
Samengevoegde vragen van 
− de heer Bart Laeremans aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en 

Wetenschapsbeleid over "het personeelsplan en het nieuwe taalkader bij de Nationale 
Plantentuin van Meise"  

− de heer Michel Doomst aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele 
Hervormingen over "de Nationale Plantentuin van Meise"  

− de heer Bruno Tobback aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en 
Wetenschapsbeleid over "de personeelssituatie in de Nationale Plantentuin"  

− de heer Luk Van Biesen aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en 
Wetenschapsbeleid over "de stand van zaken bij de Nationale Plantentuin van Meise" 

 
Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mevrouw de 
voorzitter, mevrouw de minister, wij hebben u een tijdje 
geleden al vragen gesteld over de problematiek van de 
Plantentuin van Meise. Op basis van uw antwoord toen 
en van bijkomende informatie die ik inmiddels heb 
ingewonnen, heb ik nog heel wat vragen. 
U stelt onder meer dat ter voorbereiding van de 
realisatie van een taalkader, een personeelsplan voor de 
Plantentuin zou bestaan. Het plan zou momenteel ter 
goedkeuring bij de Inspectie van Financiën voorliggen. 
Ik heb dat nagevraagd. Een dergelijk personeelsplan zou 
gewoon niet bestaan en is bij de diensten van de 
Plantentuin ook niet gekend. Nochtans hadden zij het 
plan in voorkomend geval moeten opstellen. 
Bovendien is ook het opleggen van een nieuwe 
taalkader niet opgenomen in de bijzondere wet die de 
overheveling van de Plantentuin vastlegt.  
Het is bijzonder vreemd dat de minister nu nog aan zo’n 
nieuw taalkader werkt, terwijl die instelling al een paar 
jaar niet langer federale materie had moeten zijn, indien 
er een akkoord was geweest. Dat akkoord laat alsmaar 
op zich wachten. Het is eigenaardig dat men daarop nu 
plots nog een taalkader wil plakken. 
Ik heb een aantal vragen. 
Kunt u mededelen wat wordt bedoeld met het 
personeelsplan dat momenteel ter goedkeuring bij de 
Inspectie van Financiën zou voorliggen? Wie heeft het 
plan opgesteld? Kunt een kopie van het plan aan de 
commissie bezorgen? 
Ten tweede, kunt u mededelen waarom er een nieuw 
federaal taalkader zou moeten worden opgemaakt voor 
een instelling die reeds lang had moeten zijn 
overgeheveld en waarvoor dus eigenlijk nooit een nieuw 
kader nodig had moeten zijn? Wat zou voornoemd 
taalkader moeten 
inhouden? Volgens welke principes zal het taalkader 
worden opgesteld? Ik heb het onder meer over de 
centrale dienst en de uitvoeringsdienst. Welke gevolgen 
zou het kader voor de op dit moment bestaande 
taalverhoudingen hebben? 
Ten derde, er werd tussen beide Gemeenschappen een 
integraal akkoord voorbereid, waarin afspraken over het 
personeel werden gemaakt. Enkel de handtekeningen 
ontbreken nog. Ik heb mij laten vertellen dat voor het 
overige het akkoord rond was. Kunt u mij mededelen 
wat de afspraken in kwestie zijn? Is het taalkader dat u 
nu plant een uitvoering van het bewuste preakkoord? 

