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Voorzitter: de heer Karim Van Overmeire 

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de heer Kris Peeters, minister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Landbouw en Plattelandsbeleid, over de exportsteun aan de Vlaamse televisiesector 

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord. 

De heer Carl Decaluwe: Voorzitter, minister-president, collega’s, in De Morgen stond een 
tweetal weken geleden: “De Vlaamse audiovisuele sector komt nauwelijks in beeld op de 
prestigieuze televisiebeurs MipTV in Cannes. Producenten wijzen de overheid met de vinger. 
Als je zegt dat je een ‘country of creativity’ bent, moet je ook investeren.” 

Minister-president, ik ben nog nooit op die televisiebeurs geweest. Ik heb er al veel over 
gehoord en ik heb er ook al onderzoekswerk over verricht, meerbepaald toen het ging over de 
onkostennota’s van de VRT voor die beurs. Wij stellen vast dat de meeste andere Europese 
landen en zelfs Wallonië en Brussel een stand hadden op de belangrijkste Europese 
televisiebeurs, maar Vlaanderen niet. Nochtans heeft de Vlaamse audiovisuele sector 
degelijke en succesvolle producten waarvoor in het buitenland interesse bestaat. De voorbije 
periode behaalden onze Vlaamse producties en tv-omroepen een groot aantal internationale 
prijzen in het buitenland. Je moet natuurlijk wel alles relativeren. Er worden veel dergelijke 
grote beurzen en wedstrijden georganiseerd. Maar blijkbaar is er toch een enorme appreciatie 
voor onze producten. 

Sommige productiehuizen zoals Studio 100 stonden daar met een eigen stand. Die waren 
ingebed in de stand van hun partner. Een aantal van die grote Vlaamse productiehuizen zijn 
in buitenlandse handen overgegaan. De VRT-programma’s werden door een buitenlandse 
partner – in dit geval een Nederlandse partner – aan de man gebracht.  

Ondanks de volgens de productiehuizen geringe steun vanwege de eigen overheid slaagden 
de Vlaamse audiovisuele producenten er toch in om een aantal succesvolle programma-
formats te verkopen aan het buitenland. Maar dat was toch heel wat minder dan in Nederland. 
Er is nochtans een gelijkaardige taal in het tv-milieu. De zogenaamde formatmarkt is een 
bloeiende business. In de periode 2002-2004 werd voor 6,4 miljard euro aan formats 
verhandeld. In 2006-2008 was dat 9,3 miljard euro. Via de verkoop van formats kunnen de 
productiehuizen een deel van hun ontwikkelingskosten, die veel hoger liggen dan de 
oorspronkelijke of eerste koper van het programma kan betalen, recupereren en op die manier 
hun productiebudget stevig verhogen.  

Minister-president, dat is de globale context. Ik heb enkele concrete vragen. 

Veel onafhankelijke Vlaamse productiehuizen zagen zich de afgelopen jaren genoodzaakt om 
fusies aan te gaan met buitenlandse productiehuizen. Vandaar dat Flanders Image, de 
promotiecel van het Vlaams Audiovisueel Fonds, dit jaar afzag van een deelname aan de 
beurs in Cannes. Ze worden kleiner, en ze doen dan ook minder: dat is een soort vicieuze 
cirkel, een neerwaartse spiraal. Welke ondersteuningsmogelijkheden kan de Vlaamse 
overheid bieden om te vermijden dat nog meer Vlaamse onafhankelijke productiehuizen 
moeten samensmelten met grote buitenlandse partners? Als we er op de een of andere manier 
naar streven om de Vlaamse culturele identiteit in het buitenland te verkopen, dan is dat een 
mogelijk onderdeel van het globale gegeven. 

Een aantal Vlaamse producenten hebben een eigen sales agent in de arm genomen. Nochtans 
is Flanders Investment and Trade (F.I.T.) het overheidsagentschap dat de Vlaamse export 
moet ondersteunen. Ondersteunt het de Vlaamse audiovisuele sector? Zo ja, hoe verklaart u 
dan dat de productiehuizen klachten hebben over de ondersteuning vanwege de Vlaamse 
overheid? Zo neen, waarom niet? Ik stel vast dat F.I.T. op allerhande beurzen de Vlaamse 
bio-industrie promoot. Waarom kan het niet ook een creatieve industrie ondersteunen? Ik stel 
deze open vraag. Gezien de toegevoegde waarde van de globale budgetten waarover het 
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uiteindelijk gaat in deze formatbusiness, is het toch niet onbelangrijk om een graantje te 
kunnen meepikken. 

De Vlaamse televisieproducenten vragen ook uitdrukkelijk om Vlaanderen als merk uit te 
dragen via een Vlaamse distributeur voor de Vlaamse televisieformats. Op welke manier kan 
de Vlaamse overheid tegemoetkomen aan deze terechte vraag? 

Minister-president, ziet u nog andere mogelijkheden voor overheidsondersteuning van deze 
belangrijke creatieve sector, die in deze moeilijke tijden extra stimuli, begeleiding en steun 
kan gebruiken? 

De voorzitter: De heer Van Der Taelen heeft het woord. 

De heer Luckas Van Der Taelen: Voorzitter, ik sluit mij ten volle aan bij de vorige spreker. 
In een vorig leven ben ik als intendant van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) een paar 
keer naar die televisiebeurs geweest en ik besef dus goed wat dat eigenlijk is.  

Wij werden indertijd geconfronteerd met een zekere dubbelzinnigheid omdat het VAF in de 
eerste plaats films subsidieerde. Men ging ook steeds meer een beroep doen op de 
promotionele diensten van Flanders Image om producten te promoten waarmee het VAF niets 
te maken had. Ik heb er altijd voor gepleit om die aanwezigheid op de Mip-beurs in Cannes 
stevig te maken. Onder mijn beleid is dat een paar keer gebeurd. Ik betreur dat het nu niet 
meer gebeurt, maar ik kan begrijpen wat daarvan de oorzaak is. 

