeider, en van Marie Demuysere.
Gehuwd te Wervik op 3 januari 1941 met Elisabeth Vandamme. Deed zijn

BERTEN,
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middelbaar onderwijs in Comines (F) en verder door zelfstudie Nederlands.
Verrichtte grensarbeid in Frankrijk tot 1948. Verbonden aan de Dienst
werkloosheid A.B.V.V. van 1949 tot 1972 en arbeidsrecht A.B.V.V. tot 1982.
Gepensioneerd in 1982. Overleden te Wervik op 5 augustus 1996.
S.P.-provincieraadslid voor het district Ieper van 13.10.1985 tot 13.12.1987.
Gemeenteraadslid (1.1.1983 - 31.12.1988) en schepen van sport en cultuur te
Wervik (2.1.1983 - 28.4.1985).
Lid van Provinciale Adviescommissie Instrumentale Muziek. Beheerder W.V.T.
en Bouwmaatschappij Ons Onderdak Ieper. Lid van Westvlaamse Molens en het
Comité van toezicht N.M.H.V. Brussel. Bestuurslid bibliotheek Wervik,
commissaris I.V.M.O. Menen en bestuurslid muziekacademie Menen.
Lid secretariaat A.B.V.V. Midden Zuid West-Vlaanderen (1973-1982) en lid
Nationaal Comité A.B.V.V. (1973-1982). Dirigent Harmonie De Werkman
(1956-1972).

8.
Marcel Leon Jules, beheerder N.V. Parfumerie Berton. Geboren te
Menen op 25 oktober 1940. Zoon van Omer en van Marguerite Vanweehaege.
Gehuwd te Brielen op 15 december 1969 met Agnes Huyghe. Behaalde na zijn
middelbaar onderwijs het diploma van haarkapper.
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Menen van 24.11.1991 tot 9.1.1994.
P.V.V./V.L.D.-gemeenteraadslid te Menen sedert 1982; fractieleider van 1982
tot 1988.
Bestuurder W.V.T. Commissaris Leiedal. Bestuurder 'Huis en Heerd'.
Op gemeentelijk vlak: bestuurslid van de verkeerscommissie, van de commissie
Handel & Toerisme en van de preventieraad. Lid van de V.L.D.; was gedurende
elf jaar V.L.D.-voorzitter in Menen.
BERTON,

9.
Dany Paul Robert, fiscaal adviseur. Geboren te Brugge op 10 oktober
1961. Zoon van Willy en van Jeanine Vanloocke. Behaalde het diploma van
regent Wiskunde-Fysica-Economie.
S.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 13.10.1985 tot 24.11.1991.
Vertegenwoordiger in de Provinciale Jeugdraad (tot 1984), lid van de raad van
bestuur van de intercommunale kustreddingsdienst (tot 1984) en van de
Westvlaamse Intercommunale voor Huisvesting ( tot 1987). Politiek secretaris
S.P.-afdeling Knokke-Heist, lid federaal bestuur Brugge. Secretaris Centrale voor
Socialistisch Cultuurbeleid Knokke- Heist en voorzitter culturele centrale
Knokke-Heist. Lid socialistische partij, A.B.V.V.-B.B.T.K., Bond Moyson,
C.G.S.O. Brugge.
BLIECK,

Hoofdstuk 2 / Provincieraadsleden en leden van de Bestendige Deputatie •

383

384

• Hoofdstuk 2 / Provincieraadsleden en leden van de Bestendige Deputatie

10.
Dirk, handelsvertegenwoordiger. Geboren te Izegem op 14 februari
1947. Zoon van Albert, burgemeester van Jabbeke (1945-1980) en
C.V.P.-senator (1961-1978), en van Rachel Dedeurwaerdere. Gehuwd te
Varsenare op 11 maart 1970 met Anna Monteyne.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 13.12.1987 tot
24.11.1991.
Gemeenteraadslid van Jabbeke (sinds 1982). Eerste schepen van Jabbeke
(1988-1994). Tweede schepen van Jabbeke (sinds 1995).

BOGAERT,

11.
Jean-Marie Henri Alfons, bediende. Geboren te Brugge op
6 september 1949. Zoon van Ferdinand en van Lydie Bisschop. Gehuwd te
Oedelem op 5 juli 1974 met Ethel Devreese. Studeerde Latijn-Wiskunde aan
het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Assebroek, eerste kandidatuur rechten
(K.U.L.A.K. te Kortrijk) en bedrijfsorganisatie aan het H.T.I. Oostende.
V.U.-provincieraadslid voor het district Brugge van 8.11.1981 tot 13.10.1985
en fractieleider in de Provincieraad van 24.11.1991 tot 31.5.1995.
Gemeenteraadslid van Brugge (1977) en schepen sociale zaken (1983-1987)
en fractieleider ( sinds 199 3).
Vlaams Volksvertegenwoordiger (sinds 13.6.1995).
Beheerder Westtoerisme (1981-1985). Beheerder Westvlaamse Vereniging voor
Vrije Tijd (1981-1985 en 1991-1995). Beheerder Interbad (vanaf 1977).
Beheerder Provinciaal Instituut voor Diep Oligofrenen (1992-1995).
Lid examencommissie Stad Brugge (1977-1995) en Provincie West-Vlaanderen
(1993-1995). Commissaris CEVI (1991-1995) en TV-West (1992-1995).
Beheerder TV-West (vanaf 1995).
BOGAERT,

12.
Charles Louis, architect - beëdigd landmeter, expert in
onroerende goederen. Geboren te Menen op 9 januari 1925. Zoon van Gaston,
stadsarchitect en directeur N.M.D.W. Kortrijk, en van Barbe Merckx. Gehuwd
te Beernem met Bea Malfait.
(B.)S.P.-provincieraadslid voor het district Menen van 26.3.1961 tot 8.11.1981.
Lid van de Bestendige Deputatie van 8.11.1981 tot 13.12.1987.
Ere-gedeputeerde.
Gemeenteraadslid (sinds 1958) en schepen (1964-1976) van Menen.
Erelid van de Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen. Ondervoorzitter van de Westvlaamse Vereniging voor Vrije Tijd. Lid Raad van bestuur
van het Vormingsinstituut voor K.M.O. West-Vlaanderen. Ere-voorzitter van de
Stichting Zuid-Westvlaamse Vereniging voor Crematie.
BoGHEMANS,
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13.
7 maart 1958. Zoon
van Maurice en van Estella Marcus. Gehuwd te Oostende op 23 maart 1984
met Pascale Theirssen. Licentiaat in de rechten:
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Oostende sinds 9.10.1994.
Eerste schepen te Ichtegem ( sinds 1.11.1995).
Beheerder Westvlaamse Vereniging Vrije Tijd.

BoNNY, Karl Hendrik, advocaat. Geboren te Oostende op

14.
BONTE, Ronny Marcel, zaakvoerder verzekerings- en kredietkantoor C.V.

Budget-Euro. Geboren te Beernem op 8 juli 1959. Zoon van Aloïs. Gehuwd te
Oostkamp op 10 juli 1981 met Marie Rose De Baecke. Diploma hoger
secundair onderwijs.
P.V.V./V.L.D.-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 24.11.1991.
Gemeenteraadslid (28.4 .1992) te Oostkamp en fractieleider. O.C.M.W.-lid
(1988-1992).
Lid College van Commissarissen W.I.H . Lid Algemene Vergadering v.z.w.
PIDO . Lid Raad van Bestuur Westvlaams Observatie- en Therapeutisch
Centrum 'De Berkjes'. Lid Raad van Bestuur en Algemene Vergadering
Westvlaamse Brandweerschool. Ondervoorzitter V.L.D . -Oostkamp,
arrondissementsafgevaardigde V.L.D . Brugge, congreslid V.L.D .,
voorzitter V.L.D.-jongeren Oostkamp, gewezen voorzitter V.L.D.-jongeren
arrondissement Brugge. Lid van verschillende culturele en sportverenigingen .

15.
10 maart
1940. Zoon van Jozef en van Zoë Decock. Gehuwd te Torhout op 17 mei 1963
met Rita Decock.
V.L.D.-provincieraadslid van het district Izegem van 17.12.1978 tot 13 .10.1985
en sinds 13 .12 .1987 .
Gemeenteraadslid van Lichtervelde ( sinds 1.1.1977).
BORET, Walter Hugo André, zaakvoerder. Geboren te Lichtervelde op

16.
21 mei
1910. Overleden te De Panne op 23 mei 1990 .
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Veurne van 23 mei 1965 tot november
1971 en van 18.11 .1981 tot 13.12 .1987. Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid van De Panne (vanaf 1952), van de fusiegemeente De Panne
(1977-1988) en schepen (1964-1970), burgemeester (1982-1988) .
Afgevaardigd beheerder v.z.w. Belgische Westkust (1964-1970, 13 .ll.198113.12.1987) . Lid Raad van Beheer v.z.w. Westtoerisme (afgevaardigde
P.V.V.-fractie Provincieraad) (23.5 .1965-11.1971, 13.l l .l 981-13 .12.1987).
BossUYT, Gilbert Emile, hotelbedrijfsleider. Geboren te De Panne op
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In juni 1995 keurde de Provincieraad het voorontwerp goed van een nieuw
bestuursgebouw dat opgetrokken zal worden op het domein Boeverbos.
Het nieuwe complex zal onder meer ontvangst- en vergaderruimten herbergen,
alsook kantoren voor de Gouverneur, de voorzitter van de Provincieraad, de leden
van de Bestendige Deputatie en de Provinciegriffier. In het ronde gebouw
(links op de maquette hierboven) komt onder meer een nieuwe provincieraadszaal.
Met de bouwwerken werd begonnen in oktober 1996.
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17.
Clifford Henri Germaine, administratief medewerker. Geboren te
Brugge op 14 september 1968 . Zoon van Fernand (die o.m. burgemeester van
de stad Brugge was van 1992 tot 1994) en van Arlette Serru. Diploma hoger
secundair onderwijs en getuigschrift eerste kandidatuur rechten.
S.P.- provincieraadslid voor het district Brugge sinds 9.10.1994 .
Lid college van Commissarissen WIH . Lid Raad van Beheer CEVI. Lid
Algemene Vergadering PIDO. Lid Algemene Vergadering en Raad van Beheer
'Eigen Heerd is Goud Weerd'. Lid Provinciale Commissies Gezondheidszorg,
Gezin, Taal en Letteren en lid Jeugdraad . Lid van diverse sport- en
socio-culturele verenigingen.
BOURDON,

18.
Urbaan Vita! Cornelis, landbouwer-veekweker. Geboren te
De Moeren op 9 april 1922. Zoon van Remi en van Emerancia Dejonghe.
Gehuwd te De Moeren op 26 februari 1946 met Marguerite Debandt.
Overleden te Veurne op 17.1.1990.
V.U. -provincieraadslid voor het district Veurne van 7.11 .1971 tot 17.12.1978
en van 8.11.1981 tot 13.10.1985.
Gemeenteraadslid en schepen (sinds 3.1.1977) in de fusiegemeente De Moeren.
Onderdijkgraaf (sinds 9.3.1977) en dijkgraaf (sinds 27.3.1981) van de Polder
De Moeren .
BRUYNOGHE,

19 .
Henri, aannemer van bouwwerken (gepensioneerd). Geboren te
Dranouter op 19 juni 1923. Zoon van Kamiel en van Marie-Louise Dequeecker.
S.P.-provincieraadslid voor het district Poperinge van 13.10.1985 tot
13.12 .1987. Gemeenteraadslid en O.C .M.W.-raadslid in Heuvelland tot
9.10 .1994.
CAESTEKER,

20.
Jan Pierre Emile Christiane, advocaat. Geboren te Brugge op 2 maart
1959. Zoon van Johannes en van Maria-Johanna Depoorter. Gehuwd te Brugge
op 17 augustus 1990 met Dominique Martens. Doctor in de rechten;
postuniversitaire opleiding Europees en maritiem recht.
V.L.D.-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Brugge (1988-1994 ).
Lid van verschillende sport- en sociaal-culturele veren igingen .
CANT,

21.

Willy. Geboren te Tiegem op 29 oktober 1932.
C.V.P.-provincieraadslid van 1.10 .1980 tot 8.11.1981 in opvolging van Cecile
Desmet.

CAPPON,
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22.
CARETTE, Walter,

verzekeringsmakelaar. Geboren te Brugge op 8 mei 1938.
Zoon van Jacques en van Margaretha Denoo. Gehuwd te Torhout op 6
november 1963 met Marie-José Dezittere. Vader van twee kinderen (Bart en
Elke). Studeerde Grieks-Latijnse en behaalde aan het Vormingsinstituut het
vestigingsattest verzekeringsmakelaar en kredietmakelaar.
P.V.V./V.L.D.-provincieraadslid voor het district Brugge van 8.11.1981 tot
9.10.1994.
Gemeenteraadslid in Torhout (1976 - 9.10.1994).
Beheerder De Berkjes v.z.w. en P.I.D.O. v.z.w.; lid eerste commissie tot einde
mandaat 1995. Voorzitter P.V.V.-afdeling Torhout tot juni 1993. Lid van de
Commissie P. R. v.z.w. Club Brugge K.V.
23.
Lucien Georges, gepensioneerd metaalarbeider. Geboren te Menen op
22 juli 1937. Zoon van Michel en van Germaine Espeel. Gehuwd te Heule op
29 november 1958 met Christiane Vercaemert. Volgde opleiding aan het V.T.I.
te Kortrijk
S.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk sinds 9.10.1994.
Schepen te Wevelgem sinds 1.1.1995.
Lid S.P. Lid algemene vergadering B.M. Lid gewestelijk bestuur B.M.
Wevelgem. Ondervoorzitter dagelijks bestuur W.I.V. (Vliegveld Wevelgem). Lid
Raad van Beheer Vereniging voor Crematie van West-Vlaanderen. Lid Federaal
S.P.-bureau, Kortrijk-Roeselare-Tielt. Lid Federatie Socialistische Muziekkorpsen
en Zangverenigingen.
CARLIER,

24.
CoLAERT, Sylvain Henry Valère Corneel, advocaat. Geboren te Poperinge op
6 september 1953. Zoon van Henri en van Beatrice Masschelein. Kleinzoon van
Sylvain Colaert (provincieraadslid van 1921 tot 1925) en achterkleinzoon van
Alfons Masschelein (provincieraadslid van 1921 tot 1925). Gehuwd te
Roesbrugge-Haringe op 28 augustus 1982 met Martine Delbeke. Behaalde het
diploma licentiaat in de rechten (R.U.G.).
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Ieper van 13.10.1985 tot 9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Ieper (9.10.1988).
Bestuurder W.I.H. (1988), afgevaardigde P.V.V. op de algemene vergadering
G.O.M. (1985) en lid van de Commissie Openbaar Bibliotheekwerk (1988).
Secretaris P.V.V.-fractie provincieraad (1988). Lid dagelijks bestuur P.V.V. Groot
Ieper en lid P.V.V. federatieraad arrondissement Ieper (1982). Voorzitter
Liberaal Verbond der Zelfstandigen Afdeling Middenstand ( sinds 1982) voor
Ieper-Poperinge. Voorzitter conferentie van de Jonge Balie Ieper (1983-1984).
Stichtend lid en voorzitter Rotaract Ieper (1972-1973).
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25.
Roger Joseph, bestuurder N.V. Roger Cools. Geboren te Brugge op
13 maart 1940. Zoon van Jules en van Maria Himpens. Gehuwd te Brugge op
17 september 1966 met Josée Aernoudt. Studeerde mechanica (diploma A3) en
specialiteit autotechniek.
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Brugge van 13.12.1987 tot 9 .10.1994.
Gemeenteraadslid en voormalig schepen van Brugge .
COOLS,

26.
Jacques Jozef, maatschappelijk assistent. Geboren te Izegem op
15 mei 1942 . Zoon van Albrick Ernest en van Godelieve Mullebrouck. Gehuwd
te Meulebeke op 29 april 1966 met Christiana Bossuyt.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Izegem sinds 9.10 .1994.
Gemeenteraadslid te Ingelmunster (sinds 1.1.1983) en voorzitter O .C .M .W.
(sinds 1.4.1989).

CooPMAN,

27.
Bertine Betty, huisvrouw. Geboren te Kuurne op 13 december 1957.
Dochter van Georges en van Rosette Verbeke. Gehuwd te H arelbeke op 1 juli
1977 met Armand Dendievel. Twee kinderen (Ann en Nele) . Studies: Hoger
Middelbaar - afdeling economische.
C .V.P.- provincieraadslid voor het district Harelbeke sinds 24 .11.1991.
Gemeenteraadslid te Harelbeke sinds 1994.
Commissaris W.V.E.M. sinds 1991 en bestuurder bij W.V.E .M . en Leiedal sinds
1994. Plaatselijk K.A .V. en A.C.W.-voorzitter. Gemeentelijk A.C .W.-secretaris.
Gemeentelijk C .V.P. -secretaris (1995) . Lid K.A .V., A.C.W., C .V.P. ; bestuurslid
B.G .J.G .

COPPENS,

28 .
Lidwina Maria, bediende. Geboren te Ruddervoorde op 4 januari 1943.
Dochter van Florent en van Magdalena Zutterman. Behaalde diploma hulpboekhoudster en studeerde Frans, Engels, Duits, public relations, handel en
secretariaat (avondcursussen).
V.U .-provincieraadslid voor het district Brugge van 13.10.1985 tot 13.12.1987.
Lid van de lste Commissie van de Provincieraad, de Provinciale Jeugdraad,
de Provinciale Verkeerscommissie en de Provinciale Werkgroep Vrouwenemancipatiebeleid. Bestuurslid Westtoerisme.
V. U .-partijraadslid, bestuurslid arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust,
bestuurslid afdeling Damme. Lid Vlaamse Volksbeweging, Davidsfonds,
Federatie Vlaamse Kringen, Federatie Vlaamse Vrouwen, Politiek Vormingsinstituut, Belgische Binnenlandse Schuldbetalers.
CoRDY,
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29.
Raphaël René Germain Joseph (Raf), directeur P.M .S. Geboren te
Vinkt op 3 juli 1934 . Gehuwd te Roeselare op 21 december 1962 met Bertrem
Micheline . Licentiaat Beroepsoriëntering en -selectie, licentiaat Psychologische
en Pedagogische Wetenschappen (richting ontwikkelingspsychologie).
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Roeselare sinds 24.11.1991.
Gemeenteraadslid te Roeselare (1981-1987 en 1988-1994) .
Ondervoorzitter v.z.w. Provinciaal Bezigheidshome Gits. Lid Raad van Beheer
van het Provinciaal Voorlichtings- en Onderzoekscentrum Beitem. Lid
Algemene Vergadering Westtoerisme. Lid Raad van Beheer V.A.H.
West-Vlaanderen, Kortrijk. Ondervoorzitter v.z.w. Regenboog - Dagcentrum
Volwassen Mindervaliden, Kortrijk. Ondervoorzitter v.z.w. Kinderdagverblijf
"'t Bol hoedje", Roeselare. Lid Raad van Beheer Vormingsinstituten KMO West-Vlaanderen. Erelid Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen.
CORIJN,

30.
Hubert Sylveer Eugeen, coördinator middenstand regio Kortrijk.
Geboren te Kuurne op 28 april 1940 . Zoon van Alfons en van Yvonne
Vanluchene. Gehuwd te Lauwe op 8 juli 1966 met Thérèse Sonneville. Diploma
hoger middelbaar (moderne-economische).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Menen van 13.10.1985 tot 9 .10.1994.
Gewezen gemeenteraadslid en schepen van Menen.
Lid van de derde Commissie van de Provincieraad . Lid van de algemene vergadering G.O.M. West-Vlaanderen. Bestuurslid Bouwmaatschappij Ons Dorp
Menen en Eigen Haard is Goud Waard Lauwe. Stichter-secretaris N.C.M.V.
Rekkem, lid beheerraad N.C.M.V. regio Kortrijk. Organist Sint-Niklaaskerk en
dirigent Sint-Niklaaskoor Rekkem .
COTTENIE,

31.
Stijn Fernand Lieven, zaakvoerder. Geboren te Roeselare op 5 mei
1955. Gehuwd te Roeselare op 5 oktober 1979 met Mieke Robbe. Graduaat
grafisch boekbedrijf.
C.V.P. -provincieraadslid voor het district Roeselare sinds 24.11.1991.
Commissaris Provinciaal Bezigheidshome. Sectorbestuurder Gaselwest.
Voorzitter 4de Commissie van de Provincieraad . Lid provinciale commissie
bijzondere jeugdzorg. Lid Algemene Vergadering PIDO. Lid Raad van Beheer
NCMV gewest Roeselare-Izegem
COUVREUR,

32.
Joseph Arthur, bediende. Geboren te Diksmuide op 2 mei 1922.
Zoon van Henri en van Irma Desodt. Gehuwd te Oostende op 24 juni 1977
met R.olande Simoen.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Diksmuide van 26 .3.1961 tot 5.1965
en van 31.3.1968 tot 8 .11.1981.
C ROMBEZ,
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Gemeenteraadslid van Diksmuide (8 .1.1953 - 31.12.1988) en schepen
(9. 1.1959 - 30.4.1987) .
Lid van de Provinciale commissie voor Lektuurvoorziening (1964-1971) en van
de Provinciale commissie voor sociaal-cultureel vormingswerk. Secretaris van de
C hristelijke Mutualiteit, gewest Diksmuide. Publiceerde een jeugdroman
(Nieuwenhove), en gelegenheidsartikels in de gewestelijke bladen.
33.

Yves Omer Josep h, veearts. Geboren te Kortrijk op 16 augustus 1949 .
Zoon van Lucien en van J oséphine Vandoorne. Gehuwd te Izegem op
14 september 1973 met Marie-Roos Coucke. Doctor in de Diergeneeskunde en
licentiaat Diergeneeskundig toezicht over eetwaren van dierlijke oorsprong
(R.U. Gent). Beroepsloopbaan: dierenarts met een zelfstandige grote- en kleine
huisdierenpraktijk en slachthuiskeuring (1975 -1986); ambtenaar van het
' Instituut voor Veterinaire Keuring' als Inspecteur- Hoofd van Dienst ( sinds 1986).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Menen sinds 9.10.1994.
Lid College van Commissarissen Leiedal. Lid College van Co mmissarissen
W.V.E .M. Lid Raad van Bestuur en lid van het Dagelijks Bestuur van de
Westvlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV). Lid
Algemene Vergadering Vlaamse Vereniging van Provincies (WP). Lid van de
Provinciale Commissie Archeologie, Geschiedenis en Volkskunde. Lid van de
Provinciale Commissie Externe Betrekkingen. Lid Algemene Vergadering en
Raad van Bestuur De Vlasbaard C.V. (bouwmaatschappij ).
DEBAERE,

34.
Emmanuel Pierre Marie Ghislenus, baron, beheerder. Geboren te
Marke op 18 juli 1930. Zoon van Jean-Baptiste, provincieraadslid, en van
Louise de Vinck. Huwt te Pamel op 3 augustus 1957 met Margaretha Van
Cauwelaert. Doctor in de rechten, licentiaat in de politieke en sociale
wetenschappen en baccalaureus in de Thomistische wijsbegeerte (K.U.L.).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 1977 tot 13.10.1985.
Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid (1964-1976) en burgemeester (1971-1976) van Marke.
Schepen (1977-1987 en 1989-1994) en burgemeester (1987-1989 en sinds
1995 ) van Kortrijk.
Voorzitter van de Westvlaamse Elektriciteitsmaatschappij (sinds 1974) en ondervoorzitter van de Samenwerkende Vennootschap voor Produktie va n Elektriciteit
(sinds 1979), ondervoorzitter Inter-Regies (sinds 1979 ), voorzitter Vlaamse
Energieholding (sinds 1991), lid Raad van Bestuur Distrigas (sinds 1995 ),
adviserend lid van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas,
voorzitter C.V. Cardib (sinds 1990). Arrondissementeel voorzitter Nationaal
Christelijk Middenstandsverbond - regio Kortrijk ( 1985 -1995 ), bestuurder
Leiedal (si nds 1968 ), lid comité van beheer K.U.L. afdeling Kortrijk (sinds
1987), voorzitter inrichtende macht Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas
DE BÉTHUNE,

392

• Hoofdstuk 2 / Provincieraadsleden en leden van de Bestendige Deputatie

De Bestendige Deputatie na 17 december 1978.
Van links naar rechts: R. Eerebout, H. Olivier, L. Gillon,
gouverneur P. van Outryve d,Ydewalle, H. De Pauw, P. Rosseel,
R. De Clerck (provinciegriffier), E. Vervisch.
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Gent (sinds 1985), voorzitter bouwmaatschappij 'Mijn Tehuis' Marke (sinds 1969) .
Publiceerde in samenwerking met J. Dams: Het Nieuw Gemeentefonds, Brussel ,
1969, 144 p.
Bibliografie: Etat présent de la noblesse Belge, Bruxelles 1984, deel 2, p. 331.
35.
Jean Baptiste Felix Pierre Marie, advocaat. Geboren te Kortrijk op
. Zoon van Emmanuel, burgemeester te Kortrijk, en van
1959
18 augustus
Margaretha Van Cauwelaert. Gehuwd te Houthalen op 3 augustus 1984 met
Anne-Marie Drieskens; één dochter (Anais ). Licentiaat rechten (K.U. L. ) en
specialisatie Administratief Recht. Attaché bij de Vlaamse Minister van
Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en KMO (1988 ); adviseur voor KMO-beleid
bij de staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen, Openbare Werken en
KMO (1988-1992); Adjunct Kabin etschef bij de Minister van KMO en
Landbouw (vanaf 1992 ).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk sinds 13 .12.1987.
· Beheerder in diverse openbare instanties: GOM West-Vlaanderen, Intercommunales IMOG en de Westvlaamse Elektriciteitsmaatschappij. Lid van het
plaatselijk, arrondissementeel en provinciaal C.V.P.-bestuur en gewezen actief lid
van de C.V.P.-jongeren. Actief op het lokale niveau in het plaatselijk
verenigingsleven ( sinds 1984). Voorzitter van het Westvlaams theatergezelschap
'Antigone'.
DE BÉTHUNE,

36.
Gisèle Lena, Lerares. Geboren te Tielt op 16 december 1944.
Dochter van Jozef en van Julia Warmoes. Gehuwd te Egem op 16 september
1967 met Gontran Gardeyn . Lerares vrouwengevangenis Sint-Andries-Brugge
(1964-1977).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Tielt van 10.3 .1974 tot 21.5.1995.
Ondervoorzi tter tweede Commissie van de Provincieraad tot 1994.
Quaestor van oktober 1994 tot 21.5.1995 .
Volksvertegenwoordiger (federaal) sinds 21 mei 1995.
Schepen te Pittem (sinds 1.1.1995).
Lid Europese C.O.P.A. Vrouwencommissie.
Lid van de Kamercommissie Volksgezondheid en Leefmilieu. Plaatsvervangend
lid van de Kamercommissie Bedrijfsleven, K.M.O. en Landbouw.
Gewestleidster K.L.J . (1964-1967), bestuurslid Davidsfonds Egem
( 1964-1977). Gewestelijk verantwoordelijke van de gezinsaktie K.V.L.V.
(1968-1978 ), bestuurslid Arrondissementeel Verbond van Boerengilden Tielt
(1971 ). Redactielid Provinciale Vakgroep voor Melkveehouders (1973-1980) .
Voorzitter K.V.L.V. Egem (sinds 1977) en vormingswerkster K.V.L.V. Lid
Provinciale Landbouwkamer. Lid bestuurscomité Provinciaal Onderzoekscentrum Beitem . Ondervoorzitter Rode Kruis afdeling Pittem . Lid Pastorale
Werkgroep parochie Sint Germanus Egem.

DEBEVER,
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37.
Gilbert, bediende. Geboren te Elverdinge op 29 mei 1936. Zoon
van Gérard en van Monique Cappoen. Gehuwd te Gistel op 3 juli 1965 met
Anne- Marie Lombary.
S.P.-provincieraadslid voor het district Oostende-Gistel van 17.12.1978 tot
8.11.1981, van 2.2.1984 tot 13.10.1985 (in opvolging van Henri Dumarey) en
sinds 13.10.1985.
Gemeenteraadslid van de fusiegemeente Ichtegem (1.1.1976) en burgemeester
van Ichtegem (sinds 19.4.1983).
Secretaris van het arrondissementeel bestuur voor socialistische gepensioneerden
Oostende-Veurne-Diskmuide (1.1.1969 - 31.12.1983). Secretaris van de
S.P.-afdeling Eernegem (1.12.1969 - 31.12.1983). Lid van de beheerraad Bond
Moyson, Brugge-Oostende (1.1.1975 - 31.12.1983). Raadslid C.O.O.
(7.7.1971 - 4.4.1977). Bestuurder Gaselwest (sinds 28.5.1986).
DEBREUCK,

38.
André Jules Gustaaf, landbouwer. Geboren te Izegem op 6 juni
1939. Zoon van Gérard en van Marguerite Dobbelaere. Gehuwd te Roeselare
op 31 mei 1965 met Godelieve Baert.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Roeselare sinds 10.3.1974.
Schepen van Roeselare (1982-1984) en gemeenteraadslid. Voorzitter O.C.M.W.
Roeselare (sinds 1988).
Gewestelijk en provinciaal leider Katholieke Landbouwersjeugd (1959-1965 ).
Voorzitter Westvlaamse Varkensproducenten (14.3.1973). Voorzitter Nationale
vakgroep Dierlijke produktie (1973) en Nationale vakgroep van varkensproducenten ( 1973 ). Voorzitter Westvlaamse cichoreiproducenten (oktober 1973 ).
Lid bondsraad van de Belgische Boerenbond (mei 1973). Voorzitter van het
Arrondissementeel verbond van de boerengilden van Roeselare (10 mei 1976).
Voorzitter van de Roeselaarse L.R.V. Rodenbachruiters (oktober 1976). Lid en
bureaulid (1986) van de Provinciale Landbouwkamer en Hoge Landbouwraad
Brussel (25.5.1978). Lid beheerraad Westvlaamse Fokveeveiling Brugge
(15.5.1978) en ondervoorzitter (1986). Lid beheerraad Nationale Landmaatschappij (12.10.1978). Vertegenwoordiger van de Provincie in 'De Mande!'
(1976). Lid van de Raad van controle Roeselaarse Groentenveiling (1983).
Medestichter en voorzitter van Agro Expo Vlaanderen (1980). Voorzitter
Roeselaarse Landelijke Gilde (1984). Lid Roeselaarse Erepoorters (1983).
Lid beheerscomité Provinciaal Centrum Land- en Tuinbouw Rumbeke ( 1987).
Stichter-voorzitter van de VL-Veeshowdagen (sinds 1993).
DEBRUYNE,

39.
Roland Cyriel, federaal secretaris S.P. arrondissement Federatie Kortrijk
(tot 1991). Geboren te Gullegem op 3 augustus 1944. Zoon van Albert en van
Paula Planckaert. Gehuwd te Wevelgem op 30 oktober 1987 met Christa Jacques.
Behaalde het diploma A2-electriciteit en een getuigschrift vormingswerker.

DEBUYCK,
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S.P. -provincieraadslid voor het district Menen van 13.10.1985 tot 13.12.1987.
S.P.-fraktievoorzitter in de gemeenteraad van Wevelgem (1.1.1977).
Bestuurder S.M. Heulse Heerd (1987-1988). Ondervoorzitter Westvlaamse
Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (1986).
40.
Simone Marie Victoire, verpleegster. Geboren te Brugge op
3 januari 1938. Dochter van Edgard en van Victoire Van Daele. Gehuwd te
Knokke op 15 juli 1966 met Herman Hostens . Behaalde het diploma verpleegster.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Roeselare in opvolging van Adelin
De Wispelaere van 1.10 .1981 tot 8.11.1981.