Wordt het daarentegen in overleg met de 
Gemeenschappen voorbereid, of juist niet? 
Ten vierde, de directeur van de Plantentuin heeft u laten 
weten dat hij in de onmogelijkheid verkeert u een 
ontwerp van taalkader te bezorgen. Zijn argumenten 
werden door uw diensten, met name de diensten van het 
departement Wetenschapsbeleid, onderzocht. Kunt u mij 
de argumentatie van de directeur bezorgen? Wat is uw 
reactie op zijn argumentatie?  
Ten vijfde, in uw antwoord spreekt u over de 
hervorming van de graden van de taalhiërarchie 
analoog aan de hervorming bij het andere personeel van 
de wetenschappelijke instellingen. Kan u dit toelichten? 
Welke concrete gevolgen zal dit hebben voor het 
personeel van de Plantentuin? Op welk probleem heeft 
de Vaste Commissie gewezen? Hoe zal dit worden 
opgelost?  
Mevrouw de minister, ten zesde, in uw antwoord stelde 
u ook dat er steeds een federaal budget zou blijven 
bestaan voor het onderhoud van de collecties. Dat staat 
echter helemaal niet zo in de wet. De Vlaamse 
Gemeenschap zou de collecties in bruikleen krijgen en 
dus zelf moeten instaan voor het onderhoud. Federaal 
zou men daarvoor dus niet meer moeten gaan 
subsidiëren. Om welk budget zou dat alsnog gaan? Kan 
u meedelen welk gedeelte van de financiering van het 
afgelopen jaar, dat was bijna 8 miljoen euro, daarvoor 
werd aangewend? 
Ten slotte, in 2001 werd aangekondigd dat een te 
indexeren bedrag van 5,6 miljoen zou worden 
overgedragen aan de Gemeenschappen op basis van het 
personeelsbestand. Welk bedrag zou dit zijn in 2009 als 
er nu een overheveling zou plaatshebben?  
 
Michel Doomst (CD&V): Mevrouw de voorzitter, 
mevrouw de minister, ik begreep daarnet uw ongeduld. 
Ik hoop dat u het onze nu toch ook wel stilaan begrijpt 
naar aanleiding van de blijkbaar toch zo moeilijk te 
nemen stappen om de overheveling van de Plantentuin 
van Meise, die sinds 2000 is overgeheveld, nu in een 
concreet stappenplan om te zetten. 
Het lijkt wel een staat van onderontwikkeling. Wij zijn 
daarin in acht jaar niet geslaagd. Vroeger stuurden wij 
missionarissen naar het buitenland om iets geregeld te 
krijgen. Ik vraag mij af of wij nu in het binnenland ook 
missionarissen moeten uitsturen. Op acht jaar tijd is de 
Plantentuin niet op een deftige manier geregeld kunnen 



worden. Ik vraag mij af hoe wij heel de 
staatshuishouding gaan rond krijgen als dit nog niet lukt. 
Zo lijkt de Plantentuin bijna een jungle te worden. 
Blijkbaar is nu de Tarzan van dienst een college van 
internationale experts dat een methode gaat vastleggen 
om de eigenaar te bepalen van de delen van het 
wetenschappelijk patrimonium die moeten overgeheveld 
worden. Zo kunnen wij hier nog jarenlang niet 
vooruitgaan in een essentieel en eenvoudig dossier. 
Wat is nu eigenlijk de bedoeling van nog eens een 
college van experts om dat rond te krijgen. Ik heb ook 
geen geweldig groot vertrouwen in Europese en 
internationale experts. Als die zich ermee bemoeien, 
wordt het nog moeilijker. 
Hoe, door wie en met wie is dat college van experts 
uiteindelijk samen te stellen? 
Is er nu eindelijk een termijn voor ogen tegen wanneer 
daarover resultaten moeten worden verwacht? 
Wat is de reden waarom er nog steeds geen inventaris 
werd opgesteld? Wat waren de twistpunten binnen de 
wetenschappelijke raad die de overheveling tot nu toe 
hebben 
tegengehouden? 
 