Die oorzaak vinden we in die dubbelzinnigheid dat het VAF zijn geld liever uitgeeft aan een 
promotor van producten waar het zelf mee te maken heeft gehad. Nochtans is de vraag van de 
heer Decaluwe heel pertinent. Jaar na jaar verliezen wij aan invloed en laten wij enorme 
kansen liggen. We missen de kans om het Vlaamse Gewest op de kaart te zetten. Op het vlak 
van film zijn er landen, gebieden, gewesten en steden die zichzelf uitdrukkelijk verkopen. 
Boston bijvoorbeeld heeft zichzelf zodanig gepromoot als locatie voor films dat de stad op 
een bepaald ogenblik is gestopt met het maken van toeristische reclame. Er was zo veel 
belangstelling via de talrijke films die zijn gedraaid in Boston, dat de toeristen toch kwamen 
en er dus geen reclame meer nodig was. 

Er moet worden gezocht naar een vorm van promotie die wordt gedragen door de Vlaamse 
overheid en niet door het VAF. Men moet zich durven af te vragen hoe het komt dat wij daar 
afwezig zijn. Ik vind het absoluut onverantwoord dat Vlaanderen geen gebruik maakt van die 
unieke beurs om zichzelf en een van de meest dynamische sectoren van onze industrie te 
promoten. Als er een sector is die verankerd is, dan is het wel die sector. Als er een sector is 
die een voorbeeldfunctie heeft voor heel de Vlaamse industrie, dan is het toch wel die sector. 
Ik denk dan aan wat Studio 100 heeft klaargespeeld, vertrekkend van een klein bedrijf tot een 
bedrijf dat nu stilaan een wereldspeler kan worden genoemd. Er zijn echter ook kleinere 
firma’s die formats hebben verkocht over heel de planeet.  

Indien het zou gaan over een andere industriële sector, zou men applaudisseren en zeggen dat 
dit de toekomst is van de Vlaamse industrie. Hier blijft men echter een beetje achter. Het is 
geen kwestie van slechte wil. Hier speelt echter de dubbelzinnigheid over de rol van het VAF. 
Ik begrijp dat het VAF beslist daar geen geld meer in te willen stoppen. Zij staan vandaag op 
het filmfestival van Cannes, wat handenvol geld kost, om de producten te promoten waar zij 
rechtstreeks verantwoordelijk voor zijn.  

We moeten nadenken of zulke activiteiten niet beter worden ondersteund en gestimuleerd 
vanuit een ander deel van de Vlaamse organen.  

Ik wil enkel de vragen van de heer Decaluwe versterken en aandringen dat we daar volgend 
jaar niet meer afwezig zouden zijn. 

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord. 
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De heer Johan Verstreken: Wat zijn de mogelijkheden vanuit Flanders Investment and 
Trade? Vroeger was er Flanders Export. Ik ben in het verleden ook naar een aantal van die 
beurzen geweest, zowel in Amerika als in Cannes. Daar word je aan je lot overgelaten. Als je 
niet op de lijst stond van de beurzen die bij Flanders Export hoorden, dan kon je geen toelage 
krijgen. Je kunt alles uit eigen zak betalen, maar het blijft een risicovolle onderneming. Er 
zijn er maar enkelen die slagen, zeker in de opstartfase. In Wallonië is de coördinatie op dat 
vlak beter. Er is een stand met alle – ook kleine – Waalse producenten die met succes wordt 
ondersteund.  

Zoals de voorgaande sprekers ook al zeiden, zit hier heel wat potentieel. Het gaat hier om 
serieuze troeven voor Vlaanderen die in het verleden niet echt werden gebruikt. Daar kan nog 
een duwtje in de goede richting worden gegeven. 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord. 

Minister-president Kris Peeters: Dit is een interessante discussie. Media en economie 
moeten samen worden aangepakt. Minister Lieten is bevoegd voor Media. Daar loopt 
momenteel een aantal initiatieven. Tijdens de vorige legislatuur was Media gedurende een 
aantal maanden ook mijn bevoegdheid.  

Het is correct dat het een zeer boeiende en dynamische sector is. De sector verschaft aan 
10.000 voltijds equivalenten, exclusief omroepen, werkgelegenheid. Het gemiddeld aantal 
werknemers per onderneming bedraagt ongeveer zeven. Het zijn dus kleine ondernemingen. 
40 percent van de ondernemingen wordt gedragen door zelfstandige ondernemers. 

Ook uit eerder onderzoek was al gebleken dat het aantal onafhankelijke producenten 
proportioneel vrij groot is in Vlaanderen. Er zijn zeer veel onafhankelijke producenten met 
een zeer klein aantal mensen. In een sector die in groei is en bijzonder gefragmenteerd is, zijn 
concentratie- en consolidatiebewegingen onvermijdelijk. Joint ventures of andere samen-
werkingsvormen bieden opportuniteiten om door te stoten en verhogen de slagkracht. 

Het is een heel boeiende sector. Het is een sector die verankerd is, zoals de heer Van Der 
Taelen zei. We moeten die koesteren.  

Ik heb destijds een staten-generaal voor de Media georganiseerd. Daaruit bleek duidelijk dat 
we deze belangrijke sector alle toekomstkansen moeten bieden. Het is niet de bedoeling, noch 
die van mij, noch die van minister Lieten, om die sector aan zijn lot over te laten. In het 
Vlaams Audiovisueel Fonds zal ten behoeve van tv-producties het Stimuleringsfonds – met 
de roepnaam STIVO – verder worden uitgebouwd. In samenwerking met CultuurInvest 
bekijkt de Vlaamse overheid hoe de audiovisuele creaties kunnen worden ondersteund met 
respect voor de Europese steunregelgeving. De ministers van Cultuur en Media onderzoeken 
hoe een federale tax shelter kan worden uitgebouwd, en hoe we een grotere rol kunnen spelen 
in het faciliteren van subsidieaanvragen bij Europa, zoals voor het MEDIA-programma of 
Eurimages, waarvoor de drempel voor onze kleine Vlaamse productiehuizen vaak te groot 
lijkt. Mediadesk Vlaanderen is daarbij een evidente partner. 