DE BUYSERE,

41.
Tony Felix Albert, installateur sanitair en centrale verwarming,
loodgieter, zinkbewerker. Geboren te Waregem op 4 april 1962. Zoon van
Etienne en van Monique Blacke. Volgde les aan het middelbaar V.T.I. te
Kortrijk en speciale opleiding lastechnieken.
Vlaams Blok-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 24.11.1991 tot
9 .1.1994.
Lid 3de Commissie. Raadslid Provinciaal Domein De Gavers Deerlijk. Raadslid
Industriële Hogeschool Kortrijk.
Raadslid Vlaams Blok Arrondissement Kortrijk (1990) . Voorzitter Vlaams Blok
Afdeling Anzegem (1994) . Lid Zeeboothengelclub De Zeepiraten Deerlijk
(1989) . Lid Koninklijke Handbooggilde Ingooigem Vrij (1990) .
DE CABOOTER,

42.
Hilde Lutgart, advocaat. Geboren te Gent op 17 april 1961. Dochter
van Daniël en van Frieda Pyck. Kleindochter van Frans Pyck, ere-burgemeester
van Uitkerke. Gehuwd te Brugge op 21 december 1984 met Guntran
Vandermeersch. Moeder van twee kinderen. Licentiate rechten én geaggregeerde
H.S.O .
C .V.P. -provincieraadslid voor het district Brugge sinds 24.11.1991.
Gemeenteraadslid Brugge (1.1.1995) . O.C.M .W.-raadslid Brugge (1.4.1989 1.4.1995 ).
Bestuurder lnterbrugse Maatschappij voor Huisvesting en PIDO. Bestuurder
W.I.H. (tot 1995). Bestuurder W.I.E.R. (sinds 1995). Lid van verschillende
provinciale commissies, o.m. gezinscommissie, verkeerscommissie, commissie
dramatische kunst, emancipatie ... Lid C.M.B .V., N.C.M .V., C.V.P., C.J.B.
DECLEER,

43.
Raphaël Josephus Carolus, gepensioneerd handelaar en letterkundige,
galeriehouder. Geboren te Middelkerke op 29 april 1924. Gehuwd te
Dendermonde op 19 oktober 1946 met Marie-Thérèse Vandenhout.

DECLERCQ,
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Vader van vier kinderen.
V.U.-provincieraadslid voor het district Brugge van 7.11.1971 tot 21.2.1980.
Volksvertegenwoordiger ( 1980-1985 ).
Gemeenteraadslid Knokke ( 1964) en de fusiegemeente Knokke- Heist ( sinds
1977). Schepen van Knokke-Heist (1988-1992).
Stichtend lid en bestuurslid A.K.M.V. en verschillende culturele, sociale en
sportverenigingen.
Publiceerde onder meer: Het spel van de ongebondenheid, Leuven 1955, 235 p;
Stilte, novelle, Brugge 1962, 47 p.; Een nummer worden, brochure over het
gevangeniswezen, 1982. Stichtend lid tijdschrift 'Njet'.
44.
Georges Lucien Joannes, secretaris O.C.M.W. Roeselare. Geboren te
Ledegem op 11 april 1944. Gehuwd te Ledegem op 26 april 1968 met Maria
Decoene. Licentiaat Politieke en Sociale Wetenschappen, Master of Business
Administration, Licentiaat in ziekenhuisbeleid, Licentiaat Economische
Wetenschappen en Master of Public Administration.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Roeselare van 17.4.1977 tot
8.11.1981.
Ere-schepen van de Stad Roeselare.
DECOENE,

45.
Guido André, studiemeester-opvoeder. Geboren te Nieuwpoort op
13 mei 1955. Zoon van Albert. Gehuwd te Oostduinkerke op 2 april 1977 met
Johanna Counye. Studies: hoger secundair (technisch) en vormingsleergang
voor opvoeders in dienstverband.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Veurne sinds 9.10.1994.
Gemeenteraadslid (C.V.P.) te Koksijde (sinds mei 1989). OCMW-voorzitter te
Koksijde (1.8.1989 - 31.3.1995).
Ondervoorzitter tweede Commissie van de Provincieraad. Lid Algemene Vergadering en lid raad van bestuur R.I.Z.O. Lid Algemene Vergadering en lid raad
van bestuur Nieuwpoortse Volkswoning. Lid Algemene Vergadering en lid raad
van bestuur Kustreddingsdienst. Lid raad van bestuur v.z.w. K. Elisabethinstituut. Lid raad van bestuur v.z.w. Duinenabdij Koksijde. Lid raad van bestuur
v.z.w. 'De Golfbreker'. Lid raad van bestuur Kerkfabriek Sint Niklaas
Oostduinkerke. Secretaris Oud-leerlingenbond Ten Bogaerde. Lid C.V.P.,
Davidsfonds, B.G.J.G, K.W.B., Rode Kruis, Veurnse Dierenbescherming en
Welzijnsraad.
DECORTE,

46.
Albert Joseph, handelaar. Geboren te Poperinge op 8 december
1933. Zoon van Jéróme (gemeenteraadslid Poperinge 1946-1952) en van Alida
Castryck. Gehuwd te Oostvleteren op 4 juli 1964 met Noëlla Deruytter. Vader
van 4 dochters ( Goedroen, Geertrui, Isabel, Nele). Behaalde na het lager

DECROCK,
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middelbaar (Latijn-Grieks) het diploma hoger secundair praktische kennis talen
(Frans, Engels, Duits) en B3/B2 (stenodactylo, Nederlands en handelscorrespondentie ). Behaalde bovendien getuigschriften Patroonsbekwaamheid
(Ministerie van Middenstand) en Beroepsopleiding - gebruiker Fytopharmaceutische produkten - elektrische installaties, alsook het diploma
vakbekwaamheid in de brandstoffenhandel en het certificaat van bekwaamheid
Brandertechnicus.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Poperinge sinds 13.12.1987.
Voorzitter lste Commissie van de Provincieraad.
Gemeenteraadslid te Poperinge (9.10.1994-) en schepen (sinds 3.1.199) .
Gewezen schepen van toerisme en middenstand te Poperinge ( 1977-1982) en
gemeenteraadslid (1983). Opnieuw gemeenteraadslid (sinds 9.10.1994) en
schepen (sinds 3.1.1995 ).
Lid van de Commissie Openbaar Bibliotheekwerk, beheerder W.V.T. en
bestuurslid W.V.E.M. Lid van het onthaalcomité Poperinge, handelsraad
Poperinge, het beheersorgaan bibliotheek Poperinge, verkeerscommissie
Poperinge, raad van bestuur v.z.w. Sportbeheer Poperinge. Lid C.V.P.-besturen
plaatselijk, arrondissementeel en provinciaal, lid N.C.M.V.- besturen (plaatselijk
- .gewestelijk - P.K. K.). Gewestvoorzitter B.G. J.G. Poperinge. Voorzitter
ommegangcomité Onze-Lieve-Vrouw van Sint-Jan Poperinge, lid van het koor
de Sint-Jansvrienden Poperinge. Lid van de Kerkraad (penningmeester)
Onze-Lieve-Vrouw Poperinge.
47.
Bernard Jozef Honoré, leraar LTI. Geboren te Blankenberge op
24 december 1947. Zoon van Gaston (gewezen provincieraadslid en schepen
van Blankenberge - zie nr. 48, hierna) en van Angèle Van Eeghem. Gehuwd te
Brugge op 23 augustus 1975 met Annie Vraeghe. Industrieel ingenieur in de
landbouw. C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Brugge (sinds 1.1.1995).
Lid Raad van Beheer Sociale Bouwmaatschappij Lindenhof Blankenberge.
Lid Raad van bestuur Brandweerschool, W.V.T., Provinciaal Onderzoekscentrum
Land- en Tuinbouw, PIDO en W.I.H. Lid Raad van Bestuur I.V.B.O. en
Commissielid TV West. Voorzitter Landelijke Gilde, Afdeling Assebroek. Lid
Raad van Bestuur Landelijke Raad Brugge, ARRO - BB, lid A.B.S., lid K.V.G .,
lid gespreksgroep thuiszorg & ziekenzorg.

DE CUYPER,

48.
Gaston Marcel, handelaar-landbouwer. Geboren te Uitkerke op
14 augustus 1919. Zoon van Bernard (gemeenteraadslid) en van Leonie Golle.
Gehuwd te Uitkerke op 16 april 1941 met Angèle Van Eeghem. Overleden te
Brugge op 2 juli 1991.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 10.3.1974 tot 13.10.1985.
Ere-provincieraadslid.

DE CUYPER,
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Gemeenteraadslid en schepen van Uitkerke (1.1.1965 - 1970 ), gemeenteraadslid
van de fusiegemeente Blankenberge (1.1.1971) en schepen ( sinds 1.1.1983)
Bestuurslid N.C.M.V.-Blankenberge en van de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen.
49.
Maurice Lucien, bediende. Geboren te Torhout op 12 juni 1927.
Zoon van Eudore en van Valérie Delarue. Gehuwd te Veldegem op 13 juli 1950
met Margaretha Yde.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 1977 tot 13.10.1985.
Gemeenteraadslid Torhout (1.1.1965 - 31.12.1976) en schepen openbare
werken en sport (1.1.1983 - 1984), eerste schepen openbare werken
(1985-1988), eerste schepen openbare werken, burgerlijke stand en bevolking
en bejaardenbeleid (1989 - 31.5.1991), waarnemend burgemeester (1.5.1991 31.5.1991 ).
Bestuurslid culturele raad Torhout. Lid verkeerscommissie Torhout ( sinds
1983). Bestuurslid K.W.B.-Torhout (1955), bestuurslid A.C.V.-Torhout (1959),
bestuurslid mutualiteit Karel De Goede Torhout ( 1959), ondervoorzitter
A.C.W.-Torhout en lid arrondissementeel bestuur A.C.W.-Brugge. Bestuurslid
C.V.P. en congresafgevaardigde. Voorzitter 'Christelijke beweging voor
gepensioneerden - afdeling Torhout' ( sinds september 1991). Lid verbondsbestuur K.G.B. Brugge (vanaf 1993). Lid Stedelijke Bejaardenraad. Commissaris
'Eigen woon spant de kroon' Torhout (1983-1994) en, na fusie, van de
maatschappij 'Eigen Huis' Brugge.

DEDEYNE,

50.
Dirk Marc Luc, advocaat. Geboren te Varsenare op 7 december 1957.
Zoon van Hilaire, bestendig afgevaardigde Provincie West-Vlaanderen
(1967-1985), en van Zoë Vande Steene. Gehuwd te Brugge op 27 maart 1982
met Ann Staelens. Licentiaat in de rechten (KUL) (juni 1981) en geaggregeerde
H.O. (KUL).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 13.10.1985. Sinds 1991
fractieleider van de C.V.P. in de Westvlaamse Provincieraad.
Gemeenteraadslid Brugge (sinds 1.1.1983). Schepen van Openbare Werken
Brugge ( sinds 1.1.1995).
Voorzitter van de Sociale Bouwmaatschappij Haard en Kouter CV sinds 1991.
Bestuurder van de Maatschappij voor Sociale Huisvesting "Eigen Heerd is Goud
Weerd" Sint-Andries sinds 1991. Bestuurder van de Maatschappij der Brugse
Zeevaartinrichtingen ( MBZ).
Was Gouwleider voor Hernieuwers van KSA West-Vlaanderen (1980-1984).
Actief in diverse ACW Werkgroepen verkeer en leefmilieu. Voordrachtgever
KWB-KAV.
DE FAUW,

Hoofdstuk 2 / Provincieraadsleden en leden van de Bestendige Deputatie •

399

•

De Bestendige Deputatie na 8 november 1981.
Van links naar rechts: H. Olivier, H. De Pauw, R. Eerebout,
gouverneur 0. Vanneste, A. Legein, provinciegriffier R . De Clerck, P Rosseel,
Ch. Boghemans.
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51.

FAmv, Hilaire Marcel, bediende. Geboren te Sint-Andries op 5 december
1923. Zoon van Emiel, meester mechanicien-chauffeur, en van Béatrice Andries.
Gehuwd te Sint-Andries op 11 oktober 1947 met Zoë Marguerite Vande
Steene; zeven kinderen. Overleden te Brugge op 23.1.1986.
Wordt op 23 mei 1965 verkozen als C.V.P.-provincieraadslid voor het district
Brugge. Op 25 mei volgt hij de heer Michel Lootens op als lid van de
Bestendige Deputatie. Zette zich bijzonder in voor de gehandicapten- en
bejaardenzorg en voor alle aspecten van het welzijnsbeleid. Ere-gedeputeerde.
Gemeenteraadslid van Sint-Andries (1958-1970).
Lid van de scouts beweging ( 1973 ), de K.A.J. ( eind 1940) en de Christelijke
Mutualiteiten (eind 1940), het A.C.V. (eind 1945), secretaris van het Christelijk
Coöperatiewezen in het arrondissement Brugge (sinds oktober 1947),
Provinciaal voorzitter (sinds 1954) en nationaal voorzitter van de Christelijke
Coöperatieven (sinds 1954), lid van het nationaal, provinciaal, arrondissementeel
en plaatselijk A.C.W.-hoofdbestuur, voorzitter van de bouwmaatschappij 'Eigen
Heerd is Goud Weerd' te Sint-Andries en van de Gewestelijke Landmaatschappij
arrondissement Brugge. Ere-voorzitter van het Koningin Elisabeth-instituut te
Oostduinkerke, voorzitter van de v.z.w. Tele-onthaal West-Vlaanderen en de
Westvlaamse Begeleidingscentra voor ongehuwde moeders te Klemskerke,
voorzitter van de v.z.w. Provinciaal Instituut voor Diep Oligofrenen te
Sint-Michiels, voorzitter van Pro Petri Sede West-Vlaanderen, ere-voorzitter en
lid van het Provinciaal Bezigheidshome te Gits, lid van de beheerraad
Provinciaal Observatie- en Therapeutisch Centrum 'De Berkjes', lid van de
v.z.w. Westvlaamse Consultatiebureaus voor gehandicapten, lid van de v.z.w.
Huize Godtschalck te Oostende, lid van de s.v. Produktie Elektriciteit S.P.E.,
lid van de Provinciale Federatie Beschermde Werkplaatsen West-Vlaanderen,
voorzitter van de v.z.w. Medische Dringende Hulpverlening en ondervoorzitter
van de v.z.w. C.H.O. Postuniversitair Centrum West-Vlaanderen, lid bestuur
Sint-J ansinstituut voor verpleegkunde Brugge, lid beheerraad van de Sint-Lucasen Sint-Elisabethsziekenhuizen, ere-voorzitter van de G.O.M. West-Vlaanderen,
gewezen ondervoorzitter van W.E.R., W.E.S, W.I.H., W.I.E.R. enz., alsook van
talrijke commissies. Lid ( 1968) van de Provinciale Commissie voor Volksgezondheid, lid (1970) van de Provinciale Commissie voor Zeevisserij, ondervoorzitter ( 1970) van de Provinciale Studiecommissie voor de bejaardenzorg,
ondervoorzitter ( 1970) van de Provinciale commissie voor gehandicaptenzorg.
DE

52.
André Hendrik, bediende. Geboren te Oostende op 11 juni 1930.
Gehuwd te Gistel op 9 februari 1952 met Denise Dumarey.
S.P.-provincieraadslid voor het district Oostende ( aanvankelijk i.p.v. M. Reynaerts,
overleden) van 1.10.1962 tot 8.11.1981.
Gemeenteraadslid Gistel ( l.1.1959-11.1975 ).
Gewestelijk secretaris van de algemene centrale A.B .V.V. (1.1.1965 -

DEFEVER,
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30.6.1990). Voorzitter B.S.P. Gistel (1952-11.1975). Lid van de Provinciale
Commissie voor lektuurvoorziening.
53.
Paul Jozef, bediende. Geboren te Koekelare op 5 januari 1937.
Zoon van Jozef en van Maria Roseeuw. Gehuwd te Koekelare op 2 januari 1961
met Monique Crevits. Diploma hoger middelbaar ( oude humaniora).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Diksmuide sinds 8.11.1981.
Schepen te Koekelare (1.1.1977 - 31.12.1988); gemeenteraadslid en
fractieleider C.V.P. (1.1.1989 - 31.12.1994); schepen (sinds 1.1.1995).
Lid Raad van Beheer W.V.E.M., W.I.T.A.B., W.V.T. en I.V.R.O.

DEFOORT,

54.
Georges Jeroom, aannemer metselwerken. Geboren te Ingelmunster
op 28 maart 1938. Zoon van Oscar en van Clara Bruyneel. Gehuwd te Ooigem
op 9 juli 1965 met Monique Landuyt. Behaalde het diploma A3 (technisch
onderwijs).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Izegem van 13.10.1985 tot
13.12.1987.
Schepen te Ingelmunster van sport, jeugd en gezin ( 1979-1991) en van
financiën, middenstand, huisvesting en ruimtelijke ordening (sinds 1991).
DEFREYNE,

55.
Gerrit, leraar. Geboren te Roeselare op 30 mei 1944 . Zoon van
Roger en van Béatrice Decorte . Gehuwd te Kortemark op 17 september 1966
met Mady Tavernier. Behaalde het diploma Al/D mechanica-geaggregeerde
technisch onderwijs .
S.P.-provincieraadslid voor het district Diskmuide in opvolging van Oswald
Vanlerberghe van 28.2 .1980 tot 8.11.1981 en vanaf 8.11.1981 tot 13.12.1987.
Sinds 18 .12.1987 lid van de Bestendige Deputatie. Bevoegdheden als
gedeputeerde : onderwijs, kunst en cultuur.
Gemeenteraadslid Kortemark (1.1.1971 - 31.12 .1976), schepen openbare
werken (l.l.1977-31.12.1982) en gemeenteraadslid-fraktieleider S.P. (1.1.1983
- 17.12 .1987).
Lid van de raad van beheer en het directiecomité van de W.I.E .R. ( tot 1988 ),
de G.O.M., het R.I.S.O . en de gewestelijke landmaatschappij Veurne-Diksmuide
(tot 1993). Ondervoorzitter van het bestuurscomité Provinciaal Centrum voor
Land- en Tuinbouw en lid van het Agrarisch Vormingsinstituut. S.P.-voorzitter
afdeling Kortemark. Lid S.P.-bureau Oostende-Veurne-Diksmuide-Ieper.
DEFREYNE,

56.
Maurice Léon, directeur-zaakvoerder. Geboren te Oostkerke
(Brugge) op 22 januari 1933. Zoon van Amandus en van Romanie Deceuninck.
Gehuwd te Westkapelle op 17 oktober 1958 met Rosa Viaene.

DE GRANDE,
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C.V.P.-provincieraadslid van het district Brugge van 17.4.1977 tot 8.11.1981.
Gemeenteraadslid, eerste schepen (3.1.1965 - 11.1.1966) en burgemeester van
Koolkerke (12.1.1966 - 31.12.1970). Gemeenteraadslid van de fusiegemeente
Brugge (1.1.1971) en schepen (1.1.1971 - 5.5.1977).
Hoofdboekhouder A.C.W.-Brugge (1.2.1963 - 31.12.1970). Voorzitter
intercommunale Tevewest (3.2.1972 - 31.5.1977). Beheerder W.I.H. (1.1.1971
- 5.5.1977). Beheerder-ondervoorzitter C.E.V.I. (21.4.1971 - 1977). Beheerder
Gewestelijke Maatschappij Kleine Landeigendommen 'Haard en Kouter' Brugge
(1.1.1971 - 5.5.1977). Beheerder bouwmaatschappij 'Eigen Heerd - Goud
Weerd' Assebroek (1.6.1973 - 5.5.1977). Beheerder bij Intermix (1.5.1974 5.5.1977). Beheerder bouwmaatschappij 'Brugse Maatschappij Huisvesting'
(1.6.1973). Beheerder Bouwmaatschappij 'Eigen Heerd is Goud Weerd'
Sint-Andries (1.6.1975 - 5.5.1977). Directeur zaakvoerder bij de I.V.B.O.,
intercommunale voor vuilverwerking (1.7.1977 - 31.1.1993). Commissaris
Nationale Landmaatschappij (1.5.1978 - 30.4.1984). Beheerder Bouwmaatschappij S.M. Interbrugse Maatschappij voor de Huisvesting (1.6.1971 30.5.1977 en 1.6.1983 - 30.5.1984). Secretaris van de Kerkfabriek
Sint-Michiels Koolkerke (2.4.1990). Voorzitter van de inrichtende macht van de
v.z.w. Vrije Basisscholen Brugge-Noord (8.10.1992) en beheerder
(sinds 1.1.1978).
57.
Godelieve Benedicta Camilla (Livia), zaakvoerder. Geboren te
Knokke op 18 juli 1951. Dochter van Camiel en van Clara Eeckeloo. Gehuwd
te Brugge op 19 augustus 1977 met Theo Meirlaen (t Brugge 30.4.1992).
Studies: Normaalschool; Kunstweven; Styliste, Modiste, Haute Couture.
Agalev-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 9.10.1994.
Lid van de Provinciale Raad voor Cultuur. Lid van de Provinciale Commissies
Beeldende Kunst, Openbaar Bibliotheekwerk, Muziek en Letteren & Taal.
Bestuurslid Actueel Denken en Leven - afdeling Brugge.
DE GRYSE,

58.
Marie-Claire Marguerite Jozefa. Geboren te Kortrijk op 6 december
19 3 5, dochter van Maurice ( advocaat, schepen van Kortrijk en volksvertegenwoordiger) en van Claire Piot. Gehuwd te Kortrijk op 25 juli 1959 met Marc
Van der Stichele. Behaalde het diploma Licentiaat Romaanse Filologie en is
geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk en lid van de Bestendige
Deputatie sinds 13.10.1985. Bevoegdheden als gedeputeerde: provinciale
financiën, externe relaties, emancipatiebeleid, middenstand, toerisme, Instituut
voor Zeewetenschappelijk Onderzoek, protocol, feesten en plechtigheden,
onthaal en public relations.
Voorzitster Provinciale Werkgroep voor Vrouwenemancipatie, I.Z.W.O.,
Adviescommissie Domein Raversijde en Provinciale Commissie voor Distributie.
DE JAEGERE,
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Ondervoorzitster Westtoerisme . Lid Commissie van Advies voor Ruimtelijke
Ordening voor de streek West-Vlaanderen. Lid Provinciale Commissie voor
Externe Betrekkingen. Lid Stuurgroep Interreg Noord -Frankrijk en
Scheldemond. Lid Permanente Gemengde Commissie voor Noord-Frankrijk en
Scheldemondraad. Van 1985 tot 1991 tevens voorzitster jeugdraad, voorzitster
Provinciale Zeevisserijcommissie en lid van de Raad van Bestuur van het Fonds
voor Scheepsjongens.
59.
Roger, bediende. Geboren te Zwevegem op 25 augustus 1949.
S.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 13 .10 .1985 tot 13.12.1987.

DE KEYZER,

60.
Patrick Dominique, geograaf-planoloog. Geboren te Blankenberge
op 1 juni 1965 . Zoon van André en van Diana Bienstman. Gehuwd te
Blankenberge op 20 mei 1995 met Gerda Decoster. Licentiaat Geografie,
li centiaat Stedebouw en Ruimtelijke Planning, gegradueerde Marketing,
Management en Milieurecht.
V.L.D.-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 9.10.1994.
Lid van de plenaire vergadering van de Provinciale Raad voor Cultuur.
DE KLERCK,

61.
Raphaël Roger, bediende. Geboren te Moen op 10 augustus 1925 .
Zoon van Jeroom en van Bertha Soens. Gehuwd te Moen op 30 juli 1948 met
Dina Vanoverberghe.
S.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 31.3.1968 tot 7.11.1971 en
van 16.3 .1972 (i.p. v. de overleden Noë] Vande Kerckhove ) tot 8.11.1981.
Gemeenteraadslid en schepen van Moen (1.1.1970 - 31.12.1976) en gemeenteraadslid van de fusiegemeente Zwevegem (1.1.1977 - 19.3.1989 ). Secretaris
socialistische mutualiteit (15.9.1944 - 1.9 .1985 ), nu gepensioneerd.
DELANGHE,

62.
Johnny, beheerder Postrestaurant Roeselare . Geboren te Moorslede op
17 juli 1951. Zoon van Georges en Antoinette Messelis. Gehuwd met
Christiane Verstraete; twee dochters (Adelheid en Veerle ). Behaalde het diploma
A3 Schrijnwerk.
S.P.-provincieraadslid voor het district Roeselare sinds 28.9.1995, in opvolging
van Patrick Van Gheluwe ( die lid werd van de Kamer van Volksvertegenwoordigers).
Gemeenteraadslid van Moorslede in 1981 -1982 en sinds 1.1.1989. Voorzitter
van het O .C.M.W. in Moorslede (1982-1988 ).
Lid van het uitvoerend bureau A.C.O.D.-Post.
DELEU,
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63.
Luc Oscar René, beheerder van vennootschappen. Geboren te
Gullegem op 3 september 1943. Zoon van Roger en van Margriet Vannieuwenhuize. Gehuwd te Gullegem op 5 april 1971 met Greta Maes. Diploma
Hoger Middelbaar Onderwijs.
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Menen van 8.11.1981 tot 13.10.1985.
Gemeenteraadslid te Wevelgem (1.1.1982).

DELRUE,

64.
Lieven Jozef, advocaat. Geboren te Kortrijk op 21 februari 1953.
Zoon van Roger en van Denise Vandemaele. Gehuwd te Oostrozebeke op
14 mei 1981 met Carine Vanyzere. Licentiaat rechten (R.U. Gent).
V.U.-provincieraadslid voor het district Tielt van 11.5.1984 tot 24.11.1991
(in opvolging van Luc De Rammelaere) en fractieleider ( 1990-1991).
Gemeenteraadslid te Oostrozebeke ( 1977), eerste schepen ( 1983-1994) en
burgemeester ( 1989-1994).
Free-lance medewerker 'De Weekbode' (Kroebel). Lid van Manneke uit de
Mane, NCMV, Davidsfonds, Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond, Vlaamse
Juristenvereniging, Participatieraad Vrije Basisschool Oostrozebeke, Landelijke
Gilde (BB).
DEMEDTS,

65.
Eddy, architect expert. Geboren te Ieper op 2 november 1948.
Zoon van Jacques. Gehuwd te Poperinge op 22 maart 1974 met Cécile Creus.
Studies: architectuur en expert onroerende goederen.
V.L.D.-provincieraadslid voor het district Ieper sinds 9.10.1994.
OCMW-raadslid te Ieper (1982-1984).

DEMEYERE,

66.
Georgina. Geboren te Oostkamp op 25 mei 1944. Dochter van
Gustaaf en van Adriana Delacourt. Gehuwd te Oostkamp op 30 juni 1967 met
Arnaud Roets.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 24.11.1991.
Lid Raad van Beheer en Algemene Vergadering PlDO. Lid Uitvoerend Bureau
Provinciale Raad voor Cultuur. Lid Algemene Vergadering RISO, lid College
van Commissarissen WIH. Lid Raad van Beheer en Algemene Vergadering
Huisvestingsmaatschappij 't Heist Best'. Lid Raad van Beheer en Algemene Vergadering v.z.w. Instituut voor medische dringende hulpverlening.
Lid Provinciale Adviescommissie Gehandicaptenzorg. Lid Provinciale Commissie
voor Vormings- en Ontwikkelingswerk met volwassenen. Lid emancipatiecommissie.
Bestuurslid (plaatselijk, regionaal en provinciaal) van de K.A.V. Kristelijke
Arbeidersvrouwen. Lid Kerkraad en Parochieraad.
DENOLF,
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Daniël, burgemeester. Geboren te Moorslede op 14 november 1938.
Zoon van Cyriel en van Maria Huyghebaert. Gehuwd te Roeselare op
4 september 1964 met Rosa Lagae.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Roeselare van 8.11.1981 tot
9 .10 .1994.
Burgemeester van Roeselare.
Directielid van de W.I.E.R. Voorzitter Gaselwest. Voorzitter Bouwmaatschappij
' De Mande!'.

DENYS,

68.
Oscar Julien Louis, vleesgroothandelaar. Geboren te Eernegem op
25 maart 1947. Zoon van Julien en van Julia Verzyck. Volgde beroepsopleiding
spekslager-beenhouwer.
P.V.V.- provincieraadslid voor het district Oostende sinds 13 .10.1985 .
Gemeenteraadslid te Ichtegem .

DEPREZ,

69.
Roger August, elektricien R.T.T. Geboren te Snaaskerke op 21 januari
1930. Zoon van Charles en van Jeanne Naert. Gehuwd te Bredene op
22 september 1978 met Liliane Vandenabeele. Volgde technisch onderwijs.
Overleden te Leffinge op 11 januari 1987.
P.V.V. -provincieraadslid voor het district Oostende van 29.4.1982 tot
13 .10.1985 in opvolging van Jeanne Pauwelyn.
Beheerder W.I.T.A.B. en P.I.D .O . Voorzitter V.S.O.A./R.T.T.-Brugge.
Bestuurslid P.V.V. en voorzitter Afdeling Willemsfonds.

DEPREZ,

70.
Luc Joseph, arrondissementscommissaris . Geboren te Tielt op
5 mei 1947. Zoon van Frans en van Cécile Van Ooteghem . Licentiaat in de
bestuurswetenschappen (R.U. Gent 1970) en licentiaat in de staatswetenschappen (R.U. Gent 1974).
V.U.-provincieraadslid voor het district Tielt van 17.6.1980 tot 8.11.1981 in
opvolging van Henri Dujardin en van 8.11.1981 tot 26.4 .1989 (ontslag en
benoemd tot arrondissementscommissaris ).
Gemeenteraadslid te Tielt ( 1971) en schepen van financiën, sport en jeugd
(1983-26.4.1989 ). Lid van de Raad van Bestuur W.I.T.A.B. (1982) en
Westtoerisme (1988).

DE RAMMELAERE,

71.
Pieter, architect. Geboren te Izegem op 13 maart 1926. Zoon van
Gustaaf en van Helena Maertens. Diploma Architekt aan het Nationaal Hoger
Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw Antwerpen . Lesgever aan de 'Stedelijke
Leergangen' (vroegere Nijverheidsschool) te Izegem ( 19 52-1991 ), naderhand
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directeur en ere-directeur. Lesgever Projectietekenen aan het Sint-Vincentius
Instituut te Roeselare (gedurende 25 jaar). Lesgever Bouwkunstgeschiedenis en
Ontwerpleer aan het H.R.I.T. te Melle (gedurende 28 jaar).
V.U.-provincieraadslid voor het district Izegem van 17.12.1978 tot 13.12.1987.
Ere-provincieraadslid.
Lid Stedelijke Raad voor Stadskernvernieuwing van en te Izegem.
Lid van meerdere culturele verenigingen.
72.
Erik Alois Noël, advocaat aan de balie te Kortrijk (sinds 1972).
Geboren te Waregem op 28 oktober 1949. Zoon van Gilbert, gemeenteraadslid,
en van Cecile Lagaisse. Gehuwd te Mortsel op 31 oktober 1972 met Myriam
Van Nuffel. Licentiaat in de Rechten (R.U. Gent 1968-1972).
Provincieraadslid voor het district Harelbeke van 17.4.1977 tot 2.2.1984 (ontslag).
Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Kortrijk (sinds 1984).
Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid (18.1.1990 - 29.9.1991). Minister van
Ontwikkelingssamenwerking en Adjunct-Minister voor Wetenschapsbeleid
(29.9.1991 - 7.3.1992). Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
(7.3.1992 - 22.3.1995). Minister van Buitenlandse Zaken (sinds 22.3.1995).
Gewezen ondervoorzitter van de kamercommissie 'Banditisme' en gewezen lid
van de kamercommissies voor Justitie, Buitenlandse Zaken; Landsverdediging
en Infrastructuur. Was in de Vlaamse Raad voorzitter van de Commissie Media
en lid van de Commissie Binnenlandse Aangelegenheden en Taaldecreetgeving
en van de Commissie Buitenlandse en Externe Aangelegenheden. Was vertegenwoordiger van het Belgisch Parlement in de Raad van Europa en de
Westeuropese Unie.
Gemeenteraadslid te Waregem (sinds 1988). Lid OCMW Waregem
(1976-1988)
Lid partijbureau S.P. Ere-voorzitter S.P.-afdeling Waregem.

