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VOORZITTER : De heer Norbert De Batselier

– De interpellatie wordt gehouden om 14.36 uur.

Interpellatie van mevrouw Mieke Van Hecke tot
de heer Patrick Dewael, minister-president van de
Vlaamse regering, over de naleving van de deonto-
logische code inzake dienstverlening aan de bevol-
king door de Vlaamse regering, naar aanleiding
van de medewerking van minister Vanhengel aan
een reclameadvertentie

Interpellatie van de heer Kris Van Dijck tot de
heer Patrick Dewael, minister-president van de
Vlaamse regering, over de naleving van de deonto-
logische code inzake dienstverlening aan de bevol-
king door de Vlaamse regering, naar aanleiding
van de medewerking van minister Vanhengel aan
een reclameadvertentie

Interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael
tot de heer Patrick Dewael, minister-president van
de Vlaamse regering, over de naleving van de
deontologische code inzake dienstverlening aan de
bevolking door de Vlaamse regering, naar aanlei-
ding van de medewerking van minister Vanhengel
aan een reclameadvertentie

Interpellatie van de heer Carl Decaluwe tot de
heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Fi-
nanciën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimte-
lijke Ordening, over de medewerking van de gede-
legeerd bestuurder van de VRT aan een reclame-
folder voor een kledingzaak

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
interpellaties van mevrouw Van Hecke en de heren
Van Dijck en Lootens-Stael tot de heer Dewael,
minister-president van de Vlaamse regering, over
de naleving van de deontologische code inzake
dienstverlening aan de bevolking door de Vlaamse
regering, naar aanleiding van de medewerking van
minister Vanhengel aan een reclameadvertentie en

van de heer Decaluwe tot de heer Van Mechelen,
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Inno-
vatie, Media en Ruimtelijke Ordening, over de me-
dewerking van de gedelegeerd bestuurder van de
VRT aan een reclamefolder voor een kledingzaak.

Minister-president Dewael antwoordt tevens in
naam van minister Van Mechelen.

Mevrouw Van Hecke heeft het woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister-president, mijnheer de
minister, dames en heren, het voorwerp van de in-
terpellatie is ondertussen algemeen bekend. ‘My
tailor is rich’ was, toen ik jong was, de titel van het
stukje dat ons deed kennismaken met de Engelse
taal in de humaniora. Dat schoot me meteen te
binnen toen ik op een mooie morgen bij een kop
koffie De Standaard onder ogen kreeg. Mijn twee-
de reactie was om de advertentie nog eens te bekij-
ken omdat ik mijn ogen niet kon geloven. In een
derde reactie heb ik de advertentie gelezen. Mijn
vierde reactie was dat dit niet netjes is.

Ik heb toen afgewogen of ik een parlementair ini-
tiatief moest nemen. In het verleden heb ik bij een
gelijkaardig incident het label van zedenmeester
gekregen. Daarna werd geprobeerd de zaak te ridi-
culiseren en nu gebeurt gewoon opnieuw hetzelfde.
Ik heb echter toch beslist om een initiatief te
nemen omdat de reactie van de minister vanuit za-
liger oorden me enorm heeft gestoord. In de kran-
ten las ik : ‘Men zoekt spijkers op laag water’, ‘Er
wordt van een muis weer een olifant gemaakt door
de oppositie’, ‘Veel trammelant om niets’, ‘De
vraag blijft waar de grens ligt. Zo prijs ik in Humo
een radioprogramma aan, toch ook een commer-
cieel product. Mijn collega’s die in jeans lopen, dra-
gen het merk op hun achterwerk. Waar ligt de
grens ?’. Die reacties hebben me enorm boos ge-
maakt, terwijl ik mild van nature ben. Als ik in de
reacties had gemerkt dat de minister erkende dat



dit ondoordacht was, had ik bij de afweging mis-
schien met meer problemen gezeten dan vandaag.

De tekst van de advertentie is ondertussen bekend.
Ik begeef me niet op het domein van de partijfi-
nanciering. Dat zullen andere interpellanten doen.
U hebt ten onrechte gesteld dat ik heb willen sug-
gereren dat u uw kostuums gratis krijgt. Dat is niet
waar. Het is wel mooi meegenomen reclame voor
u. Ik moest denken aan het lied van Paul Van Vliet
over de man die zijn hondje uitlaat en zich afvraagt
wie wie nu uitlaat. Wie maakt in deze advertentie
reclame voor wie ?

Ik dacht misschien dat u als nieuwe minister in de
Vlaamse politiek de deontologische code van de
parlementsleden niet goed kende. Ik stelde echter
vast dat u in het Brussels Parlement een voorstel
van resolutie hebt ingediend om de deontologische
code op de Brusselse volksvertegenwoordigers van
toepassing te maken. U was de hoofdindiener van
dat voorstel en kent dus de draagwijdte van de
tekst. De deontologische code van de volksverte-
genwoordigers over dienstbetoon is een instrument
waarmee we duidelijk maken dat deontologie en
attitude niet makkelijk te omschrijven zijn. We
hebben in de code een poging gedaan om die
zaken te omschrijven.

In het weekend verscheen een artikel van de hand
van Mark Deweerdt waarin hij schrijft dat het erg-
ste is dat blijkbaar niet wordt begrepen dat de bur-
ger van zijn bestuurders verwacht dat ze onbespro-
ken zijn en boven elke verdenking staan. Ik kreeg
een ander artikel onder ogen waarin staat : ‘De
overheid is of wel of niet integer, een beetje integer
kan niet’.

Ik beweer zeker niet dat wat is gebeurd, erop wijst
dat de geviseerde minister niet integer zou zijn,
maar door zijn handelwijze worden vermoedens
geschapen over een gebrek aan integriteit en over
vormen van belangenvermenging. Op basis daar-
van hebben we de link gelegd met de deontologi-
sche code. Een belangenvermenging of de creatie
van een vermoeden van belangevermenging, was in
deze zaak toch heel duidelijk. Het betrof dus een
overtreding van het betreffende artikel van de
code.

Mijnheer de minister, het is misschien mogelijk dat
u niet bekend bent met de werkzaamheden van dit
parlement, maar u zult zeker de enorme commotie
in de pers hebben opgemerkt over minister Vogels
die verscheen in een advertentie voor Volvo. De

minister-president werd hierover geïnterpelleerd.
Die zaak ging niet zo ver als de huidige, want be-
trof een interne publicatie, geen publicatie in de
nationale pers. Een aantal collega’s heeft toen vrij
zwaar uitgehaald naar minister Vogels. Vandaag
hoor ik ze om begrijpelijke redenen wat minder.
Een collega, die hier ook aanwezig is, zei toen dat
een daad werd gesteld die de NPC een zware kaak-
slag heeft toegebracht. Nu wordt een tweede wang
aangeboden voor een tweede kaakslag.

Mijnheer de minister-president, naar aanleiding
van een aantal incidenten en cours de route die een
aantal van uw regeringsleden hebben veroorzaakt,
hebben we er telkens opnieuw bij u op aangedron-
gen om een aantal zaken expliciet op papier te zet-
ten. Ik heb vroeger reeds verwezen naar een om-
zendbrief van uw voorganger waarin een aantal
vuistregels stonden over ministeriële deontologie.
In die tekst werd uitdrukkelijk het handelen naar
de geest van de deontologische code vermeld. U
hebt dit telkens ook mondeling bevestigd. Ik herin-
ner me dat u het incident-Vogels ontoelaatbaar en
onaanvaardbaar vond in het licht van de deontolo-
gische code. U onderlijnde in 2000 nogmaals dat al
uw regeringsleden de geest van de code zouden na-
leven. Toch is er nu weer sprake van een gelijkaar-
dig, maar meer verregaand incident.

Ik houd me niet bezig met fantaseren over de mo-
gelijkheid dat u binnenkort op de kraag van uw
hemd een logo laat borduren. Ik zou u daarvoor
trouwens adressen kunnen toespelen, want ik heb
dat als leuk cadeau aan vrienden gegeven. Ik wil
niet fantaseren, maar ik wil evenmin minimalise-
ren.

Mijnheer de minister-president, ik vraag u heel uit-
drukkelijk opnieuw wanneer u een dergelijke om-
zendbrief zult uitvaardigen – en publiek zult
maken – waarin u erop wijst dat integriteit te allen
tijde moet worden gehonoreerd ? Een louter desa-
voueren van het gebeuren, volstaat niet langer. Ik
hoop dat dit de laatste keer was dat ik me verplicht
voelde om u te interpelleren over een dergelijk in-
cident.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister-president, mijnheer de minis-
ter, ik heb in feite maar heel weinig toe te voegen
aan de interpellatie van mevrouw Van Hecke. U
weet dat ik niet de gewoonte heb om zaken te her-
halen. Het verheugt me dat minister Vanhengel
aanwezig is, al kennen we natuurlijk het antwoord
nog niet.
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Ik vroeg me 14 dagen geleden af of we daar über-
haupt op moesten reageren of niet. We wisten na-
melijk dat, door daarop te reageren, die adverten-
tie nog veel meer aandacht zou krijgen in andere
media. Als ik een slecht karakter had, zou ik den-
ken dat dit een uitstekende advertentie was, omdat
met relatief weinig geld alle media werden bereikt.
De dragers van de boodschap zijn dan mevrouw
Van Hecke, de heren Lootens-Stael en Van Dijck
en anderen. Ik wil zeker geen spijkers op laag
water zoeken, ik wil ook niet aan muggenzifterij of
haarklieverij doen, maar het gaat hier desalniette-
min over hoe we ons als politici moeten gedragen.