De sector is dus belangrijk. Er zijn heel veel kleine ondernemingen actief, die ongeveer 
10.000 werknemers hebben. Wij zullen het stimuleringsfonds voor tv-producties verder 
uitbouwen, met CultuurInvest werken en aan de tax shelter werken. 

De tweede vraag gaat over klachten. Ik heb geen klachten ontvangen, maar als u er hebt, dan 
aanhoor ik ze met dank. Flanders Investment and Trade helpt op twee manieren de 
ondernemers of hun organisaties. Een eerste kracht van het F.I.T. is het uitgebreide netwerk 
in het buitenland waarop ook de audiovisuele bedrijven een beroep kunnen doen. Deze 
economische vertegenwoordigers houden de vinger aan de pols. Er worden sales agents 
ingeschakeld. Deze sales agents kunnen op het F.I.T. rekenen. Die sales agents zorgen ervoor 
dat er contracten worden afgesloten, het F.I.T. doet dat niet. 
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Daarnaast zijn er twee subsidie-instrumenten waarvoor de Vlaamse audiovisuele sector in 
aanmerking komt. Een eerste vorm van financiële steun heeft betrekking op projectsubsidies 
voor bedrijfsgroeperingen, gemengde kamers van koophandel en businessclubs. De wettelijke 
basis voor deze steunvorm is het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006. Met 
deze steun wordt de ondersteunende rol benadrukt die bedrijfsgroeperingen kunnen vervullen 
voor het economische beleid van Vlaanderen. Jaarlijks lanceert het F.I.T. een oproep bij deze 
doelgroep voor het indienen van projecten die het internationaal ondernemen in en vanuit 
Vlaanderen bevorderen. De Vlaamse audiovisuele sector heeft de afgelopen jaren geen 
projecten ingediend. Anderen heb ik dat al wel zien doen, en als zij dat kunnen, dan kunnen 
actoren uit deze sector het ook. 

Een tweede steunmechanisme heeft betrekking op subsidies voor ondernemingen ter 
bevordering van het internationaal ondernemen. De subsidieerbare initiatieven zijn vooral 
prospectie-gerelateerd. Zo zijn er onder meer subsidies mogelijk voor prospectiereizen, 
deelname aan buitenlandse beurzen of gespecialiseerde niche-evenementen, uitnodigingen 
van buitenlandse aankopers en/of decision makers, kosten voor de aanmaak van 
documentatiemateriaal, commerciële vertalingen, enzovoort. Een volledig overzicht staat op 
de website, ik geef het aan de commissievoorzitter. 

De Vlaamse audiovisuele sector maakt wel degelijk gebruik van deze subsidievorm. In de 
periode van 1 januari 2008 tot 22 april 2010 werd aan ondernemingen uit de audiovisuele 
sector subsidies toegekend voor een bedrag van ongeveer 125.000 euro. Het merendeel van 
de dossiers uit de sector heeft betrekking op buitenlandse beursdeelnames zoals Mip TV en 
MIPCOM in Frankrijk. Ik bezorg u een overzicht.  

Wat uw derde vraag betreft, kan ik dit meedelen. Het departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media meldde mij dat op vraag van de Vlaamse televisieproducenten de cel Flanders Image 
de internationale promotie behartigt. Audiovisuele producties worden dankzij ondersteuning 
van het VAF in het buitenland gepositioneerd onder de noemer ‘Belgian cinema in 
Flanders’/’Autre cinéma belge’. 

Zijn er nog andere mogelijkheden voor overheidsondersteuning? Ik verwijs hiervoor in de 
eerste plaats naar de rits steunmaatregelen voor deze sector die hierboven zijn vermeld. We 
hebben uit de cijfers van het VAF ook geleerd dat de audiovisuele sector een kmo-sector bij 
uitstek is. Het gros van de steunmechanismen van de minister van Economie zijn gericht op 
kmo’s en zijn toegankelijk voor alle economische sectoren. De vraag is natuurlijk of die 
kmo’s hiervan op de hoogte zijn. 

Ik vernoem hier expliciet de kmo-portefeuille: ondernemers kunnen voor de helft van de 
kosten voor opleiding of bedrijfsadvies subsidies krijgen, voor een bedrag van 15.000 euro 
per jaar. Er is ook de waarborgregeling. Er is vandaag toch al veel mogelijk. Ik wil nog een 
paar cijfers meegeven: in 2009 was 2,34 percent van de waarborgverbintenissen afkomstig 
van de sector ‘kunst, amusement en recreatie’. Het gaat over een 35-tal dossiers. Die 
vertegenwoordigen – op basis van een pro rata schatting – investeringen voor een bedrag van 
10,3 miljoen euro.  

Sinds dit jaar is de opdracht van de vzw Flanders Fashion Institute (FFI) verruimd tot het 
stimuleren van ondernemerschap binnen de creatieve sectoren. FFI deed dit al binnen de 
modesector. In het kader van deze opdracht is het opzet sterker ondernemerschap tot stand 
brengen in ook andere creatieve sectoren. Concreet werd hiervoor in een convenant een 
afspraak gemaakt met het agentschap Ondernemen. Jaarlijks ontvangt FFI hiervoor een 
subsidie van 500.000 euro. Ook op dat vlak mogen we er voor de creatieve sectoren van 
uitgaan dat dat via dat instrument kan gebeuren.  

Voorzitter, samenvattend kan ik stellen dat het een belangrijke sector is, dat het een sector is 
die onze nodige aandacht verdient. Er zitten een aantal initiatieven in de pijplijn. Op een 
aantal steunmaatregelen kan nu al een beroep gedaan worden. Ik verwijs naar het overzicht 
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op de website. Maar ook dat kan ik u bezorgen. Ik ga ervan uit dat men zich mogelijk 
volgend jaar met grote envergure kenbaar kan maken in het buitenland of op de beurzen.  

De voorzitter: De heer Decaluwe heeft het woord. 

