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Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Federale plannen voor een nieuwe aanpak in verband met internationale 

scholen 

___________________________________________________________________________ 

 

In zijn beleidsnota van 28 oktober stelt de federale eerste-minister onder meer zijn plannen voor 

in verband met de internationale scholen voor de gemeenschap van ambtenaren van de 

internationale instellingen die in de hoofdstad zijn gevestigd. 

 

Hij heeft het onder meer over een vijfde internationale school in Neder-over-Heembeek die 

tegen 2028 operationeel moet zijn.  

 

Maar opvallend genoeg heeft hij het ook over voorbereidingen om binnen de Europese wijk 

tussen het Schuman- en het Luxemburgplein een hybride school op te richten waar Belgische 

kinderen en kinderen van Europese ambtenaren samen les zouden kunnen volgen.  

 

Volgens de eerste-minister is dit het model van de toekomst. Hij stelt dan ook dat de geplande 

vijfde Europese school, de laatste wordt volgens dit model. Of dit een model is waar de 

Europese ambtenarengemeenschap echt gelukkig van wordt, is maar de vraag, maar dat moet 

elders besproken worden. En ook de terechte vraag of de federale Regering gezien de 

rampzalige financiële toestand en de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling in dit land zich 

wel in te laten heeft met onderwijsinfrastructuur moet ook elders aan bod komen.  

 

De vraag die in deze Raad wel kan gesteld worden, is wat de houding van de VGC kan zijn 

indien gevraagd zal worden hierin een rol te spelen. Ook de vraag of de piste van de eerste-

minister überhaupt een goed idee is, gezien de grote uitdagingen die zich reeds stellen om ons 

eigen doelpubliek van de broodnodige infrastructuur te voorzien.  

 

Daarom had ik van het collegelid graag antwoord op volgende vragen: 

 

Is het collegelid reeds gecontacteerd geweest rond deze werkpiste van de eerste-minister of is 

het collegelid op een andere manier op de hoogte van dit federaal voornemen?  

 

Er zijn volgens mij twee opties. Ofwel zal het federale niveau op het werk- en 

bevoegdheidsdomein van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

komen, ofwel zal de federale overheid onder een of andere vorm haar internationale 

verantwoordelijkheden in de schoenen van de Gemeenschappen en Gemeenschapscommissies 

proberen te schuiven. In beide gevallen lijkt mij dat een vreemde vorm van werken die niet past 

binnen de huidige bevoegdheidsafspraken. Wat is de reactie van het collegelid hierop?   

 