DERYCKE,

73.
Cécile Marie Elisabeth Lutgarde, onderwijzeres. Geboren te Elsene op
3 januari 1919. Dochter van Victor en van Elvire Holvoet. Gehuwd te Kortrijk
op 8 september 1951 met Norbert Gheysens. Overleden te Kortrijk op
16.5.1989.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 10.3.1974 tot 1.10.1980
( ontslag).
Onderwijzeres te Moorslede (1937-1942) en te Kortrijk (1942-1945).
Provinciale vrijgestelde VKBMJ (september 1945 - september 1948). Nationaal
vrijgestelde en nationale secretaresse VKBMJ en hoofdredactrice van Leven, blad
voor jonge meisjes (september 1948 - september 1951). Afgevaardigde VKBJ
naar JICFI (Jeunesse Indépendante Catholique Féminine Internationale).
Medestichtster ( 19 51) en lid nationale beheerraad CMBV ( sinds 1972).
Medestichtster (1953) CMBV-Kortrijk, arrondissementeel (1959-1977) en

DESMET,
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provinciaal voorzitster CMBV (1974-1982). Lid beheerraad CMBV Nationaal
(1968-1982). Gecoöpteerd lid beheerraad NCMV arrondissement Kortrijk (tot
1986). Rechter in sociale zaken (1970-1974). Medestichtster (1963) en
ondervoorzitster Provinciaal Coördinatiecomité voor gehandicaptenzorg (tot
1980). Lid werkgroep voor het sociaal statuut van de zwaar gehandicapten
(1967-1968) . Lid van de hoge Raad van het Gezin - afdeling gehandicaptenzorg (1968-1972). Stichtster en voorzitster van de Nationale vereniging voor
hulp aan verstandelijk gehandicapten, arrondissement Kortrijk ( 1972-1987).
Lid van de beheerraad van de Nationale Ouderconfederatie Bijzonder Onderwijs
(1964-1980). Lid van de Algemene Raad van het Katholiek Onderwijs
(1973-1980). Lid beheerraad W.I.H . tot 1982 . Lid beheerraad 'Heulse Heerd'
(1977-1983) en S.M. Goedkope Woning Kortrijk (1983). Commissaris
Gaselwest (1977-1983). Lid algemene vergadering G.O.M. West-Vlaanderen .
Lid Provinciale Commissie Gehandicaptenzorg (1977-1980). Lid Provinciale
Commissie voor Sociaal Cultureel Vormingswerk (1967-1982). Ondervoorzitster vrouwenmutualiteit arrondissement Kortrijk vanaf de stichting.
Lid beheerraad beschutte werkplaats 'Waak' Kuurne- Kortrijk, van bij de
stichting ( 1963). Lid van de beheerraad Provinciaal Bezigheidshome Gits (van
bij de start tot 1985 ). Lid van de beheerraad Christelijke Rustende Middenstand
Nationaal (van bij de start tot 1975) en Provinciaal sinds 1982. Lid I.P.B.
( 1978-1987) . Lid redactieraad van Gulden Parel, tijdschrift voor de vereniging
'Gulden Leeftijd', 3de leeftijd. Nationaal en Provinciaal verantwoordelijke voor
C.M.B.V. 'Graag gedaan' Actie Polen (1982). Lid beheerraad C.M.B.V.
Vakantiehuis 'Ter Helme' (1972).
74.
Rik Jan, vakbondssecretaris algemene centrale A.B.V.V. gewest
Kortrijk. Geboren te Torhout op 13 mei 1956, zoon van Arthur en van Maria
Hindryckx. Gehuwd te Torhout op 9 september 1988 met Dorine Blieck.
S.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 13.10.1985 tot 24.11.1991.
Gemeenteraadslid te Torhout (9.10. 1988) .
Rechter Sociale Zaken Arbeidsrechtbank Kortrijk .

DESMET,

75.
Julien Romain, bediende; bruggepensioneerd 16.6.1989 . Geboren te
Moorsele op 8 april 19 31 . Zoon van Georges, schepen van Moorsele, en van
Rachel Demuynck . Gehuwd te Moorsele met Ginette Coolsaet op 22 april
1957.
C.V.P. -provincieraadslid voor het district Kortrijk sinds 17.4.1977 en ondervoorzitter provincieraad sinds 17.12 .1978.
Gemeenteraadslid te Heestert (1.1.1964 - 1970) en in de fusiegemeente
Zwevegem (1971 ) en schepen (januari 1970 - 13 .12. 1976 en 21.3 .1989 31.12.1994 ).
Arrondissementeel secretaris KAJ (1.8.1946 - 1950) en propagandist (1950 DESSEIN,
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februari 1953). Nationaal verantwoordelijke KAJ (1.3.1953 - 15.1.1957).
Secretaris ACW-Heestert ( 15.1.1957 - 30.6.1958). Gewestelijk propagandist
ACV-Kortrijk (1.7.1958 - 31.5.1973). Arrondissementeel propagandist
ACW- Kortrijk (1.6.1973). Secretaris Christen Coöperatief Verbond ( sinds
1.12.1982). Lid werkrechtersraad Kortrijk en raadsheer bij de arbeidsrechtbank
Brugge (tot 11.1973).
76.
Joël Cyriel, bediende. Geboren te Kortrijk op 22 maart 1928. Zoon van
Floris en van Maria Magdalena Parmentier. Gehuwd te Kortrijk op 4 november
1950 met Rosa Lybeer.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 17.12.1978 tot
9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Kortrijk (8.1.1971) en schepen (1.1.1983 - 6.1.1995).
Spelend lid en gedurende 25 jaar secretaris van de Koninklijke Harmonie 'Kunst
na Arbeid', bestuurslid KWB, bestuurslid Mutualiteit 'Vooruitzicht', bestuurslid
arrondissementeel bestuur ACW-Kortrijk, bestuurslid C.V.P.-Kortrijk en
arrondissementeel C.V.P.-bestuur.

DEVOS,

77.
Gabriël Joseph Cornelis, ere-directeur R.M.S. en R.L.T.S.,
gepensioneerd. Geboren te Poperinge op 19 maart 1927. Zoon van Jérome en
van Zoë Cleenewerck. Gehuwd te Poperinge op 5 augustus 1953 met Yvonne
Sohier. Wetenschappelijk Regent (1949).
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Poperinge van 24.11.1991 tot
9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Poperinge (sinds 1977) en schepen van financiën (1983 3.2.1994).
Lid Bestuursvergadering Vereniging Vlaamse Provincies. Ondervoorzitter Kring
Reserve-Officieren Ieper en omliggende. Ere- Reserve Luitenant-Kolonel
Artillerie.
DEWANCKER,

78.
Adelin Alidor Eduard, verzekeringsinspecteur. Geboren te
Roeselare op 27 november 1936. Gehuwd te Ieper op 21 april 1960 met Maria
Cloet.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Roeselare tot 1.10.1981 (ontslag).
Gedurende 12 jaar gemeenteraadslid van Moorslede.
Lid van de ondernemingsraad en syndicaal afgevaardigde van de verzekeringsmaatschappij RVS te Brussel. Bestuurslid L.B.C.

DE WISPELAERE,

79.
Frans Henri Cornelis, aannemer beplantingswerken. Geboren te
Boezinge op 2 juni 1925. Zoon van Maurice en van Maria Verbrugghe.

DEWULF,
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Gehuwd te Boezinge op 15.2.1949 met Maria De Coninck. Behaalde
getuigschrift tuinbouwschool Kortrijk.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Ieper van 13.10.1985 tot 24.11.1991.
Gemeenteraadslid te Ieper (1970) en schepen (1979). Ere-schepen.
Voorzitter college van commissarissen van W.I.T.A.B. en van de 3de Commissie
van de Provincieraad. Lid Raad van Bestuur W.I.E.R. Lid van de Kerkraad
Boezinge. Bestuurslid CERA te Ieper. Commissaris VVOG te Brugge.
Voorzitter muziekvereniging Sint-Cecilia Boezinge. Lid van de algemene vergadering van de politieschool Brugge, van de verkeerscommissie Ieper en de
urbanisatiecommissie Ieper.
80.
Roger Modest Corneel, landbouwer. Geboren te Houtem (Veurne)
op 2 november 1923. Zoon van Nestor en van Marie Verstraete. Gehuwd te
Rollegemkapelle op 17 juli 1948 met Astrid Vanneste.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Veurne van 7.11.1971 tot 1974 en van
17.12.1978 tot 24.3.1983 (ontslag).
Gemeenteraadslid te Izenberge (1.1.1959 - 31.12 .1970), gemeenteraadslid te
Leisele (1.1.1971 - 31.12.1976) en schepen (1.1.1976 - 31.12.1976),
gemeenteraadslid van de fusiegemeente Alveringem (1.1.1977 - 31.12.1994) en
schepen (1.1.1977 - 1.1.1983).
Voorzitter BJB (1942-1948). Voorzitter Bond van de Tuberculosebestrijding Izenberge, later veeziekten bestrijding (vanaf 1945 ). Lid beheerraad Christelijke
Mutualiteiten Oostende (vanaf 1960-1988). Lid van het gewestelijk
hoofdbestuur Veurne van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (vanaf 1965).
Voorzitter Boerengilde - Izenberge (1968-1982). Lid hoofdbestuur C.V.P.
(vanaf 1968). Lid Provinciale Landbouwkamer (1970) en voorzitter (1984).
Lid beheerraad W.I.H . (1971-1977) . Lid Nationaal Centraal Comité voor Landen Tuinbouw (1971-1991). Voorzitter 1 mei-Boerenbedevaartcomité van het
arrondissement Veurne ( 1971 -1991 ). Arrondissementeel voorzitter Belgische
Boerenbond - Veurne (1.1.1972-1990). Lid beheerraad van het Provinciaal
Voorlichtingscentrum te Beitem (1972-1977 en 1979-1984). Voorzitter van de
Suikerbietenplanters van het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide
(1973-1979). Lid van de regionale coördinatiecommissie van het Katholiek
Onderwijs - Regio Veurne-Diksmuide (1974-1978). Lid P.M .S.-Veurne
(1978-1994) . Lid van Technische Adviescommissie voor de ruilverkaveling te
Stavele en Houtem (1975) en lid ruilverkavelingscomité Lo-Beveren-ZandePaddegat-Fortem-Eggewaertskapelle-Stuivekenskerke. Commissaris W.V.E.M.
(1977-1983), lid beheerraad W.I.T.A.B. (1977-1985) en de I.V.M.O.
(1977-1983). Ondervoorzitter landbouwcommissie Veurne (1985), lid
Bondsraad B.B. (1980-1992) en lid Nationale Landbouwraad (1985-1992).
Lid Raad van Bestuur I.V.W.A. (1976-1982). Lid Raad van Bestuur Veurnse
Bouwmaatschappij (1978-1984).
D EZEURE,
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81.
Johan Albert, installateur centrale verwarming en sanitair. Geboren
te Menen op 12 augustus 1958. Zoon van Jerome en van Albina Vantomme.
Gehuwd te Kortrijk op 8 januari 1982 met Marie-France Deleu. Volgde lager
middelbaar onderwijs (moderne humaniora) en vervolgens een ondernemersopleiding aan het Vormingsinstituut.
Agalev-provinciraadslid van 24.11.1991 tot 17.2.1994.
Lid van de participatieraad P.T.I.
DEZUTTER,

82.
Germain Eugene Jean, landbouwer. Geboren te Knokke op 25
november 1944. Zoon van Constantin en van Maria Bulcke. Gehuwd te
Ramskapelle op 5 juli 1966 met Marina Vermeire. Volgde landbouw- en
bedrijfsleidersschool.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Veurne van 13.10.1985 tot
24.11.1991.
Beheerder Gaselwest sector Zuid-West. Lid comité muskusratbestrijding en lid
beheerscomité sector landbouw in het Provinciaal Onderzoekscentrum te
Beitem. Voorzitter C.V.P. Groot-Alveringem (1983), voorzitter landelijke raad
Groot-Alveringem ( 1982) en dienstdoend voorzitter landelijke gilde Alveringem
(1987). Lid Belgische Boerenbond. Lid C.V.P.

DHONDT,

83.
Yolande Leontine Romanie Marie, medewerkende echtgenote - handel
en landbouw. Geboren te Sint-Eloois-Vijve op 15 januari 1936. Dochter van
Remi en van Johanna Van den Broeck. Gehuwd te Sint-Eloois-Vijve op 10
september 1960 met Robert Destoop. Moeder van 3 zonen en 1 dochter.
Behaalde het diploma hoger middelbaar en Handel & Secretariaat.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Harelbeke van 13.10.1985 tot
13.12.1987 en vanaf 9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Waregem (sinds 1976) en schepen van financiën (sinds
1982).

DHONDT,

84.
Daniël André, bediende (gepensioneerd 1.3.1985). Geboren te
Ingelmunster op 26 februari 1925. Zoon van Albert en van Alice Kesteloot.
Gehuwd te Kortrijk op 5 april 1947 met Yvonne Callewaert.
S.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk tot 1980 (ontslag).
Gemeenteraadslid en schepen te Kuurne (1.1.1970) en gemeenteraadslid
(1982 en 1988). Gemeenteraadslid te Kuurne (1970-1989, ontslag).
Lid gewestelijk bestuur Bond Moyson. Voorzitter S.P.-afdeling Kuurne
(1.1.1976).

DOOM,

Hoofdstuk 2 / Provincieraadsleden en leden van de Bestendige Deputatie •

411

Provincieraadsvoorzitter Henri d)Udekem d)Acoz.

412

• Hoofdstuk 2 / Provincieraadsleden en leden van de Bestendige Deputatie

85.
Jaak Geert Marie, treinbestuurder N.M.B.S. Geboren te Roeselare op
7 februari 1940. Zoon van Ferdinand-Renaat en van Eudoxie-Maria Gekiere.
Gehuwd te Rumbeke op 30 augustus 1963 met Gerarda Nyffels. Diploma A2
Elektriciteit.
V.U.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 6.12.1990 tot 24.11.1991
in opvolging van Eric Waelkens en van 24.11.1991 tot 9.10.1994.
OCMW-raadslid te Kortrijk (sinds 3.4.1994) en gemeenteraadslid (13.4.1991 31.12.1994 ).
DORNEZ,

86.
DousY, Stefaan Joseph Charles (Etienne), advocaat. Geboren te Lauwe op
4 december 1916. Zoon van Kamiel en van Marie Lerouge. Gehuwd te Menen
op 22 september 1948 met Jeanne Pype (voorzitster C.M.B.V.-Lauwe).
C. V.P. -provincieraadslid voor het district Menen (24.4.1949), voorzitter van de
raad (24.4.1977 - 13.10.1985). De titel van ere-voorzitter werd hem verleend.
Gemeenteraadslid van Lauwe (1.1.1947 - 26.6.1953 en vanaf 1.1.1959),
schepen (30.1.1947 - 26.6.1953, ontslag), burgemeester (3.1.1964 31.12.1976) en ereburgemeester. Gemeenteraadslid (1.1.1977) en eerste
schepen (1977) in de fusiegemeente Menen en ereschepen.
Hoofdman K.S.A. gouw West-Vlaanderen (1935-1936). Leider van het Jonge
Volkse Front (1939-1940).
Lid bouwmaatschappij 'Eigen Haard is Goud Waard' Lauwe (1947-1986).
Lid arrondissementeel hoofdbestuur Kortrijk van N.C.M.V. (1947) en lid van de
Hoge Raad voor de Middenstand. Lid bestuurscommissie (18.8.1956)
Provinciale Technische School Kortrijk en later Provinciale Industriële
Hogeschool (tot 1986). Lid Provinciale Commissie Gehandicaptenzorg (1971).
Lid directiecomité Westvlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem
(15.5.1972) en voorzitter van de beheerraad en directiecomité (19.10.197919.5.1987, ontslag). Ondervoorzitter (1974) Provinciale Commissie Openbare
Bibliotheken. Lid beheerraad E3 namens de Provincie (1974-1983, liquidatie).
Lid directiecomité Nationale Verzekeringskas voor Middenstand en Beroepen
(S.V.M.B.) (vanaf het stichtingsjaar 1957).
87.
D'UDEKEM D'Acoz, Henri Jozef, advocaat, gewezen stafhouder. Geboren te

Proven op 27 november 1933. Zoon van Charles (burgemeester van Proven) en
van Suzanne van Outryve d'Ydewalle. Behaalde het diploma doctor in de
Rechten, licentiaat in de Economische Wetenschappen en diploma van
kandidaat-advocaat bij het hof van Cassatie.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Poperinge sinds 7.11.1971. Gewezen
secretaris Provincieraad, gewezen quaestor provincieraad en voorzitter van de
provincieraad sinds 18 .10 .19 8 5.
Eerste plaatsvervangend volksvertegenwoordiger van 23.5.1965 tot 7.11.1971.
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Gemeenteraadslid van Proven (3.6.1960 - 31.12 .1970), van de fusiegemeente
Proven-Krombeke (1.1.1971 - 31.12 .1976) en van Groot-Poperinge
(1.1.1977). Burgemeester van Proven (1 .9 .1960 - 31.12.1970 ). Burgemeester
van de fusiegemeente Proven-Krombeke (1.1.1971 - 31.12.1976 ).
Eerste schepen Groot-Poperinge (1.1.1977 - 26 .3.1982), burgemeester
Groot-Poperinge (26 .3.1982 -1.1.1983 ). Oppositieleider in de gemeenteraad
(1.1.1983 ). Burgemeester van Poperinge (1.1.1995 ).
Lid van de plenaire vergadering van de Provinciale Raad voor C ultuur.
Lid van de Provinciale Commissie Letteren & Taal.
Dijkgraaf van de Zuidijzerpolder (tot 1.1.1995) .
Lid Nationaal C.V.P.-partijbestuur en bestuurslid G.O.M. Lid van de bestuurscommissie va n het Koninklijk Gesticht Mesen. Gewestbeheerder Gaselwest.
Publiceerde : H et pachtrecht (in samenwerking met I. Snick), Brussel, Larcier,
1970; Le Bail à ferme et le droit de préemtion, Les Novelles 1984;
De pachtovereenkomst (in samenwerking met I. Snick), Brussel, Larcier, 1990 .
88.
Gustaaf Albert Triphon, geneesheer. Geboren te Knokke op 11 mei
1953. Zoon van Albert en van Anna Deruwe . Gehuwd te Knokke-Heist op 14
juni 1985 met Marijke De Vent. Doctor Genees-, Heel- en Verloskunde (1978,
RU Gent).
Agalev-provincieraadslid voor het district Brugge van 24.11 .1991 tot 9 .10 .1994.
Gemeenteraadslid te Knokke- Heist (sedert 1.1.1995 ).
Lid Raad van Bestuur Westtoerisme en Algemene Vergadering PIDO.

DUJARDIN,

89.
Henri Maurice Julien, fietsenmaker (gepensioneerd ). Geboren te
Wakken op 10 april 1914. Zoon van Henri en van Maria Debaere. Gehuwd te
Wakken op 29 juli 1936 met Georgine Devos .
V.U .- provincieraadslid voor het district Tielt tot 17.6.1980 (o ntslag) .
Gemeenteraadslid te Wakken (1.1.1971 - 31.12 .1976) en in de fusiegemeente
Dentergem (1.1.1977), schepen van Dentergem (1.1.1983 - 31.12 .1988 ).
Opnieuw Gemeenteraadslid te Dentergem van 1.1.1989 tot 30.3.1989 (ontslag )
en van 1.1.1995 tot 4 .5.1995 (ontslag) . Voorzitter OCMW (1.4.1989 31.3 .1992 ) en raadslid OCMW (sedert 1.4.1992).

DUJARDIN,

90 .
Henri Philippe, bediende. Geboren te Oostende op 5 juni 1925 .
Gehuwd te Oostende op 4 november 1950 met Mariette Vanspeybrouck.
Overleden op 21 november 1983.
S.P.-provincieraadslid voor het district Oostende van 7.11.1971 tot 21.11.1983.
Gemeenteraadslid en schepen te Oostende (1.1.1970 - 1982 ).
Secretaris A.B.V.V. Arbeidsrecht (1956-1966 ). Lid (1972) Provinciale
Commissie voor Zeevisserij en vakbondssecretaris voor Zeevisserij en Belgische

DUMAREY,

414

• Hoofdstuk 2 / Provincieraadsleden en leden van de Bestendige Deputatie

Transport- en Arbeidersbond (B.T.B.) (1.3.1966 - 1983). Lid uitvoerend
federaal bureau van de S.P.-federatie Oostende. Lid beheerraad federatie
socialistische mutualiteiten. Voorzitter promotie luchthaven (tot 1982).
91.
Adolf Victor, bediende. Geboren te Borgerhout op 18 juni 1928.
Zoon van Frederik en van Maria Van Dijck. Gehuwd te Ekeren op 16 augustus
1958 met Joséphina Franken.
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Brugge van 17.12.1978 tot
13.12.1987. Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid Knokke-Heist (1983-1988).
Secretaris (oktober 1976) en voorzitter (januari 1987 - juni 1990) van de
mutualiteit 'Hulp in Nood' te Knokke-Heist. Voorzitter oudervereniging en
vriendenkring van het Koninklijk Atheneum Knokke (januari 1975 - mei 1995).
Voorzitter Stedelijke Harmonie 'De Zeegalm' Knokke (juni 1985 - juni 1988).
DUMONT,

92.
Michel, agent Vlaamse Maatschappij Watervoorziening. Geboren te
Menen op 10 juni 1937. Zoon van Roger en van Germaine Mathys. Gehuwd te
Menen op 12 mei 1961 met Yvonne Gheysen.
S.P.-provincieraadslid voor het district Menen sinds 13.12.1987.
Gemeenteraadslid te Menen (sinds 1971). Schepen van Menen (1983-1994).
O.C.M.W.-raadslid sinds 1995.
DUPONT,

93.
Jan Rik Dirk, sociaal pedagoog. Geboren te Roeselare op 6 juni 1953.
Zoon van André ( onderwijshoofdinspecteur en voorzitter Provinciale Raad voor
Cultuur tot 1995) en van Godelieve Vandamme. Gehuwd te Ieper op 22
oktober 1976 met Hilde George. Licentiaat Pedagogische Wetenschappen en
aggregatie H.S.O. (K.U. Leuven).
C. V. P. -provincieraadslid voor het district Ieper sinds 13 .10 .19 8 5. Lid van de
Bestendige Deputatie sinds 28 november 1991. Bevoegdheden als
gedeputeerde: ruimtelijke ordening, milieu, natuur, jeugd, sport, recreatie en
ambtenarenvorming.
In 1982 verkozen tot gemeenteraadslid en schepen van Ieper (198327.11.1991 ).
Medewerker van Landbouwminister Albert Lavens (1980-1981), adviseur van
Vlaams Minister van Huisvesting Paul Breyne ( 1988 ), perschef en
opdrachthouder begroting bij onderwijsminister Daniël Coens (1981-1991).
KSA-leider, permanent verantwoordelijke Stedelijke Jeugddienst Ieper
(1975-1979), docent Pedagogisch Hoger Onderwijs te Brugge (1979-1980),
Opdrachthouder Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Tot 1991 voorzitter Stedelijk
Sportcentrum, Stedelijk Cultureel Centrum (1985-1989), Stedelijke Academies
(1983-1989), en afgevaardigd bestuurder v.z.w. Jeugdontmoetingscentrum en
DURNEZ,
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v.z.w. Jeugdstadion te Ieper. Voorzitter WVT, Proclam, CSBO-West-Vlaanderen,
PMS -centra te Ieper, WIVO, School voor Bestuursrecht, Regionaal Landschap
Westvlaamse Heuvels, Internationale wandeldriedaagse 100 km. van Ieper.
Ondervoorzitter WITAB, Regionale Commissie voor Advies Ruimtelijke
Ordening. Lid Raad van Bestuur Autonome Hogeschool West-Vlaanderen,
Westvlaamse Sportraad, Westtoerisme, cv Bouwmaatschappij Ons Onderdak,
Westhoekoverleg, Streekplatform Westhoek.
94.
Roger Marcel, bestuurder van vennootschappen. Geboren te
Bredene op 19 februari 1940 . Zoon van Florentinus en van Irena Knockaert.
Gehuwd te Bredene op 3 september 1960 met Rita Vandenbroele.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Oostende van 1974 tot 1985.
Voorzitter Middenstandsfractie in de Provincieraad (1976-1978 ). Lid van de
Bestendige Deputatie van 1978 tot 1983. Ere-provincieraadslid.
Burgemeester van Bredene (1983-1989 ).
Adjunkt-gewestsecretaris NCMV ( 1960-1968 ), secretaris Nationale Beroepsvereniging voor Campinguitbaters ( 1964-1968 ), secretaris-generaal ( 1968 -1976)
en algemeen voorzitter ( 1976-1983 ) Nationale Centrale voor Kampeer- en
Vakantiebestedingsbedrijven. Secretaris ( 1960-1970) en voorzitter
NCMV-Bredene (1971-1983). Lid Bureau en Bestuur C.V.P.-arrondissement
Oostende-Veurne-Diksmuide (1974-1985). Lid Hoge Raad voor Toerisme
(1968-1978). Lid Hoge Raad voor Middenstand (1970-1980) . Voorzitter
Commissie voor Toerisme NCMV-kust (1970-1993 ). Rechter in sociale zaken
bij de Arbeidsrechtbank te Brugge (1972-1975 ). Lid Provinciale Onderzoekscommissie Kamperen (1972-1975). Beheerder Waterzuiveringsmaatschappij van
het Kustbekken ( 1975 -1986 ). Vice-voorzitter Provinciale Vereniging voor
Toerisme - Westtoerisme ( 1978 -1986 ). Voorzitter Provinciale Verkeerscommissie (1978-1981 ). Voorzitter Instituut voor Zeewetenschappelijk
Onderzoek - IZWO (1979- 1984). Voorzitter Provinciale Zeevisserijcommissie
(1981-1983). Voorzitter Commissie Distributie in West-Vlaanderen
(198 1-1984). Beheerder Fonds voor Scheepsjongens (1980-1984) . Voorzitter
Fonds voor Toeristische Promotie West-Vlaanderen ( 1981 -1986 ). Beheerder
Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (1981-1986). Voorzitter
Adviescomité voor Toerisme van de Nederlandstalige Cultuurgemeenschap
( 1981-1984 ). Beheerder Intercommunale Maatschappij voor Televisiedistributie
- TeVeWest (1983-1990).

EEREBOUT,

95.
Enzo Jules, directeur vakantiecentrum. Geboren te Poperinge op
29 april 1949. Gehuwd te Tervuren op 28 februari 1976 met Lieve Derycker.
S.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 24.11.1991 tot 9.10.1994.

FARINA,
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96.
FLORIZOONE, Roland A. C., bestuurder-bedrijfsleider. Geboren te Adinkerke op
25 april 1950. Zoon van A.J. Florizoone-Van Doren. Behaalde het diploma Al
Handel en Moderne Talen en specialisatie marketing.
V.L.D.-provincieraadslid voor het district Veurne van 13.12.1987 tot 9.10.1994.
Gemeenteraadslid De Panne (januari 1983 - 1988), Schepen voor Toerisme
(1989-1994) en Schepen van Openbare Werken (sedert 1995).
Bestuurder N.V. Meli - De Panne.

97.
Jan Luc Paul, advocaat. Geboren te Waregem op 9 augustus 1948.
Zoon van Albrecht en van Simonne De Wulf. Gehuwd te Deerlijk op 1 april
1977 met Marleen Demuynck. Licentiaat in de rechten (K.U. Leuven) en
Licentiaat notariaat (R.U. Gent).
V.U.-provincieraadslid voor het district Harelbeke van 13.12.1987 tot
9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Waregem (sinds 1992).
Lid Raad van Bestuur directiecomité G.O.M., de verkeerscommissie en
bestuurder en commissaris Leiedal.
FONTEYNE,

98.
Jacques Camiel Gustave, vakbondsvrijgestelde. Geboren te Brugge op
11 juli 1941. Zoon van Gustave en van Irène Lambert. Gehuwd te Brugge op
30 mei 1964 met Anne- Marie Bruneel. Behaalde het diploma B6-B2 elektriciteit
en volgde cursussen boekhouder, nijverheidshelper en bureaubediende.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 13.10.1985 tot
13.12.1987.
Lid Commissie voor Bijzondere Jeugdzorg. Nationaal onderhandelaar Paritaire
Comités en lid Nationale Raad A.C.V. Plaatselijk, gemeentelijk, arrondissementeel, provinciaal en nationaal lid A.C.V., A.C.W. en C.V.P. Rechter in sociale
zaken bij de Arbeidsrechtbank te Brugge. Examinator in de Katholieke
Hogeschool te Gent. Begeleider en stageleider voor sociaal en maatschappelijk
assistenten. Beheerder van het Sint-Godelieve-instituut Brugge.
FRANCO,

99.
Freddy Pierre Louis, rijksinspecteur basisonderwijs. Geboren te
Oostende op 26 april 1943. Gehuwd te Waregem op 15 april 1965 met Erna
Verhaeghe.
S.P.-provincieraadslid voor het district Harelbeke sinds 24.11.1991.
FRANÇOIS,

100.
Jozef Karel, hotelier. Geboren te Blankenberge op 31 oktober 1933.
Zoon van Alfons en van Alice Regoudt. Volgde na het college de technische
richtingen te Brugge.

FRYNS,
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~---_-_-_-_-_-_-_-_---~~,.:--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__._;:-·-::::::::===========----V.U.-provincieraadslid voor het district Brugge van 28.2.1980 tot 8.11.1981 in
opvolging van Raphaël Declercq en van 8.11.1981 tot 13.10.1985.
Gemeenteraadslid van Blankenberge ( 1970-1982 ).
Was lid van de Provinciale Commissie Politieschool en beheerder Westtoerisme.
Voorzitter Middenstandsraad Blankenberge ( 1982-1986) en voorzitter
Gebuurtekring Leopold III-plein Blankenberge (1980-1990) . Ondervoorzitter
handelskamer Blankenberge (tot 1990) .
101.
Géry Jules Achille, Hoofdinspecteur-directeur bij het Instituut
voor Veterinaire Keuring in Kortrijk. Geboren te Merkem op 17 december
1949. Zoon van Georges (gemeenteraadslid te Merkem 1970-1976) en van
Maria Vanackere. Gehuwd te Veurne op 6 augustus 1976 met Magda Maes .
Doctor in de diergeneeskunde (RU Gent, 1974) en Licentiaat in het
Diergeneeskundig Toezicht over Eetwaren van Dierlijke Oorsprong (RU Gent,
1978). Overleden op 12 mei 1996.
V.L.D. -provincieraadslid voor het district Tielt van 9.10.1994 tot zijn overlijden.
Gemeenteraadslid te Tielt (1989-1994 en 1995-1996).
Officier in de orde van Leopold II.

GERMONPRÉ,

102.
Victor Emérence Jules Marie Marguerite Corneille Nicolas
Christophe, landbouwer. Geboren te Kaster op 11 juni 1938. Kleinzoon van
Victor, burgemeester en provincieraadslid (1904-1921), zoon van Robert en van
Adrienne Glorieux.
C.V.P. -provincieraadslid voor het district Kortrijk van 10.3 .1974 tot
13.12.1987. Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Kaster (1.1.1970 - 1976), gemeenteraadslid en schepen
(1.1.1977) van de fusiegemeente Anzegem.
Gewestelijk voorzitter van de Vereniging van bietenplanters ( 1972 ), tevens
bestuurslid van het centraal Comité van de Belgische bietenplanters ( 1972).
Voorzitter en bestuurslid van talrijke verenigingen (schoolcomités, voetbalploeg
enz.).
GERNIERS,

103.
Marcel Fernand, gewezen ambtenaar R.T.T. Geboren te Veurne op
10 juni 1930. Zoon van Maurits en van Helena De Burchgraeve.
S.P.-provincieraadslid voor het district Veurne van 1.10.1977 tot 17.12.1978 en
van 8.11.1981 tot 13.12.1987.
Volksvertegenwoordiger van 13 .12.1987 (eedaflegging 5.1.1988) tot
23.11.1991. Senator sinds 24.11.1991.
Gemeenteraadslid van Veurne (1.1.1977 - 31.12.1994) en eerste schepen
(3.1.1977 - 31.12.1982).
Voorzitter A.C.O.D.-sector Veurne (1957-1975). Voorzitter B.S.P. (S.P.)
G ESQUIERE,
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Veurne (1.5.1975). Gewezen lid van de beheerraad van de C.V. 'De
Nieuwpoortse Volkswoningen' (1977) en de beheerraad van de Nationale
Landmaatschappij Veurne-Diksmuide (1978). Lid Raad van Bestuur W.V.E.M.
(november 1982 - juni 1988). Ondervoorzitter oud-leerlingenbond van de
Rijksscholen Veurne (1977-1983). Stichter Vermeylenfonds Veurne (1977).
Ridder in de Kroonorde; Burgerlijke Medaille lste Klasse; Burgerlijk Kruis lste
Klasse.