De heer Carl Decaluwe: Minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Ik onthoud dat er 
blijkbaar veel verschillende mogelijkheden bestaan. Ik denk echter dat er toch wel een klein 
praktisch probleem is als we vaststellen dat er niemand staat op de grootste tv-beurs. Dat is 
toch een teken dat er iets schort. Ofwel is de drempel te hoog, is het te ingewikkeld of is de 
ondersteuning niet voldoende. Er moet toch wel een probleem zijn. Misschien kan via de 
federatie van onafhankelijke producenten gekeken worden om met de Vlaamse Gemeenschap 
een soort workshop te organiseren met de omroepen om aan te geven wat de mogelijkheden 
zijn. De overheid doet veel inspanningen en maakt veel mogelijk, maar blijkbaar lukt het niet.  

Het is belangrijk dat u zegt dat de sector niet aan zijn lot wordt overgelaten. We moeten 
echter ook zien dat de sector niet tussen twee stoelen valt. Ik heb het gevoel dat dat nu het 
geval is. Misschien is dat vanuit onwetendheid in de sector of omdat het geringe aantal 
werknemers in de kleine kmo’s al hun energie steken in creativiteit. Destijds heb ik dat ook 
gezien in de textielsector. De kleine kmo’s hadden geen tijd voor grote IWT-dossiers. We 
moeten kijken hoe we daarmee omgaan. 

U zegt ook dat media en economie steeds meer samen aangepakt moeten worden. Dat is 
belangrijk, vooral vanuit het oogpunt van de Vlaamse culturele identiteit. Het is een 
uitgesproken instrument om ook onze Vlaamse culturele identiteit binnen de Europese Unie 
en de wereld kenbaar te maken. En dat gaat via beurzen.  

Er is misschien een belangrijkere reden. Door al de ervaringen, de bezoeken van de afgelopen 
maanden met de commissie Media aan distributeurs, omroepen enzovoort ben ik ervan 
overtuigd dat het medialandschap fundamenteel zal wijzigen. De driehoek productiehuizen-
omroepen-distributeurs wijzigt. Op termijn gaan de omroepen eruit. De omroepen zelf 
beseffen het niet, maar het zal zo zijn. De local content is king. Dat betekent dat de hele 
rechten- en auteursrechtenkwestie van fundamenteel belang zal zijn in die discussies.  

Google is nu de grote evenementen aan het opkopen. Dat betekent wel iets. De vraag is hoe 
de rechten van onze local content, via onze Vlaamse productiehuizen, al dan niet in een joint 
venture, waarmee op zich geen enkel probleem is als de Vlaamse culturele identiteit maar 
wordt verkocht, aan de man kan worden gebracht en gepromoot worden. Dat is de volgende 
jaren een van de cruciale sleutels in ons Vlaamse medialandschap. Het grootste 
kantelmoment zal er komen als Woestijnvis een keuze maakt. Dat zal bepalend zijn voor wat 
er gebeurt in het Vlaamse medialandschap, voor de VRT, voor de sportevenementen, voor 
bepaalde distributeurs.  

Stel u maar eens voor dat Flanders Classic wordt verkocht aan Google, Microsoft of Youtube. 
De cricketrechten wereldwijd zijn verkocht aan Google. Straks kan men cricket niet meer op 
tv zien, maar enkel op het internet. Dat allemaal staat te gebeuren. Daarover moeten we toch 
eens met de Vlaamse audiovisuele industrie een strategie proberen op te bouwen, ook op het 
vlak van promotie. Er is hier een enorme toegevoegde waarde, namelijk onze creativiteit.  

Minister-president, ik pleit ervoor om te zoeken hoe we voor die sector, die het al zeer 
moeilijk heeft, kunnen zorgen voor ondersteuning en om echt toegevoegde waarde te creëren. 
Er zijn heel wat mogelijkheden op het vlak van formats. Ik stel voor om eens samen te zitten 
met de betrokken organisaties om te kijken hoe men de zaken kan aanpakken en eventueel 
bijsturen. Want er is toch iets dat niet klopt, ondanks al uw inspanningen en die van de 
regering. We zitten niet op die beurs. We moeten opletten met verwijzingen naar minister 
Lieten, het Vlaams Audiovisueel Fonds enzovoort, terwijl de sector niet goed weet wat er aan 
de hand is. Dat is ook de reden waarom ik bewust de vraag aan u heb gesteld om te trachten 
iets in beweging te brengen. 
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De voorzitter: De heer Van Der Taelen heeft het woord. 

De heer Luckas Van Der Taelen: Daarbij aansluitend zou ik bijna durven te pleiten voor het 
organiseren van een hearing. Er is duidelijk een probleem. Studio 100, dat nu een groot 
Vlaams bedrijf is geworden, of Woestijnvis kunnen natuurlijk heel gemakkelijk mensen 
detacheren om zoiets te organiseren. Maar ik heb het over de hele kleine kmo’s, die vaak 
maar met enkele mensen werken, maar die soms briljante ideeën hebben en even briljante 
programma’s maken. Die mensen hebben geen tijd om uit te zoeken waar ze in dat kluwen 
moeten zijn om subsidies te krijgen en om een aanspreekpunt te vinden om een 
vertegenwoordiging te hebben op een beurs in het buitenland. Zij werken heel hard en zijn 
meestal onderbemand. De Vlaamse overheid moet daar proactief zijn. Als het hier zou gaan 
om een uitstervende tak van de nijverheid, zou ik daar niet voor pleiten, maar het gaat hier 
om een zeer interessante industrie.  

Bovendien mist Vlaanderen hier een geweldige kans om zichzelf als regio te promoten via tv-
programma’s. Daar is een nieuw initiatief nodig. Welke vorm dit initiatief moet hebben, weet 
ik niet. Ik weet alleen dat het nuttig zou zijn. Als er al klachten zijn geweest, dan zegt dat heel 
veel. Het is voldoende om vast te stellen dat daar een klein probleem is. Het is normaal, 
minister-president, dat die klachten nog niet tot bij u zijn gekomen. Die mensen hebben daar 
met perslui gesproken. 