Mijnheer de minister-president, men zegt vaak dat
een ongeluk nooit alleen komt. U zult zich nog wel
de twee actuele vragen van enkele weken geleden
herinneren over het uitdelen van folders door mi-
nister Gabriels. Ik citeer uit het antwoord dat u
toen gaf : ‘Het is voldoende duidelijk gebleken dat
ik het niet eens ben met het voornemen om de fol-
der te verspreiden, omdat dat niet in overeenstem-
ming is met de deontologische code’. De voorzitter
van het Vlaams Parlement, tevens de voorzitter
van deze commissie, gaf in diezelfde zitting nog een
uitgebreide toelichting. Sta me toe, mijnheer de
voorzitter, om u even te citeren : ‘Ik heb aan het
Bureau voorgesteld om in een protocol duidelijk te
stellen dat de Vlaamse ministers inzake regerings-
mededelingen dezelfde terughoudendheid als de
federale ministers in acht dienen te nemen. Na dit
incident moet worden overwogen of er geen bij-
zondere maatregelen moeten worden genomen,
zodat er duidelijkheid komt. Er is momenteel geen
deontologische code, maar wel een deontologie. De
minister-president is verantwoordelijk voor het
toezicht daarop en het parlement kan dat controle-
ren.’ Welnu, het frappeerde me dat we enkele
dagen na deze uitspraken opnieuw werden gecon-
fronteerd met een incident.

Er werd daarstraks reeds verwezen naar het inci-
dent met minister Vogels in februari 2000, dus ga ik
daar vrij snel overheen. Toen werd verwezen naar
artikel 5 van de deontologische code. Toen gaven
ook andere mensen kritiek op de gebeurtenissen.

Dan wil ik nog even duidelijkheid scheppen over
het element van de partijfinanciering, waarover ik
in mijn eerste reactie sprak. Gelukkig heb ik dat
ondertussen onder vier ogen kunnen uitpraten met
minister Vanhengel, maar ik wil het ook in deze
commissie duidelijk maken : ik heb nooit gesteld
dat minister Vanhengel kleding of andere produc-
ten in natura van deze zaak heeft gekregen. Wel

stelde ik me de vraag wie hier voor wie reclame
maakt. Ik denk dat de advertentie niet werd be-
taald door minister Vanhengel, maar wel degelijk
door de zaak waarvoor de reclame wordt gemaakt.

Zoals ik daarstraks reeds zei, wil ik deze zaak niet
overroepen, maar ik wil toch dat er een aantal dui-
delijke antwoorden komen. Ik hoop dat zowel mi-
nisters als parlementsleden zich weten op te stellen
conform de deontologische code en conform de
deontologie die we onszelf hebben opgelegd.

Ik zou u ook enkele pertinente vragen willen stel-
len, mijnheer de minister-president, omdat u toch
de verantwoordelijke bent voor de regeringsploeg.
Wat is uw houding ten opzichte van het gegeven
dat een advertentie voor een politicus wordt be-
taald door een externe instantie ? Vindt u die ad-
vertentie een vorm van sponsoring of niet ? Welke
argumenten hebt u daarvoor ? Bent u van mening
dat minister Vanhengel in zijn hoedanigheid van
Vlaams minister van Sport met dit initiatief artikel
5 van de deontologische code overtreedt ? Welke
maatregelen zult u treffen tegen minister Vanhen-
gel ? Wordt er een publieke blaam uitgesproken,
zoals voorgeschreven in de deontologische code ?
Ik weet dat de regering in deze autonoom dient te
handelen, zult u deze blaam aan de orde laten
komen ? Hoe zal ervoor worden gezorgd dat der-
gelijke initiatieven eindelijk tot het verleden beho-
ren ? Acht u het niet aangewezen dat minister Van-
hengel verantwoording aflegt bij de deontologische
commissie van het Vlaams Parlement ?

Misschien komt er straks al heel wat meer duide-
lijkheid, want ik neem aan dat minister Vanhengel,
die hier vandaag aanwezig is, ook wel iets zal willen
zeggen.

De voorzitter : De heer Lootens-Stael heeft het
woord.

De heer Dominique Lootens-Stael : Mijnheer de
voorzitter, er werd ondertussen door de voorgaan-
de sprekers al heel wat gezegd over deze kwestie.
In de fameuze advertentie die op 6 maart 2003 in
de krant De Standaard verscheen en waarin dus re-
clame werd gemaakt voor een Brusselse kleding-
zaak, werd tot tweemaal toe de titel van het ambt
van de minister vermeld. De minister kan moeilijk
onwetendheid inroepen, want zoals reeds werd ge-
zegd, heeft hij een deontologische code voorgelegd
aan het Brussels Parlement. Hij wist op dat ogen-
blik van het bestaan van een deontologische code
in dit Vlaams Parlement en hij kende er reeds de
inhoud van. Ik neem aan dat hij ook op 6 maart
2003 die inhoud reeds kende.
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Bovendien veronderstel ik dat een minister op re-
gelmatige basis de kranten leest en dat hij dus op
de hoogte is van eerdere incidenten. Ik meen me te
herinneren dat er ooit een incident is geweest over
een advertentie voor een automerk met toenmalig
eerste minister Dehaene, buiten zijn wil en buiten
zijn weten om. Ik meen me te herinneren dat er
een incident is geweest over een advertentie voor
een automerk met eerste minister Verhofstadt, bui-
ten zijn wil en buiten zijn weten om. Die firma
heeft zich achteraf ook geëxcuseerd. U zult zich
ook het Volvo-incident herinneren. U kunt moei-
lijk beweren dat u niet wist dat dit niet mocht.

Mijnheer de minister, u pleegt op verschillende ma-
nieren inbreuken. Ten eerste pleegt u inbreuk op
de deontologische code van dit parlement, die
nochtans door de Vlaamse regering is onderschre-
ven. Ten tweede pleegt u inbreuk op de wet op de
partijfinanciering. Ik kom daar later op terug. Toe-
val of niet, op 28 februari vaardigde de Vlaamse re-
gering een code uit die strenger toezicht wilt op de
externe communicatie. Die code komt er een week
na het incident met Ford Genk en een week vóór
de bewuste advertentie.

Ik zal niet herhalen wat de vorige sprekers al heb-
ben gezegd, maar ik wil wel verduidelijking op een
aantal punten. De advertentie van de kledingzaak
kan worden beschouwd als een gift aan de minis-
ter. Giften kunnen tot 500 euro per jaar, maar
enkel van privé-personen. Hier gaat het om een
commerciële zaak die een advertentie plaatst in het
voordeel van de minister. Is dit geen onwettige gift
aan de minister ? Mijnheer de minister-president,
welke sanctie overweegt u op te leggen aan minis-
ter Vanhengel ? De voorzitter van dit parlement
heeft gesuggereerd dat dit minstens een blaam zou
moeten zijn. Stemt u daarmee in ? Als overtredin-
gen van codes en eventueel van de wetgeving niet
worden bestraft, dan vraagt u om herhaling. Het is
in het verleden al te vaak gebeurd dat dit onder
politieke vrienden met de mantel der liefde werd
toegedekt. Dat heeft tot gevolg dat het zich blijft
herhalen. Bent u van oordeel dat minister Vanhen-
gel in overeenstemming handelt met de wet op de
partijfinanciering enerzijds en met de deontologi-
sche code van dit parlement anderzijds ? Komt er
een advertentie met excuses ? Op welke manier zal
de minister zich publiekelijk verontschuldigen ?
Minister Vogels heeft dat voor een veel kleiner in-
cident gedaan via televisie.

Wat me aan deze zaak bijzonder stoort, is dat de
minister vanuit zijn vakantieoord de indruk wekte

dat de hele heisa hem niet veel kon schelen. In de
FET van 7 maart las ik : ‘Er is veel trammelant om
weinig’. In De Standaard las ik dat de minister
‘geen graten ziet in wat er is gebeurd. In De Mor-
gen zegt hij dat ‘er spijkers worden gezocht op laag
water’. Ik vind dat niet kunnen. Zich vergissen is
geen schande, maar volharden in de boosheid wel.

Mijnheer de minister-president, welke afspraken
waren er gemaakt met de betrokken middenstan-
der ? Er is blijkbaar gehandeld met voorbedachte
rade. Ik lees in de kranten dat de minister wist dat
zijn ‘quote’ bedoeld was voor een advertentie. De
zaakvoerder – hopelijk ter goeder trouw – zegt dat
de minister wist dat zijn uitspraak bedoeld was
voor een advertentie en dat hij zijn klanten nooit
op die manier zou willen gebruiken. De adverten-
tie zet veel kwaad bloed bij een aantal lagen van de
bevolking, in het bijzonder bij andere middenstan-
ders die dit niet kunnen appreciëren. Ik geef hen
daarin gelijk. Mijnheer de minister-president, ik
reken op een duidelijk antwoord dat ervoor zorgt
dat dit soort dingen zich in de toekomst niet meer
herhaalt.

De voorzitter : De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe : Mijnheer de voorzitter,
leden van de regering, dames en heren, niet alleen
de minister van Sport, maar ook de gedelegeerd
bestuurder van de VRT heeft kledij aangeprezen
van een ondertussen zeer bekende kledingzaak. De
heer Mary heeft daar zelf niet op gereageerd, maar
wel zijn woordvoerder met de boodschap dat de
gedelegeerd bestuurder geen enkele regel heeft
overtreden. Dat is strikt juridisch gezien ook cor-
rect. De beperkingen, volgens de woordvoerder,
gelden enkel voor de journalisten. Ook de voorzit-
ter van de VRT, de heer Peeters, ziet hier geen gra-
ten in. Volgens mij kunnen daar toch enkele deon-
tologische vragen bij worden gesteld.

De heer Mary leidt een openbare instelling en is
benoemd door de Vlaamse regering. Hij heeft
daardoor uitdrukkelijk een publieke functie. Elke
schijn van vermenging moet hoe dan ook worden
vermeden en die is nu gecreëerd bij de man in de
straat. De vraag blijft of een persoon die zijn be-
kendheid uit een publieke functie haalt, zomaar
kan meewerken aan commerciële acties. Ik heb het
dan niet over acties zoals ‘Kom op tegen kanker’.

Als hierop geen reactie komt, zou het me niet ver-
rassen dat we in de toekomst met andere vormen
van commerciële activiteiten worden geconfron-
teerd. Waarom zou de voorzitter van de VHM geen
reclame maken voor dakpannen ? Waarom zou de
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gedelegeerd bestuurder van De Lijn geen bepaald
type van stadsbussen of autobanden mogen aan-
prijzen ? Waarom zou de gedelegeerd bestuurder
van Kind en Gezin geen reclame kunnen maken
voor Pampers ? Er moet hierover een duidelijke
richtlijn of omzendbrief komen.