104.
Régine Marie Julie, nationaal voorzitster C.M.B.V. (1978-1990) en
directeur-generaal C.M.B.V. (sinds 1990). Geboren te Harelbeke op 14 oktober
1941. Dochter van Jan, geneesheer en van Geneviève Leroy. Gehuwd te Kortrijk
op 20 mei 1965 met Xavier Peêrs. Gescheiden (1990). Haar grootvader was
schepen van Brugge en volksvertegenwoordiger, haar schoonvader (Paul Peêrs)
burgemeester van Harelbeke en provincieraadslid ( 1926-1927).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Harelbeke van 7.11.1971 tot
8.11.1981. Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Harelbeke (1970-1982).
Voorzitster C.V.P.-Harelbeke (sinds 1994). Ondervoorzitster
C.M.B.V.-Harelbeke (1968). Voorzitster C.M.B.V.-jongeren arrondissement
Kortrijk (1970) en provincie West-Vlaanderen (1971), provinciaal (1977) en
nationaal ondervoorzitster C.M.B.V. ( 1977). Politiek secretaris van de Minister
van Landbouw (1973-1977). Persattaché van de Minister van Landbouw en
Middenstand (1977-1978). Nationaal voorzitster van C.M.B.V. en Vakantie
voor Allen (sinds 1978). Beheerder R.S.V.Z., lid Hoge Raad voor de
Middenstand, lid Werkgroep Vandeputte, lid Hoge Raad van het Gezin,
beheerder OVMB, beheerder ADMB, voorzitster Centrum Sociaal Toerisme,
beheerder Vlaams Commissariaat Generaal voor Toerisme ( nu : Toerisme
Vlaanderen), lid SERV, beheerder Christenen voor Europa, lid partijbestuur
C.V.P.
GEÛENS,

105.
Leopold Albrecht Maria Antoon Jozef, advocaat. Geboren te Kortrijk
op 12 april 1915. Zoon van Leopold Eduard, burgemeester van Kortrijk en
provincieraadslid, en van Marie- Louise Sengier. Gehuwd te Rumst op 26
augustus 1941 met Marie-José Peeters.
Tijdelijk benoemd tot arrondissementscommissaris van Kortrijk (9.12.1944 15.6.1945, eervol ontslag).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk, 24.2.1946, en lid van de
Bestendige Deputatie van 27.2.1946 tot 8.11.1981, sinds 1948 bevoegd voor
de financiën van de Provincie. Ere-gedeputeerde.
Gedurende ± 25 jaar voorzitter N.C.M.V. Stad Kortrijk. Gewezen voorzitter van
de Intercommunale voor de autoweg E3, van de Nationale Maatschappij voor
Waterleidingen en van de Onderlinge Maatschappij van de Openbare Besturen.
GILLON,
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Publiceerde: Vergelijking en taak van de Bestendige Deputatie en het College van
Gedeputeerde Staten, alsmede van positie en taak van de gouverneur en de
Commissaris der Koningin. Preadvies, Tilburg 1962, 39 gestenc. p.
106.
Julien Teophiel Rosalie, meester drukker. Geboren te Bredene op
8 oktober 1929. Zoon van Arthur en van Maria Verburgh. Gehuwd te Oostende
op 10 september 1952 met Georgette Sleuyter.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Oostende van 17.12.1978 tot
24 .11.1991. Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid (1.1.1978), schepen Openbare Werken en Burgemeester te
Oostende (sinds 7.11.1980)
Voorzitter N.C.M .V. - gewest Oostende. Ondervoorzitter IMEWO. Ondervoorzitter FINIWO.

GOEKINT,

107.
Goos, Johnny Julien, secretaris mutualiteit Bond Moyson. Geboren te Wervik

op 4 november 1942. Zoon van Karel en van Emelie Seys. Gehuwd te Komen
op 29 mei 1964 met Rita Durnez. Volgde Lager Middelbaar.
S.P. -provincieraadslid voor het district Ieper van 13.12.1987 tot 9.10.1994.
Gemeenteraadslid Wervik (1.1.1977 - 31.12.1982 en vanaf 1.1.1989).
Lid lste Commissie van de Provincieraad, lid algemene vergadering P.I.D .O .
Bestuurder Westvlaamse Vereniging voor Vrije Tijd . Lid Algemene Vergadering
WVT (sinds 22.2.1995). Plaatsvervangend lid Provinciale Adviescommissie voor
Muziek. Voorzitter vriendenkring Rijksscholen Wervik (7.2.1986). Bestuurslid
B.G.J.G., afdeling Wervik (1973). Bestuurslid 'Federatie Socialistische
Mutualiteiten van Zuid en Midden West-Vlaanderen' (7.11.1986) . Bestuurslidmedestichter Gehandicaptenzorg Wervik-Geluwe. Bestuurslid S.P.-Wervik en
S.P. -federatie Ieper (sinds 1.1.1988). Ondervoorzitter S.P.-federatie (sinds
1993). Bestuurslid v.z.w. Kindervreugd (sinds 1993).
108.
Roger André Cornelis, treinwachter. Geboren te Poperinge op
8 mei 1923. Zoon van Camiel en van Hendrika Haelermeersch. Gehuwd te
Poperinge op 23 juli 1946 met Madeleine Prinsie. Overleden te Roeselare op
10.8.1993 .
S.P.-provincieraadslid voor het district Poperinge van 26.3.1961 tot 1965,
van 31.3.1968 tot 1971 en vanaf 1974 secretaris van de Provincieraad tot
24 .11 .1991 . Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid van Poperinge en Groot- Poperinge (1.1.1965) en schepen
(l.l.1965-31.12 .1976 en vanaf 1983).
Bestuurslid Socialistische Jonge Wacht-Poperinge (1938-1940). Bestuurslid
ACOD-Poperinge Afdeling Spoor (1.6.1951). Algemeen voorzitter
ACOC-Poperinge en voorzitter sector Spoor (1.1.1952). Bestuurslid
GOUDENHOOFT,
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B.S.P.-Poperinge (1953), bestuurslid federaal bestuur B.S.P.-Ieper (1955),
lid van de Algemene Raad B.S.P.-Brussel (vanaf 1960) en lid Centraal Komitee
B .S.P. -Brussel ( 1960). Voorzitter openbare bibliotheek 'Volksontwikkeling'
( 1960-1973). Secretaris-penningmeester Oud-leerlingen bond Rijksmiddelbare
School Poperinge (1.1.1961). Lid van de Provinciale Commissie voor Lektuurvoorziening ( 1968 ), ondervoorzitter van de Provinciale Commissie voor sociaalcultureel Vormingswerk ( 1974). Ondervoorzitter Gewestelijke Landmaatschappij
Ieper. Beheerder W.Z.K., Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening,
Bouwmaatschappij 'Ons Onderdak' en Bouwmaatschappij 'De Mandel'.
Gewestelijk bestuurder Gaselwest.

109.
Emilienne Yvonne, zonder beroep. Geboren te Oostende op
10 november 1932. Dochter van Emile en van Marie Gielens. Gehuwd te
Oostende op 2 maart 1957 met Lucien Vercruysse.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Oostende sinds 10.3.1974. Secretaris
Provincieraad West-Vlaanderen ( 1991 ).
Gemeenteraadslid te Oostende (1980 - 1.1.1995) en schepen (1989-1995).
Ondervoorzitster Provinciale Commissie voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk
( tot 199 5). Lid van de Provinciale Commissie Beeldende Kunst. Lid Raad van
Bestuur 'Gewestelijke Landmaatschappij' (1974). Lid Raad van Bestuur
'Oostendse Haard' (1974). Lid College Commissarissen W.1.H. (1974) en vanaf
1995 lid van de Raad van Bestuur. Lid Provinciaal Comité 'Kind en Gezin'
(1983-1991). Gewestleidster V.K.A.J. (1953-1957). Gewestelijk voorzitster
KAV-Oostende (1971-1974). Voorzitster 'Vrouwenmutualiteit Ons Vooruitzicht' Oostende ( 1971 ). Lid Gewestelijk Dagelijks Bestuur Familiehulp
(1987). Lid arrondissementeel hoofdbestuur C.V.P. Oostende (1977) en
ondervoorzitster A.C.W. Oostende (1982-1987). Voorzitster 'Moeder en
Kinderzorg' K.A.V. Oostende ( 1978-1996) en nationaal ondervoorzitster
(1985-1989). Diocesaan ondervoorzitster 'Vrienden van Lourdes' (1990).
Stichteres en ere-voorzitster van de 'Vrienden van de Stedelijke Musea
Oostende' (1990).

IIAGHEBAERT,

110.
Andreas Arthur, eerstaanwezend inspecteur bij het Ministerie van
Middenstand; sinds 1 september 1987 ere-eerstaanwezend inspecteur.
Geboren te Kortrijk op 4 augustus 1925. Zoon van Amand en van Bertha
Verfaille. Gehuwd te Waregem op 17 juni 1959 met Cecilia Van Braekel.
Behaalde het diploma Hoger Middelbaar.
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Harelbeke van 13.10.1985 tot
24.11.1991.
Gemeenteraadslid te Waregem (1.1.1983 - 31.12.1994).
IIELLIN,
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111.
Elise Monique Maria, maatschappelijk assistente. Geboren te Tienen
op 4 mei 1947. Dochter van René. Gehuwd te Kontich op 10 april 1971 met
Willy Dupont. Behaalde het diploma A6/Al moderne talen en AS/Al
maatschappelijk assistente.
Agalev-provincieraadslid voor het district Brugge van 13.12.1987 tot
24.11.1991.
Lid Provinciale Werkgroep voor Vrouwenemancipatiebeleid, Provinciale
Adviescommissie voor Geschiedenis en Volkskunde, Provinciale Adviescommissie
Muziek en W.V.T.-bestuurslid.
HERMANS,

112 .
Pol Norbert Georges, advocaat. Geboren te Kortrijk op 12 juli
1952. Zoon van Léon en van Elza Himpe. Licentiaat Rechten (K.U.L.).
V.L.D.-provincieraadslid voor het district Kortrijk sinds 9.10.1994.
V.L.D.-fractieleider sinds 1.9 .1996.
Voorzitter V.L.D. -afdeling Kortrijk.
Lid Raad van Bestuur Cultureel Centrum Kortrijk. Commissaris IMOG.
Lid Raad van Beheer Westvlaamse Vereniging voor Vrije Tijd. Lid Provinciaal
Kansenfonds . Lid Provinciale Commissie Taal en Letteren en Commissie
Dramatische Kunst. Lid Uitvoerend Bureau Provinciale Raad voor Cultuur. Lid
van de Algemene Raad Provincie West-Vlaanderen - Suffolk County. Voorzitter
Leiebadminton Kortrijk. Lid Kiwanis Club Kortrijk.
HIERGENS,

113.
Jan Guido, Directeur Rijksbasisschool en Rijksinternaat Kuurne.
Geboren te Izegem op 4 augustus 1933. Zoon van Oscar en van Julia Vroman.
Gehuwd te Zwevezele op 27 december 1961 met Rita Vanwalleghem. Behaalde
het diploma van onderwijzer.
S.P. -provincieraadslid voor het district Tielt van 8 .11.1981 tot 9.10.1994 en
quaestor vanaf 1986.
Bestuurder W.I.H. (1983) en Bijzondere Jeugdzorg (1987), lid van de
Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen ( 1984) en bestuurslid
Commissie Cultuur en Onderwijs (1981). Bestuurslid ACOD-Onderwijs in de
afdelingen te Izegem (1961), B.S .D. Duitsland (voorzitter 1975-1978) en te
Tielt. Voorzitter Harmonie de Volharding Tielt (1982 -1995). Bestuurslid
Humanistisch Verbond te Tielt (1981-1987). Provinciaal Afgevaardigde
Provinciaal Dienstencentrum Tielt (1983). Bestuurslid van de Tieltse
Bouwmaatschappij (1982) en V.O .L. B.E .N.O . Rijksonderwijs Tielt (1980).
Lid Tieltse Persbond (1986) en van de heemkundige kring 'de Roede van Tielt'
(1984). Lid Adviescommissie Home/Internaat Kuurne (1985). Voorzitter Bond
Moyson Gewest Tielt (1986). Voorzitter Oud-leerlingenbond 'Rust na Arbeid'
Tielt (1993).
HIMPE,
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De Bestendige Deputatie na 13 oktober 1985.
Staand van links naar rechts: provinciegriffier R. De Clerck, F. Peuteman,
W Vens.
Zittend van links naar rechts: P. Rosseel, H. Olivier, gouverneur 0. Vanneste,
Ch. Boghemans, M.-Cl. Van der Stichele-De Jaegere.
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114.
Léon, geneesheer. Geboren te Zonnebeke op 23 september 1929.
V.U.-provincieraadslid voor het district Ieper van 10 .3.1974 tot 24 .11.1991.
Ere-provincieraadslid sinds 1991.
Gemeenteraadslid te Zonnebeke (1.1.1977 - 31.12.1988) en schepen van
onderwijs, financiën en gezondheid (1983-1988). Voorzitter O.C.M.W.
(1.4.1989 - 1.4.1992).
HOFLACK,

115.
Willy Maurits, bediende mutualiteit. Geboren te Staden op
21 maart 1943. Gehuwd te Staden op 19 juni 1965 met Diana De Wilde.
S.P. -provincieraadslid voor het district Izegem van 24.11.1991 tot 9 .10.1994.
HooRELBEKE,

116.
Eugeen Julien Cornelius, bediende. Geboren te Westouter op
20 juli 1930. Zoon van André en van Agnes Croquette. Gehuwd te Loker op
16 augustus 1958 met Raymonde Deweerdt. Overleden te Westouter op 14 juni
1987.
C .V.P.-provincieraadsid voor het district Poperinge in plaats van de overleden
Walter De Sagher van 25.6.1970 tot 8.11.1981.
Gemeenteraadslid te Westouter (21.1.1959 - 1976), eerste schepen (15.11.1963
- 1976 ), gemeenteraadslid en eerste schepen (1.1.1977) van Heuvelland.
Leider K.A.J. en secretaris-schatbewaarder van het A.C.V. In dienst van de
Christelijke Mutualiteit Verbond Ieper als gewestsecretaris Heuvelland sedert
15 maart 1948 . Stichter van het zakenkantoor Hoornaert b.v.b.a . Lid van het
plaatselijk C.M.- en A.C.W. -bestuur. Bestuurslid C.M.-gewestraad Heuvelland .
Lid van het C.V.P.-hoofdbestuur arrondissement Ieper en Heuvelland.
Lid van het directiecomité W.I.T.A.B. Lid van de Raad van Bestuur van de
bouwmaatschappijen 'Ons Onderdak', 'De Leie' en 'Zuid-Westhoek'. Lid van
de raad van Bestuur van de beschutte Werkplaatsen 'Westlandia' . Lid en
secretaris-schatbewaarder van de inrichtende macht van de Vrije Basisschool
Westouter. Voorzitter van het bebloemingscomité Westouter. Ere-voorzitter van
de Wielertoeristenclub 'De Berghazen'.
Vereremerkt met de Gouden Palmen der Kroonorde, de Burgerlijke medaille
lste klasse, het Arbeidsereteken lste klasse, het Mutualistisch Ereteken en het
Gouden Syndicaal Ereteken.
HooRNAERT,

117.
Luc Yvonne Louis, zaakvoerder. Geboren te De Panne op 1 juli
1942 . Zoon van Georges en van Zoë Ghysbrecht. Gehuwd te De Panne op
6 september 1972 met Catherine Wacheul.
P.V.V. -provincieraadslid voor het district Veurne van 17.12.1978 tot 8.11.1981.
Gemeenteraadslid te De Panne (1.1.1972) en schepen van financiën (1.1.1983).

HOUTSAEGER,
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ll8.
Christiane Nathalie Vera Simonne, huisvrouw. Geboren te Brugge op
20 december 1933. Dochter van Marcel en van Julia Decloedt. Gehuwd te
Brugge op 4 augustus 1961 met Gilbert Verstraete. Behaalde het diploma
Technisch Regentes.
C.V.P.-provincieraadslid Brugge van 1.1.1970 tot 24.ll.1991.
Schepen van de stad Brugge (sedert 1.1.1989).
Beheerder W.V.T., De Berkjes en Bouwmaatschappij 'Zeemanshaard'. Lid van
de Inrichtende Macht Technisch Instituut Heilige Familie Brugge (1970),
examencommissie Stad Brugge (sedert 1970), Provinciale Werkgroep Emancipatiebeleid. Voordrachtgeefster K.A.V. ( 1962 ). Lid algemene vergadering
Waterzuiveringsmaatschappij van het kust bekken ( 1988 ). Lid Comité van
Toezicht IMEWO-gewest West. Lid Uitvoerend Bureau Cultuurraad
West-Vlaanderen (sedert 1985). Lid van actiegroepen verkeersveiligheid Brugge,
Comité Brugge Mariastad (sedert 1974), vriendenkring stadslagere school
Sint-Michiels (sedert 1970), S.A.K.-A.C.W. Sint-Michiels (1972), ouderraad
Chiro 'Weinebrughe' (sedert 1980). K.A.V.-kernlid (1962) en C.V.P.-lid (sedert
1969).
HULST,

ll9.
Hervé André Gilbert, postontvanger. Geboren te Brugge op 13 mei
1947. Zoon van Alfons en van Simonne Verbeke. Gehuwd te Brugge op
14 september 1973 met Bernadette Grevisse. Volgde Lager Middelbaar.
S.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 13.10.1985 tot 24.11.1991.
Beheerder W.I.H. (sedert 1985), Westvlaamse Brandweerschool (sedert 1985)
en W.V.T. (sedert 1987). Lid wandelvereniging Beernem en vriendenkring
R.B.S. Beernem.
HUWEL,

120.
Geert Rudy Leo, technicus N.M.B.S. Geboren te Kortrijk op 8 juni
1955. Zoon van Norbrecht en van Denise Bruggeman. Gehuwd te Wervik op
29 september 1979 met Hildegarde Oplinus. Behaalde het diploma van Hoger
Technisch Onderwijs, afdeling Elektronica.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Ieper in opvolging van Ghislain Petit
van 24.6.1986 tot 13.12.1987.
Was lid van de Raad van beheer van de bouwmaatschappij 'De Leie' te Wervik.
Lid C.V.P. en A.C.W.
JANSSENS,

121.
Filiep Gerdy Stefaan, advocaat bij de balie van Kortrijk en lesgever
Vormingsinstituut voor K.M.O. te Brugge. Geboren te Roeselare op 12 februari
1969. Zoon van Willy en Denise Duyck. Licentiaat Rechten en Geaggregeerde
in de Rechten (K.U.Leuven).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Tielt sinds 15 juni 1995, in opvolging
JoDTS,
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van Gisèle De bever ( die lid werd van de Kamer van Volksvertegenwoordigers).
Gemeenteraadslid te Ardooie (1.1.1995) .
Arrondissementeel C.V.P. -jongeren secretaris (Kortrijk-Roeselare-Tielt).
Lid Nationale Raad C.V.P.-jongeren. Lid Uitgebreid Bureau nationale
C.V.P.-jongeren . Arrondissementeel Bestuurslid C.V.P. (Kortrijk-Roeselare-Tielt).
Lid Rode Kruis, Muziekvereniging Sint-Cecilia Koolskamp. Bestuurslid
Ziekenzorg Koolskamp, N.C.M .V. Ardooie-Koolskamp en N.C.M .V. Jonge
Ondernemers Nationaal.
122.
André, landbouwer. Geboren te Brugge op 7 augustus 1938.
en van Maria Van Poucke . Gehuwd met Denise Valcke op
Achiel
van
Zoon
7 juli 1966; drie kinderen : Katleen, Geert en Inge .
C.V.P. -provincieraadslid voor het district Tielt sinds 28.9.1995 in opvolging van
Trees Pieters ( die lid werd van de Kamer van Volksvertegenwoordigers) .
Lid van het O.C.M.W. -bestuur van Oostrozebeke . Voorzitter van de Landelijke
Gilde Oostrozebeke. Bestuurslid van de Onderlinge Bedrijfshulp voor
Landbouwers Meulebeke-Oostrozebeke. Bestuurslid van de arrondissementsraad
van de Boerenbond, gewest Tielt. Bestuurslid Beroepsmelkveehouders
Roeselare-Tielt (1970 -1995).

JONCKHEERE,

123.
Ferdinand Marie, postontvanger. Geboren te Kaggevinne-Assent op
25 september 1919. Zoon van Jean-Baptiste en van Maria Herckens . Gehuwd te
Halen op 29 mei 1943 met Bertha Roosen.
P.V.V. -provincieraadslid voor het district Poperinge in opvolging van Marc
Mahieu van 24.3 .1984 tot 13 .10.1985.
Gemeenteraadslid te Poperinge (1.1.1976 - 31.12.1988) .
Lid P.V.V./V.L.D.

KENNES,

124.
Annie Cecilia Joanna, zonder beroep. Geboren te Roeselare op 8 juni
1932. Dochter van Julien en van Godelieve Boucquet. Gehuwd te Roeselare op
5 november 1959 met Frans Pottie. Vijf kinderen : Peter (1960-1966), Liesbeth
(1962), Veerle (1963), Tom (1967) en Els (1969).
V.U.-provincieraadslid voor het district Roeselare van 10.3 .1974 tot
13 .10.1985 . Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Roeselare en Groot-Roeselare (1.1.1971 - 31.12.1982).
Gewestleidster en vrijgestelde V.K.A .J. voor het arrondissement Roeselare
(1.1.1953 - 31.12.1956). Voorzitster regionale Volksunie-damesafdeling
(in 1975 omgevormd tot F.V.V. Federatie Vlaamse Vrouwengroepen)
(1.11.1970 - 30.6.1983). Lid arrondissementsbestuur Volksunie Roeselare-Tielt
(11 .3.1974 - 31.12.1985). Lid Beheerraad Federatie Vlaamse Vrouwengroepen
te Gent (6.9.1975 - 31.12.1986).

KINDT,
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125.
Gabriël Karel Victor, bedrijfspluimveehouder. Geboren te Lichtervelde
op 2 april 1943. Zoon van Prosper en van Martha Vancoppenolle. Gehuwd te
Lichtervelde op 14 juli 1970 met Trui Lievens.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Izegem vanaf 7.11.1971.
Gemeenteraadslid van de fusiegemeente Lichtervelde (januari 1977) en
burgemeester (1.1.1983).
Leider K.S.A. en K.L.J. Bestuurslid arrondissementsverbond C.V.P. Bestuurslid
arrondissementeel verbond Boerengilde. Bestuurslid Provinciale Vakgroep
Pluimvee. Lid raad van Bestuur T.M.V.W., W.I.H., Imewo.

KINDT,

126.
Boudewijn Erna Leopold, gewestsecretaris NCMV regio
Brugge-Torhout-Oostkust. Geboren te Brugge op 11 februari 1953. Zoon van
Alfons. Gehuwd te Brugge op 10 oktober 1975 met Francine Persyn. Licentiaat
toegepaste economische wetenschappen.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 9.10.1994.
Lid Raad van Beheer WIER. Lid College van Commissarissen WITAB.
Lid Scheldemondraad.

LALOO,

127.
LAMBERT, Christian Marie Joseph, geneesheer. Geboren te Brugge op
20 februari 1932. Zoon van Arnold, bankdirecteur. Gehuwd te Brugge op
29 september 1961 met Suzanne Schaeverbeke. Geneesheer-directeur van het
Hoger Rijksinstituut voor Paramedische Beroepen te Oostende. Overleden te
Jette op 24 september 1996.
V. U. -provincieraadslid voor het district Oostende van 31.3.1968 tot
17.12.1978, van 8.11.1981 tot 13.12.1987, van 9.10.1990 tot 24.11.1991
(in opvolging van Maurits Zwaenepoel) en van 24.11.1991 tot 9.10.1994
(ontslag). Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid (1.1.1970) en schepen te Oostende (1.1.1995 tot overlijden).
Lid van de Provinciale Studiecommissie voor bejaardenzorg ( 1970-1991 ).
Lid van de Algemene Vergadering P.I.D.O. (tot 1991). Lid van de Provinciale
Commissie Gehandicaptenzorg. Lid van de Provinciale Commissie Beeldende
Kunsten. Commissaris WITAB. Lid van de Algemene Vergadering R.I.S.O.
Voorzitter Beheerraad van het Ziekenfonds 'De West' te Nieuwpoort.
Nationaal ondervoorzitter en plaatselijk voorzitter van het 'Vlaams Kruis'. Lid
van de beheerraad van het Westvlaams toneel 'Antigone'. Ondervoorzitter
Vlaams Verbond neutrale ziekenfondsen.

128.
Jozef Aloys Maria, verzekeringsmakelaar. Geboren te Pittem op
11 oktober 1926. Zoon van Maurice en van Martha Wostyn. Gehuwd te Pittem
op 5 augustus 1964 met Lena Vankeirsbilck, bestuurslid C.M.B.V. Pittem en

LAMBRECHT,
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gewest Tielt.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Tielt van 31.3.1968 tot 13.12.1987,
voorzitter Commissie van Financiën, 1974, en fractieleider, 1976-1987.
Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid van Pittem (1.1.1971) en van de fusiegemeente Pittem
(1.1.1977) en schepen (1.1.1977 - 1980 en 1991-1995).
Lid (1969) en ondervoorzitter (15.3 .1974) Provinciale Commissie voor Toneel.
Medevoorzitter (1987). Lid beheerraad WIER (1970-1987) en de WVEM
(1974-1987) . Gewezen lid van het arrondissementeel bestuur van de C .V.P.
Gewezen ondervoorzitter (1971) NCMV-Pittem. Gewezen voorzitter
(17 .12 .1971) Kultuurcomité Pittem. Voorzitter C.V. Middenstand-Gewest Tielt
(1972). Gewezen voorzitter (1969) van de Koninklijke Fanfare van Pittem.
Gewezen voorzitter en/of bestuurslid van verscheidende Sociale en Culturele
veremgmgen.
Publiceerde in samenwerking met W. Devoldere: Oud-Pittem.
129.
Guido Georges Cornelius, landbouwer. Geboren te Veurne
22 februari 1958. Zoon van Gérard en van Yvonne Vandewynckel. Gehuwd te
Diksmuide op 10 september 1983 met Ann Marie Harteel. Landbouwkundig
Ingenieur (R.U.Gent).
V.U .-provincieraadslid voor het district Veurne van 24.11.1991 tot 9.10.1994.

LAMMERANT,

130.
Noë] August Louis, vervoerondernemer. Geboren te Lendelede op
23 juli 1929 . Zoon van Antoon en van Maria Dejonghe . Gehuwd te Lendelede
op 28 oktober 1955 met Marie-Thérèse Vandemaele. Overleden te Gistel op
1 mei 1993.
C .V.P.-provincieraadslid voor het district Oostende van 17.4.1977 tot
24.11.1991. Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid Snaaskerke (1.1.1965 - 31.12.1976) en burgemeester
(1.1.1971 - 31.12.1976), gemeenteraadslid van de fusiegemeente Gistel
(1.1.1977).
Voorzitter Bond Grote en Jonge Gezinnen te Snaaskerke ( 1965). Lid arrondissementeel hoofdbestuur van de C.V.P. (1966) en nationaal partijbestuur (1974) .
Medestichter en erevoorzitter van de Bond der Gepensioneerden te Snaaskerke
( 1968 ). Lid van het NCMV en secretaris van de Landelijke Gilde te Snaaskerke.
Lid van de raad van beheer van de Waterzuiveringsmaatschappij van het
kustbekken (10.6.1975) .
LAMMERTYN,

131.
Erik Joseph, huisarts. Geboren te Roeselare op 1 maart 1945.
Zoon van Gaston en van Emma Verstraete. Gehuwd te Berchem op 13
september met Myriam Heylen. Behaalde het diploma van doctor in de
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geneeskunde (K.U.Leuven).
V.U.-provincieraadslid voor het district Roeselare van 13.10.1985 tot
9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Roeselare (1977) en schepen (sinds 1995).
Beheerder W.V.T. en bestuurslid Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting
Adinkerke. Voorzitter Vlaams Dienstencentrum 't Leeuwke (sinds 1986) en
voorzitter voetbalclub S.V. De Ruiter Roeselare (sinds 1982). Lid van de
Algemene Vergadering van de Voorzorgskas der Geneesheren.
132.
Bérénice, maatschappelijk assistente (coördinatrice). Geboren te
Kortrijk op 2 februari 1941. Overleden te Gent op 5 oktober 1996.
Agalev-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 13.10.1985 tot
9.10.1994. Ondervoorzitster Provincieraad. Ere-provincieraadslid (6.12.1994).
Gemeenteraadslid te Kortrijk (sedert 6.12.1994).
Medestichtster Vrouwenhuis Kortrijk, Sociaal Verhuurkantoor (S.U.K. De
Poort) Kortrijk, J.O.V.C. Jongeren Ontmoetings- en Vormingscentrum en v.z.w.
J ongerentelefonn ( regionale jeugdwerking).
LAPERRE,

133.
Hendrik Arthur Joseph Cornelius, handelaar. Geboren te Diskmuide
op 14 maart 1935. Zoon van Maurice, schepen, en van Alida Buseyne.
Gehuwd te Oostkerke (Diksmuide) op 6 juli 1963 met Cecile Delputte, dochter
van Georges (provincieraadslid 1958-1961 ).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Diksmuide van 31.3.1968 tot 1974 en
sinds 1977. Ondervoorzitter Provincieraad.
Gemeenteraadslid, schepen ( 1971-1973) en burgemeester ( sinds 1973) van
Diksmuide.
Lid Provinciale Commissies Muziek. Lid Raad van Bestuur WITAB. Lid Raad
van Bestuur CEVI. Voorzitter van de Commissie der Studiebeursstichtingen van
de Provincie West-Vlaanderen. Spelend lid (1944) van de fanfare de Katholieke
Burgerskring te Diskmuide. Stichter (1959) en kapelmeester van
'Die Freundschafts Blaskapelle' van Diksmuide. Voorzitter NCMV-gewest
Diksmuide. Voorzitter NVO (Veurne). Lid Raad van Bestuur IVOO
(Oostende). Lid Raad van Bestuur Vliegveld Wevelgem. Ondervoorzitter van de
Raad van Beheer van de W.V.E.M. en V.E.M. Voorzitter van de Raad van
Commissarissen van S.P.E. Regielid Polder 'Vladslo Ambacht', Noordwatering
van Veurne, Zuidijzer Polder en Bethoosterse Broecken, als raadgevend
burgemeester.
LARIDON,

134.
Jean Claude, maatschappelijk assistent. Geboren te Estaimpuis op
4 september 1943. Zoon van Omer en van Jeanne Stallaert.
S.P.-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 17.4.1977.
LAURENT,
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De Bestendige Deputatie na 18 december 198 7. Staand van links naar rechts:
R. De Clerck (provinciegriffier), M.-Cl. Van der Stichele-De Jaegere, W Vens,
P Rosseel, G. Defreyne.
Zittend van links naar rechts: H. Olivier, gouverneur 0. Vanneste, F. Peuteman.
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Ondervoorzitter van de Provincieraad.
Voorzitter van de Jong Socialistenfederatie Brugge ( 1966-1970). Lid van de
plenaire vergadering van de Provinciale Raad voor Cultuur. Lid van de
Provinciale Commissies voor Muziek en voor Archeologie, Geschiedenis en
Volkskunde. Lid van de raad van bestuur, van het directiecomité en ondervoorzitter van de Westvlaamse Elektriciteitsmaatschappij W.V.E.M. Lid van de
raad van bestuur van de elektriciteitsmaatschappij S.P.E. Lid van de raad van
bestuur van de elektriciteitsmaatschappij V.E.M. Lid van de raad van bestuur en
ondervoorzitter van de G.O.M. West-Vlaanderen. Lid van de raad van bestuur
van de Vlaamse Landmaatschappij. Lid van de raad van bestuur van de Brugse
Maatschappij voor Huisvesting.