Ik pleit voor een hearing. Ik denk dat deze hearing in deze commissie moet plaatsvinden 
omdat het toch alles te maken heeft met buitenlandse betrekkingen en met het promoten van 
Vlaanderen. Er is ook een economisch aspect en een media-aspect. Het kan een 
voorbeeldfunctie zijn, dat Vlaanderen oog heeft voor ontwikkelingen die uitgaan van kleinere 
bedrijven die niet de mankracht hebben om zich te positioneren in het buitenland. Ik pleit 
voor een hearing met een paar mensen. Als ze daarover met journalisten kunnen spreken, dan 
kunnen ze het ook aan ons komen vertellen. 

De voorzitter: Ik stel voor dat we beslissen of dat hier moet gebeuren en hoe we dat 
praktisch kunnen doen nadat we de vragen hebben afgehandeld. 

Minister-president Peeters heeft het woord. 

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, ik laat het aan uw wijsheid en aan die van de 
collega’s over wat u gaat organiseren. Wij zullen het voorstel van de heer Decaluwe ter harte 
nemen en onderzoeken hoe we met de sector een aantal zaken kunnen aftoetsen en hoe we 
mogelijk een aantal bijkomende zaken moeten organiseren.  

Mijnheer Van Der Taelen, ik hoorde de heer Diependaele tot hier zeggen dat dit ook voor 
andere kmo’s geldt. Een gemiddelde kmo heeft vijf, zes, zeven werknemers. F.I.T. moet in 
het algemeen de nodige inspanningen doen om daar te geraken, ook via intermediairen. Het 
zijn de intermediaire organisaties die, ook in deze sector, de opdracht hebben om bij die 
zelfstandige ondernemers te komen. Zij zijn dag en nacht bezig met hun onderneming en 
hebben niet de tijd om zwaar uit te pluizen welke subsidies en instrumenten zij kunnen 
krijgen. Het probleem is ruim en geldt ook voor andere sectoren.  

Mijnheer Decaluwe, wij zullen de nodige initiatieven nemen om na te gaan of we samen met 
de andere collega’s duidelijker een aantal lijnen kunnen trekken. 

De voorzitter: Ik kom nog even terug op het voorstel een hoorzitting te houden. Het 
reglement voorziet niet in de mogelijkheid tot een hoorzitting in het kader van een vraag om 
uitleg. Er is geen formele procedure om hier daartoe te beslissen. Ik raadpleeg de andere 
leden van de commissie. 

Mevrouw Fientje Moerman: Wij kunnen dat bespreken bij de regeling van de 
werkzaamheden. 
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De voorzitter: Ik ben het daarmee eens, maar ik hoop dan wel dat hier voldoende leden van 
voldoende fracties aanwezig zijn om het draagvlak te vinden dat nodig is om die hoorzitting 
te ondersteunen of niet te ondersteunen. 

Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van de heer Matthias Diependaele tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de actualisering van het samenwerkings-
akkoord met betrekking tot de deelname aan de EU-besluitvorming 

De voorzitter: De heer Diependaele heeft het woord. 

De heer Matthias Diependaele: Voorzitter, mijn vraag past in wat werd aangekondigd en 
waarnaar al werd verwezen in verscheidene vergaderingen: dat het nodig zou zijn om de 
samenwerkingsakkoorden van 1994 te actualiseren. 

Europa erkent enkel en alleen de lidstaten, ook al zijn er heel wat bevoegdheidsverdelingen 
binnen die lidstaten die eigenlijk zouden rechtvaardigen dat deelstaten zelf aan de Europese 
besluitvormingstafel zouden zitten. Dat is niet het geval. Daarom moeten er binnen de 27 
lidstaten afspraken worden gemaakt hoe men aan de Europese tafel tot een gedeeld standpunt 
kan komen. Het samenwerkingsakkoord dat in 1994 in België werd gesloten, bepaalt wat de 
afspraken zijn en hoe men naar Europa gaat.  

Vorige week, bij het bezoek aan de permanente vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de 
EU, hebben we nog eens kunnen vaststellen dat het mis kan lopen. Het is al enkele keren niet 
gelukt om op basis van dat samenwerkingsakkoord en van die procedures tot een gezamenlijk 
standpunt te komen: of dat standpunt werd aan de Europese tafel anders verwoord, of men 
heeft een volledig afgezwakt standpunt moeten innemen omdat men in de onmogelijkheid 
verkeerde om overeen te komen op Belgisch niveau. 

Sinds 1994 is België veranderd. De staatshervorming van 2001 heeft de verdeling van de 
bevoegdheden gewijzigd, maar ook Europa is veranderd nu het Verdrag van Lissabon in 
januari 2010 in werking is getreden. 

Minister-president, u hebt er in uw beleidsnota op gewezen dat er moest worden bijgestuurd 
en geactualiseerd. In december 2009 is dit ter sprake gebracht op het Overlegcomité. 

Kunt u een stand van zaken geven van de actualisering? Is er al vooruitgang geboekt? U 
begrijpt dat men aan de andere zijde een gesprekspartner moet kunnen vinden. Welke 
initiatieven werden al genomen om die gesprekspartner te vinden? 

Op welke vlakken acht u het mogelijk dat er veranderingen en actualiseringen worden 
doorgevoerd? Hebt u er al over nagedacht welke dat zouden kunnen zijn? Graag had ik 
hierbij een korte toelichting. 

Welke concrete stappen zijn er gepland? Acht u het mogelijk om tot een actualisering te 
komen voor de start van het Europees voorzitterschap? 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord. 

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, collega’s, mijnheer Diependaele, ik overloop 
nog eens kort, voor alle duidelijkheid, de voorgeschiedenis. Uit uw vraagstelling, mijnheer 
Diependaele, blijkt dat u die zeer goed kent. 

In overeenstemming met de beslissing van het Overlegcomité van 20 april 2005 werd een 
werkgroep opgericht, die bestond uit de federale overheid en de deelstaten en die werd belast 
met een evaluatie van het samenwerkingsakkoord van 1994 tussen de federale staat en de 
deelstaten met betrekking tot de vertegenwoordiging van België in de ministerraad van de 
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EU. De Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB) bevestigde deze beslissing 
op 13 december 2005.  

