
Verslag bijeenkomst RAW – kabinet minister Peeters: Brussel 6 april 2006 
 
 
Aanwezig: 
Wim Raeymaekers (Kabinet), Rene Allegaert en Eric Claeys (Lithos vzw Harelbeke), Andre Foucaert 
(4M asbl, Montigny le Tilleul), Paul Vanhee (MKA vzw, Antwerpen), Frank Gelaude (Nautilus vzw, 
Gent), Alberte Hérin en Hendrik Harre (ACAM vzw, Antwerpen) 
Partieel aanwezig: Carl Decaluwé en kabinetchef 
 
1. Rene geeft een overzicht van de verschillende verenigingen aangesloten bij de RAW (Raad voor 
aardwetenschappen): zie aparte presentatie 
Op te merken valt dat alle Vlaamse provincies vertegenwoordigd zijn in die RAW. 
 
2. Frank geeft toelichting bij de doelstellingen, historiek en huidige toestand van de RAW. 
Meer details in aparte presentatie. 
 
3. Een belangrijke mijlpaal in het bestaansleven van de RAW is de publicatie van een deontologische 
erecode onderschreven door alle bij de RAW-aangesloten verenigingen. 
Derwijze zijn alle leden van de desbetreffende verenigingen er aan gehouden deze erecode na te 
leven. 
Frank geeft een overzicht van deze 15 artikelen bevattende erecode: zie aparte presentatie 
De aanwezigen ontvangen ter plaatse een overdruk van deze erecode. 
 
Vragen: 
- Bestaat een dergelijke erecode ook voor professionals ?: neen 
- Is er in iedere vereniging voldoende competentie aanwezig ,: ja 
- Van welke info wordt ieder stuk voorzien ? : naam (soms na onderzoek), vindplaats, datum 
- Zijn Belgische geo-sites ook toegankelijk voor buitenlanders ?: Ja, maar is niet onder controle ! 
- Gaan er dan ook stukken over de grens ?: ja 
- Hoe zit het met de officiële Belgische instanties ? Zij zoeken meestal in het buitenland, niet in België 
  
4. Paul brengt meer duidelijkheid omtrent het maatschappelijk belang (samenbrengen mensen, 
wetenschappelijk belang, jeugd, erfgoed, …): zie aparte presentatie 
 
Vraag  
Over hoeveel belangstellenden gaat het ongeveer ? Men mag rekenen op ongeveer 5000, waarvan er 
ongeveer 2000 aangesloten als lid bij de reeds hoger genoemde verenigingen. 
 
5. Rene geeft een overzicht van de huidige relatie met de professionele wereld: zie aparte presentatie 
Merk hierbij duidelijk op dat het hier momenteel gaat om privé-initiatieven en niet om structurele 
verbintenissen 
 
Vraag 
Zijn er al besprekingen geweest met de universitaire wereld ? 
Een aantal professoren zien dat duidelijk nog altijd niet zitten en willen niet samenwerken. 
Er is echter wel een evolutie waarneembaar. Enerzijds kan er gewerkt worden met een nieuwe jonge 
generatie professoren waarmee een vlottere samenwerking mogelijk is. Anderzijds ondervinden een 
aantal profs zelf moeilijkheden om nog bepaalde geo-sites te betreden en zijn zelf vragende partij om 
mee in een convenant te stappen.  
 
6. Rene bespreekt de kernpunten van de voorstel resolutie: 
 
7. Paul geeft toelichting bij de begrippen mineralogie, paleontologie en geologie: zie aparte 
presentatie 
Belangrijk is deze definities los te koppelen van het begrip archeologie.  
 
8. Rene bespreekt de knelpunten i.v.m. geo-sites gelegen in bos- en natuurgebieden, openbare 
domeinen 
 



Vraag 
Is er hier geen bevoegdheidsprobleem ? Moeten we er hier geen ander ministerie bij betrekken ( 
natuurbescherming) ? 
 
9. Rene bespreekt de knelpunten ivm de privé-sector.  
 
10. André bespreekt het maatschappelijk belang van onze vereniging en de relatie met de CST : zie 
aparte presentatie. Ook in het Waals parlement is een identieke tekst als de Vlaamse voorstel 
resolutie  ingediend. 
 
11. Aktiepunten 
 
Wim zou streven in een eerste fase naar een convenant waarbij de afspraken overheid, openbare 
werken, professionele wereld en toegang tot andere geosites zouden opgenomen worden 
In een tweede fase kan dan  de privé-sector aan bod komen 
 
- Rene zal de verschillende presentaties in één file doorsturen naar het Kabinet. 
 
- Wim zal nakijken wat  mogelijk is binnen openbare werken, natuur en leefmilieu 
(bijv. bosdecreet niet veranderen, maar wel anders interpreteren, aanpassen standaardbestek, …..)  
Voorstel blijft  dat RAW zelf initiatief neemt om ergens te gaan zoeken op openbare werken. 
Vermoedelijk zou de overheid  een clausule toevoegen in de aannemercontracten om dit dan mogelijk 
te maken. 
 
- Wim stelt een aanbevelingsbrief vergezeld van de voorstelresolutie op die kan gebruikt worden als 
introductie bij de universitaire wereld. 
 
- Frank en Paul zullen namen doorgeven van de departementshoofden aan wie de aanbevelingsbrief 
en de voorstelresolutie zal gestuurd worden door het kabinet  
 
- Hoofdprioriteit voor de RAW is - met de erecode, de resolutie en de brief van het Kabinet in de hand 
contacten te leggen met de universiteiten. Hier rekenen we voornamelijk op Frank, Paul, Hendrik en 
André. Eens dat rond, kan er in samenwerking met het Kabinet een convenant (geen regelgeving) 
opgesteld worden. 
 
- Wij hebben nu allen gevoeld dat die voorstelresolutie te beschouwen is als een formeel document 
van de overheid. Het is dan ook nodig dit nu nog veel krachtiger te verspreiden naar de RAW/CST 
leden en ook naar de niet aangesloten verenigingen. Ook promotie in eigen vereniging moet voorrang 
krijgen 
 
 
Verslaggever, 
Hendrik 

 