De heer Mary heeft ondertussen via e-mail aan zijn
personeel laten weten dat hij de bui heeft zien han-
gen en dat hij beseft dat hij te ver is gegaan. Hij
legt uit hoe dit is gebeurd, met name als een daad
van vriendschap. Dit is een vorm van mea culpa.

Mijnheer de minister-president, vindt u de actie
van de gedelegeerd bestuurder deontologisch ver-
enigbaar met de uitoefening van zijn ambt ? Moest
hij geen toelating vragen aan het directiecomité, de
raad van bestuur of de voogdijminister ? Wat kan
er worden ondernomen tegen de gedelegeerd be-
stuurder om in de toekomst dergelijke gevallen te
vermijden ? Bent u er geen voorstander van dat er
voor gedelegeerd bestuurders van openbare instel-
lingen een richtlijn, omzendbrief of deontologische
code zou komen om een vermoeden van belangen-
vermenging te vermijden ?

De voorzitter : De heer Holemans heeft het woord.

De heer Dirk Holemans : Mijnheer de voorzitter,
leden van de regering, collega’s, politici en minis-
ters in het bijzonder werken aan en voor het alge-
meen belang. Uiteraard is het algemeen belang
steeds onderwerp van debat, maar politici en mi-
nisters moeten er te allen tijde alles aan doen om
de indruk te vermijden dat ze er niet voor zouden
opkomen. Dat is de rol van de deontologie.

Mijnheer de minister, u hebt een inschattingsfout
gemaakt. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt :
ook een andere minister heeft inzake reclame voor
een automerk een inschattingsfout gemaakt. Ze
heeft dat erkend en daarvoor haar excuses aange-
boden. Het incident was daarmee duidelijk afge-
rond. Het is jammer dat we opnieuw rond een der-
gelijk dossier moeten samenzitten. Het leidt de
aandacht van de publieke opinie af van de centrale
politieke debatten.

Dergelijke advertenties doen hoe dan ook vermoe-
dens rijzen die niet stroken met de realiteit. Men-
sen vragen zich af wie de kledij heeft betaald, ook
al is dat correct gebeurd. In deze sfeer zijn roddels
moeilijk te bestrijden. Mijnheer de minister, ik wil
er ook aan toevoegen dat uw antwoord op de ini-
tiële kritiek me een beetje heeft gestoord. Het

klonk bij wijlen meer als een vergoelijking dan als
een erkenning dat u een inschattingsfout had ge-
maakt.

Ik verwacht van de minister-president een duide-
lijk initiatief zodat het de laatste keer is dat we
over dit soort zaken moeten debatteren. Iedereen
weet dat dit niet de kern is van politieke debatten.

De voorzitter : Minister-president Dewael heeft het
woord.

Minister-president Patrick Dewael : Mijnheer de
voorzitter, dames en heren, ik zal een deel van de
vragen voor mijn rekening nemen. U hebt al ge-
merkt dat minister Vanhengel op mijn vraag ook
aanwezig is. Hij zal zijn handelwijze toelichten en
verantwoorden.

Met uw goedvinden schets ik ter inleiding nog even
de achtergrond. Het klopt dat het ondertussen de
vierde keer is dat ik moet antwoorden op een in-
terpellatie of vraag over terechte of vermeende
schendingen van de zogenaamde deontologische
code.

Op het vlak van deontologie hanteert deze rege-
ring dezelfde principes als de vorige regering. Ik
heb dat vroeger reeds gezegd en heb daarbij gere-
fereerd aan de omzendbrief 98/12 van de Vlaamse
regering met als datum 24 november 1998. Die om-
zendbrief werd uitgevaardigd door de vorige
Vlaamse regering, maar is nog steeds van kracht.
Als antwoord op de vraag of ik nu eindelijk een
ministeriële omzendbrief zal uitvaardigen over mi-
nisteriële deontologie, verwijs ik dus naar die om-
zendbrief, tenzij u van mening bent dat hij niet vol-
doet, maar mij lijkt het een duidelijke omzendbrief.

We hebben steeds verwezen naar de deontologi-
sche code van de Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers en hebben bevestigd dat de leden van de
Vlaamse regering zich gedragen naar de letter en
de geest ervan, mits een paar uitzonderingen. In de
code staat bijvoorbeeld dat niet mag worden geïn-
tervenieerd in administraties. Die bepaling is na-
tuurlijk moeilijk hanteerbaar voor leden van de re-
gering.

Ik merk op dat de ministeriële omzendbrief van
1998 niet voorziet in de mogelijkheid tot het opleg-
gen van sancties. Ik heb de zaak nagetrokken en
heb nergens anders regelgevende teksten terugge-
vonden die sancties mogelijk maken. Ik heb ook de
federale regeling gecheckt, maar die voorziet even-
min in de mogelijkheid om sancties op te leggen.
Dat zou trouwens niet zo evident zijn. In de schoot
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van de regering kan over alles worden gepraat,
maar het is een collegiaal orgaan. Voorzien in een
procedure om bij dergelijke aangelegenheden een
al dan niet graduele sanctie op te leggen, zie ik niet
zo goed zitten. Ik ben echter bereid om de discus-
sie erover te voeren. Precedenten daarvan heb ik
niet gevonden, ook niet in de federale documenten.

De code van de parlementsleden voorziet in artikel
35 wel in de mogelijkheid om een sanctie op te leg-
gen. Zelfs het uitspreken van een publieke blaam is
mogelijk. Tijdens de vorige en tijdens de huidige le-
gislatuur werd duidelijk dat de deontologische
commissie geen oordeel velt over ministers, denken
we maar aan het incident met minister Vogels. Tij-
dens de vorige legislatuur werden twee dossiers
lastens regeringsleden ingediend, maar ze werden
teruggestuurd naar de regering omdat de deontolo-
gische commissie niet bevoegd was.

Er is dus wel degelijk een omzendbrief en in de
praktijk trachten we de code van de parlementsle-
den, die we tot de onze hebben gemaakt, na te
leven. Voor de parlementsleden geldt dat de deon-
tologische commissie sancties kan opleggen, maar
ik zie niet goed in hoe dit kan worden geregeld op
executief vlak. Ik probeer mijn verantwoordelijk-
heid geenszins te ontlopen, maar vraag me alleen
af hoe zoiets praktisch kan worden opgelost.

Ik ben in het algemeen van mening dat deontolo-
gie niet altijd in regels kan worden gevat. Sommige
zaken moeten gewoon worden aangevoeld. Een
code kan een richtsnoer, leidraad, of instrument
zijn, maar sommige zaken moeten worden aange-
voeld. Dat is ook het geval voor vrije beroepen.
Alle regels ten spijt, is het een soort handelwijze
die eenieder die een publieke functie bekleedt, zich
eigen moet maken.

Ik zal straks antwoorden op de specifieke vragen
die me werden gesteld, maar ik stel voor dat de
voorzitter nu eerst het woord geeft aan minister
Vanhengel, want iedereen heeft recht op verdedi-
ging. Ik wil de minister dan ook de kans geven om
het feitelijk relaas te becommentariëren.

De voorzitter : Minister Vanhengel heeft het
woord.

Minister Guy Vanhengel : Mijnheer de voorzitter,
dames en heren, laat er geen misverstanden over
bestaan dat ik de regel onderschrijf dat ministers
geen publiciteit mogen maken voor privé-bedrijven
en niet mogen deelnemen aan commerciële acties.

Er is dus een fout begaan wegens een onvoorzich-
tigheid en gebrek aan alertheid van mijnentwege :
noemt u het maar een inschattingsfout. Ik heb in-
gegrepen om de communicatieactie van mijn kleer-
maker stop te zetten vanaf het ogenblik dat ik er
weet van had.

U vraagt zich waarschijnlijk af hoe het kon dat de
advertentie werd geplaatst. Ik ben niet ongevoelig
voor de problematiek van de deontologie. Toen in
het Vlaams Parlement werd gewerkt aan de deon-
tologische code, heb ik tevergeefs geprobeerd om
ook in het Brussels Parlement het debat erover op
gang te trekken. Bovendien heb ik jarenlang ge-
werkt als communicatieadviseur van een aantal
prominenten. Ik heb daarbij steeds mijn best ge-
daan om dit soort incidenten te vermijden. Toch is
het mogelijk dat iemand in een situatie terecht-
komt omdat iets aan zijn aandacht is ontsnapt of
omdat hij een inschattingsfout heeft gemaakt.

U vraagt zich af hoe dat kan bij iemand die kennis
van zaken heeft en normaal gezien alert zou moe-
ten blijven. Mijn situatie verschilt maar heel weinig
van die van de gedelegeerd bestuurder van de
VRT. Ik heb een bijzondere relatie met de kleer-
maker. Mijn vader zaliger was er klant en dat ben
ik al vele jaren ook. Zijn zaak is trouwens geves-
tigd in de straat waar ik heel mijn schoolloopbaan
heb doorlopen en ben afgestudeerd. Ik heb er een
emotionele band mee.

Op een zeker ogenblik vroeg mijn kleermaker me,
in het licht van een promotieactie die hij wou voe-
ren, een woordje uitleg over de reden waarom ik
graag bij hem kwam. Dit is vergelijkbaar met wat
wij allen regelmatig doen, namelijk het schrijven
van een appreciatie in een gouden boek van een
zaak. Ook op die momenten laten we ons makke-
lijk gaan en schrijven we ‘fijn gegeten vandaag’,
‘een leuke zaak’, ‘fijne bediening’, ‘toffe bazen’ of
‘ik kom hier zeker terug’. Velen onder u zullen dit
herkennen. De kleermaker heeft me trouwens ge-
ruime tijd geleden om dat woordje uitleg gevraagd.
Hij zei erbij dat het wel eens kon worden gebruikt
voor promotie van de zaak. Ik ben ingegaan op zijn
verzoek.