Bruno Tobback (sp.a): Mevrouw de voorzitter, mijn 
vraag gaat ook eerder over de discussie rond de 
personeelssituatie en het taalkader. Ik kan mij echter 
voor een deel bij de heer Doomst aansluiten. Ik wil 
niemand ongerust maken. Met de splitsing van de 
universiteit van Leuven werd de bibliotheek destijds 
gesplitst met de even boeken aan de ene kant en de 
oneven boeken aan de andere kant. Ik weet niet of dit 
met de Plantentuin haalbaar is. Ik denk het eigenlijk 
niet.  
Ik kom even terug op de discussie over het taalkader.  
Ik heb begrepen, mevrouw de minister, dat volgens een 
advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht de 
Plantentuin een uitvoeringsdienst is die weliswaar in een 
eentalig gebied ligt maar waarvan de werking het hele 
land bestrijkt. Dit heeft gevolgen voor het opstellen van 
het taalkader. Die interpretatie van de Vaste Commissie 
voor Taaltoezicht blijkt te worden betwist. Anderen 
beweren immers dat het hier gaat om een centrale dienst 
met autonomie van beheer. 
Ik had graag van u geweten wat uw standpunt is en wat 
volgens u het concrete statuut is van de Nationale 
Plantentuin? Is die interpretatie niet definitief duidelijk 
als u zegt dat er een personeelsplan is voorgelegd aan de 
Inspectie van Financiën? Een personeelsplan is immers 
verschillend naar gelang van het soort dienst. Er is een 
verschillend soort personeelsplan voor een 
uitvoeringsdienst dan voor een centrale dienst met 
autonomie van beheer. In dat laatste geval wordt in een 
managementstructuur voorzien met functies voor 
mandaathouders. Wat is de vorm waarin dat 
personeelsplan ter goedkeuring is voorgelegd? Komt die 
overeen met uw interpretatie van het statuut? Zo niet 
blijven wij rondhangen in een kluwen, mijnheer 
Doomst, 

waarover uiteindelijk een of andere internationale expert 
zich zal moeten komen buigen. Totnogtoe ben ik het 
met u eens dat de stellingen en de evoluties onder de 
Belgische experts niet geweldig vooruitgaan. 
 
Luk Van Biesen (Open Vld): Mevrouw de minister, ik 
heb mij graag aangesloten bij deze reeks van vragen, 
omdat de zaak van de Nationale Plantentuin het een 
zielige processie geworden is. 
Het geduld van menig rechtaard democraat is een beetje 
op. Er is nu opnieuw een probleem over het taalkader. 
Er is nog altijd niets definitief geregeld over de 
investeringen die moeten gebeuren om de gebouwen in 
stand te houden. Er is een heel lange weg van acht of 
negen jaar afgelegd, voor de finalisering. Ik zal de 
vragen over het taalkader niet herhalen. Ze werden door 
de collega’s al gesteld. 
Ik heb een wetsvoorstel klaar. Indien wij vandaag geen 
vooruitgang boeken in dit dossier, zal ik een 
wetsvoorstel indienen en vragen dat alle Vlaamse 
partijen het mee ondertekenen, om de totale overdracht 
van de Plantentuin naar Vlaanderen te regelen, zonder 
dat er voorwaarden zijn om tot een akkoord te komen 
tussen de Gemeenschappen. Zij zijn blijkbaar niet in 
staat om over een dergelijk dossier tot een akkoord te 
komen. 
Er zijn in het Overlegcomité al herhaaldelijke keren 
gesprekken geweest, in 2001, 2004, 2006 
en 2007. Er wordt geen enkele stap in de goede richting 
gezet. Ik aanhoor graag uw antwoord op deze reeks van 
vragen over het taalkader. Indien het antwoord niet 
voldoet, zal ik aan de collega’s vragen om mee een 
wetsvoorstel te tekenen, om de definitieve overdracht 
van de Plantentuin te regelen. Dan hebben wij geen 
akkoorden meer nodig tussen de Gemeenschappen. 
 