135.
Jacques Willy Ghislain, bedrijfsleider en bestuurder van vennootschappen. Geboren te Kortrijk op 4 december 1939. Zoon van Gaston en van
Suzanne Beyens. Gehuwd te Kortrijk op 4 maart 1967 met Christine
Callewaert. Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen (Sint-Ignatius
Antwerpen), drs. Sciences Economiques et Politiques (Sorbonne Parijs),
Seminarie 'Economics' Philadelphia University.
V.L.D.-provincieraadslid van 17.12.1978 tot 13.10.1985.
V.L.D.-senator van 13.10.1985 tot 21.5.1995. Vlaams Volksvertegenwoordiger
voor de V.L.D. sinds 21.5.1995. Lid van de Raad van Europa. Lid van de
West- Europese Unie.
V.L.D.-gemeenteraadslid te Kortrijk van 1.1.1976 tot 9.6.1995.
Bestuurslid V.L.D. -Arrondissementsfederatie Kortrijk- Roeselare-Tielt.
Bestuurslid V.L.D.-Kortrijk. Lid Raad van Bestuur van de Federatie van de
Houtnijverheid 'Febelhout' voor de sector geïndustrialiseerde houten
elementen, Brussel. Voorzitter Belgische Groepering van Fabrikanten van
houten gelijmde spanten. Lid Raad van Bestuur Federatie van Algemene
Bouwaannemers v.z.w. (FABA). Lid van het Bestuurscomité van de Kamer van
Bouwbedrijf van Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijk. Lid van de Raad van Bestuur
van Mediwest v.z.w. Lid van de Nationale Raad van de Nationale Confederatie
van de Bouw N.C.B. Voorzitter B.V.O. (bouwvakopleiding), regio Kortrijk.
Lid Raad van Bestuur van de Kamer voor Handel en Nijverheid Kortrijk.
Voorzitter van de Stuurgroep 'Jonge Ondernemingen' - regio Zuid
West-Vlaanderen. Lid van de Raad van Bestuur van Leiedal. Lid Directieraad
Vormingsinstituut Centrum Kortrijk. Erevoorzitter van de v.z.w.
Immobiliënbeurs I.C.B. Voorzitter NV en CV Koninklijke Voetbalclub Kortrijk.
Voorzitter Westvlaams Liberaal Ziekenfonds. Lid van de Raad van Bestuur van
de Landsbond der Liberale Mutualiteiten. Lid van de Raad van Bestuur van de
Liberale Gezondheidsinstellingen. Lid van de Raad van Bestuur Liberale Sociale
Werken Kortrijk. Lid van de Raad van Bestuur van Rusthuis Korenbloem v.z.w.
Lid Willemsfonds. Lid v.z.w. Pragma. Lid Kring Reserve-Officieren Kortrijk
(reserve-kommandant). Voorzitter Lions Club Kortrijk Mercurius. Voorzitter
LAVERGE,
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Vriendenkring van de Koninklijke Filharmonie Kortrijk v.z.w. Stichtend lid van
de Jong Economische Kamer Kortrijk en gewezen ondervoorzitter.
Past-voorzitter Ronde Tafel Kortrijk.
Eretekens: Cadet van de Arbeid - gouden ster (26 april 1971); Ridder in de
Kroonorde (7 april 1978); Ridder in de Leopoldsorde (8 april 1983); Laureaat
van de Arbeid - gouden ereteken (20 november 1984); Officier in de
Leopoldsorde (1992); Officier in de Orde van Leopold II (KB 27.12.1993).
136.
Marleen Rita, directeur MPIGO Brugge. Geboren te Izegem op
18 januari 1949. Dochter van Jules en van Gabrielle Demeulenaere. Gehuwd te
Roeselare op 19 december 1969 met Roger Degryse. Studies: onderwijzer,
diploma hoger pedagogisch instituut, getuigschrift buitengewoon onderwijs,
akte bekwaamheid directeur gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs.
S.P.-provincieraadslid voor het district Roeselare sinds 9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Roeselare sinds 1988.
Voorzitter S.P.-Afdeling Roeselare. Lid Raad van Bestuur Provinciaal
Bezigheidshome Gits. Lid Raad van Bestuur De Berkjes. Lid Provinciale
Commissie Bijzondere Jeugdbijstand en Emancipatiecommissie. Lid Federatie
Beschutte Werkplaatsen.

LEFERE,

137.
André Emile Achille, advocaat. Geboren te Torhout op 11 maart 1924.
Gehuwd te Torhout op 3 augustus 1949 met Andrea Hemeryck. Overleden te
Malaga (Spanje) op 25 maart 1995 .
S.P. -provincieraadslid voor het district Brugge vanaf 26.6.1949 en fractieleider.
Ondervoorzitter Provincieraad. Lid van de Bestendige Deputatie van 5.6.1968
tot 22.12.1978 en van 13.6.1981 tot 13.10.1985, belast met toerisme en
openbare werken, informatica, verkeer en het Provinciaal Patrimonium.
Ere-Gedeputeerde.
Ere-Gemeenteraadslid van Torhout.
Ere-voorzitter van Westtoerisme. Provinciaal Voorzitter van het Algemeen
Verbond tot bevordering van het Officieel Onderwijs. Ondervoorzitter van de
S.P.-federatie Brugge. Lid (1957) en ondervoorzitter (1970) van het Provinciaal
Comité voor Kleinvee en van het Provinciaal Comité voor Tuinbouw, lid (1960)
en ondervoorzitter (1970) van het Provinciaal Comité voor Landbouw, lid van
de Provinciale Commissie voor Gehandicaptenzorg (1971), lid van de
Westvlaamse Raad voor de Bibliotheken (1964). Ere-voorzitter v.z.w. Centrum
voor Informatica. Ere-voorzitter Westvlaamse Elektriciteitsmaatschappij.
Erelid van de Raad van Beheer van de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen.

LEGEIN,
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Rudolf Maurice, commercieel directeur. Geboren te Lauwe op
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21 oktober 1937. Zoon van Germain en van Anna Lefere. Gehuwd te Leuze op
27 juli 1964 met Josée Brunin. Twee kinderen: Anne en Yves. Studies: Arbeidsanalist.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk sinds 9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Menen en fractieleider C.V.P. (sinds augustus 1989).
Commissaris W.V.E.M. Lid Raad van Bestuur voor Sport van de stad Menen.
Lid Raad van Beheer Bouwmaatschappij 'Ons Dorp' Menen. Lid Raad van
Beheer Bouwmaatschappij 'Eigen haard is goud waard' Lauwe. Lid Permanent
Politiek Comité A.C.W. - Arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt. Gewestelijk
Bestuurder Gaselwest. Voorzitter A.C.W. Groot Menen. Lid Dagelijks Bestuur
A.C.W. Arrondissement Kortrijk. Lid van Arrondissementeel Bestuur C.V.P.
Kortrijk-Roeselare-Tielt. Lid C.V.P. en A.C.W. Bestuurslid Kon. Harmonie
Sint-Cecilia 'Vrij en Blij' Lauwe. Ondervoorzitter Rode Kruis afdeling
Lauwe- Rekkem. Lid preventiecomité Stad Menen.
139.
Jean, postambtenaar. Geboren te Vroenhoven op 22 oktober 1947.
Zoon van Charles en van Cecilia Vranken. Gehuwd met Fabienne Deman op
11 oktober 1969; drie kinderen: Anja, Katie en Lies.
S.P.-provincieraadslid sinds 17.10.1995 in opvolging van Jackie Maes
(die lid werd van de Vlaamse Raad).
Gemeenteraadslid in Middelkerke (1982-1994); sinds 12.7.1995 schepen van
onderwijs, sociale zaken, welzijn, gezin, jeugd en senioren.
A.C.O.D.-afgevaardigde bij de Post. Lid van de beheerraad van de Bond
Moyson. Secretaris van de seniorenbond "Beter Leven" Westende- Lombartsijde.
LEVECQUE,

140.
Colette Julia, kaderbediende. Geboren te Kortrijk op 18 augustus
1942. Dochter van Alfons en van Augusta Verhaghe.
S.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 10.3.1974 tot 13.12.1987.
Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Brugge (10.10.1976 - oktober 1982).
Federaal secretaris van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen ( 1.11.19681994 ). Secretaris van de v.z.w. 'De Vooruitziende Mutualist' (nevenorganisatie
Bond Moyson voor gezondheidszorg en thuiszorg) (1982-1994).
LIAGRE,

141.
Willem Michiel, bedrijfsleider. Geboren te Harelbeke op 11 augustus
1939. Zoon van Ferdinand en van Celina Vanoutrive. Gehuwd te Beveren-Leie
op 28 juli 1962 met Monique Bazyn.
P.V.V./V.L.D.-provincieraadslid voor het district Harelbeke sinds 10.3.1974.
Quaestor. Ondervoorzitter Provincieraad.
Gemeenteraadslid te Harelbeke (sinds 1.1.1977).
Lid Provinciale Raad voor Cultuur en van de Provinciale Commissie
LIBERT,
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Instrumentale en Vokale Muziek. Lid Provinciale Commissie 'De Gavers'.
Stichter-Voorzitter P.V.V. -Harelbeke (1965-1976 ). Stichter-Voorzitter
P.V.V.-Kanton Harelbeke (1966-1976). Lid Nationaal Politiek Comité van de
P.V.V. (sinds 1974). Ondervoorzitter Arrondissementeel V.L.D.-Bestuur
Kortrijk-Roeselare-Tielt (tot 1993 Voorzitter Arrondissement Kortrijk).
Bestuurslid V.L.D.-Harelbeke . Stichter-penningmeester van het Liberaal
Socio-economisch platform Arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt (sinds
1992). Stichter-voorzitter v.z.w. 'De Korenbloem' (intra- en extramurale
bejaardenhulp ) (sinds 1979 ). Lid Dagelijks Bestuur Leiedal (Intercommunale
voor Economische Expansie en Streekontwikkeling - arrondissement Kortrijk )
(sinds 5.3.1985 ). Lid C.O.P.I.T.-G.P.C.I. (Conférence permanente des
Intercommunales Transfrontalières - Grensoverschrijdende Permanente
Conferentie van Intercommunales ) (sinds oktober 1992 ). Lid van de Provinciale
Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen. Lid Regionale Streekcommissie
voor R. 0 . Provincie West-Vlaanderen. Bestuurder van de Sociale Woningbouwmaatschappij 'Mijn Huis' te Harelbeke. Stichter-penningmeester van de Vlaamse
Federatie van Liberale Muziekmaatschappijen (sinds 1972) en voorzitter in de
Provincie West-Vlaanderen . Bestuurder van de v.z.w. Limelight Kortrijk
(productiecentrum voor podiumkunsten, muziek-dans -film). Spelend lid
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Harelbeke (sinds 1948 ), penningmeester (sinds
1971 ) en secretaris-pe nningmeester ( 1961-1971 ). Bestuurslid Willemsfonds
Harelbeke. Bestuurder Liberale Sociale Werken in Harelbeke en Kortrijk.
Voorheen: Bestuurder Stedelijke Cultuurraad Stad Harelbeke, Lid Raad van
Toezicht Muziekacademie Harelbeke ( 1962 ), Lid Raad van Toezicht Stedelijk
Atelier Plastische Kunsten ( 1972 ), Lid van de Schoolraad RMSI en Rito
Kortrijk, Lid van de Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen, Lid van de
Provinciale Commissie voor Verkeer, Commissaris IMOG (Intercommunale
Maatschappij voor Openbare Gezondheid) en Secretaris van het Provinciaal Verbond Willemsfonds West-Vlaanderen.

142.
Joseph Lucien, bediende, Geboren te Westkapelle op 14 april 1929 .
Zoon van Camiel en van Eisa Vervaert. Gehuwd te Westkapelle op 30 oktober
1954 met Maria De Bree.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 7.11. 1971 tot 24.11.1991.
Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Knokke -Heist (19.3.1971 - 31.12.1994).
Voorzitter Katholieke Vereniging van Gehandicapten, afdeling Knokke-Heist
(sinds 1972). Ondervoorzitter Christelijke Mutualiteit afdeling Knokke- Heist
(1973). Ondervoorzitter C.V.P.-Westkapelle (1960 - 30.6.1977 ). Lid C.0.0.
Knokke-Heist (1.7.1971 - 31.3 .1977) en voorzitter O.C .M.W (1.4.1977 1.4.1989 en vanaf 1.4 .1989). Lid Provinciale Commissie voor Zeevisserij (tot
24.11.1991) . Voorzitter lste Commissie Provinciale Raad (1985 - 24.11.1991 ).
Verantwoordelijke Pensioendienst Christelijke Mutualiteit Verbond Brugge
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(1.7.1966 - 24.11.1989). Lid Raad van Beheer van CEVI (1975 - maart 1992),
bouwmaatschappij ' 't Heist Best' (1977), Haard en Kouter (1977 31.12.1988). Voorzitter afgevaardigd-beheerder v.z.w. Rustoord Onze-LieveVrouw van Troost, Knokke-Heist (1.1.1978 - 4.1989), beheerder van het
Rustoord (sinds april 1989). Voorzitter Kerkfabriek Sint-Niklaas Westkapelle
(sinds 1.4.1981).
143.
Maureen Hélène Maria, huisvrouw. Geboren te Kortrijk op 15 maart
1954. Dochter van Etienne en van Jeanine Vervaeke. Gehuwd te Kortrijk op
19 juli 1975 met Marc Libeert. Studies: Al-graduaat tuin- en landschapsarchitectuur.
Agalev-provincieraadslid voor het district Kortrijk sinds 9.10.1994.
Lid van de Provinciale Commissie Dramatische Kunst.
LIEVYNS,

144.
Marcel Camille, bediende. Geboren te Mourcourt op 17 juli 1917.
Zoon van Camiel en van Palmyre Decobecq. Gehuwd te Tielt op 20 april 1940
met Madeleine Bouckaert. Secretaris-huismeester Rijksmiddelbare School
(1947 - 31.3.1970). Werkrechter (tot oktober 1971), nu ere-werkrechter.
S.P.-provincieraadslid voor het district Tielt van 24.2.1946 tot 8.11.1981.
Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Tielt (1.1.1947 - 1980).
Vakbondssecretaris der Textielbewerkers ( 1944), secretaris B .S .P. -Tielt
(1944-1974) en voorzitter (1974-1986). Lid Provinciale Commissie sociale
voorzorg (sinds 1959).
Ere-voorzitter en spelend lid (sinds 1927) van de Harmonie 'De Volharding'
Tielt. Stichter en Afgevaardigd beheerder van de Coöperatieve Vereniging
'De Volharding' (1949-1992).
Oudstrijder 1940-1945. Herinneringsmedaille Krijgsgevangene (slag aan de
Leie) tot einde januari 1941 en ereteken. Weerstander in 1941-1944 (ereteken).
Ridder in de Leopoldsorde ( 15 jaar Provincieraadslid), Officier in de
Leopoldsorde (25 jaar Provincieraadslid), Commandeur in de Kroonorde
(35 jaar Provincieraadslid). Voorzorgsereteken leen 2e Klasse.
LINCLAU,

145.
Norbert Lucien, gepensioneerd bediende N.M.B.S. Geboren te
Deerlijk op 26 maart 1934. Zoon van Raymond. Gehuwd te Desselgem op
19 januari 1956 met Jeannine Deplancke. Volgde Lager Onderwijs en
middelbare opleiding N.M.B.S.
S.P.-provincieraadslid voor het district Harelbeke in opvolging van Erik Derycke
van 2.2.1984 tot 13.10.1985.
Tweede opvolger kamer van Volksvertegenwoordigers (27.4.1977 - 17.12.1978)
voor Kortrijk. Eerste opvolger Senaat (8.11.1981) voor Kortrijk-Ieper.
LORREZ,
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Gemeenteraadslid te Deerlijk (1.1.1971 - 28.2 .1984).
Lid S.P. en C.S.C.; S.P.-voorzitter afdeling Deerlijk (juni 1975 - juni 1986);
Stichter-voorzitter van Tercultakring-C.S .C Deerlijk ( 1954-1986 ).
146.
Guido, aangestelde aannemersbedrijf. Geboren te Brugge op 27 juni
1946. Gehuwd te Wingene op 17 mei 1974 met Ghislène Verkest; twee
kinderen : Kim en Charlotte.
P.V.V. -provincieraadslid voor het district Tielt van 22.12 .1978 tot 9 .10 .1994.
Schepen te Zwevezele (6 .1.1972 - 1977) ; Gemeenteraadslid te Wingene
(1977-1979 ), schepen (1979 -1989) en opnieuw gemeenteraadslid (1989-1995 ).

LOUWYCK,

147.
MAEs, Isabelle Ghislaine, catechiste lager onderwijs . Geboren te Kortrijk op

29 november 1959. Dochter van Etienne (gemeenteraadslid) en van Ghis laine
Verhelst. Studies : graduaat en aggregaat Godsdienstwetenschappen.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk sinds 9 .10.1994.
148.
MAEs, Jacky Marcel, gewestelijk mutualiteitssecretaris. Geboren te Oostende op

13 juni 1946. Behaalde het diploma Hoger Middelbaar (richting economische ).
S.P. -provincieraadslid voor het district Oostende-Gistel van 8.11.1981 tot
30.9.1995. Was tevens secretaris van de provincieraad en lid van het Bureau.
Sinds 1.10 .1995 lid van de Vlaamse Raad.
Gemeenteraadslid Bredene (4.6 .1973 - 30.4.1983) en schepen Sociale Zaken,
Financiën, Personeel en O.C.M .W. (sinds 1.4.1983 ).
Directielid W.I.E .R. Lid Provinciale Commissie voor Zeevisserij.
149 .
MAEs, Maria Anna Suzanna (Marianne ), medewerkster gerechtelijk laboratorium

Fiorine Franklin. Geboren te Brugge op 24 september 1946. Dochter van
Ryckaart en van Suzanna Vanmouffaert. Gehuwd te Brugge op 14 december
1968 met Franklin Fiorine. Studies: afgestudeerd aan het Koninklijk Lyceum
Brugge - optie economische wetenschappen
S.P.-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 9 .10 .1994. Ondervoorzitster lste Commissie.
Lid Algemene Vergadering PIDO . Lid Algemene Vergadering v.z.w. MUG.
Lid Algemene Vergadering v.z.w. RISO. Medewerkster voorbereiding oprichting
Vlaamse Autonome Hogeschool (V.A.H. ). Lid Provinciale Adviescommissies
Bejaardenbeleid, Gezondheidszorg, Vormings- en Ontwikkelingswerk; lid van
de Emancipatieraad.
OCMW-raadslid te Jabbeke (sinds 1.4.1976 ). Voorzitster lokale Raad 300.
Voorzitster Vrijzinnig Laïciserend Centrum Brugge (V.L.C.).
Ondervoorzitster Justitieel Welzijnswerk Brugge (J .W.W.Br.) .
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150.
Léon Joseph, bediende. Geboren te Tielt op 12 februari 1921.
Zoon van Maurits en van Maria Laleman. Gehuwd te Ardooie op 18 april 1952
met Maria Buyse. Overleden te Roeselare op 1 december 1987.
Zonder strijd verkozen, in de buitengewone verkiezing van 13 maart 1949 na
de dood van Hendrik d' Artois, tot katholiek provincieraadslid voor het district
Izegem ; behoudt dit mandaat tot 17 april 1977, datum waarop hij herverkozen
wordt voor het district Tielt. Lid van de Raad tot 1.12.1987 (datum overlijden).
Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Ardooie en burgemeester (7.3.1971).
Lid van de Provinciale Commissie voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk (1971)
en ondervoorzitter (1974). Arrondissementeel secretaris A.C.W. (15.6.1961 28.2.1986, pensioenleeftijd). Arrondissementeel voorzitter C.V.P.- RoeselareTielt (1.1.1968 - 31.10.1977)

MAESEELE,

151.
MAHrnu, Marc André Achiel Corneel, ere-advocaat (1.10.1994). Geboren te
Klerken-Houthulst op 23 juli 1934. Zoon van Jules en van Germaine Laheye.
Gehuwd te Poperinge op 27 juli 1962 met Micheline Frimout; twee kinderen:
Anique en Maryan. Studies : Licentiaat in de Criminologie en Doctor in de
Rechten (1958) aan de Rijksuniversiteit te Gent, Licentiaat in het Verzekeringsrecht aan de U niversité Libre de Bruxelles ( 1960 ), Getuigschrift
Perswetenschap (Rijksuniversiteit Gent) en Terminologie Juridique Française
(Ecole des Hautes Etudes te Gent), Getuigschrift Europees Economisch Recht
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (Academisch jaar 1984-1985 ). Getuigschrift
vrij student: Inleiding tot het Recht van de Common Law Landen en Inleiding
tot de Oosteuropese Socialistische Rechtsstelsels (Vrije Universiteit Brussel,
academisch jaar 1985-1986); Licentie Europees Recht (Université Libre de
Bruxelles). Postacademisch onderwijs: Europees Recht, Association des Juristes
Européens Lille, Erasmus Universiteit Rotterdam.
Beroepsactiviteiten: Advocaat bij de Balie van Ieper sedert 22.4.1959. Stage bij
wijlen de heer Hilaire Lahaye. Voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie
in 1969-1970. Lid van het Bureau van Consultatie en Verdediging en Secretaris
van de Conferentie van de Jonge Balie in 1970-1971. Onafgebroken lid van de
Raad van de Orde sedert 1971. Voorzitter van het Bureau van Consultatie en
Verdediging in 1971-1972, 1973-1974 en 1984-1985. Stafhouder in
1974-1976 en 1980-1982. Is in de schoot van de Belgische Nationale Orde van
Advocaten lid van de Commissie Ooms ( Commissie voor de eenmaking van de
regels en gebruiken van de advocatuur). Is jarenlang beheerder geweest van het
Verbond van Belgische Advocaten. Was gedurende 13 jaar Plaatsvervangend
Rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper.
Provincieraadslid van 8.11.1981 tot 24.3.1982. Stond zijn mandaat af toen hij
burgemeester werd.
P.V.V.-gemeenteraadslid van de Stad Poperinge 1965-1967. P.V.V.-gemeente-
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raadslid van Groot-Poperinge sedert 1976; fractieleider. Burgemeester van groot
Poperinge van 1.1.1983 (na 50 jaar liberale oppositie) tot eind 1994, vervolgens
opnieuw gemeenteraadslid (tot 1.4.1995) en voorzitter O.C.M .W. (sinds
1.4.1995).
P.V.V. Kamerlid voor het arrondissement Ieper ( 1987-1991); lid van de
Commissie voor de Justitie, het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
en de Onderzoekscommissie met betrekking tot de bende van Nijvel.
Gewezen secretaris en ondervoorzitter Liberaal Vlaams Studentenverbond
R.U.G.; publiceerde talrijke artikels in 'Neohumanisme'. Gewezen mandataris
Vereniging der Vlaamse Studenten ( onder voorzitterschap van Wilfried
Martens). Verslaggever op het P.V.V. Nationaal Landbouwcongres te Spa in
december 1963 (Commissie zeevisserij) . Vertegenwoordigde vele jaren de P.V.V.
Arrondissementsfederatie Ieper op het Nationaal Actie- en Propagandacomité.
Was een tijdlang Voorzitter der P.V.V. Jeugd van het Arrondissement Ieper.
Voorzitter P.V.V.-groot Poperinge, bestuurslid Liberale Jonge Wacht, voorzitter
Liberale Mutualiteit H.U.Z . Voorzitter UPV - VUB (uitbreiding en permanente
vorming VUB) arrondissement Ieper. Bestuurder van het Gemeentekrediet van
België voor de Gemeentedienst van België. Ridder in de Kroonorde.
Erevoorzitter Koninklijke Football Club Poperinge, waarvan hij negen jaar
voorzitter was. Bestuurslid van vele verenigingen.
Publicaties: De Belgische Advocatuur (Kuurne, Leieland, 1980, 750 blz.) in
samenwerking met zijn gewezen stagiair en medewerker de heer Jos Baudrez,
thans Rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.
152 .
MAJOR, Annie, directrice Rijks P.M .S. -centrum Gemeenschapsonderwijs te

Blankenberge. Geboren te Oostende op 18 april 1937. Dochter van Arsène en
van Mariette Van Borsel. Gehuwd te Gent op 5 april 1961 met Frits Standaert.
Licentiaat beroepsoriëntering en selectie.
S.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 13.12 .1987 tot 24.11.1991.
O .C .M.W.-raadslid Blankenberge (sedert 1.4.1983) en gemeenteraadslid
(1976-1982 en 1990-1992).
Lid Provinciale Werkgroep Emancipatiebeleid, lid Algemene Vergadering
P.I.D.O. en bestuurslid, lid Provinciale Adviescommissies Openbaar
Bibliotheekwerk, Taal en Letterkunde, Vormingswerk en Ontwikkelingswerk
met Volwassenen. S.P.-bestuurslid Blankenberge en Federatie Brugge. Lid van
H .V., O.V.M., Vermeylenfonds, V.S.O .P., A.C.O .D.
153 .
Willy Marc, handelaar. Geboren te Zonnebeke op 5 juli 1948 .
Zoon van Prosper (gemeenteraadslid Zonnebeke) en van Andrea Maes. Gehuwd
te Zonnebeke op 10 april 1969 met Rosa Delanote. Studies: A3 Mechanica
( avondcursussen vormingsinstituut, bedrijfsbeheer) .
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Ieper sinds 24.11 .1991.

MALENGIER,
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De Bestendige Deputatie sinds 24 november 1991.
Van links naar rechts: provinciegriffier H . Ost, W Vens, gouverneur 0 . Vanneste,
F. Peuteman,]. Durnez, G. Naeyaert, M.-Cl. Van der Stichele-De ]aegere,
G. Defreyne.
Na de verkiezeingen van 9 oktober 1994 bleef de samenstelling ongeJVijzigd.
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Gemeenteraadslid te Zonnebeke (1982-1994).
Bestuurslid Provinciaal C.V.P. voor Oostende Veurne Ieper. Lid Dagelijks
Bestuur C.V.P. Groot Zonnebeke. Lid NCMV en Landelijke Gilde.
Bestuurslid Sagron (mesttransport naar Wallonië en eventueel verwerking).
154.
Cyriel René, bediende. Geboren te Klerken op 1 januari 1927.
Zoon van AJois en van Hermina Deceuninck. Gehuwd te Merkem op 19 juni
1952 met Godelieve Decoene .
C .V.P.-provincieraadslid voor het district Veurne van 31.3.1968 tot 20.5.1980
en secretaris van de Raad. Ere-provincieraadslid.
Volksvertegenwoordiger (20.5.1980 - 23.11.1991).
Gemeenteraadslid van Veurne (1.1.1959), schepen (1.1.1965 - 31.12.1976 en
sinds 1.1.1983), burgemeester (22.9.1986).
Voorzitter van de huisvestingsmaatschappij 'Veurnse Bouwmaatschappij'
(1.5.1970). Voorzitter I.W.V.A.-Oostduinkerke (1.1.1978 - 24.2 .1992) .

MARCHAND,

155.
Georges Eduard, sociaal en wettelijk erkend fiscaal raadgever.
Geboren te Ettelgem op 21 september 1935 . Zoon van Henri,
C.V.P.-gemeenteraadslid en schepen te Ettelgem en lid en voorzitter O.C.M.W.,
en van Maria Van Eeghem . Gehuwd te Ruddervoorde op 9 april 1959 met
Georgette Degryse.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 7.11.1971 tot 13.10.1985.
Ere-provincieraadslid.
C.V.P.-gemeenteraadslid te Ruddervoorde (1.1.1971 - 17.2 .1973) en schepen
(12.2.1973 - 31.12.1976), vervolgens schepen te Oostkamp (1.1.1977 31.12 .1982), gemeenteraadslid (1.1.1983 - 31.12.1988) en ere-schepen.

MARCHAND,

156.
Anna Maria Clementina, gedelegeerd bestuurder. Dochter van Arthur
en van Maria Bonneure. Gehuwd te Brugge op 5 juni 1948 met Alfons Walleyn.
Medestichtster en bestuurder van Walleyndruk n .v.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge tot 8.11.1981.
Voorzitster C.M .B.V. stad Brugge, gewestvoorzitster (1954-1978) en
provinciaal ondervoorzitster ( 1978-1986). Voorzitster Politiek Comité
N.C.M .V-C.M.B.V. Brugge. Provinciaal Afgevaardigde C .S.K.W. Lid van de
Nationale Werkgroep Zakenvrouwen van het C.M.B.V. (tot 1994) . Lid van de
Beroepskamer van het O.C.M .W. (1990-1993).

MAR.GOT,

157.
Henri Omer Joseph Albert Cornelis, verzekeringsagent. Geboren
te Wervik op 14 april 1945. Zoon van Robert en van Rachel Desomer. Gehuwd
te Wervik op 6 december 1974 met Agnes Flament. Studies: Latijns-Griekse

MASQUELIN,
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Humaniora.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Ieper van 24.11.1991 tot 9.10.1994.
Schepen te Wervik (sinds 1.1.1989)
Lid Westvlaamse Molencommissie. Lid Raad van Beheer Bouwmaatschappij
'De Leie' Wervik. Commissaris WITAB.
158.
Irène Marie Cornelia, meewerkende echtgenote eigen
landbouwbedrijf. Geboren te Zonnebeke op 8 juli 1939. Dochter van Jules,
schepen te Zonnebeke, en van Alida Desomer. Gehuwd te Zonnebeke op
27 september 1963 met Frans Vanhecke.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Ieper sinds 9.10.1994.
Lid van alle landbouworganisaties BE-Leuven en KVLV (sinds 1970).

MAsscHELEIN,

159.
Henri Joseph, bediende. Geboren te Anderlecht op 17 juni 1919.
Zoon van Omer en van Héléne Deceuninck. Overleden te Ieper op 14 mei
1991.
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Ieper sinds 26.3.1961 (in opvolging
van Hilaire Lahaye die, verkozen, verzaakte aan dit mandaat en tot provinciaal
senator benoemd werd) tot 13.10.1985. Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid van Ieper (1950).
Secretaris senator H. Lahaye. Stichter en voorzitter van de liberale mutualiteit
Concordia te Ieper ( 1949). Lid van de Provinciale Commissie inzake
woonbehoeften. Lid van de beheerraad van de v.z.w. 'Jeugdstation' en de v.z.w.
'Westlandia', de beschutte werkplaats voor mindervalieden te Ieper, de Vrije
sociale verzekeringskas 'Maas en Schelde' te Brugge. Lid van het bestuurscomité
van de Stedelijke Beroepsschool te Ieper ( 1977) en van de Provinciale
Commissie voor Bejaardenzorg (1970). Voorzitter Willemsfonds Ieper en van
het Provinciaal Verbond Willemsfonds West-Vlaanderen. Lid van de beheerraad
van de bibliotheekvereniging van het Willemsfonds. Lid van de Gewestelijke
Economische Raad van Vlaanderen en van de GOM West-Vlaanderen.
Voorzitter van 'De Blauwe Kaarters', ere-voorzitter van 'De Kaaivink' en van de
Bond der onafhankelijke gepensioneerden te Ieper. Beheerder Intercommunale
voor Vuilverwerking Veurne en Ommeland (van 14.4.1986 tot aan overlijden).
MELIS,

160.
Geert Emiel Alfons, secretaris-generaal liberale mutualiteiten.
Geboren te Roeselare op 10 juli 1947. Zoon van Gérard en van Aline Michels.
Gehuwd te Roeselare op 3 augustus 1973 met Marleen Haspeslagh. Doctor in
de Rechten en licentiaat in het Notariaat.
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Roeselare van 8.11.1981 tot
24.11.1991. Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid Roeselare (sinds 1982). Secretaris van de fractie (1981),

MESSIAEN,
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fractieleider en ondervoorzitter (1987).
Beheerder W.V.T., voorzitter college van commissarissen W.I.E.R. en beheerder
Provinciaal Bezigheidshome Dominique Savio Gits . Lid van diverse culturele,
sociale en sportieve organisaties.
161.
Patrick Hendrik Roger, directeur civiele bescherming. Geboren te
Oudenburg op 27 maart 1949. Zoon van Albert en van Paula Thinpondt.
Gehuwd te Brugge op 13 juli 1973 met Marie Jacobs. Studeerde Politieke en
Sociale Wetenschappen (K. U .Leuven).
C.V.P. -provincieraadslid voor het district Brugge van 24 .11.1991 tot 9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Brugge (sinds 1.1.1983), voorzitter O.C.M .W. (1.4.1989 31.12.1994), Burgemeester van Brugge (sinds 1.1.1995) .
Voorzitter Belgische Vereniging Steden en Gemeenten - Afdeling
Maatschappelijk Welzijn (juni 1989 - 31 december 1994). Lid van de Raad van
Bestuur van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtinge n (1996).

MOENAERT,

162.
Georges Seraphinus, postambtenaar en burgemeester-senat or.
Geboren te Mannekensvere op 8 april 1927. Zoon van Arthur en van Valérie
Seys. Diploma Lager Secundair Onderwijs; cursussen politieke en sociale
wetenschappen, Arbeidershogescho ol Brussel.
S.P.-provincieraadslid voor het district Veurne van 1.10.1969 tot 18.3.1974
(i.p.v. de ontslagnemende Remi Desmicht) en van 17.12.1978 tot 8.11.1981.
Senator voor het arrondissement Veurne-Diksmuide -Oostende (28.4.1974 17.12.1978 en 1985-1988) .
Gemeenteraadslid van Nieuwpoort (1.1.1965 - 31.12.1970) en burgemeester
(1.1.1971 - 31.12.1994).
Lid ( 1972) van de Provinciale Commissie voor Zeevisserij . Regionaal voorzitter
van de Nationale Maatschappij van de Huisvesting.