Van wat in de advertentie is verschenen, is trou-
wens alleen het eerste zinnetje van mij. Ik kan u
geruststellen dat ik nog nooit een voet heb gezet in
een antiekzaak op de Zavel. Wie mij kent, weet dat
ik zulke zaken niet frequenteer. De advertentie
werd echter geplaatst en daar ging ik dan. Op het
ogenblik dat me om een getuigenis werd gevraagd,
was ik me van geen kwaad bewust. De advertentie
verscheen in De Standaard toen ik in het buiten-
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land verbleef. Ik wist van niets. Toen ik vernam wat
was gebeurd, heb ik onmiddellijk de zaak doen
stopzetten.

U mag het me niet kwalijk nemen, maar in het
bombardement aan mediavragen dat ik die dag on-
derging, heb ik inderdaad een paar appreciaties
geuit. U hebt ernaar verwezen. Ik had niet de be-
doeling om er mijn fout mee te vergoelijken, maar
ik wou toch een en ander in de juiste context plaat-
sen. U weet hoe het gaat : journalisten bellen op en
voor je het weet, bevindt je je midden in een groot
schandaal, wordt de partijfinanciering erbij ge-
sleurd, net als voordelen in natura, enzovoort. Ik
bevestig nogmaals dat ik al mijn kostuums tot op
de laatste frank zelf heb betaald – mijn kleermaker
is geen filantroop. Ik heb met stijgende verbazing
de mediaheisa over dit incident ondergaan. U
merkt hoe snel iemand in ongewenste omstandig-
heden verzeild kan geraken.

De VRT heeft een montage gemaakt over deze
aangelegenheid die viermaal werd uitgezonden : in
het journaal, op Canvas, in TerZake en in De Ze-
vende Dag. Ik heb de montage voor het eerst ge-
zien toen ik aanwezig was in De Zevende Dag. Het
is goed dat iedereen weet dat in die montage twee
totaal verschillende zaken aan elkaar werden ge-
plakt. De VRT heeft gefilmd bij de kleermaker
waarbij zowel de gevel als de binnenkant van de
zaak werd getoond en de kleermaker werd geïnter-
viewd. Voor het overige bestaat de montage uit
beelden die anderhalf jaar geleden werden ge-
draaid in de coulissen van een theaterzaal. Ik heb
er samen met mijn collega’s Delathouwer en Cha-
bert kort deelgenomen aan een toneelvoorstelling
in het Brussels. De beelden werden genomen toen
we onze kostuums net aantrokken voor de make-
upspiegel. Op dat ogenblik waren we de tekst aan
het repeteren in het Brussels. Buiten zijn context
komt die tekst heel idioot over. Ik zeg op dat ogen-
blik : ‘Luister, u zult nog lang moeten leven om dat
te mogen meemaken’. Die tekst werd ook in de
montage geplakt. De beelden waren trouwens niet
zo fraai, want ik heb niet de torso van een adonis.

Ik heb veel reacties gekregen over de montage.
Velen onder u hebben wellicht ook gedacht dat ik
helemaal kierewit was geworden, omdat ik ten be-
hoeve van de televisie de clown ben gaan uithan-
gen in de kleermakerszaak. Dat was dus helemaal
niet het geval. Zeker niet-Brusselaars die de beel-
den over het theaterstuk niet kenden, maar ook
Brusselaars, hebben de montage verkeerd begre-

pen. Ze gingen ervan uit dat ik er een spelletje van
maakte.

Ik wil hiermee aantonen hoe makkelijk het is om
in een ongewenste situatie verzeild te geraken.
Mocht u eraan twijfelen, benadruk ik dat dit alles
voor mij geen goede zaak was. Wie de beelden vier
keer heeft gezien, heeft zeker een verkeerd beeld
van me. De hele zaak heeft me geen enkel voor-
deel opgeleverd. Ik besef dat er een inschattings-
fout werd gemaakt.

Ik zeg het u echter nogmaals : zelfs wie daar alert
voor is, moet op zijn hoede zijn, want zulke zaken
kunnen zich sneller voordoen dan verwacht of ge-
wenst. Het is een les. Ik ben graag bereid om mij
ook bij u voor de gebeurtenissen te verontschuldi-
gen. Ik zal mijn uiterste best doen om dit niet meer
te laten gebeuren.

Ik wil nog iets zeggen tot diegenen die hier ettelij-
ke malen hebben gezegd dat ze hopen dat dit de
laatste keer is dat daarover een interpellatie moet
worden gehouden. Neem van mij aan dat, hoe goed
we ook ons best doen om die code te eerbiedigen,
steeds de kans zal blijven bestaan dat iemand om-
wille van een onachtzaamheid over de schreef gaat.
Ik praat dat daarmee niet goed, maar wees daarin
realistisch. Denk nu niet dat door het uitvaardigen
van strenge regels en door daar steeds op te hame-
ren, het niet kan gebeuren dat iemand geconfron-
teerd wordt met iets dat hij in feite niet heeft ge-
wild. Ik denk dan ook dat deze fout of dit incident
of dit inschattingsprobleem toch wel een omvang
heeft gekregen, al was het maar door de giganti-
sche televisie-aandacht, die niet in verhouding staat
tot de feiten. Dat is alles wat ik over deze zaak te
zeggen heb.

De voorzitter : Minister-president Dewael heeft het
woord.

Minister-president Dewael : Verdergaand, mijnheer
de voorzitter, zou ik willen citeren uit een mail die
gedelegeerd bestuurder van de VRT, de heer Mary,
heeft verzonden aan minister Van Mechelen. De
heer Mary wil op deze manier zijn feitelijk relaas
ter kennis brengen van deze commissie.

De heer Decaluwe heeft zich – misschien niet hele-
maal ten onrechte – vragen gesteld bij het gedrag
van de heer Mary. Uit de mail blijkt echter dat hem
weinig of niets kan worden verweten. Hij schrijft
het volgende : ‘Ik wil een en ander verduidelijken
met betrekking tot de berichtgeving vorige week
over mijn kleermaker. Wat zijn de feiten ? De
kleermaker is een dorpsgenoot en vriend sedert

-7-

Vanhengel

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 172  – 18 maart 2003



vele jaren, lang voor hij zijn huidige kledingzaak
opende. Sedert hij in 1996 zijn zaak heeft geopend,
ben ik er klant. Vorige zomer, voor er voor mij
sprake was van de VRT, vroeg hij aan enkele klan-
ten of ze een getuigenis wilden afleggen. Ik ben
daarop ingegaan en de getuigenis werd verstuurd
aan zijn klantenbestand en was een succes. Begin
februari werd mij gevraagd of deze getuigenis kon
worden gebruikt voor een mediacampagne. Ik heb
dat geweigerd. Tot zover de feiten, en ik laat u oor-
delen. Ik zal in elk geval aan de overdreven media-
aandacht die mijn functie met zich meebrengt, ook
na 7 maanden, nog meer moeten wennen, nog at-
tenter zijn en zaken waar ik niet echt graten in zie
toch bannen. Ik hoop hiermee het incident van vo-
rige week te hebben geduid.’

Mijnheer de voorzitter, ik wil nog even ingaan op
andere vragen die werden gesteld. De heer Van
Dijck vroeg zich af of in deze kwestie de wet op de
partijfinanciering niet werd overtreden. Ik neem
aan dat de heer Van Dijck doelt op een overtreding
van artikel 16 bis, dat zegt dat alleen natuurlijke
personen giften kunnen doen aan politieke partij-
en, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen.
Ik verwijs hiervoor naar het antwoord van minister
Vanhengel, die mij herhaaldelijk en ook vandaag
nog heeft bevestigd dat hij zijn kleding uiteraard
tot op de laatste frank zelf heeft betaald.

Dan is er de vraag of minister Vanhengel artikel 5
van de deontologische code heeft overtreden, het
artikel dat handelt over het vermijden van elke
vorm van belangenvermenging. Ik verwijs naar de
uiteenzetting die minister Vanhengel zelf heeft ge-
geven en naar het ontbreken van enig intentioneel
karakter. Minister Vanhengel zegt dat hij er zich
niet van bewust was dat hij de deontologische code
doorbrak en dat het alleszins ook niet zijn bedoe-
ling was om dat te doen. Hij heeft nu ook die in-
schattingsfout erkend en daarvoor zijn excuses
aangeboden. Ik zie dan ook geen enkele reden om
anders te oordelen over deze kwestie dan over vo-
rige incidenten. Ik weet wel dat sommige collega’s
daarover een andere mening hebben, maar het in-
tentionele karakter is mijns inziens afwezig, een
element dat ook bij het Volvo-incident van minis-
ter Vogels nogal belangrijk was.

Ik laat het over aan de commissie om te oordelen
of de deontologische commissie van het Vlaams
Parlement al dan niet bevoegdheid zou moeten
verwerven ten opzichte van leden van de regering.
Ik wil daar gerust aan meewerken, maar ik denk
dat het moeilijk zal zijn om in een executief orgaan

een soort van disciplinaire of deontologische com-
missie op te richten.

Mijnheer de voorzitter, u hebt gezegd dat de com-
missie eigenlijk geen bevoegdheid heeft ten aan-
zien van ministers, waarmee u verwees naar de vo-
rige legislatuur. Dit zou echter wel kunnen als we
dat zo zouden willen. Ik heb de regering daarover
niet geraadpleegd, maar mijn mening, die ik ook in
de regering wil verdedigen, is dat dat geen enkel
probleem vormt, op voorwaarde dat het parlement
meent dat dat nuttig zou kunnen zijn. In een execu-
tief orgaan is dat volgens mij moeilijk concretiseer-
baar, maar ik wil me gerust laten overtuigen van
het tegendeel. Als er in het Vlaams Parlement een
deontologische commissie bestaat die indien nodig
sancties kan uitspreken tegenover parlementsle-
den, is het voor mij geen probleem dat die commis-
sie zich ook kan uitspreken over feiten waaraan
ministers zich zouden bezondigen.