Sabine Laruelle, ministre: Madame la présidente, on ne 
peut pas empêcher les parlementaires de déposer des 
propositions de loi. Je vous invite donc, cher collègue, à 
y aller gaiement! Permettez-moi quand même de vous 
renvoyer à l'accord de 2001 qui est relativement clair, 
même si c'est peut-être ce qui contribue à créer la 
difficulté; il prévoit que le patrimoine reste 
fédéral, que les bâtiments sont transférés et qu'une 
convention entre les Communautés est nécessaire pour 
régler le problème. 
Zoals ik onlangs nog heb gedaan in mijn antwoord op 
een vorige parlementaire vraag hierover, wil ik de 
bijzondere situatie schetsen van de Nationale 
Plantentuin van België. 
Sinds de bijzondere wet van 13 juli 2001 zou deze 
instelling in het kader van een samenwerkingsakkoord 
tussen de Vlaamse Gemeenschap - met minister Peeters, 
u welbekend - en de Franstalige Gemeenschap naar de 
Vlaamse Gemeenschap worden overgeheveld terwijl het 
wetenschappelijk patrimonium van de instellingen 
eigendom zou moeten blijven van de federale overheid. 
Hoewel hierover een of meer ontwerpen bestaan op het 
niveau van de Gemeenschappen werd, 



voor zover ik weet hierover nog geen tekst ter 
goedkeuring voorgelegd aan de respectievelijke 
parlementen. Zolang de overdracht nog niet is gebeurd, 
blijft de Nationale Plantentuin van België een federale 
wetenschappelijke instelling die vandaag onder het 
gezamenlijk toezicht staat van de vice-eerste minister en 
minister van Financiën en de minister voor 
Wetenschappelijk Beleid.  
Als federale wetenschappelijke instelling blijft de 
Nationale Plantentuin van België onderworpen aan de 
regels die gelden voor dit soort instellingen en in het 
bijzonder de bepalingen betreffende het taalkader. 
 Ik ben dus inderdaad met vice-eersteminister Reynders 
bevoegd voor het opstellen van het taalkader van de 
Nationale Plantentuin van België. Het probleem van het 
taalkader binnen deze instelling is niet nieuw. Door de 
herstructurering van het ministerie van Middenstand en 
Landbouw in 1995 is het probleem van het taalkader 
prangend geworden. 
De recente uitspraken van de Raad van State en de 
herinnering van het Vast Comité voor Taaltoezicht 
hebben de noodzaak van een dergelijk taalkader voor de 
plantentuin onderstreept, los van de vraag tot 
overdracht. 
Naar aanleiding van een schrijven van het Vast Comité 
voor Taaltoezicht heb ik inderdaad in 
oktober 2008 de directeur van de plantentuin gevraagd 
mij zo snel mogelijk een voorstel over 
het taalkader te doen. Hij heeft mij geantwoord dat de 
bijzondere situatie van de plantentuin hem verhindert 
mijn verzoek in te willigen. 
Hij voegde hierbij een heel lange argumentatie die 
momenteel wordt bestudeerd door de POD 
Wetenschapsbeleid. Ik wacht nog steeds op hun verslag, 
maar het lijkt erop dat we de bezwaren van de directeur 
zullen moeten overwinnen. 
Ik heb erop gehamerd dat we alles in het werk moeten 
stellen om tot een taalkader te komen. Ik kan u reeds 
meedelen dat hiervoor twee voorafgaande maatregelen 
nodig zijn. De eerste geldt voor alle federale 
wetenschappelijke instellingen en betreft de herziening 
van de graden 
van de taalhiërarchie ingevolge de recente hervormingen 
van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van 
de federale wetenschappelijke instellingen. 
Het ontwerp van KB tot vaststelling van de nieuwe 
graad binnen de taalhiërarchie is momenteel hangende 
bij het Vast Comité voor Taaltoezicht. 
Het tweede geldt alleen voor de Nationale Plantentuin 
en betreft de invoering van een goedgekeurd 
personeelsplan. Het personeelsplan is het document dat 
als basis dient voor een taalkader. Het personeelsplan 
voor de plantentuin ligt momenteel ter goedkeuring voor 
bij de 
inspectie van Financiën. 
Eens die verplichte voorafgaande maatregelen zijn 
genomen, kunnen wij de uitbreiding van het taalkader 
overwegen. Ik hoop dat er snel meer duidelijkheid zal 
komen. Dat is in ieder geval mijn wens. 