MoMMERENCY,

163.
Jozef Alfons (Jos), gewoon hoogleraar K.U.L. -K.U.L.A.K.
( departement Romeins Recht en Rechtsgeschiedenis) . Geboren te Roeselare op
26 augustus 1948 . Zoon van Piet (provincieraadslid van 1.6.1958 tot 1977,
lid van de Bestendige Deputatie van 5.6.1958 tot 17.4.1977 en ere-provincieraadslid), en van Maria D'Haene. Gehuwd te Waregem op 22 september 1972
met Marie-Hélène Van Wymelbeke . Studies: Doctor in de Rechten
(wetenschappelijke graad): 1971; Licentiaat in de Rechten (wettelijke graad):
1972; Licentiaat in de Geschiedenis: 1972; Doctor in de Rechten
(op proefschrift): 1976.
Beroepsactiviteiten : assistent rechtsfaculteit K.U .L. (1971-1976);
eerstaanwezend assistent K.U.L. (1976-1981); docent K.U.L. (1981 -1985);
hoogleraar K.U.L. (1985-1987); gewoon hoogleraar K.U .L. (sinds 1988);

MONBALLYU,
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advocaat balie Leuven ( 1973-1983); deeltijds adviseur Minister H. Weckx;
buitengewoon opdrachthouder kabinet Minister D. Coens belast met de
hervorming van het universitair onderwijs (1988-1992); buitengewoon
opdrachthouder Kabinet Onderwijs ( 1989-1992); buitengewoon adviseur
Kabinet Cultuur (sinds 1992).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk sinds 24.11.1991.
Voorzitter Familiehulp-Kortrijk: dienst voor gezins- en bejaardenhulp in het
arrondissement Kortrijk. Voorzitter van de vier Kortrijkse PMS-centra. Lid Raad
van Bestuur en algemene vergadering 'Eigen gift - eigen hulp' Kuurne (sinds
1992). Lid Raad van Bestuur Leiedal (sinds 1995). Voorzitter Autonome
Hogeschool West-Vlaanderen (sinds 1995).
Lid van verschillende juridische en geschiedkundige genootschappen en
organisaties, onder meer: Koninklijke Commissie voor de uitgave van de oude
wetten en verordeningen van België (lid), Belgisch-Nederlandse Vereniging ter
bestudering van de receptie van het Romeinse Recht (werkend lid), Société
d'histoire du droit et des institutions des pays flamands, picards et wallons
(ondervoorzitter), Société d'histoire du droit, Parijs (lid), Genootschap voor
Geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge (bestuurslid).
Leiding, redactie en editing van reeksen. Medewerking aan tijdschriften met een
groot aantal publikaties, onder andere in Lias, The Legal History Review,
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de Uitgave der Oude Wetten
en Verordeningen van België, De Leiegouw, Handelingen van het Genootschap
voor Geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Biekorf, Volkskunde, De Roede
van Tielt.
164.
Jacques Alice Léon, lesgever. Geboren te Brugge op 12 april 1949.
Gehuwd te Brugge op 27 juni 1975 met Annette Develter. Regent economie en
gegradueerde in de boekhouding, organisatie en fiskaliteit.
S.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 24.11.1991 tot 9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Jabbeke gedurende 12 jaar, waarvan 3 jaar fractieleider.
Commissaris W.I.H. Lid studiebeurzenstichting van West-Vlaanderen.
Lid Provinciale Adviescommissie Gezondheidszorg. Lid Provinciale
Adviescommissie Gehandicaptenbeleid.

MoNTEYNE,

165.
Fernand Gustave Louis, bedrijfsleider (gepensioneerd). Geboren te
Bossuit op 20 mei 1921. Zoon van Gabriël (gewezen schepen te Bossuit) en van
Alida T'Jantele. Gehuwd te Helkijn op 26.12.1951 met Simone D'Heygere.
Behaalde het diploma van de 'Ecole Industrielle, Commerciale et Professionnelle
de Mouscron' ( 1940).
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 8.11.1981 tot 13.10.1985.
Burgemeester van Bossuit (1.1.1947 - 31.12.1976), gemeenteraadslid en
MOYAERT,
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schepen te Avelgem (1.1.1983 - 31.12.1988). Politieke loopbaan stopgezet op
1.1.1989. Ereburgemeester van Bossuit (K.B. dd. 9 .7.1982, B.S . 20.8.1982).
Was gewestelijk beheerder van de gewestelijke samenwerkende maatschappij
voor Volkswoningen onder bescherming van de nationale maatschappij /
Bouwmaatschappij 'De Leie' (1966-1982). Was beheerder van 'Gaselwest'
(1961-1976).
166.
Gérard Jozef, landbouwer. Geboren te Torhout op 14 oktober 1936.
Zoon van Corneel en van Julia Callewaert. Gehuwd te Nieuwkapelle op 5 juli
1965 met Christiane Exter. Volgde lager middelbaar onderwijs, afdeling landbouw.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 13 .10 .1985 . Lid van de
Bestendige Deputatie sinds 29 november 1991. Bevoegdheden als
gedeputeerde: personeel, sociale dienst, land- en tuinbouw, waterkering en
waterbeheersing, watervoorziening, zeevisserij.
Gemeenteraadslid te Torhout (1976) en schepen (1982-1991).
Voorzitter Provinciaal Centrum voor Land- en Tuinbouw Beitem. Voorzitter
Provinciale Visserijcommissie. Voorzitter Provinciaal Comité Muskusrattenbestrijding. Voorzitter Stedelijke Adviesraad Landbouw Torhout. Voorzitter
Onderlinge Bedrijfshulp Torhout. Voorzitter v.z.w. Kinderboerderij
-Landbouwmuseum Torhout d' Oude Smelterij. Ondervoorzitter Provinciale
Vereniging voor het Drafpaard. Bestuurslid van het Provinciaal Verbond voor
Dierenziektebestrijding. Voorzitter Varkensstam boek van West-Vlaanderen.
Vorzitter Varkens K.I. West-Vlaaanderen . Bestuurslid van de Provinciale Vereniging der Vleesschapenkwekers. Bestuurslid Paardenkwekersbond van
West-Vlaanderen. Bestuurslid van het Werk der Volkstuinen. Bestuurslid
arrondissement Brugge van de Boerengilden . Lid van de Provinciale
Molencommissie. Lid Algemene Vergadering Plattelandsklassen. Lid van de
Provinciale Landbouwkamer. Lid van de beheerraad Zuivelcentrum Drongen .

NAEYAERT,

167.
Danny Gustaaf, verzekeringsagent. Geboren te Roeselare op 30 december
1954 . Zoon van Robert. Gehuwd te Poperinge op 28 augustus 1976 met Rita
Boutton. Studies: A2 Mechanica, verzekeringsadviseur aan het Instituut Henri
Lemaire.
S.P.-provincieraadslid voor het district Poperinge sinds 9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Poperinge en fractieleider S.P.
Bestuurder V.M.W. Lid 4de Commissie van de Provincieraad . Bestuurder
W.I.E.R. Bestuurder W.V.T.

NOLF,

168.
Gérard Roger, sociaal adviseur. Zelfstandig boekhouder en verzekeringsmakelaar (1979). Geboren te Schore op 10 april 1935. Gehuwd te
Oostende op 28 januari 1964 met Maria Debou.

NoLLET,
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P.V.V.-provincieraadslid voor het district Oostende van 10.3.1974 tot
13.10.1985. Ere-provincieraadslid.
Gewezen plaatsvervangend senator. Gewezen plaatsvervangend volksvertegenwoordiger (1974-1978).
Gemeenteraadslid te Oostende (1.1.1977).
Secretaris van de Algemene Centrale van het Liberaal Vakverbond (1962).
Lid van de Provinciale Commissie voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk (1974).
Lid van de Provinciale Jeugdraad (1974).
169.
Hendrik Rector Arthur Adriana, advocaat (sinds 1947 ingeschreven
bij de balie te Brugge). Geboren te Aartrijke op 16 december 1924. Zoon van
Arthur, landbouwer, provincieraadslid (1921-1956) en lid van de Bestendige
Deputatie (1924-1956), en van Adrienne Lievens. Gehuwd te Kortrijk op 6 juli
1951 met Nicole Depuydt (+). Doctor in de Rechten en licentiaat in het
Notariaat (K.U. Leuven)
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 23.5.1965 tot 24.11.1991.
Lid van de Bestendige Deputatie van 10.3.1974 tot 24.11.1991, in het
bijzonder belast met de departementen financiën en belastingen, land- en
tuinbouw, onbevaarbare waterwegen, Damse vaart en administratieve geschillen.
Ere gedeputeerde.
Gemeenteraadslid te Brugge van 1972 tot 1974 (ontslag).
OLIVIER,

170.
Jeanne Maria, zonder beroep. Geboren te Staden op 14 september
1914. Dochter van Emile Cyrille en van Emma Deconinck. Gehuwd te
Koekelare op 17 juni 1944 met Georges Decaesstecker. Overleden te Oostende
op 2 oktober 1992.
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Oostende van 7.11.1971 tot 29.4.1982
(ontslag). Gespecialiseerd in de problemen van de kernenergie. Ere-provincieraadslid.
Europees parlementslid (17.12.1981 - 23.6.1984).
Gemeenteraadslid van Stene (1.1.1959 - 31.12.1970) en van Oostende
(11.1.1971 - 31.12.1982), schepen van Oostende voor Burgerlijke Stand en
Bevolkings- en Begrafenisdienst (7.1.1983 - 22.9.1989).
Bestuurslid van vaderlandslievende verenigingen. Lid van de Provinciale
Commissie voor Gehandicaptenzorg (1973). Lid van de Provinciale Commissie
voor Cultureel Vormingswerk ( 1972).
PAUWELYN,

171.
Gunter Marcel, Secretaris Centrum voor Advies, Begeleiding en
Psychotherapie. Geboren te Ieper op 3 maart 1958. Zoon van Michel en van
Lea Mommerency. Gehuwd te Ieper op 28.3.1980 met Christine Vanrafelghem.
Diploma Hoger Secundair Onderwijs (juni 1977).

PERTRY,
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S.P.-provincieraadslid voor het district Ieper sinds 13.12.1987.
S.P.-gemeenteraadslid te Ieper (sinds juli 1988). S.P.-fractieleider in de Ieperse
Gemeenteraad (sinds april 1989)
Lid van de Provinciale Commissie Beeldende Kunst.
Voorzitter S.P. Ieper-centrum en penningmeester S.P. Groot-Ieper. Bestuurslid
federaal bestuur S.P. arrondissement Oostende-Westhoek. Bestuurslid provinciaal
S.P.-bestuur. Bestuurslid bouwmaatschappij 'Ons Onderdak' Ieper (sinds april
1988). Bestuurslid Westvlaamse Intercommunale voor Huisvesting (WIH).
Bestuurslid vriendenkring Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs
Vlamertinge. Bestuurslid Ieperse vereniging voor Gezondheidszorg v.z.w.
172.

Roger Maurice Cornelis, ambtenaar Belgacom . Geboren te Zonnebeke
op 19 september 1934. Zoon van Germain en van Germaine Leroy. Gehuwd te
Kortrijk op 4 september 1958 met Rosane Vanneste. Volgde lager secundair
onderwijs.
S.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk sinds 13 .11.1981. Secretaris van
de Provincieraad.
Lid van de Beheerraad van de Westvlaamse Politieschool, beheerder Gaselwest,
ondervoorzitter College van Commissarissen Intercommunale Leiedal Kortrijk,
lid Participatieraad P.T.I. Kortrijk, lid Uitvoerend Bureau Provinciale Raad voor
Cultuur, lid Raad van Bestuur S. M. 'Goedkope Woning' Kortrijk,
lid Centrumraad Dienstencentrum 'De Zonnewijzer' Kortrijk,
Commissaris P.I.D .O. Brugge. Secretaris-penningmeester fractie S.P.-provincieraadsleden. Bestuurslid S.P. -federatie Kortrijk- Roeselare-Tielt, S.P. -afdeling
Kortrijk en voorzitter S.P.-C.S.C. Wijkafdeling 'Het Centrum' Kortrijk.
Lid Raad van Bestuur Socialistisch Solidariteitsfonds voor Ontwikkelingssamenwerking en voorzitter Lokale Werking Socialistische Solidariteit Kortrijk.
Bestuurslid 11.11.11-Actiecomité Kortrijk. Bestuurslid Bond Moyson Kortrijk .
Provinciaal Voorzitter Socialistische Vriendenkring Belgacom-personeel en
voorzitter A.C.O.D. sector Telecom Kortrijk. Voorzitter Raad van Beheer v.z.w.
'De Zypte' Kortrijk (neutraal reïntegratiecentrum mentaal gehandicapten).
Ondervoorzitter Raad van Beheer v.z.w. 'De Regenboog' Kortrijk (neutraal
opvangcentrum sociaal-gehandicapten).

PERTRY,

173 .

Ghislain Marie Louis, landbouwconsulent. Geboren te Wervik op
16 septe mber 1921. Zoon van Jacques en van Marie-Louise Petit. Gehuwd te
Campeaux (Fr.) op 26 december 1959 met Jeannette Debeuf. Overleden te
Wervik op 13 april 1986.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Ieper van 10.3 .1974 tot 13.4.1986.
Gemeenteraadslid van Wervik ( 1.1.1971 ) en schepen (1.1.1971 ).
Provinciaal Secretaris Tabakssyndicaat Wervik (1.9.1955) en algemeen secretaris
Federatie Belgische Tabaksplanters ( 15.11.1959). Lid Provinciale Landbouwkamer.
PETIT,
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174.
Ferdinand Louis, vakbondssecretaris. Geboren te Brugge op
8 maart 1932. Zoon van Aimé en van Magdalena Smessaert. Gehuwd te Brugge
op 3 maart 1955 met Rosa Van Deursen. Volgde Hoger Secundair Onderwijs en
cursus bibliothecaris.
S.P.-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 13.10.1985 en lid van de
Bestendige Deputatie. Bevoegdheden als gedeputeerde: informatica, openbare
werken en monumentenzorg, verkeer, patrimonium (verwerving, verkoop en
instandhouding), economaat, investeringen voor openbare orde en veiligheid,
promotie van het toerisme en Westtoerisme.
Schepen van de Stad Brugge (8.5.1977 - 18.10.1985).
Voorzitter Monumentenwacht West-Vlaanderen. Voorzitter Provinciale
Commissie ter bescherming van het Orgelpatrimonium. Voorzitter Provinciale
Verkeerscommissie, Provinciale Commissie ter Bescherming van de Westvlaamse
Molens en Westtoerisme v.z.w. Voorzitter van de Vereniging der Vlaamse
Provincies. Ondervoorzitter van Toerisme Vlaanderen. Ondervoorzitter van de
Provinciale Adviescommissie Openbare Bibliotheken. Ondervoorzitter
C.E.V.I.-subregionaal Centrum Informatica. Ondervoorzitter Raad van Beheer
Koningin Elisabeth-instituut Koksijde. Lid beheerraad van P.T.I. en P.I.H. Lid
beheerraad Brugse Maatschappij van de Huisvesting. Lid van de Raad van
Bestuur van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (1996).
PEUTEMAN,

175.
Andreas Victor, bediende. Geboren te Bissegem op 16 december
1942. Zoon van Remi en van Albertine Vandewalle. Gehuwd te Lendelede op
6 januari 1967 met Regina Mostaert. Licentiaat in de Handels- en Financiële
Wetenschappen.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Roeselare van 10.3.1974 tot
13.10.1985. Lid van de Bestendige Deputatie van 19.5.1983 tot 13.10.1985.
Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Roeselare (3.4.1989) en schepen (28.9.1992 - 3.1.1995).
Chiroleider (1956-1963). Gewestelijk secretaris N.C.M.V. Roeselare-Izegem
(1.6.1967). Lid van de Raad van Beheer van de Nationale Verzekeringskas van
Middenstand en Beroepen (S.V.M.B.) Brussel. Lid van de Raad van Beheer van
het Verbond der Christelijke Mutualiteiten Roeselare. Lid van het Dagelijks
Bestuur van de Mutualiteit 'Verbroedering' te Roeselare. Lid van het
Directiecomité van het Vormingsinstituut - Centrum Roeselare en lid van de
Raad van Beheer van het Vormingsinstituut voor K.M.O. West-Vlaanderen.
Eerste ondervoorzitter G.O.M. West-Vlaanderen (20.5.1975 - 1985). Lid van
de Hoge Raad voor de Middenstand. Lid van de Kamer voor Ambachten en
Neringen West-Vlaanderen. Afgevaardigde beheerder voor het Sociaal Bureau
voor de Middenstand 'Sobumid' te Roeselare. Secretaris van het Centrum voor
Beheersbijstand aan K.M.O. te Roeselare. Secretaris van het Centrum voor
Accountancy N.C.M.V. te Roeselare. Zaakvoerder C.V. Midcentrum te
PIETERS,
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Roeselare. Lid van de Raad van Beheer van de Onderlinge Maatschappij voor
Middenstand en Beroepen O.V.M.B. Brussel. Lid van de Raad van Beheer van
de Huisvestingsmaatschappij voor Midden West-Vlaanderen.
Was Kabinetsattaché van de Staatssecretaris voor Streekeconomie (1.5.1979 31.12.1981), Kabinetsmedewerke r van de Gemeenschapsmini ster voor
Ruimtelijke Ordening en Landbouwinrichtin g (1.1.1982 - 18 .5.1983 ),
Kabinetsadviseur van de Gemeenschapsmini ster voor Externe Betrekkingen
(1.1.1986 - 3.2.1988) en Kabinetsmedewerke r van de Gemeenschapsmini ster
voor Leefmilieu en K.M.O.-beleid (14.3.1988 - 14.10.1988).
Publiceerde: 25 jaar Middenstandswerking in het Gewest Roeselare-Izegem.
176.
Maria Theresia Leontina (Trees), kabinetsmedewerkster. Geboren te
Kortrijk op 1 februari 1945. Dochter van André en van Flora Vandemoortele.
Gehuwd te Beveren -Leie op 7 september 1968 met Nick Vanhulle. Licentiaat in
de Handels- en Consulaire Wetenschappen.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Tielt (13.12.1987 - 28.6.1995).
Volksvertegenwoor diger sinds 28.6 .1995.
Lid directiecomité W.I.E.R., lid Raad van Beheer P.I.H . en lid Commissaris
Gaselwest. Lid Provinciaal Bestuur C.V.P. (198 0 ), arrondissementeel bestuur en
-bureau. C.V.P.-voorzitster Afdeling Tielt (1983-1989). Lid Nationale Raad
C.M.B.V., gewestbestuur en plaatselijk bestuur. Voorzitster Werkgroep
Zelfstandig Ondernemende Vrouwen (Z .O .V.). Lid Raad van Beheer Vormingsinstituten West-Vlaanderen. Lid Raad van Bestuur van 2 vrije scholen.
Lid Davidsfonds, B.G.J.G., Athena ... Voorzitster Samenlevingsopbou w
Roeselare -Tielt.

PIETERS,

177 .
Alfred, vakbondssecretaris A.B.V.V.-Textiel. Geboren te Waarmaarde
op 20 februari 1948. Zoon van Georges en van Gerarda Crommelick. Gehuwd
te Avelgem op 23 oktober 1981 met Lucie Vandewalle. Volgde Hoger
Secundair Onderwijs (Latijn-Wiskunde ).
S.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk sinds 13.10.1985.
Gemeenteraadslid en schepen te Waarmaarde (1.1.1971 - 31.12.1976),
gemeenteraadslid te Avelgem (sinds 1.1.1977), schepen Openbare Werken
(1.1.1983 - 31.12.1988)
Ondervoorzitter 3de Commissie van de Provincieraad (januari 1988 - december
1994); voorzitter 2de Commissie (sinds december 1994) . Secretaris van de
Provincieraad sinds november 1995. Lid van de Provinciale Commissie
Dramatische Kunst.
Beheerder IMOG (april 1986), Bouwmaatschappij 'Wij Helpen' te Waregem
( mei 1986) en W.V.E .M. ( mei 1988 ), Commissaris Gaselwest ( mei 1983 mei 1989), beheerder T.R.O.P., lid Subregionaal Tewerkstellingscomité (S.T.C.)
Kortrijk en beheerder en lid directiecomité 'Leiedal'.

PLATTEAU,
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178.
Joseph Medard, landbouwer. Geboren te Eernegem op 8 juni
1949. Gehuwd te Gistel op 6 april 1973 met Rita Vandenbussche.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Oostende sinds 24.11.1991.
Gemeenteraadslid te Gistel (sinds 1.1.1989), schepen (sinds 28.5.1993) en
eerste schepen ( sinds 1.1.1995).
Commissaris W.V.E.M. Lid studiebeurzenstichting. Bestuurder 'Eigen Haard is
Goud Waard' Gistel.

POLLENTIER,

179.
Jan Jozef Ernest, handelsbediende. Geboren te Kortrijk op
28 december 1932. Zoon van Gustaaf en van Germana Wyseur. Gehuwd te
Zwevegem op 7 september 1957 met Mariette Soetens. Overleden te Kortrijk
na een ongeval op 12 december 1986.
V.U.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 17.4.1977 tot 17.12.1978
en van 8.11.1981 tot 12.12.1986. Gemeenteraadslid te Zwevegem.
Stichter en leider van de Chirojeugd te Gullegem.
PoTTIE,

180.
Maurice Henri, notaris. Geboren te Limoges op 7 juli 1940.
Zoon van Maurice (ereschepen van Oostende en volksvertegenwoordiger), en
van Georgette Desmet. Gehuwd te Veurne op 17 oktober 1969 met Gisèle Van
Eygen, raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent. Doctor in de Rechten en
Licentiaat in het Notariaat.
P.V.V./V.L.D.-provincieraadslid voor het district Oostende sinds 13.12.1987.
Gemeenteraadslid (1976-1982) en schepen (1982-1994) te Oostende.
Lid van de Raad van Bestuur Koninklijke Touringclub België. Lid Raad van
Bestuur Touring Wegenhulp. Lid van het Bestuur van de I.V.O.O.-verbrandingsoven Oostende. Reserve-officier bij de Zeemacht -FKP. Voorzitter van
de Koninklijke Cercle Coecilia te Oostende. Bestuurslid van de Blancs Moussis
te Stavelot. Rotarylid.
QUAGHEBEUR,

181.
Ingrid Vera Maria, medewerkend echtgenote huisarts. Geboren te
Brugge op 17 augustus 1947. Dochter van Andries en van Laura Demaecker.
Gehuwd te Knokke op 22 juli 1969 met Walter Janssen. Volgde normaalonderwijs (lerares technische vakken).
V. U. -provincieraadslid voor het district Brugge van 24.11.1991 tot 9.10.1994
en opnieuw sinds 15.6.1995, ter vervanging van Jean-Marie Bogaert (die lid
werd van de Vlaamse Raad).
Gemeenteraadslid V.U.-oppositie te Knokke (gedurende 12 jaar) en schepen
Burgerlijke Stand, Bevolking, Onderwijs en Sociale Zaken ( 1995 ).
Lid Westtoerisme. Lid Provinciale Adviescommissie voor Muziek.
REuBENS,
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182.
Christiane Andrea Raphaëlla Gabriella . Geboren te Zwevegem op
29 juli 1936. Dochter van Frans en van Marie-Antoinette Gerniers. Gehuwd te
Zwevegem op 20 juli 1959 met Jan-Jozef Maertens; zes kinderen. Behaalde na
de Hogere Humaniora (Latijn-Grieks) het diploma Licentiaat Lichamelijke
Opvoeding en Kinesitherapie (K.U.Leuven 1958).
C .V.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 8 .11.1981 tot 13 .10 .1985.
Gemeenteraadslid te Zwevegem (oktober 1982 - 1988). Raadslid O.C.M.W.
(sinds april 1993).
Lid van de Raad van Bestuur I.M .O.G. Harelbeke (1982-1986), Heulse Heerd
(1984-1987), Goedkope Woningen Kortrijk (1984-1987).

REYNTJENS,

183.
Jacqueline Maria Edmond, advocaat. Geboren te Schellebelle op
22 februari 1956. Dochter van Sylvain. Gehuwd te Wichelen op 6 september
1980 met Dominiek Crop. Licentiaat in de Rechten (VUB 1979) .
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Tielt van 24.11.1991 tot 9.10.1994 en
(ter vervanging van de overleden Géry Germonpré) vanaf 27 juni 1996.
Gemeenteraadslid te Ingelmunster (vanaf 1989) .
Commissaris WIH (15.5.1992 - 19 .5.1995) .
Voorzitster P.V.V.-V.L.D. - afdeling Meulebeke (vanaf 1.9.1988). Secretaris
P.V.V.-V.L.D. - afdeling Meulebeke (1982-1988) . Bestuurslid Arrondissementsfederatie Kortrijk-Roeselare-Tielt Liberaal Vlaams Verbond (L.V.V.), Jonge
Economische Kamer Tielt (Jaycees Tielt), Liberaal Verbond voor Zelfstandigen
(L.V.Z.)
Rl.MBAUT,

184.
Désiré Alfons, gepensioneerde. Geboren te Koekelare op
11 november 1918. Zoon van Edward en van Elisabeth Salenbien. Gehuwd te
Koekelare op 18 januari 1945 met Magdalena Vandepoele. Volgde lager onderwijs.
P.V.V. -provincieraadslid voor het district Diksmuide van 17.12 .1978 tot
8 .11.1981 in opvolging van Marcel Decoster en van 8.11.1981 tot 13.10.1985.
Lid van de 2de Commissie van de Provincieraad.
Gemeenteraadslid te Koekelare (1.1.1947 - 31.12.1970), eerste schepen
(1.1.1971), dienstdoend burgemeester (januari 1972), beëdigd op 25.4 .1972 en
burgemeester tot 31.12.1976, vervolgens opnieuw gemeenteraadslid (1.1.1977
- 31.12.1982). Schepen van Openbare Werken (januari 1983 - 1985, afgetreden
wegens ziekte; nadien terug gemeenteraadslid tot 31.12 .1994 en daarna geen
kandidaat meer wegens ziekte).
Was lid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en van de
Waterzuiveringsmaatschappij van het Kustbekken. Voorzitter Nationale
Strijdersbond, afdeling Koekelare. Gewezen bestuurslid en voorzitter, thans
erelid van het boekenfonds van het Willemsfonds Koekelare. Erelid van het

RoBBELEIN,
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muziekkorps Sint-Cecilia Koekelare. Oud-voorzitter supportersclub S.V.K.
Koekeiare. Oud-lid arrondissementsverbond liberale partij (daarna de P.V.V.) en
kantonnaal; tot op heden lid van de plaatselijke V.L.D.-afdeling. Beheerder van
de Gewestelijke Landmaatschappij. Lid vereniging De Toekomst R.M.S.
Koekelare en voorzitter feestcomité Duivenbond Koekelare. Bestuurslid
V.L.D.-afdeling Koekelare. Secretaris liberale vakbond, afdeling Koekelare.
Stichter, samen met zijn echtgenote, van de Liberale Mutualiteit H.U.Z. te
Koekelare.
185.
René Robert, handelaar. Geboren te Woumen op 24 maart 1931.
Zoon van Charles en van Maria Van Biervliet. Gehuwd te Houthulst op 14 juli
1962 met Monique Bogaert; drie kinderen (een dochter, twee zoons).
Volgde lager middelbaar te Corbie (Frankrijk).
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Diksmuide van 13.10.1985 tot
24.11.1991 en sinds 9.10.1994.
Burgemeester te Houthulst van 23.1.1979 tot 27.8.1989. Schepen te Houthulst
van 27.8.1989 tot 31.12.1994. Daarna gemeenteraadslid.
Lid provinciale Molencommissie, Bibliotheekcommissie West-Vlaanderen,
Commissie Politie en Brandweer West-Vlaanderen. Bestuurder WIER. Actief in
Kind & Gezin West-Vlaanderen en de gehandicaptenzorg. Ere-voorzitter van
verschillende sportverenigingen. Voorzitter V.L.D. afdeling Houthulst sinds
1.1.1996.

ROELENS,

186.
Palmer Hubert, bediende. Geboren te Bavikhove op 7 juli 1926.
Zoon van Maurice en van Maria Duchi. Gehuwd te Bavikhove op 17 oktober
1953 met Jeanine Devos.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Harelbeke vanaf 17.4.1977 en lid van
de Bestendige Deputatie van 22.4.1977 tot 24.11.1991. Eregedeputeerde.
Gemeenteraadslid van Bavikhove (6.1.1953 - 1976), eerste schepen (6.1.1953)
en burgemeester (14.1.1953 - 31.12.1976). Gemeenteraadslid van de
fusiegemeente Harelbeke van 2.1.1977 tot 27.4.1977 (ontslag).
Secretaris A.C.V. (1.6.1951 - 1.4.1972), kassier B.A.C. tot 30.4.1977. Secretaris
A.C.W. Bavikhove (sinds 1.6.1951). Voorzitter van de fanfare van Bavikhove.

RossEEL,

187.
André François, bediende. Geboren te Tielt op 18 december 1930.
Zoon van Jan, schepen en provincieraadslid, en van Irma Viaene. Gehuwd te
Tielt op 18 mei 1957 met Denise Vande Walk.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Tielt van 31.3.1968 tot 24.11.1991.
Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Tielt (1.1.1959) en schepen (1.1.1965).
ROTSAERT,
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188.
Norbert Joseph, bediende. Geboren te Roeselare op 20 oktober 1933 .
Zoon van Oscar en van Marguerite Holvoet. Gehuwd te Ardooie op
20 augustus 1955 met Gisèle Lammertin.
S.P.-provincieraadslid voor het district Roeselare van 31.3.1968 tot 7.11.1971
en van 17 .4 .1977 tot 9 .10 .1994 .
Gemeenteraadslid te Roeselare (1.1.1971 - 1.1.1995) .
Secretaris Bureau voor Sociaal Dienstbetoon A.B.V.V. (1958 - 30.9.1973) .
Gewestelijk Vakbondssecretaris voor de sectoren kleding en aanverwante vakken
(1.1.1973 ) en Belgische transportarbeidersvakbond van Midden en Zuid
West-Vlaanderen (1.3.1977). Lid van het plaatselijk en arrondissementeel
bestuur S.P. Roeselare -Tielt. Ondervoorzitter van de Socialistische Harmonie
'Door Strijd naar Kunst' Roeselare. Lid van het Nationaal Comité van de
vakcentrales Kleding en Aanverwante Vakken, Boek en Papiernijverheid,
Belgische Transportarbeidersvakbond. Lid van de Raad van Bestuur en
Directiecomité WITAB (Westvlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en
Bijstand) . Lid van de Raad van Bestuur van IVIO (Intercommunale Vereniging
voor Huisvuilverbranding en Verwerking voor Izegem en Ommeland). Lid van
de Raad van Bestuur en Ondervoorzitter van de Gewestelijke Landmaatschappij
Roeselare-Tielt.
SAGAERT,

189 .
Xavier Albert, kinesitherapeut. Geboren te Kortrijk op 6 september
1957. Zoon van Noël en van Henriette Vanheuverbeke. Gehuwd te Herentals
op 14 maart 1980 met Gerda Bernaerts. Behaalde het graduaat Kinesitherapie
Al, beroepskwalificatie en D-diploma.
S.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 13.12 .1987 tot 24 .11 .1991.
SAMEYN,

190.
Cecile Julienne Louis- Marie, huisvrouw. Geboren te Poperinge op
27 mei 1932. Dochter van Sadi en van Mathilde Van de Boutte.
Gehuwd te Ingelmunster op 20 april 1956 met Maurice Van den Bulcke.
Re gen tes Wiskunde-Wetenschappen.
C .V.P.-provincieraadslid voor het district Izege m van 13.12.1987 tot 24 .11.1991.
2de opvolger senaat Roeselare -Tielt van 13 .10.1985 tot 13.12.1987.
Gemeenteraadslid te Staden (3.1.1983 - 26.4.1985, 3 .1.1989 - 25.5 .1989 en
vanaf2.l.1995) . Voorzitster O .C.M.W. (1.4.1983 - 5.8.1986, 1.4 .1989 3.4.1995 en vanaf 3.4.1995) en O.C.M .W.- raadslid (1.4.1983 - 1.4.1989).
Lid van de 2de Commissie van de Provincieraad. P.I.D .O.: lid algemene vergadering en lid van College van Commissarissen. Lid Raad van Beheer
Bezigheidshome Gits. Commissaris Gaselwest en lid van de Werkgroep
Vrouwenemancipatie. Voorzitster (1973-1992) en ere-voorzitster (1992)
C.M.B .V. Oostnieuwkerke. Secretaris bloedgevers. Bestuurslid bebloemingscomité Oostnieuwkerke. Verantwoordelijke 'Vrouw en M aatschappij' Staden .
ScHABALLIE,
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Lid C.M.B.V., N.C.M.V., K.A.V., Davidsfonds, Ouderraad Chiro.