Mijnheer de voorzitter, collega’s, we mogen ook
niet vergeten dat wij als Vlaamse regering worden
beëdigd door het Vlaams Parlement. Morgen zal
daarvan nogmaals een concreet voorbeeld worden
gegeven. Wij zijn dus een regering die wordt verko-
zen en beëdigd door het Vlaams Parlement. Met
andere woorden : de mogelijkheid die daar bestaat
voor de regeringsleider is sowieso niet dezelfde als
de mogelijkheid die bijvoorbeeld een federale re-
geringsleider heeft, omdat de federale regering nog
steeds wordt beëdigd door het staatshoofd. De
Vlaamse regering ontleent haar functie en haar be-
voegdheid aan het Vlaams Parlement, dus vind ik
de logica dat een deontologische commissie daar-
over mag oordelen, wel gerechtvaardigd. Ik laat dat
echter aan u over. Misschien kan daarover wel eens
een gedachtewisseling worden gehouden die los-
staat van dit ene incident.

Ik zou nog een element willen verduidelijken in
verband met een vraag van de heer Lootens-Stael.
U mag deze kwestie niet verwarren met de over-
heidscommunicatie. Ik heb bij een andere gelegen-
heid reeds de kans gehad om deze code van goede
praktijk in verband met communicatiecampagnes
van de Vlaamse overheid in de commissie te be-
spreken. Ik heb toen verwezen naar een verstren-
ging van deze code die werd voorgesteld aan de
Vlaamse regering, rekening houdend met de sper-
periode die eerstdaags zal ingaan als gevolg van de
federale verkiezingen. Ik heb toen gezegd dat de
regels waaraan de leden van de regering zich moe-
ten houden wanneer ze aan overheidscommunica-
tie doen in de sperperiode, eigenlijk zouden moe-
ten worden verstrengd, aangezien een aantal colle-
ga’s van de Vlaamse regering kandidaat zijn bij die
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federale verkiezingen. Dit is echter een aspect dat
eigenlijk niets te maken heeft met deze aangele-
genheid. Het is puur toeval dat deze regeringsbe-
slissing werd genomen in de periode van de feiten
waarvan vandaag sprake is. Ik hoop dat ik daarmee
dit gegeven voldoende heb verklaard.

Ik rond af. De regels bestaan. Rekening houdend
met de uitleg van minister Vanhengel kan het inci-
dent, wat mij betreft, als gesloten worden be-
schouwd. Het is de taak van de commissie en van
het parlement om daarover te oordelen. Willen we
in de toekomst niet altijd terechtkomen in een
debat waarin parlementsleden zeggen dat ik als mi-
nister-president moet optreden, dan wil ik dat we
daarover een duidelijke afspraak maken. Ik heb
uitgelegd waarom ik zelf denk dat dat niet doen-
baar is : niet omdat ik dat niet zou willen, maar
omdat ik daarvoor geen basis heb. Het lijkt me ei-
genlijk wel logisch dat de deontologische commis-
sie van het Vlaams Parlement zich zou kunnen uit-
spreken over leden van de regering. Persoonlijk
heb ik daarmee geen enkel probleem.

De voorzitter : Vooraleer ik het woord geef aan de
interpellanten, zou ik hierover zelf mijn mening
willen geven, aangezien ik regelmatig werd ver-
noemd.

In een kwaliteitskrant heb ik een artikel gelezen
van een uitstekend journalist, die zegt dat wij de
herwaardering van de plenaire vergadering beter
zouden opdoeken, aangezien wij dit grandioos pro-
bleem niet kunnen aankaarten in dezelfde week
waarin het zich voordoet. Ik vind dit toch wel een
zeer overtrokken mening. De betrokkene was hier
daarnet aanwezig maar nu niet meer.

De heer Carl Decaluwe : Hij had toch gelijk ?

De voorzitter : Daarin verschillen we dan duidelijk
van mening, mijnheer Decaluwe. U schijnt het ook
niet te weten, maar aan de twee fracties die hier-
over een interpellatie wilden houden, werd het vol-
gende gezegd : als u dat deze week op de agenda
wilt plaatsen, dan kunt u dat doen via actuele vra-
gen. Dat werd hen duidelijk gezegd en zelfs gesug-
gereerd door het Bureau. Het Bureau zei ook : als
u dat wilt doen via interpellaties, dan volgen we de
gebruikelijke procedure. Dat betekent dat de be-
handeling met een week wordt uitgesteld. Ik neem
aan dat Vlaanderen niet stond of viel door dit inci-
dent.

Ik wil toch ook eens duidelijk zeggen dat ik me in
deze zaak misbruikt heb gevoeld. Ik kon niet wei-
geren om op vragen hierover te antwoorden, maar
er werden wel enorme inspanningen gedaan om
hierover mijn mening te krijgen. Twee keer werd ik
in Oostende opgezocht om mij toch maar een uit-
spraak te laten doen voor de televisie. Als men dat
telkens zou doen als ik dacht iets te zeggen te heb-
ben, zou ik een zeer gelukkig man zijn. Men doet
dat blijkbaar enkel als dat past in een context van
scandalitis.

Ik wil daarvoor ook wel waarschuwen. In 1931 is er
een vergelijkbaar incident geweest waarbij een –
niet onbelangrijk – minister was betrokken. Toen
ging het in feite om een discussie die veeleer sloeg
op de democratie dan op de parlementaire instel-
ling zelf. Sommigen wilden toen echter de vrijheid
wegcijferen, de vrijheid die zo kostbaar is. Ik praat
de feiten hoegenaamd niet goed en ik blijf erbij dat
een interne terechtwijzing hier op zijn plaats is,
maar tegelijkertijd zou ik ook aan de collega’s wil-
len zeggen dat ze niet mogen overdrijven.

De minister-president heeft dat bij deze ook ge-
zegd. Ik heb het op geen enkel ogenblik gehad
over corruptie of partijfinanciering, ook niet toen
men mij in Oostende tot tweemaal toe heeft lastig-
gevallen. Dit moet hier niet allemaal worden bijge-
sleurd. We hebben al genoeg om handen.

Ik ben een enorme verdediger van de deontologi-
sche code. Artikel 5 slaat echter niet op dit feit. Er
is wel een ongeschreven deontologie die dat soort
dingen niet toelaat. Ik wil niet als een zedenmees-
ter overkomen, want dat ben ik niet. Het is belang-
rijk dat het parlement een deontologische commis-
sie heeft voor de eigen leden. Ik wil dat niet uit-
breiden tot de ministers. De reden daarvoor is dat
het parlement andere middelen heeft. We kunnen
bij ernstige feiten een motie van wantrouwen uit-
spreken tegenover een minister. We kunnen via re-
soluties bepaalde zaken aan de regering vragen.
Als de deontologische commissie ook uitspraken
zou kunnen doen over regeringsleden, dan zouden
we altijd een spelletje van meerderheid tegenover
oppositie krijgen. Vandaar mijn terughoudendheid.

We moeten erover waken dat we niet in een nega-
tieve spiraal geraken en de lat zo hoog leggen dat
elke politicus eronderdoor moet. Wie heeft daar
het meeste belang bij ? Ik herhaal dat ik dit inci-
dent niet goedpraat en dat dit een interne terecht-
wijzing verdient. We moeten dit niet beschouwen
als een schandaal. Het is eerder een ‘accident de
parcours’. Laten we het op die manier behandelen.
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Minister-president Dewael heeft het woord.

Minister-president Patrick Dewael : Mijnheer de
voorzitter, de ‘quote’ van de heer Mary dateerde
van voor hij in functie was getreden bij de VRT. Hij
heeft duidelijk gemaakt dat hij zich voor dit soort
zaken moet hoeden, rekening houdend met het pu-
blieke karakter van zijn functie. De heer Decaluwe
vroeg of er geen deontologische code moet komen
voor de bestuurders van openbare instellingen. Ik
durf daar niet over te improviseren. De voorbeel-
den die u schetst, zijn sprekend. Ik wijk echter niet
af van de filosofie dat niet alles in regels kan wor-
den gevat. Er moet een soort van ongeschreven
code worden geëerbiedigd. Als iemand daartegen
systematisch in de fout zou gaan, dan is dat een
teken dat er iets anders hapert. Trouwens, wie vrij
is van zonde, werpe de eerste steen. Soms maakt ie-
mand een inschattingsfout, maar die persoon leert
daaruit en is in de toekomst attenter. Ik hoed me
ervoor om de deontologie via regels uit te breiden.

De voorzitter : Mevrouw Van Hecke heeft het
woord.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de voorzit-
ter, leden van de regering, de uiteenzetting van de
voorzitter geeft stof tot repliek. Niet veel parle-
mentsleden moeten ervan worden overtuigd dat de
interesse van de media voor dit soort items zware
problemen kan geven voor zowel politici als de de-
mocratie. Dit mag echter geen reden zijn om de ge-
beurtenissen te minimaliseren. Ik blijf erbij dat de
minister te ver is gegaan.

Mijnheer de minister, ik aanvaard uw uitleg over
de goede persoonlijke relatie met de betrokken
middenstander. Ik blijf er wel over ontgoocheld dat
u nog steeds de indruk wekt dat u niet begrijpt
waarover we ons druk maken. Het blijft een pro-
bleem voor vele parlementsleden, inclusief de
voorzitter, die de deontologische code op dienstbe-
toon zeer hoog inschatten. Er waren verschillende
leden die bij de opmaak van de code verder wilden
gaan dan enkel een deontologische code op dienst-
betoon. We worden steeds weer geconfronteerd
met het ridiculiseren van de code.

Bij de discussie over de opmaak, werd dergelijke
code door velen weggehoond. Sommige parle-
mentsleden vroegen zich af of zo’n code wel nodig
was, of we ons daarmee niet belachelijk maakten.
Sommigen vroegen zich af of ze nog wel een bloe-
metje mochten krijgen als ze voor iemand iets
deden. Ik zou een hele reeks commentaren kunnen

citeren, zowel van collega’s als buitenstaanders. Ik
heb de hetze in de media niet gewild. Wat vandaag
voorligt, kan niet. Het is goed mogelijk dat het om
een inschattingsfout ging. Er werd gezegd dat de
reactie te fel was, er werd zelfs gevraagd waarmee
het parlement en de oppositie zich bezighielden.
Volgens een krant hebt u die vraag gesteld. Parle-
mentsleden houden zich bezig met de problema-
tiek dat ze niet langer au sérieux worden genomen
in hun job. Parlementsleden proberen goede regels
te maken om het leven in de maatschappij zo goed
mogelijk te ordenen en om de zwakkeren te be-
schermen tegen de sterkeren. Dat is heel zwart-wit
gezegd waarmee wij met velen bezig zijn.