Het aantal behandelde dossiers komt volgens de leiding 
van de plantentuin neer op 75% Nederlandstalige 
dossiers en 25% Franstalige dossiers. 
Wat de meer diepgaande vragen over de regels van het 
taalkader die worden toegepast betreft, 
kan ik zeggen dat het moeilijk is die hier te herhalen. 
Daarom verwijs ik liever naar de bestaande regelgeving 
ter zake. Dat houdt in dat het personeelsbeleid van de 
plantentuin moet 
streven naar een evenwicht tussen Nederlandstalig en 
Franstalig personeel. 
U stelt mij een vraag over het ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst en over de recente 
verklaring van de minister-president van de Franse 
Gemeenschap, Rudy Demotte, over de opmaak van een 
inventaris van de collectie van de plantentuin door een 
college van internationale deskundigen. Ik wens eraan te 
herinneren dat het wetenschappelijk erfgoed van de 
plantentuin deel uitmaakt van het federaal erfgoed, wat 
het ook moet blijven, uit respect voor al degenen die in 
de loop der tijden hebben bijgedragen aan de opbouw 
van dat erfgoed en in het bijzonder de talrijke 
wetenschappers en de vele Franstalige actoren en 
instellingen. 
 
Het is alleen de federale overheid die eisen kan stellen 
over haar eigen erfgoed. Ik kan dus alleen verbaasd zijn 
dat de minister-president over een overeenkomst tracht 
te onderhandelen met de minister-president van de 
Vlaamse Gemeenschap over iets dat zelfs niet van haar 
is. 
 
Aangezien ik niet werd uitgenodigd en betrokken bij de 
onderhandelingen tussen de Gemeenschappen, heb ik 
geen gegevens over de inhoud van die gesprekken, noch 
over de stand van zaken van die onderhandelingen. Ik 
kan u wel meedelen dat ik als minister voor 
Wetenschapsbeleid er samen met viceminister Didier 
Reynders op zal toezien dat de rechten en eisen van de 
federale overheid op haar wetenschappelijk erfgoed 
worden verdedigd. 
 
Bart Laeremans (Vlaams Belang): Wat wij hier zien, is 
natuurlijk op en top België, in al zijn kleurrijke en 
nefaste facetten. Er is inderdaad een wet van 2001, met 
ook een politiek akkoord tot overheveling, waarbij 
wordt gezegd dat de Gemeenschappen niet in staat 
blijken te zijn om 
het te doen. Dat is niet juist, collega's. De Vlaamse 
Gemeenschap heeft niet anders gedaan dan 
aangedrongen. Het volstaat om de debatten te lezen uit 
het Vlaams Parlement, maar er is een obstructie vanuit 
de Franstalige Gemeenschap. Dat is natuurlijk het grote 
gevaar. Als men een overheveling laat afhangen van een 
akkoord tussen de Gemeenschappen, volstaat het dat een 
Gemeenschap op de rem staat en altijd nieuwe 
voorwaarden koppelt aan de overheveling, om de 
overheveling onmogelijk te maken. Dat gebeurt nu. Ik 
stel vast dat het hele verhaal van de Plantentuin opnieuw 
is toegevoegd aan de communautaire onderhandelingen 