In het zog hiervan kreeg de directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE) van de 
FOD Buitenlandse Zaken de taak om een lijst op te stellen met alle mogelijke verbeteringen 
aan het huidige samenwerkingsakkoord EU. De lijst bevat zowel verbeteringen die een 
formele wijziging van de tekst vergen als verbeteringen die in het kader van het huidige 
samenwerkingsakkoord EU gerealiseerd kunnen worden. Die lijst werd voorgelegd aan de 
ICBB van 12 december 2006, zonder dat daar een consensus werd bereikt. Wel werd de 
werkgroep gevraagd haar activiteiten voort te zetten met het oog op het vinden van een 
compromis.  

Op 25 januari 2007 richtte de werkgroep een technisch-administratieve subwerkgroep op die 
belast werd met het opstellen van een lijst met punten voor verbetering in het huidige kader 
van het samenwerkingsakkoord EU, dus zonder de tekst ervan te wijzigen. Het resultaat was 
een soort gentlemen’s agreement dat formeel niets wijzigt aan de bestaande tekst, maar dat 
wel informeel verbeteringen aanbrengt in de werking van het huidige samenwerkings-
akkoord. Dit akkoord betrof enkel praktische afspraken, onder meer met betrekking tot een 
verbeterde coördinatie en vertegenwoordiging in de Europese instellingen, die de uitvoering 
van het bestaande akkoord moesten verbeteren.  

De ICBB bekrachtigde dit zogenaamde gentlemen’s agreement politiek op 9 juli 2008. 
Hiermee werd het samenwerkingsakkoord EU nog steeds niet formeel aangepast aan de 
Belgische en Europese institutionele context van vandaag. Daarom heb ik in mijn beleidsnota 
de eis geformuleerd dat het samenwerkingsakkoord EU wordt aangepast aan de nieuwe 
institutionele realiteit ten gevolge van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en 
de interne Belgische bevoegdheidsverdeling. 

Op de vergadering van het Overlegcomité van 16 december 2009 werd beslist dat dit dossier 
op de eerstvolgende ICBB zou worden geagendeerd. De ICBB kreeg de opdracht de 
ambtelijke werkgroep, belast met de actualisering van het samenwerkingsakkoord EU, uit te 
nodigen zodat een werkmethode en agenda kunnen worden vastgelegd voor de aanpassing 
van het samenwerkingsakkoord EU. 

De geplande ICBB van 3 mei werd echter door de val van de federale regering geannuleerd, 
met als gevolg dat het dossier waarschijnlijk tot de eerstvolgende ICBB wordt uitgesteld. 
Voorlopig is het dus even wachten op nieuwe initiatieven tot de eerstvolgende ICBB. 

Het samenwerkingsakkoord EU regelt enkel de vertegenwoordiging van België in de Raad 
van Ministers van de Europese Unie. De Raad van State stelde in zijn advies van 29 januari 
2008 met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Belgische overheid in de Europese 
Raad: “De huidige samenwerkingsakkoorden van 8 maart 1994 hebben enkel betrekking op 
de vertegenwoordiging van de Belgische Staat in de Raad van Ministers van de Europese 
Unie, in het Verdrag van Lissabon ‘de Raad’. De betrokken overheden zullen bijgevolg een 
regeling moeten treffen voor de vertegenwoordiging, de standpuntbepaling en het stemgedrag 
in de Europese Raad. Teneinde een dergelijk samenwerkingsakkoord een degelijke juridische 
basis te verlenen, is het aan te bevelen om artikel 81, paragraaf 6, van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen aan te vullen met de situatie van de 
vertegenwoordiging in de Europese Raad. Hiertoe zou men in voornoemde bepaling ‘de Raad 
van de Europese Gemeenschappen’ kunnen vervangen door ‘de Europese Raad en de Raad 
van de Europese Unie’.” 

Hierbij komt nog dat het aantal EU-raden na de Europese Raad van Sevilla in 2002 ongeveer 
gehalveerd is, zodat de verdeling van de toenmalige EU-raden in de categorieën van het 
samenwerkingsakkoord EU niet langer overeenstemt met de huidige EU-raden. Kortom, een 
nieuw samenwerkingsakkoord EU of een extra wijziging van het bestaande samenwerkings-
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akkoord EU is noodzakelijk, rekening houdend met de gewijzigde institutionele context van 
de Europese Unie. 

Een aanpassing van het samenwerkingsakkoord EU moet leiden tot passende coördinatie-, 
vertegenwoordigings- en rotatiemechanismen op basis van de bevoegdheidsverdeling tussen 
de federale overheid en de deelstaten, opdat de belangen van België en zijn deelstaten op een 
correcte en efficiënte manier behartigd worden in de organen van de Europese Unie waarin 
vertegenwoordigers van de lidstaten zetelen. Het betreft een groot aantal Europese 
instellingen, waaronder de Europese Raad, de Raad van Ministers, de informele minister-
raden en alle andere organen van de Europese Unie waarin vertegenwoordigers van de 
lidstaten zetelen. Het gaat dan onder meer over het Comité van Permanente Vertegen-
woordigers, het Speciaal Comité Landbouw, de voorbereidende organen van de Raad, de 
comités die de Europese Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoerings-
bevoegdheden of de comitologiecomités. 

In alle fora van de Europese Unie waarop vertegenwoordigers van de lidstaten worden 
uitgenodigd, moet een wijziging worden aangebracht. 

Het lijkt me van belang dat de ICBB zo snel mogelijk bij elkaar komt. Ik zal er samen met u 
op toezien dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Intussen hebben we langs Vlaamse kant het 
dossier heel grondig voorbereid. 

Wat de timing betreft, kan ik alleen maar zeggen dat er op 13 juni 2010 federale verkiezingen 
gehouden worden. Daarna zal er nieuwe federale regering gevormd worden. Niet iedereen is 
daar voorstander van, maar het ligt nu eenmaal in de lijn der dingen. Kort daarna, op 1 juli 
2010, zal het Belgisch EU-voorzitterschap aanvangen. 