Een van onze pogingen was om met de deontologi-
sche code over dienstbetoon alle vormen van favo-
ritisme, voorkeursbehandelingen en cliëntelisme te
doen ophouden. Wij willen het anders doen dan
vroeger. We hebben daartoe een schuchtere poging
ondernomen via de deontologische code over
dienstbetoon. Het is een waardevolle poging om
attitudes in regels te gieten, maar dat is ook heel
moeilijk.

Ik wil de discussie met de voorzitter niet aangaan,
maar ik denk dat artikel 5 wel van toepassing is. We
hebben het vandaag echter vooral over de inge-
steldheid en de code zelf.

Mijnheer de minister-president, ik heb opnieuw
met interesse naar u geluisterd. U beweert dat de
omzendbrief uit 1998 van uw voorganger van toe-
passing blijft. Het gaat over een verklaring van u
en ik hoop dat dit de facto zo is, maar de jure is dat
niet het geval. Ik had liever gezien dat de omzend-
brief werd hernomen en onderschreven door de
nieuwe regering, al was het maar formeel tegen-
over het parlement. Volgens mij overstijgt de om-
zendbrief de legislatuur niet, maar ik hoop dat ik
verkeerd ben.

Minister-president Patrick Dewael : Mevrouw Van
Hecke, u vraagt me steeds opnieuw of ik de code
van de parlementsleden tot de mijne wil maken. Ik
heb daarop altijd geantwoord dat ik dat doe, in de
mate van het mogelijke.

Ik ben er zo goed als zeker van dat de omzendbrief
de legislatuur wel overstijgt. Ik kan het laten na-
gaan, maar volgens mij blijft hij van toepassing zo-
lang we hem niet laten ophouden te bestaan. Ik
denk dus niet dat het nodig is de brief te herbeves-
tigen door de regering. Als dat wel nodig zou blij-
ken, dan ben ik bereid om dat te doen.
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Mevrouw Mieke Van Hecke : De omzendbrief van
1998 was ook een herneming van een omzendbrief
van 1994.

Minister-president Patrick Dewael : De omzend-
brief van 1998 dateert van het einde van de vorige
legislatuur. Ik ga ervan uit dat hij geldig blijft.

Mevrouw Mieke Van Hecke : De omzendbrief van
1998 verving die van 1994 omdat er voor een aan-
vulling op de deontologische code werd gestemd in
het Vlaams Parlement. De omzendbrief werd aan-
gevuld, maar ook inhoudelijk hernomen. Indien de
omzendbrief de legislatuur wel overstijgt, moet de
deontologische code en de toepassing ervan niet
expliciet worden overgenomen. Die stond immers
al in de oorspronkelijke omzendbrief, samen met
de restrictie die u ook telkens weer maakt dat re-
kening moet worden gehouden met de eigenheid
van de ministeriële verantwoordelijkheid en met
het optreden van ministers tegenover de admini-
stratie.

De controle van het parlement is inderdaad veel
efficiënter als de ministers niet worden onderwor-
pen aan de bevoegdheid van de deontologische
commissie. Ik ben het daarover helemaal eens met
de voorzitter. Zijn inschatting klopt dat de verhou-
ding tussen meerderheid en oppositie een rol zou
spelen als ministers wel zouden worden onderwor-
pen aan de commissie. We ervaren dit nu ook. Af-
hankelijk van de minister die wordt verdacht van
een overtreding, is het duidelijk welke parlements-
leden interveniëren en welke niet. Als lid van de
oppositie heb ik tijdens deze legislatuur telkens het
woord genomen in een dergelijke zaak, en collega’s
van andere partijen stellen zich tegenover bepaal-
de ministers bescheiden op, tegenover andere niet.
Ik heb daar alle begrip voor. (Opmerkingen)

Zo heeft bijvoorbeeld de heer Holemans geen
vraag gesteld toen het incident met minister Vogels
aan de orde was en zegt de heer Denys nu niets
over het dossier over minister Vanhengel. Ik heb
daar geen probleem mee. Trouwens, het parlement
als geheel heeft vragen gesteld en ik neem aan dat
anderen zich in gedachten aansluiten bij onze vra-
gen, ook na het antwoord van de minister-presi-
dent. Ik heb er dus alle begrip voor dat ministers
niet worden onderworpen aan de deontologische
commissie. Als zware fouten worden gemaakt,
moet trouwens een ander instrumentarium worden
gebruikt, want dan zal een blaam niet volstaan. Het
geëigende instrumentarium van het parlement
moet worden gebruikt bij de controle op de rege-
ring en leden van de regering.

Ik ga niet akkoord met wat is gezegd over de pro-
blemen met partijfinanciering. Er wordt te licht
over dat aspect heen gegaan. Ook al is het niet zo
bedoeld, er werd reclame gevoerd. Het ging over
de zichtbare aanwezigheid van een kandidaat bij
de volgende verkiezingen. Omdat de reclame bui-
ten de sperperiode viel, rijst met dat feit op zich
geen probleem. De reclame die in de krant is ver-
schenen, werd echter wel gemaakt op kosten van
iemand anders, namelijk de uitbater van de kle-
dingzaak. Het gaat niet noodzakelijk over een in-
breuk, maar we mogen er niet te licht over heen-
gaan. Het is geen kwestie van financiering van kos-
tuums, wel van financiering van reclame. Ik blijf
achter mijn citaat van Paul Van Vliet staan. We
mogen niet nonchalant over dit feit doen, want niet
alleen het betalen van kostuums is erg, ook het be-
talen van reclame kan dat zijn. In deze zaak is ie-
mand anders er op het vlak van naambekendheid
niet slechter op geworden, maar vermits het een
om een sympathieke man gaat, is het hem gegund.

Mijnheer de voorzitter, ik blijf achter mijn opmer-
kingen staat. Ik vind de zaak niet minimalistisch.
Een parlementair debat erover is nuttig. Ik had lie-
ver gehad dat we deze interpellaties konden hou-
den in de plenaire vergadering, want dan konden
ze in de periode van de commotie worden gesteld.
U weet dat het parlement niet toelaat om een actu-
ele vraag te stellen als een van de collega’s die een
interpellatieverzoek heeft ingediend niet bij mach-
te is om zijn interpellatie om te zetten in een actu-
ele vraag. Dat is de reden waarom deze interpella-
ties niet tijdens de plenaire vergadering werden ge-
houden.

De voorzitter : Dat klopt niet. Het Reglement is
gewijzigd en bepaalt nu dat ik als voorzitter van
het parlement kan beslissen of er een actuele vraag
wordt geagendeerd als ik een verzoek tot een in-
terpellatie en een verzoek tot een actuele vraag
ontvang.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Nu hebben we een
nieuwe richtlijn terzake ontvangen, maar toen was
dat niet het geval.

De voorzitter : Het Bureau heeft me daartoe de
macht gegeven.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Kunt u dat ook als er
één interpellatie overblijft ?

De voorzitter : Ja, dat kan ik.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Dat staat niet zo in
de tekst die werd uitgedeeld. Ik zal u de documen-
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ten bezorgen. Ze vormden in elk geval de basis
voor ons handelen. De heer Van Dijck was immers
niet bij machte om de actuele vraag in zijn fractie
naar voren te schuiven.

De voorzitter : De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de voorzitter, ik
kan vrede nemen met het antwoord van minister
Vanhengel, maar toch blijf ik een beetje met een
wrang gevoel zitten. De reden daarvoor ligt niet
zozeer in het antwoord van minister Vanhengel,
maar ik heb er bijna spijt van dat ik de interpellatie
heb ingediend en dat ik over de problemen heb ge-
communiceerd. Ik heb immers het gevoel dat dege-
ne die het probleem aanhangig heeft gemaakt nu
met alle zonden Israëls beladen wordt. Het is niet
mijn bedoeling om een anti-sfeer te creëren, mijn-
heer de voorzitter.

De voorzitter : Mijnheer Van Dijck, ik verwees he-
lemaal niet naar de parlementsleden.

De heer Kris Van Dijck : Mijnheer de voorzitter, ik
wil nog iets kwijt over het mediaoptreden. Voor u
zijn de journalisten naar Oostende gereden. Mij
hebben ze laten komen naar hun studio’s, maar ze
hebben me niet laten zien op televisie. Ze hebben
me vragen gesteld over de sponsoring van minister
Vanhengel. Ik heb het nooit gehad over gekregen
kledij, wel over de advertentie op zich.

Ik heb de moeite gedaan om naar de Reyerslaan te
rijden om er te vertellen dat het niet om kleren of
dassen ging, maar wel om de advertentie op zich.
De journalisten vonden dat blijkbaar niet interes-
sant genoeg. Ik mocht terug naar Dessel rijden en
de beelden van het interview werden niet uitgezon-
den. De journalisten hebben daarna een nieuwe
poging ondernomen en zijn u komen lastigvallen
aan de kust. Ik had u die last kunnen besparen
door te zeggen dat minister Vanhengel wel kos-
tuums had gekregen. Aan dergelijke spelletjes doe
ik echter niet mee. Ik heb immers een beetje eigen-
waarde. Dat wou ik toch even zeer duidelijk stel-
len.

Verder, mijnheer de minister-president, heb ik geen
antwoord gekregen op mijn vraag over de adver-
tentie. Ik onderschrijf voor een groot deel de re-
pliek van mevrouw Van Hecke. We moeten inder-
daad goed beseffen dat het niet alleen gaat om
deze advertentie op zich. Daarover was ook u be-
zorgd, mijnheer de voorzitter.

Net als minister Vanhengel was mijn vroegere be-
roep onderwijzer. Ik heb onlangs in een krant gele-
zen dat 83 percent van de bevolking vertrouwen
heeft in leerkrachten en slechts 13 percent in politi-
ci. Ik begin me af te vragen of het niet beter zou
zijn om opnieuw in het onderwijs te stappen. Nu
mag u ook lachen, mijnheer de minister-president,
want advocaten scoorden ook niet zo goed. We zijn
er dus allemaal op achteruit gegaan.