191.
Johan Antoon Richard, adjunct-inspecteur sociale inspectie.
Geboren te Roeselare op 3 februari 1955. Zoon van Henri en van Angèle
Vanexe. Gehuwd te Lichtervelde op 24 december 1975 met Micheline
Vanderhaeghe. Studies: Al maatschappelijk adviseur.
S.P.-provincieraadslid voor het district Bugge 24.11.1991 tot 9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Torhout (sinds 1.1.1989).
Lid Raad van Beheer CEVI. Lid Raad van Beheer PIDO. Lid Provinciale
Commissie Gezin, lid Provinciale Commissie Milieu. Secretaris Socialistische
gepensioneerden, afdeling Torhout. Lid federaal uitvoerend bestuur S.P. Lid
partijbestuur en ondervoorzitter S.P.-Torhout.
SCHARLAEKEN,

192.
Maria Jozefa Hendrika, zonder beroep. Geboren te Niel op 6 maart
1935. Dochter van Michel en van Alice Vervliet. Gehuwd te Niel op 3 augustus
1957 met JozefVandamme. Volgde moderne humaniora.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 13.10.1985 tot 24.11.1991.
Gemeenteraadslid te Brugge (10.10.1982).
Lid van: de Intercommunale Kustreddingsdienst (13.12.1987), de Algemene
Vergadering W.Z.K. (18.10.1985), de Algemene Vergadering G.O.M.
West-Vlaanderen (18.10.1985), de Provinciale Raad voor Cultuur
(13.12.1987), beheerder (13.12.1987) en commissaris (1985) van P.1.D.O.
Voorzitster C.V.P. Zeebrugge ( 1974) en C.M.B.V. Brugge 'Graag Gedaan' en
'Politiek'. Ere-voorzitster Vrijwillige Bloedgevers Zeebrugge (1970).
Ondervoorzitster Regenboog (1982). Afgevaardigd beheerder 'Kleine Dennen'
Duinbergen (1978) en beheerder 'Zeemanshaard' Zeebrugge (1971).
Lid van het Nationaal Comité voor hulp aan verstandelijk gehandicapten
( 1975 ). C.V.P.-ondervoorzitster Groot-Brugge ( 1976-1988 ).
SERRIEN,

193.
Gilbert Constant Emiel, nijverheidsbediende. Geboren te Gullegem
op 26 september 1938. Zoon van Oscar, burgemeester, en van Marie Louise
Samyn. Gehuwd te Gullegem op 3 augustus 1963 met Laurette Vanhoutte
(+ 25.6.1985). Gehuwd op 3 september 1993 met Michèle Vanden Bulcke.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Menen van 17.4.1977 tot 9.10.1994.
Burgemeester van Gullegem ( 1.1.1971-31.12 .197 6) en van de fusiegemeente
Wevelgem (1.1.1977).
Bestuurslid van tal van sociale organisaties.
SEYNAEVE,

194.
Myriam Joan Charlotte Leonie, ambtenaar bij de Vlaamse Gemeenschap,
administratief hoofdmedewerker Loodswezen te Zeebrugge. Geboren te Gent
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op 10 mei 1948. Dochter van Fernand en van Maria Van Bragt. Gehuwd te
Gent op 5 juli 1977 met Roger Vervaet. Hoofdmonitrice in de Blauwe Distel.
Behaalde het diploma Regentes Huishoudkunde .
P.V.V. -provincieraadslid voor het di strict Brugge sinds 13.12.1987.
V.L.D.-fraktievoorzitster van 1994 tot 1996.
Lid van de Werkgroep Vrouwenemancipatie. Lid van de Raad van Beheer PIDO
en P.M.I.
Lid Provinciale Commissie Volwassenenontwikkeling ( Commissie Vormings- en
Ontwikkelingswerk). Lid van de V.V.P. (Vereniging Vlaamse Provincies) .
Voormalig lid van de Commissie Verkeer, Gezondheid en Welzijn .
Lid Commissie Seniorenbeleid. Lid provinciale werkgroep Basiseducatie ( 1996).
O .C.M .W.-raadslid te Knokke-Heist. Ondervoorzitster sociale commissie in het
O.C.M.W. Lid Raad van Bestuur Sociale Raad Knokke-Heist. Lid politiek
bureau V.L.D.-vrouwen te Brussel (sedert 1992). Lid LVV (1972) .
Lid Willemsfonds (1978). Lid VSOA (1972). Lid P.V.V.-V.L.D -vrouwen.
Waarnemend voorzitster LEG Heist-aan-zee (1994). Plaatsvervangend voorzitster V.L.D.-afdeling Knokke-Heist (1992). Lid van de P.V.V. (1972-1992) .
Lid V.L.D. (sedert 1992). Lid Raad van Beheer Seniorenraad Knokke-Heist
(1995). Lid Raad van Beheer Sociale Raad Knokke-Heist (1995) .
195 .
Jozef Jules Leo (Jos), kinderarts . Geboren te Ieper op
2 december 1930. Zoon van Gerard en van Alice Maréchal. Gehuwd te
Roeselare op 2 mei 1959 met Marie Johanna Rommel.
V.U .-provincieraadslid voor het district Brugge van 17.4.1977 tot 24.11.1991.
Ere-provincieraadslid.
Voorzitter van het Vlaams Kruis, afdeling Brugge (10.6.1964 - 2 .11.1975);
Provinciaal Voorzitter (5.9.1971) en Nationaal Algemeen Voorzitter
(10 .10.1975).
Publiceerde : 'Moderne medische hulpmiddelen tot psychisch gezond leven bij
het kind', in : Verplegenden en Gemeenschapszorg, 1963; 'De psychologische
benadering van het kind in het ziekenhuis', in: idem, 1975;
'The Wolf-Hirschhorn-syndrome, Deletion of the short arm of chromosome 4',
in : Acta Pediatr. Belg., 1979 ; 'Psycho-familiale en psycho-sociale achtergronden
bij het ongevalsgebeuren bij kinderen', in: Het Vlaams Kruis, tweemaandelijks
tijdschrift, 1988 .
SPEYBROUCK,

196.
Julianus Roger Maurits Corneel, afgevaardigd-bestuurder scholengroep
Moorslede- Ledegem, directeur Middenschool Moorslede. Geboren te
Oudergem op 31 juli 1942. Zoon van Roger en van Isabelle Tahon . Gehuwd te
Brussel op 2 juli 1966 met Marie Meert. Behaalde het diploma regent Frans-Geschiedenis-Engels (1964) . Houder van de akte van bekwaamheid Directeur
Secundair Onderwijs.
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P.V.V./V.L.D.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 13.10.1985 tot
9.10.1994.
Gemeenteraadslid en fractieleider P.V.V./V.L.D. te Zwevegem (1982-1.1.1995).
197.
Roger Frans Frederic, landbouwer. Geboren te Deerlijk op 30 maart
1933. Zoon van Alfred en van Clara Van Ryckegem. Gehuwd te Deerlijk op
2 augustus 1965 met Maria Laverge.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Harelbeke sinds 7.11.1971.
Gemeenteraadslid van Deerlijk, schepen (15.1.1965 - 31.12.1976) en
burgemeester (sinds 1.1.1977).
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Intercommunale Maatschappij voor
Openbare Gezondheid.
TERRYN,

198.
Simone Juliana Eugenie, ambtenaar (gepensioneerd 31.3.1990).
Geboren te Brugge op 30 november 1929. Dochter van Camiel en van Maria
Deblaere. Gehuwd te Sint-Andries op 4 september 1958 met Andreas Mertens
(promotor Zeebrugge diepzeehaven). Volgde R.M.S. te Brugge (1946).
Bijscholingen bij het Ministerie van Openbare Werken (1982, 1984).
Agalev-provincieraadslid voor het district Brugge van 13.12.1987 tot
9.10.1994. Fractieleidster en lid van Centrale Commissie van de Provincieraad
(eind 1991- eind 1994).
Lid van de beheerraad van P.I.H. en P.T.I. (tot eind 1991). Lid Commissie
Openbaar Bibliotheekwerk. Lid Uitvoerend Bureau van de Provinciale Raad
Cultuur. Lid Werkgroep Emancipatiebeleid. Lid Provinciale Jeugdraad.
Lid Provinciale Adviescommissie Bijzondere Jeugdzorg. Lid Provinciale
Commissie voor Behoud en Bescherming van het Westvlaams Molenpatrimonium. Lid v.z.w. Monumentenwacht West-Vlaanderen. Lid v.z.w.
Westvlaamse Brandweerschool. Stemgerechtigd afgevaardigde bij de v.z.w.
Vlaamse Vereniging van Provincies.
IJverde vooral voor ecologisch waterbeheersingsbeleid en voor een
democratische provinciale besluitvorming, vooral inzake personeelsbeleid en
ruimtelijke ordening (inzonderheid het Westvlaams Structuurplan).
'T KINDT,

199.
Maurice Léon Cornelius, onderstationschef N.M.B.S. Geboren te
Poperinge op 23 juni 1941. Zoon van Paul en van Jeanne Lava. Gehuwd te
Poperinge op 6 juni 1964 met Nicole Thery. Volgde lager middelbaar onderwijs
en drie jaar verdere beroepsopleiding N.M.B.S.
S.P.-provincieraadslid voor het district Harelbeke sinds 13.11.1985.
SP-gemeenteraadslid te Harelbeke.
Commissaris W.V.E.M., lid Gavercommissie en Molencommissie. Afgevaardigde
en bestuurder Bouwmaatschappij 'Mijn Huis' Harelbeke. Lid dagelijks bestuur
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Intercommunale Leiedal. Lid federaal S.P.-bestuur Arrondissement Kortrijk.
Secretaris A.C .O .D.-spoor afdeling Harelbeke-Waregem, bestuurslid A.C.O.D
intersectorieel afdeling Harelbeke-Waregem, lid Gewestelijk Uitvoerend Bureau
West-Vlaanderen A.C.O.D-spoor en vertegenwoordiger A.C.O.D.-spoor in de
Gewestelijke Commissie voor Sociale Zekerheid N .M.B.S. Lid plaatselijke
kaarters- en wielertoeristenclubs. Erelid Socialistisch Turn- en Trommelkorps.
Lid vriendenkring Rijksonderwijs Harelbeke.
200.
Marguerite, bediende. Geboren te Brugge op 14 oktober 1942.
Gehuwd te Sint-Andries op 14 oktober 1966 met Guido Lefebure.
C.V.P. -provincieraadslid voor het district Brugge tot 13 .12.1985 .
Verbondssecretaris K.A.V. Brugge tot op heden.
TRIOEN,

201.
Eddy Charles, industrieel ingenieur, leraar. Geboren te Oostende op
27 januari 1940 . Zoon van Albert en van Yvonne Vanslembrouck. Gehuwd te
Oostende op 28 oktober 1964 met Lina Simoens . Behaalde na de humaniora
Latijn-Wiskunde het diploma Industrieel Ingenieur Elektriciteit.
S.P. -provincieraadslid voor het district Oostende sinds 13.10.1985 .
Schepen Stad Oostende (sinds 2.1.1995) .

TULPIN,

202.
Anny Germaine Marthe, huisvrouw. Geboren te Oostende op
9 maart 1935. Dochter van Roger en van Germaine Vandenbogaerde.
Gehuwd te Oostende op 13 september 1978 met Roland AJ!ein . Volgde
handelsstudies A2-boekhouding - secretariaat.
Agalev-provincieraadslid voor het district Oostende van 13.12 .1987 tot
9.10.1994.
Lid Agalev, K.A.V., B.G.J.G., B.N.V.R., V.I.B ., H .M.G. en V.E.L.T.

VANBRANTEGHEM,

203.
Wilfried Jozef, Algemeen secretaris Stichting Algemeen Nederlands
Congres v.z.w. (1984-1994); Hoofd dienst Sensibilisering (bestuur Informatie)
Vlaamse Milieumaatschappij. Geboren te Brugge op 5 juni 1959. Zoon van
Remi en van Angèle Vanhaecke . Gehuwd te De Haan op 23 augustus 1986 met
Hilde Vanroose. Licentiaat Germaanse Filologie (RUG) en licentiaat Pers- en
Communicatiewetenschappen (RUG) .
V.U.-provincieraadslid voor het district Oostende van 21.4.1994 tot 9.10.1994
in opvolging van Christian Lambert, en opnieuw sinds 9 .10 .1994. Fractievoorzitter sinds 21.5.1995.
Fractieleider 'Samen 2000' (1988) en gemeenteraadslid te De Haan.
Lid Commissie Leefmilieu. Lid van de Provinciale Raad voor Cultuur. Lid van
de Commissies Onderwijs, Dramatische Kunst, Archeologie, Geschiedenis en
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Volkskunde, Vormings- en Ontwikkelingswerk, Taal & Letteren en Buitenlandse
Betrekkingen (waarnemer). Lid algemene vergadering Regionaal Instituut voor
Samenlevingsopbouw. Lid adviescommissie Domein Raversijde. Lid Provinciale
Adviescommissie Gehandicapten. Lid Provinciale Commissie Gezondheidszorg.
Lid Provinciale Commissie Gezin. Lid Provinciale Jeugdraad. Lid Provinciale
Commissie Openbaar Bibliotheekwerk. Lid Provinciale Commissie Archeologie,
Geschiedenis en Volkskunde. Lid (plaatsvervangend) Commissie Muziek.
Lid Commissie Taal en Letteren. Lid (plaatsvervangend) Commissie Beeldende
Kunst. Lid Commissie Dramatische Kunst. Lid Commissie Vormings- en
Ontwikkelingswerk voor Volwassenen. Lid Provinciale Zeevisserijcommissie.
Lid Provinciale Raad voor Cultuur - Uitvoerend Bureau en Plenaire vergadering.
Lid Raad van Beheer Monumentenwacht West-Vlaanderen. Lid van de Vaste
Gemengde Commissie ter Uitvoering van het Belgisch-Nederlands Cultureel
verdrag (sinds 1987). Lid van het Comité voor Buitenlands Cultureel Beleid en
van het curatorium van het Nederlands Gesprekscentrum. Hij publiceerde
artikelen en boeken en gaf enkele opgemerkte toespraken. Hij gaf lezingen aan
verschillende onderwijsinstellingen en universiteiten in Vlaanderen en
Nederland. Op 11.2.1995 kreeg hij van de 'Beweging voor de Verenigde Staten
van Europa' de titel van 'Europees Senator'. Op 2 juli 1996 verleende de
Nederlandse Koningin hem de titel van Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
204.
Rudi Robrecht, maatschappelijk assistent. Geboren te Menen op
9 september 1953. Zoon van Roger en van Simonne Wullaert. Gehuwd te
Lauwe op 15 maart 1977 met Linda Derynck. Behaalde na technisch onderwijs
het diploma maatschappelijk assistent.
S.P.-provincieraadslid voor het district Menen van 13.12.1987 tot 24.11.1991.
Schepen te Menen (1.1.1989 - 31.12.1994); gemeenteraadslid sinds 1.1.1995.
Lid Dagelijks Bestuur 'Leiedal'. Lid Algemene Raad (sinds 1984). Voorzitter
Bouwmaatschappij 'Eigen Haard is Goud Waard' Lauwe. Voorzitter R.B.S.
Lauwe. Lid V.F.G.Z., afdeling Lauwe.
VANDAMME,

205.
Filiep André, landbouwer. Geboren te Wervik op
van Anthime (OCMW-lid te Wervik) en van Simonne
Zoon
8 december 1952.
Vandeputte. Gehuwd te Wervik op 19 mei 1978 met Martine Deceuninck.
Studies: humaniora Latijn-Wiskunde (tot Poësis); A2 Landbouw.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Ieper sinds 9.10.1994.
VANDECANDELAERE,

206.
Luc Omer André Jozef, handelaar. Geboren te Beernem op
19 juli 1946. Gehuwd te Oostkamp op 6 april 1973 met Antoinette Himpens.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 24.11.1991.
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207.
Herwijn, zaakwaarnemer. Geboren te Lauwe op 25 februari
1934. Zoon van René en van Rachel Delaere. Gehuwd te Lauwe op 5 juni 1960
met Maria Vergaerde. Doctor in de Rechten, licentiaat Notariaat, kandidaat
Economische Wetenschappen.
V.U.-provincieraadslid voor het district Menen van 1.10 .1973 (in opvolging van
de ontslagnemende Wilfried Vanholme) tot 13 .12.1987. Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid voor de V.U. te Lauwe (1970-1976) en nadien in
Groot-Menen (vanaf 1977). Was eveneens vanaf 1977 schepen in Menen.
Arrondissementeel voorzitter van de V.U. Menen.
VANDENBULCKE,

208.
Pol Hendrik Achiel, vormingswerker en verbondssecretaris
K.B.G. Geboren te Kortrijk op 17 juni 1950 . Gehuwd te Brugge op 17 februari
1979 met Els Walleyn. Studies: gegradueerde orthopedagogiek en postgraduaat
groepsdynamica.
C.V.P. -provincieraadslid voor het district Roeselare sinds 9.10.1994.
Lid commissie seniorenbeleid West-Vlaanderen . Lid Raad van Beheer Provinciaal
Bezigheidshome ' De Waai berg'. Voordrachtgever diverse sociaal-culturele verenigingen. Lid raad van Beheer K.S .A. West-Vlaanderen.
Diverse lidmaatschappen.

VANDENBULCKE,

209 .
Marcus Jules Leo Yvo, notaris . Geboren te Diksmuide op
16 april 1950 . Zoon van Karel (provincieraadslid van 1949 tot 1954) en van
Cecile Houdmondt. Weduwnaar eerste huwelijk met Marijke De Groote
( + 1990). Gehuwd te Koksijde op 17 februari 1993 met Griet Van Waes .
Licentiaat Rechten (RUG 1973). Licentiaat Europees Recht (RUG 1974).
Licentiaat Notariaat (VUB 1974) . Master of Laws (University of Exeter, U.K.,
1975) .
V.L.D .-provincieraadslid voor het district Veurne sinds 9.10.1994.
Eerste opvolger Kamer van Volksvertegenwoordigers (sinds 1995) .
Gemeenteraadslid te Koksijde (1982 - 1994) en Burgemeester (sinds 1995)
VANDEN BusscHE,

210.
Arnand Antoon, leraar. Geboren te Gent op 31 juli 1935.
Zoon van Ferdinand en van Maria Van Heuverbeke. Gehuwd te Waregem op
20 juli 1961 met Jeannine Seyns. Licentiaat Germaanse Filologie en
geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs. Docent Hantal Kortrijk.
V.U.-provincieraadslid voor het district Harelbeke van 8.11.1981 tot 13.10.1985 .
Senator-opvolger (13.12.1987 - 11.1991).
Gemeenteraadslid te Waregem (1982 -1986 en 1993 -1994) . O.C .M .W.-raadslid
Waregem (1977-1983 en 1988 -1994). Fractievoorzitter V.U. binnen kartel
'De Eendracht' in de Gemeenteraad te Waregem .
VAN DEN HENDE,
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Was lid van de 2de Commissie van de Provincieraad, Gavercommissie,
Commissie Vormings- en Ontwikkelingswerk voor Volwassenen en Bestuurscommissie PTI- Kortrijk.
211.
Didier Gilbert Henri, directeur Basisschool van het
Gemeenschapsonderwijs; sedert 1988 achtereenvolgens gedetacheerd bij
minister L. Van den Bossche, P. Chevalier, ARGO-voorzitter P. Steenhaut en
sedert 1.10.1991 bij staatssecretaris E. Derycke. Geboren te Izegem op
14 november 1945. Zoon van Georges en van Antoinette Vankeirsbilck.
Gehuwd te Izegem op 16 augustus 1968 met Christa Bruyneel. Studies :
HSO afdeling economische; akte van onderwijzer; brevet directeur basisonderwijs.
S.P.-provincieraadslid voor het district Izegem sinds 24.11.1991. Quaestor
(vanaf november 1994).
Gemeenteraadslid te Izegem (sinds 4.3.1985). Lid provinciaal S.P.-bestuur
(sinds 1992). S.P.-ondervoorzitter afdeling Izegem.
Bestuurder Izegemse Bouwmaatschappij (voorzitter sinds 25.1.1995).
Bestuurder WIH. Lid Raad van Beheer Provinciaal Bezigheidshome Gits.
Bestuurder VVP. Voorzitter Turnkring 'Rode Ster' v.z.w. Voorzitter I.V.A.C.
(Izegemse Vrijetijds Atletiek Club). Lid Raad van Beheer 'Vereniging voor
Openbaar Groen' v.z.w. Lid Stedelijke Commissie Financiën, Verkeer, Openbare
Werken. Comité Externe Relaties. v.z.w. Sportcentrum.
VANDEPUTTE,

212.
Gabriël Leon Camiel, gepensioneerd nijveraar. Geboren te
Deurle-Latem op 27 juli 1929. Zoon van Richard en van Alma Bekaert.
Gehuwd te Koekelare op 24 april 1953 met Jeanne Marcus. Studies: Koninklijk
Atheneum Gent ( 1942-1948); militaire loopbaan Zeemacht: brevethouder
navigatieschool Den Helder, Nederland ( 3 jaar); beroepsmilitair Zeemacht
(1948-1955). Uitbater van een industriële wasserij-droogkuis gedurende 35 jaar.
P.V.V./V.L.D.-provincieraadslid voor het district Diksmuide van 1971 tot 1973
en van 21.11.1991 tot 9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Koekelare (sedert 1.1.1965), burgemeester
(1.5.1986-1.6.1994), eerste schepen (1972-1976, 1983-1986 en 1994-1995).
Lid van verscheidene commissies.
Voorzitter P.V.V.- Koekelare ( 1961-1991). Arrondissementeel bestuurslid
P.V.V./V.L.D. (sedert 1961) en kantonnaal (1959-1993). Stichter
P.V.V.-vrouwen (1964), stichter P.V.V.-ouderen (1964) en stichter
P.V.V.-jongeren (1965). Houder van de 'Medaille Erkentelijkheid' van de P.V.V.
VAN DER CRUYSSEN,

213.
Patrick Rudy, leraar. Geboren te Roeselare op 5 januari 1949.
Zoon van Maurice en van Anna Louage. Gehuwd te Dadizele op 6 april 1973
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met Chantal Tallaire. Behaalde na het Hoger Secundair Onderwijs in het
Koninklijk Atheneum te Menen het aggregaat Lager Secundair Onderwijs
(regentaat) Wiskunde-Fysica-Economie.
S.P.-provincieraadslid voor het district Roeselare van 13.10 .1985 tot 24.11.1991
en van 9 .10.1994 tot 28.6.1995.
Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers vanaf 28.6.1995.
Gemeenteraadslid te Ledegem (1971 -1976), schepen van jeugd, sport en
financiën (1977-1982) en gemeenteraadslid (1983-1988), burgemeester
(sinds 1989).
Lid beheerraad P.I.H. (1985-1991 en sinds 1995) en voorzitter 2de Commissie
van de Provincieraad (1987-1991), voorzitter 3de Commissie (sinds 1994) . Lid
Regionale Commissie Ruimtelijke Ordening (sinds 1987) . Voorzitter Culturele
Centrale Ledegem (sinds 1978). Voorzitter-secretaris Oudercomité Rijksbasisschool Ledegem ( 1978 -1994). Voorzitter-secretaris judoclub Sint-ElooisWinkel (1978-1983). Ondervoorzitter S.P.-federatie Kortrijk-Roeselare-Tielt
(sinds 1993 ).
214.
Geert Roger, ambtenaar (technicus). Geboren te Wevelgem op
28 augustus 1960 . Zoon van Michel en van Marie-José Candaele. Gehuwd te
Wevelgem op 5 juni 1992 met Rika Vandaele. Studies: Hoger secundair:
A2 Elektronica en technisch hoger onderwijs van het korte type (specialisatie:
klimatisatie ).
Agalev-provincieraadslid voor het district Menen van 17 .2.1994 tot 9.10.1994
in opvolging van Johan Dezutter. Lid van VELT, Plan International.

VANHAUWAERT,

215.
Willy Eugeen Cornelius, bediende R.T.T. Geboren te Ramskapelle
1938 . Zoon van André en van Magdalena Verhaeghe . Gehuwd
november
op 9
te Adinkerke op 5 augustus 1967 met Jacqueline Clauw.
S.P.-provincieraadslid voor het district Veurne van 13 .12 .1987 na afstand van
Marcel Gesquiere (die volksvertegenwoordiger werd) en sinds 24 .11 .1991.
Gemeenteraadslid (1.1.1971 - 31.12.1982) en schepen te De Panne
(2.1.1983); burgemeester (sinds 1.1.1995).
VANHESTE,

216 .
Jeanne, gepensioneerde. Geboren te Bredene op 26 december
1922.
S.P.-provincieraadslid voor het district Oostende van 8.11.1981 tot 13.12.1987.
Gemeenteraadslid te Ettelgem (1964-1970) en burgemeester (1970-1976).
Gemeenteraadslid te Oudenburg ( 1977 -1994).

VANHOOREN,

462

• Hoofdstuk 2 / Provin cieraadsleden en leden van de Bestendige Deputatie

217.
Oswald Alois Cornelius, advocaat. Geboren te Poperinge op
21 september 1933. Zoon van Maurits en van Margriet Pillaert. Gehuwd te
Bree op 22 oktober.1965 met Elisabeth Kesters.
S.P.-provincieraadslid voor het district Diksmuide van 17.12.1978 tot 28.2.1980
(ontslag).
Gemeenteraadslid van Diskmuide (1.1.1971 - 1.1.1983 en sinds 1.1.1989),
schepen en eerste schepen (1.1.1983 - 1.1.1989).
Lid van de Lokale Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (LORGO)
Diksmuide.
VANLERBERGE,

218.
Georges Achiel, handelaar. Geboren te Sint-Michiels op
14 december 1927. Zoon van Jules en van Augusta Logghe. Gehuwd te
Beernem 21 februari 1952 met Lucrèce Lootens.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 7.11.1971 tot 8.11.1981.
Afgevaardigde beheerder W.I.T.A.B. (1971-1983). Lid Westvlaamse
Brouwersbond. Lid beheerraad C.V. Boudewijnpark, N.V. Zilverpand,
N.V. Alberthal. Afgevaardigd beheerder N.V. V.A.M.A.R.

VAN MAELE,

219.
Claude Frans Leon, advocaat. Geboren te Kortrijk op 16 juli
1969. Zoon van Michel en van Odette De Clercq. Licentiaat in de Rechten.
V.L.D.-provincieraadslid voor het district Kortrijk sinds 9.10.1994. Fractiesecretaris.
Gemeenteraadslid te Anzegem ( sinds 2.1.1995).
Lid College van Commissarissen Leiedal. Lid Algemene Vergadering RISO.
Lid Provinciale Commissie Bejaardenbeleid. Lid Provinciale Jeugdraad.
VAN MARcKE,

220.
Charles Odiel Louis, schooldirecteur. Geboren te Koksijde op
16 januari 1940. Zoon van Alex en van Maria Sabbe. Gehuwd te Ploegsteert op
22 december 1964 met Liliane Sauvage.
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Oostende van 8.11.1981 tot
13.10.1985.
Gemeenteraadslid te De Haan (1970). Schepen (1983). Eerste Schepen, met als
bevoegdheden (nieuwe legislatuur) : cultuur en bibliotheekwezen, sport,
recreatie en reddingsdienst, onderwijs, personeel, inspraak en informatie,
huisvuil- en afvalverwerking, ontwikkelingshulp. Voorzitter beheersorgaan
gemeentelijke openbare bibliotheek:. Voorzitter gemeentelijke redactieraad.
Lid dagelijks bestuur gemeentelijke sportraad. Lid dagelijks bestuur
gemeentelijke cultuurraad. Lid inrichtende macht gemeentelijke basisschool en
participatieraad.
Voorzitter Liberale Sociale Werken te De Haan. Lid directiecomité NBO
VANMASSENHOVE,
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(Intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking Brugge en Ommeland).
Lid raad van bestuur VLOR (Vlaamse Onderwijsraad), afdeling BBO . Lid raad
van bestuur VOOP (Vlaams Onderwijs Overleg Platform) . Lid raad van bestuur
VONAC (Vlaams Onderwijs Navormingscentrum). Lid raad van bestuur vzw
Jeugdzorg. Lid raad van bestuur HISS - HIPPRO te De Haan (Hoger Instituut
Sociale Studiën/ Hoger Instituut Public Relations en Onthaal).
221.
Ivan François Marguerite, zaakvoerder St. Patrickscars
Blankenberge (tot 1990 ook hotelier). Geboren te Dendermonde op 25 maart
1933. Zoon van Jozef. Gehuwd te Blankenberge op 25 september 1954 met
Lisette Strobbe.
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Brugge van 8 .11.1981 tot 13 .10 .1985 .
Gemeenteraadslid te Blankenberge ( tot einde 1994 ).

VAN MOORTER,

222 .
Geert Johan, opvoeder. Geboren te Waregem op 22 april 1956.
Zoon van Gerard en van Paula Dedoncker. Gehuwd te Ledegem op 1 juli 1977
met Nicole Schoutteten . Volgde Hoger Middelbaar.
Agalev-provincieraadslid voor het district Menen van 13.12.1987 tot
24.11.1991.
VANNESTE,

223.
Rudi Jacky Romain André, advocaat. Geboren te Torhout op
21 maart 1947. Zoon van André, gemeenteraadslid, en van Alice Demeyer.
Gehuwd te Wingene op 20 juli 1970 met Marleen Anseeuw.
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Brugge van 17.12.1978 tot 8.11.1981.
Gemeenteraadslid en schepen van Torhout (1.1.1977 - 31.12.1982 en sinds
1984).
Gewezen bestuurslid Teledienst-Torhout. Lid beheerraad KM-Torhout (1992) .
Bestuurslid en gewezen voorzitter V.L.D.-Torhout. Bestuurslid DES-Torhout,
'Vernieuwing' . Gewezen scheidsrechter KBVB. Voorzitter HAC Atletiekclub.
Beheerder N.V. Eigen Bouw.

VANNESTE,

224.
Luc André Jozef Johan, leraar. Geboren te Tielt op
23 april 1958 . Gehuwd te Tielt op 15 juli 1989 met Christine De Deygere .
Regent wiskunde.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Tielt sinds 24.11.1991.
Gemeenteraadslid te Tielt (sinds 1.1.1989) en schepen (sinds 1.1.1995).
Lid Raad van Beheer WIER. Voorzitter lste Commissie van de Provincieraad
( sociale zaken).

VANNIEUWENHUYZE,
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225.
Raynier Ghislain André Marie, bestuurder vennootschappen. Geboren te Brussel op 17 december 1934. Zoon van Hubert en van
Hélène du Sart de Bouland. Gehuwd te Brussel op 17 april 1961 met Anne
't Serstevens. Behaalde het diploma doctor in de rechten (Leuven 1960) en
licentiaat in de economische wetenschappen ( Leuven 1961).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 17.4.1977 tot 8.11.1981.
Gemeenteraadslid van Beernem (1.1.1977 - 1989).
Kabinetsattaché van de minister van financiën ( 1965 ), adviseur ( 1969) en
kabinetschef ( 1972) van de staatssecretaris voor streekeconomie.
Reserve-officier luitenant ter zee - eerste klasse. Voorzitter Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (G.I.M.V.). Voorzitter Raad van Bestuur
N.V. Barco.

VAN ÜUTRYVE D'YDEWALLE,

226.
Marc Rector, produktiecontroleur. Geboren te Beernem op 5 mei
Noël en van Mariette Stevens. Gehuwd te Brugge op 30 april
van
1962. Zoon
1986 met Sonja Hoedt. Studies: A3-A2 Elektronica.
Agalev-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 9.10.1994.
Lid van de Provinciale Commissie voor Archeologie, Geschiedenis en
Volkskunde.
Agalev-secretaris Groot-Beernem (1.1.1992 - 9.10.1994).

VANPAEMEL,

227.
Walter Camiel August, landmeter. Geboren te Beernem op
11 september 1938. Zoon van Achiel en van Adronie Lava. Gehuwd te Beernem
op 17 juli 1964 met Annette Saelens. Studies: tuinbouwtechnicus; koloniaal
landbouwtechnicus; meetkundig schatter van onroerende goederen (landmeter).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge sinds 24.11.1991.
Gemeenteraadslid te Oedelem (1.1.1971 - 31.12.1976), schepen te Beernem
(1.1.1977 - 31.12.1994) en burgemeester (sinds 1.1.1995).
Lid van de Raad van Beheer vzw Westvlaamse Vereniging Vrije Tijd (sinds
1992). Lid raad van bestuur vzw Westvlaams Observatie- en Therapeutisch
Centrum 'De Berkjes' (sinds 1992). Lid raad van bestuur WITAB (sinds 1995).
Lid raad van bestuur Westvlaamse Politieschool (sinds 1995).

VAN PARIJS,

228.
Daniël Luc, adviseur-psycholoog. Geboren te Roeselare op
27 december 1948. Zoon van Maurice en van Alice Debruyne. Gehuwd te
Meulebeke op 12 juli 1974 met Henriette Vervelghe. Behaalde na de humaniora
(economische) het diploma licentiaat psychologische en pedagogische
wetenschappen ( R. U. G.).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Tielt van 13.12.1987 tot 24.11.1991.
Volksvertegenwoordiger (sinds 26.5.1994).