Ik kan niet in een glazen bol kijken, maar ik acht de kans klein dat er op korte termijn, dus 
voor de start van het Europees voorzitterschap, een ICBB samengeroepen zal worden. 
Bovendien is het afwachten tot de nieuwe federale regering gevormd is, vooraleer enige 
duidelijkheid kan worden verschaft over de datum waarop de herziening van het 
samenwerkingsakkoord EU geagendeerd wordt op de ICBB voor de actualisering van het 
samenwerkingsakkoord. De vraag is in welke mate een eventuele nieuwe staatshervorming in 
een herzien samenwerkingsakkoord kan worden verwerkt. Misschien brengt het federaal 
regeerakkoord daar meer duidelijkheid over.  

Intussen stel ik wel vast dat de intrafederale samenwerking met betrekking tot de 
voorbereidingen van het Europees voorzitterschap godzijdank vrij goed verloopt. Het is dus 
niet zo dat de voorbereiding van het voorzitterschap hierdoor gevaar loopt. 

De voorzitter: De heer Diependaele heeft het woord. 

De heer Matthias Diependaele: Minister-president, ik vind het heel mooi dat u zelf een 
bijkomende vraag stelt over de staatshervorming. Ik kende de geschiedenis inderdaad.  

Als ik alles op een rijtje hoor, stel ik echter vast dat het niet enkel tijdens de laatste maanden 
is misgelopen. Het heeft niet alleen te maken met de val van de federale regering. Men is met 
die evaluatie bezig sinds 2005. In 2006 werd de lijst voorgesteld, in 2007 de technische 
werkgroep. Op 9 juli 2008 was er het gentlemen’s agreement.  

Het valt op dat er veel gelijkenissen zijn met alle Belgische dossiers. Men slaagt er niet in om 
een akkoord te vinden over de wijze waarop men tot een akkoord zal komen. Men slaagt er 
niet in een akkoord te bereiken over dat samenwerkingsakkoord, dat eigenlijk een akkoord is 
over de manier waarop men tot een akkoord zal komen aan de Europese tafel. Ik vind dat vrij 
hallucinant. Het is heel kenschetsend dat het antwoord op mijn vraag op die manier tot die 
conclusie leidt. 

Minister-president, ik juich uw inspanningen toe. Ik vertrouw erop dat u daarmee voortgaat 
na de verkiezingen. 
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Een tweede zaak die me opvalt, is het feit dat men voortdurend zegt dat de crisis op Belgisch 
niveau het Europese voorzitterschap in gevaar brengt. Maar men is wel 5 jaar blijven 
aanmodderen aan een herziening van het samenwerkingsakkoord, wat echter nog meer nodig 
is om met een deftig standpunt aan de Europese tafel te kunnen komen. Ik neem aan dat we 
hier in het verkeerde gremium zitten om die verwijten te verwoorden, maar het antwoord was 
voor mij overduidelijk. 

De voorzitter: Mevrouw Moerman heeft het woord. 

Mevrouw Fientje Moerman: Zonder het ingewikkelder te willen maken, wil ik er nog een 
dossier bovenop leggen. Door de ontbinding van het federale parlement en de nakende 
verkiezingen is het dossier over de implementatie van de subsidiariteitstoets terug naar af 
gestuurd. Er was een samenwerkingsakkoord tussen de parlementen gesloten, geparafeerd 
door de voorzitters. De Raad van State heeft in een advies gesteld dat 
samenwerkingsakkoorden enkel tussen regeringen kunnen worden gesloten, en niet tussen 
assemblees. Nadien is dat standpunt een beetje genuanceerd. 

In elk geval is het zo dat de toenmalige parlementsvoorzitter, de heer Herman Van Rompuy, 
een wetsvoorstel heeft ingediend dat op het ogenblik van de ontbinding van het parlement in 
de Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen in 
behandeling was, om dat samenwerkingsakkoord met een wijziging van de Bijzondere Wet te 
kunnen implementeren. Omdat het parlement ontbonden is, bestaan die voorstellen niet meer. 
Maar met het Europese voorzitterschap voor de deur zijn we wellicht een van de weinige 
landen – zo niet het enige – waar de subsidiariteitstoets niet mogelijk is. Er is immers geen 
mechanisme om met respect voor de bevoegdheden van de deelstaten en van de federale 
overheid de stemmen te verdelen, hoewel dat dus netjes in dat ontwerp van akkoord is 
gebeurd. Ik wil u dus vragen om na 13 juni werk te maken van dit dossier. 

Ik heb nog een opmerking. Wat de hervorming van het samenwerkingsakkoord van 1994 
betreft, vraag ik me af of men er goed aan doet om het rotatiesysteem dat in een aantal raden 
bestaat, te handhaven. Dat rotatiesysteem komt er meestal op neer dat men voor korte 
periodes de vertegenwoordiging van België in een EU-raad van ministers waarneemt. Ik heb 
gemerkt dat dit zorgt voor politieke discontinuïteit. De continuïteit bestaat daar enkel voor de 
ambtenaren. Misschien moet u dat meenemen als men nadenkt over de hernegociatie en 
herinvulling van de samenwerkingsakkoorden. Misschien moeten er alternatieven worden 
overwogen, en moet men bijvoorbeeld iets langere periodes gebruiken vooraleer men roteert. 
Dat zou de politieke expertise van de ministers maar ook van diegenen die hen omringen, 
kunnen bevorderen. 

De heer Karim Van Overmeire: Ik sluit me aan met een extra vraag: zou het kunnen dat de 
aanpassing van dit akkoord aan de institutionele realiteit pas zal gebeurd zijn als we in een 
nieuwe institutionele realiteit zitten? U stelde zelf de vraag, zonder een antwoord te geven. 

Een bijkomend probleem is wel dat België bestaat uit drie gemeenschappen en drie gewesten, 
maar vooral Vlaanderen heeft de ambitie om op Europees en internationaal vlak echt te 
ageren. Ik kan me voorstellen dat de Duitstalige Gemeenschap op dat vlak minder ambitie 
heeft, en dat die daartoe ook niet over de nodige instrumenten beschikt. Een akkoord bereiken 
tussen de drie gemeenschappen en drie gewesten, met kleintjes zonder veel ambitie en 
Franstaligen zich goed verdedigd voelen door het federale niveau, is een structureel 
probleem. 