In ieder geval denk ik dat we de problematiek niet
mogen overroepen maar dat we de zaken in de
juiste proporties moeten plaatsen. Ik had echter
even de indruk, mijnheer de voorzitter, dat wij het
waren die in het beklaagdenbankje zaten.

De voorzitter : Mijnheer Van Dijck, ik deel uw be-
zorgdheid en vind dat we alles in de juiste verhou-
dingen moeten bekijken. Dat de regering en de mi-
nister hierover worden ondervraagd, lijkt me van-
zelfsprekend. Als de feiten echter niet waren voor-
gevallen tijdens de krokusvakantie, denk ik dat
deze zaak heel wat minder aandacht zou hebben
gekregen.

De heer Lootens-Stael heeft het woord.

De heer Dominique Lootens-Stael : Mijnheer de
voorzitter, ik zal het kort houden. Los van het feit
dat de gebeurtenissen zich in de krokusvakantie
hebben voorgedaan, hoorde ik in uw tussenkomst
toch de ondertoon dat het feitelijk niet gepast was
dat er over partijfinanciering werd gesproken.

De voorzitter : Neen, mijnheer Lootens-Stael, dat
hebt u weer niet begrepen. Dat is zeker en vast niet
zo. Ik waarschuw enkel tegen mensen die totaal an-
dere doelstellingen hebben met dit systeem. U mag
zich hierbij aangesproken voelen.

De heer Dominique Lootens-Stael : Mijnheer de
voorzitter, ik heb uw uitspraak waarin u het had
over de vrijheid goed begrepen. U zou toch eens
goed moeten nadenken over die uitspraak en over
die vrijheid. Nu voel ik me inderdaad aangespro-
ken. Het voeren van politieke processen past vol-
gens mij niet in de uitspraak die u hebt gebracht. Ik
heb heel goed geluisterd. Toen ik sprak over partij-
financiering, heb ik daar net zomin als de heer Van
Dijck en mevrouw Van Hecke mee bedoeld dat de
minister kleding cadeau zou krijgen in ruil voor
zijn diensten, verre van. Als u mijn interpellatiever-
zoek er nog eens op naleest, kunt u lezen dat ik het
heb over het kopen van kleding.
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De voorzitter : Er bestaat een groot verschil tussen
wat u schrijft en wat u laat uitschijnen tegenover de
bevolking.

De heer Dominique Lootens-Stael : Mijnheer de
voorzitter, ik denk dat ik zeer duidelijk ben ge-
weest in mijn interpellatie, ook tegenover de bevol-
king. Een middenstander plaatst een advertentie,
een advertentie voor zichzelf die tegelijkertijd ook
een advertentie voor een politicus is. Ook al is dat
misschien niet de bedoeling, het is toch maar zo.
Dan moeten we ons toch afvragen of er, ook al is
het niet zo bedoeld, geen sprake kan zijn van een
onwettige gift. Dat is het enige wat ik heb bedoeld
met mijn interpellatieverzoek, ook tegenover de
bevolking, en tegenover de minister-president.
Draai en keer het zoals u wilt, minister Vanhengel,
u zegt nu wel dat heel die kwestie voor u geen
goede zaak is geweest. Natuurlijk was dat geen
goede zaak : het is allemaal niet verlopen zoals u
had gehoopt, net omdat er vanuit de oppositie in
dit parlement reactie is gekomen. Als er geen inter-
pellaties van parlementsleden waren gekomen om
te zeggen dat dit soort praktijken niet door de beu-
gel kan, dan had u gewoon de publiciteit meegepikt
en was daarmee de zaak gesloten geweest. Het is
een beetje anders verlopen.

Mijnheer de minister-president, ik verwar de code
in verband met de overheidscommunicatie van 28
februari 2003 helemaal niet met wat hier gebeurt.
Het enige wat ik wou zeggen is dat het toch wel
pijnlijk is dat deze inschattingsfout – laten we het
zo maar noemen – zich voordoet precies een week
nadat de regering zich buigt over de externe com-
municatie.

Voor het overige noteren we dat de minister-presi-
dent zegt dat de minister zich verontschuldigt. Ik
heb dat de minister zelf evenwel niet horen zeggen.
(Opmerkingen)

Goed, we noteren dat de minister zich verontschul-
digt.

De voorzitter : Dit bewijst nogmaals wat ik daarnet
heb gezegd, mijnheer Lootens-Stael.

De heer Dominique Lootens-Stael : Het probleem
blijft bestaan dat er ook in de toekomst geen sanc-
tie zal worden gekoppeld aan dit soort fouten. De
minister-president zegt dat de regering dat moeilijk
kan, gezien de collegiale beslissingskracht van de
regering. De voorzitter zegt dat het niet interessant
is dat de deontologische code van dit parlement
ook wordt opgelegd aan de regering.

De voorzitter : Die beslissing is op unanieme wijze
goedgekeurd door de deontologische commissie,
mijnheer Lootens-Stael, ook door uw fractie.

De heer Dominique Lootens-Stael : Ik wil dat alle-
maal wel geloven, maar het feit blijft dat er in de
toekomst nog steeds geen sanctie bestaat voor re-
geringsleden die in de fout gaan.

De voorzitter : Uit wat de minister-president net
heeft gezegd, maak ik op dat de sanctie bestond uit
een interne terechtwijzing. Uit het antwoord van
minister Vanhengel maak ik op dat hij dat ook
heeft begrepen.

De heer Dominique Lootens-Stael : In dit geval
klopt dat.

De voorzitter : In de deontologische commissie
hebben we het ook anders meegemaakt : er waren
mensen die dat niet begrepen.

De heer Dominique Lootens-Stael : Ik neem aan
dat in dit geval de zaak werd begrepen, maar het
feit blijft dat er in de toekomst in feite niet echt
sprake is van een sanctie. Ik herhaal dat fouten die
niet echt worden bestraft, om herhaling vragen. De
vraag is of het voor de publieke opinie duidelijk zal
zijn dat in dit geval de sanctie bestaat uit een inter-
ne terechtwijzing, zoals dat heet. Het is in ieders
belang dat erover wordt nagedacht om hiervoor in
de toekomst een oplossing te bieden.

De voorzitter : De heer Vermeiren heeft het
woord.

De heer Francis Vermeiren : Mijnheer de voorzit-
ter, ik vraag me af of we in de deontologische code
geen artikel moeten inschrijven waardoor een
blaam kan worden uitgesproken als iemand over-
duidelijk een interpretatie geeft die niet werd ge-
zegd of bedoeld. Ik denk dat sommigen in deze
commissie en op andere plaatsen in aanmerking
zouden kunnen komen voor deze ‘prijs’.

Ik verheug me over wat mevrouw Van Hecke heeft
gezegd. Ook ik ben een groot voorstander van die
deontologische code, waaraan we destijds trouwens
samen hebben gewerkt. Ondanks alles wat daar-
over op andere plaatsen in andere kamers werd ge-
steld, ben ik ook de mening toegedaan dat we moe-
ten blijven verdedigen wat daar toen is bewerkstel-
ligd.

Ik voel me echter ongemakkelijk bij deze discussie,
mijnheer de voorzitter. Een minister, die weliswaar
een foute inschatting heeft gemaakt, wat hij zelf

-13- Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 172  – 18 maart 2003



heeft erkend, komt hier voor een ‘vierschaar’ en
wordt gedurende bijna 2 uur terechtgewezen. Hij
biedt openlijk zijn verontschuldigingen aan, maar
toch blijven de collega’s hier verder spreken in ter-
men van corruptie, roddels, ‘een brug te ver’, ‘de
middenstand voelt zich geschaad’ en dergelijke
meer.

Ik denk dat onze commissie zich zal moeten buigen
over de problematiek in het algemeen, want ik kan
hier voor de vuist weg enkele voorbeelden aanha-
len van zaken die morgen misschien ook in aan-
merking komen en die we overmorgen misschien
in deze commissie moeten behandelen als daarover
de ene of de andere klacht of interpellatie wordt
ingediend.

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een voorzitter
of een erevoorzitter van een basket- of voetbalver-
eniging of een andere vereniging, openlijk naar
sponsoring zoekt en zich openlijk met die sponsors
van zijn vereniging etaleert. Wees gerust : ik heb
het over niemand in het bijzonder, maar ik ken er
zeer velen. Dat zijn soms ministers, parlementsle-
den of mensen met een andere belangrijke functie.
Moeten ook zij hier voor deze commissie verschij-
nen ? Ik viseer hier niemand in het bijzonder mee :
laat daar geen enkel misverstand over bestaan. We
kunnen honderden namen noemen terzake. Ik
nodig iedereen uit om eens De Kustkrant helemaal
te bekijken. U zult er minstens tienmaal een minis-
ter, een burgemeester of een parlementslid in aan-
treffen, die de ene of andere zaak aanprijst. In an-
dere regio’s gebeurt dat minder, maar de West-
Vlaamse politici zijn de koplopers. Ik heb uiteraard
niets tegen West-Vlaanderen. Integendeel, ik ver-
toef er graag.

Hoe zit het met de sponsoring ? Sommige politici
nemen openlijk deel aan bepaalde activiteiten,
zoals bijvoorbeeld sportactiviteiten en komen mee
op de foto. Ik nodig iedereen uit om er in Brussel
alle gemeentelijke mededelingen terzake eens op
na te slaan. De minister, die ook bevoegd is voor
Brusselse Aangelegenheden, zal me niet tegenspre-
ken. Ik vind ook dat hij dit fout heeft ingeschat,
maar ik nodig iedereen uit om dat eens te bekij-
ken, om te vermijden dat we deze discussie voort-
durend moeten voeren en om te vermijden dat er
met twee maten en twee gewichten zou worden ge-
werkt.

Wat is gebeurd, kan inderdaad niet door de beugel.
De minister heeft zich daarvoor verontschuldigd.
Er is echter sprake van veel toestanden die we bin-

nen de deontologische commissie misschien over
het hoofd hebben gezien, of misschien morgen niet
kunnen oplossen. Mevrouw Van Hecke, ik denk dat
u het daarover met me eens bent. Laten we dus
met de beide voeten op de grond blijven.