over het komende akkoord, na de regionale 
verkiezingen. Daardoor zullen wij uiteindelijk, als 
Vlamingen, twee keer moeten betalen voor iets dat al 
lang had moeten overgeheveld zijn. Dat is 
onwaarschijnlijk. Daar bestaan eigenlijk geen woorden 
voor. 
Ten tweede, wat het patrimonium en het personeel 
betreft, blijven wij het absurd vinden dat 
men nu, op een moment dat de instelling al had moeten 
overgeheveld zijn, toch nog een federaal taalkader wil 
opleggen. Ik heb gezocht naar de redenen. Zou het 
kunnen dat men op de valreep een aantal Vlamingen 
weg wil uit de Plantentuin en wil vervangen door 
Franstaligen? Het blijkt inderdaad die richting uit te 
gaan. Wat nu gebeurt, mevrouw de minister, wordt bij 
het personeel van de Plantentuin ervaren als een pesterij 
om nog snel de taalverhoudingen te wijzigen. U 
bevestigt dat in feite. U zegt dat de verhouding in het 
werkvolume 75/25 is, wat zich dus ook in de 
taalverhoudingen moet vertalen. Op dit moment 
zijn de taalverhoudingen 82/18. U wil dat blijkbaar nog 
snel wijzigen met een taalkader. Dat is heel verregaand 
en dat zal natuurlijk op terechte en grote weerstand 
botsen. Er zijn geen redenen voor om dat te doen, tenzij 
puur vanuit een francofone strategie om alles zoveel 
mogelijk te verhinderen. 
U zegt dat er, gezien de Raad van State en gezien de 
Vaste Commissie voor Taaltoezicht, een 
taalkader moet komen. Dat is niet juist, want een 
instelling die moet worden overgeheveld, gaat volgens 
andere normen werken dan met taalkaders. Die gaat 
werken op basis van een akkoord tussen de twee 
Gemeenschappen. Dat akkoord bestond, het was 
helemaal klaar en het 
behoefde alleen nog een ondertekening door de twee 
ministers-presidenten. Het is dus absurd om daar nu een 
taalkader op te leggen. 
Als de directeur u een beargumenteerd schrijven stuurt 
waarom hij geen voorbereidingen voor het taalkader kan 
treffen, begrijp ik niet dat u vele weken nodig hebt om 
dat te beantwoorden. De directeur heeft u slechts enkele 
bladzijden tekst bezorgd. Ik heb u een maand geleden 
ondervraagd, op 13 januari. Toen hebt u gezegd dat het 
ter onderzoek voorligt bij de dienst Wetenschappen. We 
zijn nu vier weken verder en blijkbaar heeft men nog 
altijd geen antwoord geformuleerd. Ofwel werken ze 
daar te traag, ofwel is er onwil bij de dienst 
Wetenschappen. Ik begrijp het niet, mevrouw de 
minister. U had uw eigen diensten moeten aanmanen om 
sneller te antwoorden. Ik vraag nog altijd zowel het 
document van de directeur als het antwoord van de 
dienst Wetenschappen. 
 
Michel Doomst (CD&V): Mevrouw de voorzitter, ik zal 
het kort houden in de hoop dat wat voor ons ligt, ook 
geen lang parcours meer vergt. Ik blijf het onbegrijpelijk 
vinden dat wij er op 8 jaar tijd niet in slagen wat 
wettelijk vastgelegd is uit te voeren. Ik wil wel opnieuw 
een wet goedkeuren, maar het probleem is niet een wet 
goed te keuren, maar ze uit te voeren. Het lijkt mij geen 

plantengriep, het lijkt mij een chronische ziekte, als wij 
dat niet opgelost krijgen op 8 jaar tijd. 
Ik wil erop aandringen, mevrouw de minister, dat er 
voor het taalkader en het personeelsplan 
streefdata komen, limieten waarvoor wij eindelijk een 
antwoord krijgen. 
Inzake het patrimonium weet ik wel dat er federale 
claims zijn op het geheel. Maar voer alstublieft de wet 
uit. Wij hebben er geen probleem mee dat die correct 
wordt uitgevoerd. Wij vragen alleen dat er eindelijk in 
plaats van plannen uitvoering komt. 
 
Luk Van Biesen (Open Vld): Mevrouw de minister, ik 
vind uw antwoord niet echt  bevredigend, in die zin dat 
u mijns inziens te veel het accent legt op het feit dat de 
federale overheid nog veel bevoegdheden heeft. Er is 
een overdracht geschied. Er moet alleen nog een 
samenwerkingsakkoord komen. Het probleem is 
blijkbaar dat de twee Gemeenschappen dat akkoord niet 
kunnen sluiten en dat de federale overheid zich nog in 
de discussie meent te moeten moeien om nieuwe 
taalkaders op te leggen.  
Ik kan het met die zienswijze niet eens zijn. Wij zullen 
ons met onze fractie erover bezinnen wat wij met het 
dossier verder doen. 
 
Het incident is gesloten. 
 