VANPOUCKE,
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Eerste schepen van Meulebeke (1983-1984) en burgemeester (sinds 1985).
Lid Algemene Vergadering v.z.w. Mivalti Tielt, lid beheerraad 'Ic Poghe' en
voorzitter 'V.I.L.O.' Meulebeke. Provinciaal, arrondissementeel en plaatselijk
C.V.P.-bestuurslid. Voorzitter K.V.G. Meulebeke en secretaris K.F.C.
Meulebeke .
229.
Pieter Rector Rosalia, bediende. Geboren te Izegem op 8 februari
1914. Zoon van Frans en van Josephine Simons. Gehuwd te Antwerpen op
31 oktober 1936 met Eisa Gandry. Overleden te Izegem op 21 juli 1982.
S.P.-provincieraadslid voor het district Izegem van 11.4.1954 tot 8.11.1981.
Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Izegem (1.1.1952), schepen (1971-1976). Ereschepen van
de Stad Izegem.
Gewezen vakbondssecretaris 'Voeding en Transport' Midden en Zuid
West-Vlaanderen. Lid van de beheerraad Izegemse Bouwmaatschappij.
Lid beheerraad W.V.E.M. Bestuurslid verscheidene stedelijke raden en
commissies. Erevoorzitter S.P. Izegem. Ere-bestuurslid en/of bestuurslid van
alle socialistische verenigingen te Izegem. Medestichter van de v.z.w.
'Vriendenkring Rijksscholen Izegem' in 1952, met medailles van 25 en 30 jaar.
Oud-strijder 1950-1945 - Lid N.S.B. Drager van volgende burgerlijke en
militaire eretekens: Officier in de Leopoldsorde, Ridder in de Leopoldsorde,
herdenkingsmedaille 1940-1945, medaille strijder 1940-1945, erkentelijkheid
commissariaat generaal van de regering, ministerie van Nationale Voorzorg 2de
en lste klasse, ereteken van de arbeid eerste klasse, burgerlijke medaille eerste
klasse, zilveren stadsmedaille.
VAN STAAY,

230.
Franz Maria Alfons, advocaat. Geboren te Kortrijk op
25 februari 1935, Zoon van Eugeen en van Marie-Louise Van de Kerckhove.
V. U. -provincieraadslid voor het district Kortrijk van 17.12.1978 tot 8.11.1981.
Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Vlaamse Raad
(8.11.1981 - 13.12.1987).
Lid van Commissie voor Onderwijs- en Wetenschapsbeleid en Cultuur,
Tewerkstelling en Sociaal Beleid, Problemen inzake Handels- en Economisch
Recht. Plaatsvervangend lid van de Commissie Begroting, Afstamming en
Adoptie, Comptabiliteit, Justitie, Financiën, Bedrijfsleven, Landbouw en
Middenstand.
Gemeenteraadslid (1.1.1965 - 31.12.1976) en schepen (1.1.1971 - 31.12.1976)
van Heule. Gemeenteraadslid Groot-Kortrijk (1.1.1977). Lid van de
beheerraden van de v.z.w. 'Vliegveld Kortrijk-Wevelgem' (1.1.1971 31.12.1976) en 'het Westvlaams Theater Antigone' te Kortrijk. Ondervoorzitter
van de beheerraad v.z.w. 'Zwembad-Sporthal Heule' (1973). Bestuurslid
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia-Heule, voorzitter 'Vlaamse !(lub-Heule' en
VAN STEENKISTE,
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feestcomité 'Tineke van Heule' ( 1971-1979).
Publiceerde : 'Franz Kafka een aanleiding', in : Rechtskundig Weekblad,
1969-1970, p. 1025 e.v.
231.
Werner Michiel Alfons, drukker-letterzetter. Geboren te Lendelede op
9 maart 1939. Gehuwd te Ingelmunster op 3 augustus 1968 met Lisette
Delaere.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Izegem vanaf 17.4.1977.
Lid van de Bestendige Deputatie van 1980 tot 1981 en opnieuw sinds 1985.
Bevoegdheden als gedeputeerde : algemeen beleid, juridische aangelegenheden,
valorisatie intermediair bestuur, welzijn, huisvesting en gezondheidszorg,
ontwikkelingssamenwerking, economie, verzekeringen, informatie en pers.
Kabinetsmedewerker Ministerie Leefmilieu en Kunstonderwijs ( 1981-1985 ).
Gemeenteraadslid te Izegem en burgemeester (1977-1980) en opnieuw
gemeenteraadslid (1983-1985).
KAJ-gewestleider en verbondsvoorzitter arrondissement Roeselare-Tielt
( 1957-1960). KAJ-propagandist ( 1960-1963). Lekenhelper internationale KAJ
in Malawi (Afrika) (1963-1968). KWB-propagandist (1968-1972). Voorzitter
ACW-Izegem (1971-1989). Adjunct-arrondissementeel ACW-secretaris
(1972-1980). Gewestleider KWB (1972-1986). Voorzitter Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond (Tijdschrift 'Vlaanderen'). Voorzitter G.O.M.-WestVlaanderen. Voorzitter W.I.E.R. Voorzitter PIDO. Voorzitter Provinciaal
Bezigheidshome Gits.

VENS,

232.
Erik Lucien Joseph, leraar. Geboren te Tielt op 6 april 1945.
Zoon van Georges en van Maria De Decker. Gehuwd te Assebroek op 9 juli
1971 met Monique Van Deile.
Agalev-provincieraadslid voor het district Brugge van 8.11.1981 tot
13.12.1987. Fractieleider Agalev.
Agalev-opvolger voor de Brugse gemeenteraad (1995 ).
Lid van Groen v.z.w. (tot 1979), Toneelkring 'Kunst Adelt' Steenbrugge
(1966), Basisgroepen West-Vlaanderen (1978), Bond Beter Leefmilieu (1980),
B.N.V.R. (1985), Greenpeace (1986), Vaka (1980). Lid Minara B (1992)
(Brugse Milieu- en Natuurraad).

VER EECKE,

233.
Hubert Aimé Emma, bediende. Geboren te Brugge op 24 mei
1928. Gehuwd te Sint-Kruis op 25 september 1954 met Rose Vandooren.
Vlaams Blok-provincieraadslid sinds 24.11.1991.
Lid van de Provinciale Commissie Vormings- en Ontwikkelingswerk met
Volwassenen.

VERHELST,
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234.
Roger Georges, bediende. Geboren te Harelbeke op 5 april 1934;
Zoon van Alfons en van Martha Degroote. Gehuwd te Harelbeke op 2 maart
1957 met Julia Roelant.
S.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 26.3.1961 tot 1965 en voor
het district Harelbeke van 23.5.1965 tot 13.10.1985. Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Harelbeke (22.1.1965 - 31.12.1976) en Groot-Harelbeke
(2.1.1977) en eerste schepen (1.3.1971).
Secretaris Bond Moyson .
VERHELST,

235.
Gustaaf Renaat (Staf), rijksambtenaar. Geboren te Kortrijk op
2 januari 1920. Zoon van Elie en van Helena Goethals. Gehuwd te Ieper op
4 april 1942 met Simonne Yvonne Labaere. Studies: lager onderwijs 4de graad.
S.P.-provincieraadslid voor het district Ieper van 7.11.1971 tot 1974 (in de
plaats van Albert Deconinck, provincieraadslid 1954-1961, die in 1971 opnieuw
verkozen werd maar aan zijn mandaat verzaakte) en van 14 .4 .1977 tot
13 .10.1985. Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Ieper (1.1.1965 - 6.6.1988, vrijwillige ontslagneming) .
Bestuurslid A.C.O.D.-afdeling Ieper vanaf de stichting in 1945 tot 1994.
Privé-secretaris van de Minister (1968-1971) en de Staatssecretaris (1972-1973)
van de Huisvesting en van het Gezin Gustave Breyne en diens kabinetssecretaris
(1972-1973) . Secretaris (B.)S .P.-afdeling Ieper (1.2.1971 - 10.2.1984) en
secretaris Centraal Comité Groot-Ieper (1.9.1976 - 30.4.1994). Lid van de
Provinciale Commissie voor Volksgezondheid (1973 - 13.10.1985).
Medestichter en secretaris van de Drurnband-Majorettenkorps Edgard Messiaen
te Ieper (1.10.1965 - 31.3.1983). Regionaal los medewerker aan de kranten
Vooruit en Volksgazet (1960-1980) en weekblad Voor Allen (1960-1985).
Medestichter van de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 'De Zuid-Westhoek'
met zetel te Ieper en bestuurslid (van de oprichting op 14.10.1968 tot
31.12.1994). Secretaris van de heemkundige kring 'Iepers Kwartier' en
medewerker aan het gelijknamige tijdschrift. Lid van de Raad van Bestuur van
de Stedelijke Culturele Raad Ieper (1989 - eind 1994) . Publiceerde onder meer:
genealogische studies over de stam Verheye ( 1977) en over de stam Labaere
( 1984); studies over het Iepers dialect onder de titel "Yperlienk je stertje
stienkt ... " ( 1991); bijdrage tot de geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs
in Ieper ('Stadsjongensschool de Looie') ( 1995 ). Behaalde de stedelijke prijs
voor cultuurhistorische monografie (aanmoedigingspremie) met zijn studie over
de rivier 'De Ieperlee' (1991).
VERHEYE,

236.
Joris Frans, secretaris-zaakvoerder Sociale Bouwmaatschappij
H.M.W.V. Roeselare. Geboren te Poperinge op 5 mei 1942 . Zoon van Robert
en van Elisabeth Delboo. Gehuwd te Poperinge op 26 oktober 1966 met

VERHULLE,
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Mariette Vanwildemeersch. Industrieel Ingenieur Chemie.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Tielt van 21.11.1991 tot 9.10.1994.
Gemeenteraadslid te Ruiselede (sinds 1.1.1989).
Bestuurder Gaselwest Roeselare. Commissaris Provinciaal Bezigheidshome Gits.
Ondervoorzitter ACW Roeselare-Tielt. Beheerder v.z.w. CLV Roeselare- Ieper.
Beheerder Vakantiegenoegens Roeselare. Lid Provinciaal ACW-bestuur.
Lid Provinciaal Comité Wooncultuur.
237.
Willy Gerard, verzekeringsagent. Geboren te Moeskroen op
9 januari 1936. Zoon van Albert en van Marguerite Beernaert. Gehuwd te
Izegem op 17 juli 1958 met Jenny Nuyttens. Volgde Lager Onderwijs en
meerdere avondopleidingen, heeft diverse getuigschriften verzekeringsschool
Oudergem.
S.P.-provincieraadslid voor het district Izegem van 8.11.1981 tot 24.11.1991.
Ere-provincieraadslid.
Van 1978 tot 1981 opvolgend volksvertegenwoordiger.
Gemeenteraadslid te Izegem ( 1977-1982 ), schepen (1.1.1983) en burgemeester
(sinds 1.3.1992).
Lid van de Raad van beheer van de W.I.E.R. en bouwmaatschappijen Izegem en
Ingelmunster. Voorzitter gewestelijke mutualiteit Izegem (sinds 1980).
Secretaris P.S.-agenten Midden Zuid West-Vlaanderen (sinds 1975). Ondervoorzitter v.z.w. Verkeersveiligheid Sint-Niklaas (sinds 1984), lid beheerraad
V.V.O.G. (sinds 1983) en federatie Socialistische Mutualiteiten Kortrijk (sinds
1977). Lid S.P.-bestuur Izegem (sinds 1968), C.S.C.-Emelgem (sinds 1967) e.a.
VERLEDENS,

238.
Remi Adolf, gepensioneerd hoofdtreinwachter-controleur (1.2.1985).
Geboren te Ingooigem op 26 oktober 1929. Zoon van Valère, spoorwegarbeider, en van Elisa Naessens. Gehuwd te Vichte op 28 september 1951 met
Georgette Furniere.
S.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 17.4.1977 tot 13.10.1985
(geen kandidaat meer). Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid van Vichte (1.1.1971 - 31.12.1976) en van de fusiegemeente
Anzegem (1.1.1977 - 31.12.1988) en schepen te Anzegem (2.1.1989 1.1.199 5, daarna geen kandidaat meer).
Bestuurslid A.C.O.D.-Oudenaarde (1.11.1955), penningmeester (1.11.1959 22.1.1990) en ere-bestuurslid. Secretaris van Socialistische Bond van
Gepensioneerden te Vichte (24.12.1973). Bestuurslid van de fanfare Sint-Cecilia
te Vichte (27.4.1975).
VERRIEST,

239.
Koenraad Marc Gervaas Lucien, drukker-zaakvoerder Drukkerij
Verschaete Bissegem (1978-1993). Arrondissementeel secretaris KRT (sinds
VERSCHAETE,
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---------4-·---------"'""_______,_____________
1994). Geboren te Kortrijk op 6 mei 1957. Zoon van Lucien en van
Margaretha Bosch. Studies: Hoger Technisch Instituut Gent, Grafische Kunsten
en Technieken (HIGRO - Hoger Instituut Grafisch Onderwijs) .
Vlaams Blok-provincieraadslid voor het district Kortrijk sinds 9.10 .1994.
Lid Provinciale Commissies Beeldende Kunst en Openbaar Bibliotheekwerk.
Binnen het Vlaams Blok arrondissementscommissaris Kortrijk-Roeselare-Tielt en
partijraadslid. Lid Comité Kortrijk Vlaamse Cultuurstad, Voorpost NAG,
Vlaamse Volksbeweging.
240.
Marcel JozefEdmond, ondergronds mijnwerker (1953-1961),
bediende A.B.V.V. (1962-1993), gepensioneerd. Geboren te Sint-Denijs op
1 maart 1928 . Zoon van Henri en van Eugénie Vermeulen. Volgde lager onderwijs, getuigschrift van bekwaamheid 4de graad.
S.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 8.10 .1980 tot 8.11.1981
(in opvolging van Daniël Doom).
Gemeenteraadslid te Zwevegem (1970-1976).
Afdelingssecretaris S.P. (1954-1983). Agent CODEP (1967-1983). Lid
A.B.V.V., Bond Moyson.
VERSCHUERE,

241.
Didier Evarist Oscar, technicus energie (Belgacom). Geboren te
Oostende op 4 juli 1952. Zoon van Camille en van Marie Thérèse Carmanne .
Gehuwd te Oostende op 1 april 1980 met Liliane Sluys; twee dochters: Iris
(1981) en Heidi (1982). Tweede huwelijk te Oostende op 31 mei 1996 met
Magda Lefevere. Studies: hoger secundair: A2 Elektronica en hoger technisch Bl cursus.
Vlaams Blok-provincieraadslid voor het district Oostende sinds 24.11 .1991.
Lid van de lste Commissie van de Provincieraad. Lid van de Algemene Vergadering PIDO . Lid van de Provinciale Verkeerscommissie. Lid van de
Provinciale Commissie Archeologie, Geschiedenis en Volkskunde.
VERSIECK,

242 .
Luciaan Herman Frans Margareta, meesterdrukker. Geboren te
Zeebrugge op 29 januari 1914. Zoon van Désiré en van Nathalie Verleye .
Gehuwd te Zeebrugge op 3 april 1937 met Marie Patteeuw. Volgde humaniora
(Grieks-Latijnse). Overleden te Zeebrugge op 15 april 1988.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Brugge van 8.11.1981 tot 13 .12 .1987.
Gemeenteraadslid te Brugge (1.1.1959), schepen ambtenaar burgerlijke stand
(1.1.1969 - 1.1.1977), gemeenteraadslid (1.1.1977 tot overlijden) .
Medestichter en lid raad van beheer (vanaf 1985) P.I.D .O. Lid, bestuurslid,
ondervoorzitter B.G .J.G. afdeling Zeebrugge en bestuurslid, secretaris, ondervoorzitter en voorzitter B.G .J.G.-gewestelijk; provinciaal ondervoorzitter
1969-1973 . Voorzitter (1972) en beheerder (1971) 'Zeemanshaard' Zeebrugge .

VERSTRAETE,
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Bestuurder en voorzitter van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting.
Stichtend lid en lid van de beheerraad van het Instituut voor dringende
medische hulpverlening. Lid C.V.P., .C.M.V. en B.G.J.G.
243.
Emiel Henri, verbondssecretaris C.M.-Ieper op rust. Geboren te
Loker (Heuvelland) op 21 augustus 1926. Zoon van Omer, burgemeester van
Hollebeke, en van Martha Ghesquière.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Ieper en lid van de Bestendige
Deputatie van 22.12.1978 tot 31.12.1979 en provincieraadslid tot 13.10.1985.
Gemeenteraadslid van Ieper (vanaf 1.1.1971) en schepen (1.1.1977 22.12.1978), daarna opnieuw gemeenteraadslid (1.1.1983 - 31.12.1988). Lid
COO-OCMW Ieper (19.3.1963 - 31.12.1976).
Lid van het Bestuur van het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis en Moederhuis van
het O.C.M.W.-Ieper (juni 1966 - 31.12.1976). Secretaris-penningmeester van
het Katholiek Familieziekenfonds 'Vooruitzicht' (10.7.1950 - 30.4.1959).
Adjunctarrondissementssecretaris ACW-Ieper (1.5.1959 - 19.12.1962) en
Algemeen secretaris arrondissementeel verbond der Christelijke MutualiteitenIeper (19.12.1962 - 31.8.1986).

VERVISCH,

244.
Jean-Marie Jerome Georges, maatschappelijk assistent. Geboren te
Kortrijk op 25 maart 1955. Zoon van Marcel en van Denise Ameye. Gehuwd te
Lendelede op 2 april 1976 met Christine Vroman. Studies: maatschappelijk
assistent.
Agalev-provincieraadslid voor het district Kortrijk sinds 9.10.1994.
Lid van de Provinciale Commissie Vormings- en Ontwikkelingswerk met
Volwassenen.
VIAENE,

245.
Jean Julien Emiel André. Slager-markthandelaar (1964-1984).
Marktleider aan de Kust (sinds 1980). Zaakvoerder IMMO VYVA (sinds 1985)
& Textiel Christel's (sinds 1987). Geboren te Eernegem op 7 juli 1939. Zoon
van Marcel en van Laura Vanmaele. Gehuwd te Oostende op 13 juni 1962 met
Mireille Vanden Berghe. Volgde Hogere Humaniora en opleiding Kadet ter
Lange Omvaart ('Armement Deppe' 1957 en 1958).
V.L.D. -provincieraadslid en quaestor voor het district Oostende sinds 13 .10 .19 8 5.
V.L.D. -Gemeenteraadslid en fractieleider te Oostende ( 1977 -1994).
Voorzitter sociale kredietmaatschappij 'Eigen Haard'. Ondervoorzitter TV-West
(1988-1994). Lid Commissie Huisvesting, Visserijcommissie, Commissie
Archeologie, Geschiedenis en Volkskunde, Commissie Beeldende Kunst en
Commissie T.R.P. Raversijde. Beheerder Westtoerisme. Lid Koninklijke
Handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan Oostende (sinds 1967). Kwam vooral
op voor de Visserij, in het bijzonder Kustvisserij en Maritieme School.
VYVEY,
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246.
Marcel Antonius Maria, leraar. Geboren te Zandvliet op
12 december 1945. Zoon van Antoon en van Louisa Willems. Gehuwd te
Kruishoutem op 9 mei 1969 met Francine Tant. Behaalde het diploma licentiaat
Wetenschappen (groep scheikunde) R.U .G. en geaggregeerde hoger onderwijs.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 8.11.1981 tot
24.11.1991. Fractieleider van december 1987 tot november 1991.
Gemeenteraadslid te Kortrijk en fractieleider (sinds 1983).
Voorzitter Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (sinds 1989).
WAEGEMANS,

247.
Eric, bediende. Geboren te Ingooigem op 5 oktober 1943.
V.U.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 26.2.1987 tot 13.12.1987
(in opvolging van Jan Pottie) en van 13.12.1987 tot 6.12.1990 (ontslag).

WAELKENS,

248.
Peter Koenraad, projectleider, systeem- en software-ingenieur.
Geboren te Tielt op 3 oktober 1964. Zoon van Victor en van Yvonne Maes.
Gehuwd te Pittem op 13 maart 1987 met Mieke Coopman. Studies: industrieel
ingenieur, optie bouwkunde (1968).
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Tielt sinds 9.10.1994.
Lid Raad van Beheer CEVI. Sectorbestuurder Gaselwest (sector Tielt).
Afgevaardigde in de Provinciale Jeugdraad. Voorzitter POB Wingene. Secretaris
v.z.w. Breugel (organisator Breugelstoet).

WARNEZ,

249.
Michel Gérard, regent. Geboren te Lauwe op 31 december 1941.
Zoon van George en van Bertha Deconinck . Gehuwd te Marke op 5 juli 1968
met Annie Callewier.
C .V.P. -provincieraadslid voor het district Menen tot 8.11.1981.
Gemeenteraadslid te Menen (sinds 1.1.1983) en schepen te Menen (28.8.1989
- 26.3.1993 en sinds 1.1.1995).
Secretaris-penningm eester van de turnclub 'Vaste Vuist - Lauwe' (1.8.1962 31.8.1987). Lid beheerraad Sportraad Lauwe (5.4.1972 - 30.3.1977).
Voorzitter O.C.M.W. Menen (1.4.1977 - 30.3.1983). Voorzitter werkgroep
'Diefhondbos'.

WERBROUCK,

250.
Walter Arthur, ambtenaar. Geboren te Kortrijk op 2 november 1930.
Zoon van Gerard en van Maria Vandeplassche. Gehuwd te Kortrijk op 23 juni
1954 met Yvonne Algoed.
P.V.V.-provincieraadslid voor het district Kortrijk van 23.5.1965 tot 9.10.1994.
Fractieleider P. V.V. en ondervoorzitter van de Provincieraad van 1970 tot 1987
en van 24.12.1991 tot 30.9.1994. Quaestor van de Raad sinds 1987.

WEYDTS,
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Kabinetsattaché ( 1973-1974 ), privé-secretaris ( 1980 ), kabinetssecretaris
(1982-1985), kabinetsattaché (1986-1988) van de staatssecretaris voor
buitenlandse handel en nadien ontwikkelingssamenwerking André Kempinaire.
Gemeenteraadslid te Kortrijk (1.1.1993 - 31.12.1994). Lid beheerraad
Stedelijke Raad voor Cultuur Kortrijk. Voorzitter Liberale Jeugd - Kortrijk
(1.3.1952 - 1.5.1965). Voorzitter liberaal syndicaat van de agenten in openbare
dienst afdeling Kortrijk (1.1.1957 - 1.7.1976) en erevoorzitter; nationaal
ondervoorzitter en nationaal voorzitter van de sector financiën (1.1.1957 30.6.1970). Voorzitter P.V.V. Kantonnale Kortrijk (1.7.1973 - 11.1987), daarna
ere-voorzitter. Voorzitter Liberale Culturele Vereniging P.V.V.-Kortrijk - FDP
Bad Godesberg (sinds 1973).
Lid van de Provinciale Commissie voor Bejaardenzorg. Lid Provinciale
Commissie voor sociaal-cultureel Vormingswerk. Ondervoorzitter van de
Vlaamse Afdeling van de Belgische Unie voor de verdediging van de vrede
(1969) en lid van Wereldvredesraad (1971). Lid van het directiecomité van de
G.O.M. West-Vlaanderen. Lid van de beheerraad van de W.I.E.R. en voorzitter
College van Commissarissen ( sinds 1992). Commissaris Intercommunale
Vliegveld Wevelgem Kortrijk. Voorzitter Willemsfonds Kortrijk (1.1.1980 1.1.1983 ). Ere-voorzitter vriendenkring Rijkstechnisch Instituut Heule-Kortrijk.
Ridder en officier in de Leopoldsorde. Ridder in de Franse 'Ordre des Palmes
Académiq ues'.
251.
Laurette Pierre Marie, handelaarster. Geboren te Sint-Kruis op
7 augustus 1936. Dochter van Edgard en van Gaby Vercruysse. Gehuwd te
Sint-Kruis op 3 september 1957 met Paul Catry.
C.V.P.-provincieraadslid voor het district Ieper van 17.4.1977 tot 13.10.1985.
Ere-provincieraadslid.
Gewezen voorzitster CMBV-Ieper, lid van de beheerraad NCMV-gewest Ieper
en van het Provinciaal kontaktcomité van de Middenstand. Gewezen plaatselijk
en arrondissementeel ondervoorzitster van de C.V.P.-Ieper. Gewezen lid van het
Provinciaal Bureau van de C.V.P.

WILLEMS,

252.
ZwAENEPOEL, Maurits Jeroom Gustaaf, bediende-rekenplichtige. Geboren te
Herentals op 6 april 1925. Zoon van Maurice en van Petronella Mattheeuwsen.
Gehuwd te Gistel op 15 april 1948 met Alicia Laeremans.
V.U.-provincieraadslid voor het district Oostende van 23.5.1965 tot 9.10.1990
(ontslag). Ere-provincieraadslid.
Gemeenteraadslid te Gistel (15.1.1965 - 31.12.1976 en 3.1.1983 - 25.4.1991)
en burgemeester (1983-1988).
Lid van de Provinciale Commissie voor Zeevisserij. Commissaris CEVI, P.I.D.O.
en W.I.E.R. Lid van de Provinciale Molencommissie.
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Hoofdstuk3
Provinciegriffiers
1.
Remi Adolf Désiré. Geboren te Hooglede op 19 februari 1925.
Zoon van René, griffier van het vredegerecht te Hooglede, en van Leona
Tanghe. Gehuwd met Maria Vermander in 1952. Studeerde aan de
gemeentelijke jongensschool, het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Oostende
(1938 - mei 1940) en de humaniora-afdeling van het Klein Seminarie te
Roeselare ( 1940 - juli 1943). Actief als vendelleider in KSA en KAJ ( 1943).
Als werkweigeraar ondergedoken (1943-1944). Doctor in de Rechten
(Rijksuniversiteit Gent 1949). Tijdelijk bestuurssecretaris aan het Ministerie van
Koloniën (januari 1950 - september 1954 ), volgt lessen aan de Koloniale
School, sectie magistratuur. Legerdienst bij de Luchtmacht ( december 1950 augustus 1952). Tijdelijk (16.9.1954) en vast bestuurssecretaris bij het
rijkspersoneel van de Provincie West-Vlaanderen, afdelingschef ( 13.05.1960)
en directeur (19.9.1963).
Benoemd tot Provinciegriffier met ingang van 1 oktober 1967. Gouverneur
ad interim (van 8.1.1979 tot 11.6.1979). Op rust gesteld op 19.2.1990.
Voorzitter van de raad van beheer van het 'Westvlaams onthaal en oriëntatiecentrum de Zandberg' te Varsenare ; lid van de raad van beheer van het M.P.I.
Dominiek Savio te Gits- Hooglede; lid van de Raad van Beheer van de v.z.w.
Mariasteen, beschutte werkplaats te Hooglede-Gits; lid van de raad van beheer
van de 'Westvlaamse Federatie van de beschutte werkplaatsen'.
DE CLERCK,

2.
ÛST, Hilaire. Geboren te Assenede (Oost-Vlaanderen) op 10 mei 1947. Gehuwd
met Marie Renée Neyrinck, apotheker. Vader van twee kinderen, Wouter
(14.10.1976) en Maarten (21.3.1979). Volgde Middelbaar Onderwijs
(Wetenschappen A) in het Onze-Lieve-Vrouw ecollege te Assebroek; Licentiaat
Politieke en Sociale Wetenschappen (Katholiek Universiteit Leuven).
Loopbaan. Bestuurssecretaris bij het Provinciaal Gouvernement van
West-Vlaanderen, achtereenvolgens bij de 7 de Afdeling (1.6.1972 - 31.1.1975),
de 3de Afdeling (1.2.1975 - 15.11.1976) en de 5de Afdeling (1.11.1980 18.1.1981). Afdelingschef bij het Provinciaal Gouvernement van
West-Vlaanderen, 3de Afdeling (6.7.1981 - 15.7.1987). Directeur bij het
Provinciaal Gouvernement van West-Vlaanderen vanaf 16.7.1987: lste directie
(lste, 3de en 5de Afdeling). Provinciegriffier sedert 1.3.1990. Lid van het
Kabinet van Minister R. De Backer (16.11.1976 - 31.10.1980). C.V.P.-fractiesecretaris in de Vlaamse Raad (19.1.1981 - 5.7.1981). Lid Raad van Beheer
"de Bruggen" v.z.w., Assebroek. Directeur Provinciale School voor
Bestuursrecht.
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In deze alfabetische index werden enkel de
namen opgenomen van personen die actief
waren of zijn in de politiek, hetzij
provinciaal, hetzij op een ander bestuurlijk
niveau. De nummers verwijzen naar de
bladzijden in het boek.
Alleene Roger: 381
Allein-Vanbranteghem Anny:
zie Vanbranteghem
Amery Pieter: 381
Anseeuw Norbert: 381
Baekelandt André : 382
Baert Edward: 382
Balbaert Gustaaf: 382
Berten Gilbert: 382
Berton Marcel: 383
Blieck Dany: 383
Bogaert Albert: 385
Bogaert Dirk: 385
Bogaert Jean-Marie: 190, 385, 449
Boghemans Charles: 188, 385, 400, 423
Bonny Karl: 386
Bonte Ronny: 386
Boret Walter: 386
Bossuyt Gilbert: 386
Bourdon Clifford: 388
Bourdon Fernand: 388
Breyne Gustave: 468
Breyne Paul : 415
Bruynoghe Urbaan: 388
Caestecker Henri: 388
Cant Jan: 388
Cappon Willy: 388
Carette Walter: 389
Cadier Lucien: 389
Carry-Willems Laurette: zie Willems
Chevalier Pierre: 461
Coens Daniël: 415,443
Colaert Sylvain: 389
Colaert Sylvain sr. : 389
Cools Roger: 390
Coopman Jacques: 390

Cooreman Etienne: 87
Coppens Bertine : 390
Cordy Lidwina: 390
Corijn Raphaël: 391
Cottenie Hubert: 391
Couvreur Stijn: 391
Crombez Joseph: 391
Crop-Rimbaut Jacqueline: zie Rimbaut
d'Artois Hendrik: 437
Debaere Yves: 392
de Béthune Emmanuel: 392, 394
de Béthune Jean-Baptiste jr: 394
de Béthune Jean-Baptiste sr: 392
Debever Gisèle: 190, 394, 426
Debreuck Gilbert: 395
Debruyne André: 395
Debuyck Roland: 395
De Buysere Simone : 396
De Cabooter Tony: 396
Decaesstecker-Pauwelyn Jeanne :
zie Pauwelyn
Decleer Hilde : 396
De Clerck Remi: 187, 188,400,423,
430,477,478
Declercq Raphaël: 396, 418
Decoene Georges: 397
Deconinck Albert: 468
Decorte Guido : 397
Decoster Marcel: 450
Decrock Albert: 397
Decrock Jéróme: 397
De Cuyper Bernard: 398
De Cuyper Bernard sr. : 398
De Cuyper Gaston: 398
Dedeyne Maurice : 399
De fauw Dirk: 185, 190,399,476
De Fauw Hilaire: 187, 188, 393, 399,
400,401
Defever André : 401
Defoort Paul: 190, 402, 476
Defreyne Georges: 402
Defreyne Gerrit: 188,189,402,430,439
De Grande Maurice: 402
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De Gryse Livia : 403
Degryse-Lefere Marleen: zie Lefere
De Jaegere Marie-Claire: 188, 189, 403,
423,430,439
De Jaegere Maurice: 403
De Keyzer Roger: 404
De Klerck Patrick: 404
Delanghe Raphaël : 404
Deleu Johnny: 404
Delputte Georges: 429
Delrue Luc: 405
Demedts Lieve n : 405
Demeyere Eddy: 405
Dendievel-Coppens Bertine: zie Coppens
Denolf Georgina: 405
De nys Daniël: 406
Deprez Oscar: 406
Deprez Roger : 406
De Rammelaere Luc: 405, 406
Derieuw Pieter: 406
Derycke Erik: 42 , 407, 435, 461
Derycke Gilbert: 407
De Sagher Walter: 424
Desmet Cécile : 407
Desmet Rik: 408
Desmicht Remi: 442
Dessein Georges: 408
Dessein Julien: 190, 408, 476
Destoop-Dhondt Yolande: zie Dhondt
Devos Joël : 409
Dewancker Gabriël : 409
De Wispelaere Adelin : 409
Dewu lf Frans: 409
Dezeure Roger: 410
Dezutter Johan: 411,462
Dhondt Germain : 411
Dho nd t Yolande: 411
Doom Da niël: 411, 470
Dornez Jaak: 413
Dousy Stefaan: 184, 185,413
d'Udekem d'Acoz C harles: 413
d'Udekem d'Acoz Henri: 185, 186, 190,
412 , 413,476
Dujardin Gustaaf: 414
Dujardin Henri : 406,414
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