Mijnheer de voorzitter, u hebt terecht verwezen
naar 1926 en 1931. We moeten een onderscheid
maken. Sommigen zaken moeten worden aange-
klaagd en moeten in dit parlement aan bod kunnen
komen, maar los daarvan moeten we ons eens be-
zinnen over de vraag wat kan en niet kan, en wat te
vergelijken is. Dat is een absolute noodzaak. Wat
gebeurt er bijvoorbeeld als bepaalde ministers op
een officiële reis gaan met een fietsenmaker en
daarmee in de krant staan ? Wat als bepaalde fiet-
senmakers openlijke reclame maken voor een mi-
nister ? Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd, en
trouwens ook in het Brusselse. Deze gevallen lig-
gen zeer dicht bij elkaar.

Indien we die deontologische code willen handha-
ven en verbeteren, dan sta ik erop dat we dit ook
eens zouden bekijken. Mevrouw Van Hecke, wat
dat betreft, zijn we bondgenoten.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijnheer de voorzitter, het
was niet mijn bedoeling om het woord te voeren,
maar ik wou niet dat aan mijn stilzwijgen een poli-
tieke betekenis zou worden gehecht. Het is niet
mijn bedoeling om onze minister anders te behan-
delen dan de drie voorgaande gevallen. Ik heb
voordien wel een gesprek gehad met minister Van-
hengel, en ik wist dus wat de achtergrond was.
Daarom heb ik geen initiatief genomen.

Ik deel volledig de bekommernis van mevrouw Van
Hecke dat deze zaak of de problematiek van de
deontologie zou worden geridiculiseerd. Ik ben het
ook volledig eens met de stelling van de minister-
president dat deontologie belangrijk is, maar zich
moeilijk in regels laat vatten. Mijn eerste les in
deontologie kreeg ik in 1981 van de heer Groot-
jans, bij mijn intrede in het parlement. Hij was toen
de man die in het parlement de nieuwkomers
onder zijn hoede nam. Hij stelde dat men in het
kader van dienstbetoon een fles wijn mocht aan-
vaarden, of van een boer een konijn mocht krijgen,
maar van iemands appartement gebruikmaken om
op vakantie te gaan, ging voor hem te ver. Hoe kan
men zoiets vatten in regels ? Dat kan niet.

Ik geef een voorbeeld. Samen met de minister-pre-
sident heb ik vorig jaar de Mont Ventoux beklom-
men, met een bepaald truitje aan. Ik vond dat hele-
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maal geen overtreding van de deontologische code,
want het volgde uit de sfeer waarin we vertoefden :
we wilden op die manier een Belgische ploeg steu-
nen. Mevrouw Van Hecke, die op het thuisfront zat,
heeft die sfeer niet gekend en ziet dit anders. Dit
valt dus niet te vatten in regels. Vooral de intentie
is van belang.

De vraag rijst : moeten we dat behandelen in onze
deontologische commissie of moeten we dat, zoals
vandaag gebeurt, behandelen door middelen van
interpellaties ? Bij het totstandkomen van de deon-
tologische code heb ik ervoor gepleit om dit, wat
de regering betrof, te doen in het parlement, zodat
we daar de achtergrond en de intentie zouden
leren kennen. Toen zat ik nog in de oppositie. Ik
kan daar dus vrij over spreken. Ik zou niet graag
hebben dat dit in een deontologische commissie
gebeurt. Het parlement moet terzake zijn verant-
woordelijkheid nemen en dit geval per geval be-
oordelen. Dergelijke debatten zijn niet aangenaam,
maar ze zijn nodig. Daarin steun ik de interpellan-
ten. Ze hadden het recht en de plicht om dat te
doen. Dit mag niet worden geridiculiseerd.

De voorzitter : Niemand heeft dat in vraag gesteld.

De heer André Denys : Ik wil dat maar duidelijk
stellen, omdat mevrouw Van Hecke zich in de inlei-
ding van haar betoog verdedigde voor het feit dat
ze interpelleerde. Die interpellatie moet kunnen,
vind ik. Ik vind dat men niet overdreven moet re-
glementeren en dat die beoordeling terzake wat de
regering betreft in het parlement moet plaatsvin-
den. Hier gaat het om een inschattingsfout, maar er
was geen opzet.

De voorzitter : De heer Holemans heeft het woord.

De heer Dirk Holemans : Mijnheer de voorzitter,
we kunnen daar later nog over discussiëren, maar
in een eerste reactie ben ik er zelf geen voorstan-
der van om de deontologische commissie te belas-
ten met de handelingen van ministers. Voor mij is
democratie sterk verbonden met openbaarheid. De
openbaarheid heeft vandaag volledig een rol kun-
nen spelen, in een belangrijke publieke ruimte. Als
parlementslid heb ik gesteld dat de minister een in-
schattingsfout heeft gemaakt. De minister heeft dat
erkend. Daarmee is deze zaak voor mij dan ook af-
gesloten.

De voorzitter : Minister-president Dewael heeft het
woord.

Minister-president Patrick Dewael : De indruk zou
kunnen ontstaan dat het niet zozeer minister Van-
hengel is die een aanbeveling heeft gegeven ten be-
hoeve van een kleermaker, maar dat het de han-
delszaak is die een advertentie heeft geplaatst ten
behoeve van minister Vanhengel, net voor een
electorale periode. Ik zei echter daarnet al dat het
intentionele aspect niet aanwezig was. De indruk
mag dus niet worden gewekt dat dit allemaal zo
werd opgezet. Sommige parlementsleden zouden
in de val van die redenering kunnen trappen en
daar nog wat meer mediabelangstelling aan geven.
Ondertussen zal de naambekendheid van de minis-
ter ook nog eens toenemen. Ik wil dit debat niet af-
ronden zonder deze bewering in de kiem te smo-
ren.

Mijnheer de voorzitter, ik ben het met u eens dat
het geen goede zaak zou zijn de ministers te laten
verschijnen voor de deontologische commissie van
uw parlement, daar er andere controlemogelijkhe-
den zijn. Mevrouw Van Hecke treedt dat ook bij.
Maar het is het parlement dat uiteindelijk terzake
een beslissing neemt. Volgens mij kan het parle-
ment een regeringslid dat een fout heeft gemaakt
of door zijn handelwijze vragen oproept, ook wat
de deontologie betreft, te allen tijde politiek con-
troleren.

Wat me een beetje stoort, is dat de parlementsle-
den in hun publieke communicatie onmiddellijk
stelden dat ik moest optreden als minister-presi-
dent. Er werd gezegd dat ik minstens een blaam
moest uitspreken en op die manier werd al gauw
de vraag gesteld of de regeringsleider een discipli-
naire sanctie moet opleggen. Ik redeneer even ver-
der. Als leden van de regering in de fout gaan op
het vlak van de deontologie, dan ben ik in feite
overbodig. Ik kom natuurlijk altijd als ik word
geïnterpelleerd, maar voor de politieke controle
moet men zich strikt genomen richten tot het rege-
ringslid dat een fout maakt. De indruk wordt ech-
ter gewekt dat ik moet optreden door de publieke
opmerkingen van diverse parlementsleden. Ik kan
echter geen blaam uitspreken, want daarover be-
staat geen regelgeving. Ik wil dat ook niet, want
een blaam uitspreken is een taak van het parle-
ment via de deontologische commissie of in de
vorm van interpellaties. De leden van de regering
moeten zich onderwerpen aan de politieke contro-
le. Een sanctie opleggen kan in de vorm van een
motie. Als een meerderheid achter de motie staat,
dan is het het parlement dat beslist, niet een deon-
tologische commissie die een sanctie oplegt. Voor
mij is het om het even. Ik hoop alleen dat ik in de
toekomst zo weinig mogelijk word geconfronteerd
met dergelijke kwesties.
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Ik ben er geen voorstander van om de mogelijk-
heid tot het opleggen van sancties in handen van
de regering te leggen. Ik neem er akte van dat een
aantal eminente leden er geen voorstander van zijn
om ministers te laten ‘berechten’ door een deonto-
logische commissie die disciplinaire sancties kan
opleggen. Wat overblijft, is het uitoefenen van de
politieke controle. Als u mij vraagt om te komen
antwoorden, dan zal ik dat doen, maar ik ben van
mening dat de regeringsleden op hun verantwoor-
delijkheid moet worden gewezen. Ik ben immers
geen zedenmeester, noch een witte ridder.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Mijnheer de minis-
ter-president, ik wil u wel vragen technisch-juri-
disch na te gaan of de omzendbrief van toepassing
is. Ik heb mijn vragen en interpellaties telkens weer
tot u gericht, omdat ik ervan uitging dat een nieu-
we omzendbrief moet worden uitgevaardigd die de
ministers deontologisch bindt. Vandaag heb ik op-
nieuw alleen uw engagement gehoord. U belooft
dat de regeringsleden de deontologie zullen volgen
en dus moet ik u opnieuw aanspreken als uw rege-
ringsleden dat niet doen. Ik heb totnogtoe geen an-
dere keuze.

Indien mij wordt bevestigd dat de omzendbrief wel
nog geldt, dan is dat een andere zaak. Het gaat ech-
ter over een omzendbrief die werd uitgevaardigd
door een voormalig minister-president waarin hij

zegt dat de leden van de regering zich eraan moe-
ten houden. Ik vermoed dat deze bepaling slaat op
de leden van zijn regering en ik ben er dus van
overtuigd dat de omzendbrief geen invloed heeft
op de leden van uw regering. Indien u mij het te-
gendeel kunt aantonen, dan moet u inderdaad niet
langer worden aangesproken, want dan engageren
uw regeringsleden zich om de deontologische code
te volgen.

Minister-president Patrick Dewael : De omzend-
brief is van toepassing. Als u daar nog aan twijfelt,
geef ik u daarover de absolute zekerheid.

Met redenen omklede moties

De voorzitter : Door mevrouw Van Hecke, de heer
Decaluwe en door de heer Lootens-Stael werden
tot besluit van deze interpellaties met redenen om-
klede moties aangekondigd. Ze moeten zijn inge-
diend uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag
volgend op de sluiting van de vergadering.

Het parlement zal zich daarover tijdens een vol-
gende plenaire vergadering moeten uitspreken.

Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 16.25 uur.
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