Er is nog een tijd geweest dat men het Belgisch federalisme bijna als een exportproduct wou 
slijten. Van elders zou men bij ons kunnen komen kijken hoe goed we het wel aanpakken. Ik 
kan me indenken dat ze vandaag hoofdschuddend weglopen als ze de complexiteit en de 
uitzichtloosheid van het dossier onder ogen krijgen. 

Minister-president Kris Peeters: Is dat een vraag? (Gelach) 
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Ik dank mevrouw Moerman voor haar opmerkingen: we zullen ze meenemen. De 
parlementen moeten op dat vlak een initiatief nemen 

Mevrouw Fientje Moerman: De Bijzondere Wet moet worden gewijzigd. 

Minister-president Kris Peeters: We zullen het met zijn allen opvolgen. Wat de lengte van 
de periodes betreft, zullen we dat aandachtspunt zeker meenemen. Zowel u als ikzelf hebben 
het aan den lijve ondervonden: een periode van 6 maanden is te kort. Voor men goed is 
ingewerkt, moet men weer vertrekken, en dat helpt ons niet vooruit. 

Mijnheer Van Overmeire, ik zou daar met een filosofische kwinkslag kunnen op reageren en 
zeggen ‘panta rhei’, ‘alles vloeit’ of ‘men kan niet twee keer in dezelfde rivier stappen’. Met 
de staatshervorming is dat ook zo. Er zijn nog altijd regio’s in Europa die jaloers zijn op het 
feit dat wij in Europa voor onze eigen bevoegdheden zelf kunnen optreden. We moeten zeker 
nieuwe stappen vooruit zetten, maar dat mag ook worden gezegd. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Annick De Ridder tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over een uitspraak in een recente nieuwsbrief 
van het Flanders House in New York 

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord. 

Mevrouw Annick De Ridder: Voorzitter, minister-president, collega's, het Flanders House 
is hier al enkele keren ter sprake gekomen, en vandaag gebeurt dat opnieuw.  

Op 4 mei 2010 verzond het Flanders House in New York een nieuwsbrief waarin de 
problemen met de aswolk aan bod komen. Daarin wordt IJsland een ‘remote island’ 
genoemd. Met die uitspraak hebben wij niets te winnen of te verliezen. In die nieuwsbrief is 
ook sprake van de World Expo in Shanghai, maar daarin staat ook een paragraaf over ons 
eigen landje.  

De directeur van het Flanders House verwijst in zijn voorwoord naar ons land, met deze 
woorden: “Judging by the huge cost and the irreparable damages of it all, wouldn’t it be time 
for change in our country? Have we ever wondered what the advice of a professional 
marriage counselor would be if Belgium were a marriage?” Hij heeft het dus over de enorme 
kosten en de schadelijke gevolgen, en stelt de vraag of er zich in ons land geen verandering 
opdringt. Hij vraagt zich ook af wat een huwelijkstherapeut ons ter zake zou adviseren, mocht 
België een huwelijk zijn.  

Gelukkig is het dat niet, het is geen huwelijk. Maar ik stel me toch wel enkele vragen bij die 
bewoordingen. Men spreekt over België als zou het ingedeeld zijn in twee aparte partijen en 
entiteiten, twee delen die op scheiden staan. Dat is de suggestie in die zin, alsof België zou 
moeten scheiden.  

Minister-president, ik vind dat een bijzonder lichtzinnige houding, en misschien een 
misplaatste grap om zo met ons imago in het buitenland om te gaan. Het gaat om de directeur 
van het Flanders House, iemand die ook onze belangen en ons imago in het buitenland moet 
beschermen. Die is de functie onwaardig. Dat is ook de reden waarom ik de vragen aan u 
voorleg. De suggestie inzake de scheiding van België komt heel duidelijk naar voren in deze 
nieuwsbrief. Kunt u zich vinden in deze uitspraak van de directeur van het Flanders House in 
New York? Lijkt het u, als minister-president, aangewezen om een dergelijke zin in een 
officiële nieuwsbrief op te nemen? Spreekt de Vlaamse vertegenwoordiger in New York 
hiermee in naam van de Vlaamse Regering? Gaat het om een officieel Vlaams standpunt? 
Hoe zult u in de toekomst omgaan met dergelijke uitspraken? Welke initiatieven zult u nemen 
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om een dergelijke uitspraak minstens te nuanceren, te kaderen of recht te zetten, of, beter nog, 
om dergelijke uitspraken, die zeer suggestief zijn, in de toekomst te vermijden? 

De voorzitter: De heer Diependaele heeft het woord. 

De heer Matthias Diependaele: Ik verschiet er een beetje van dat iets uit een tijdschrift in de 
Verenigde Staten of op de website van het Vlaams Huis al aanleiding geeft tot een dergelijke 
vraag. Die man heeft zijn mening. Dat is liberalisme: de emancipatie van het individu. Ook al 
werkt hij voor de overheid, er is geen reden waarom hij zijn mening niet mag geven. 
Mevrouw De Ridder, kijk alstublieft eens na wat uw eigen ideologie is.  

Als we het programma van Open Vld erop nalezen, dan staat daar ook confederalisme in 
opgenomen. Elke jurist zal u zeggen dat confederalisme neerkomt op een scheiding. 
Mevrouw Moerman had het over twee mensen die scheiden, maar die afspreken om toch nog 
eens seks te hebben. (Opmerkingen van mevrouw Fientje Moerman) 

Het gaat om het idee. (Opmerkingen) 

Is dat nu de aanleiding voor een vraag om uitleg? Die man heeft ergens op een website zijn 
mening gegeven. Het spijt me verschrikkelijk, maar ik denk dat meer dan de helft van de 
bevolking hier zijn mening geeft. Deze vraag hoorde misschien thuis in het Waals Parlement, 
waar men met die verlatingsangst zit. Maar laten we ons hier eens bezighouden met serieuze 
zaken. 

De voorzitter: De heer Van Der Taelen heeft het woord. 

De heer Luckas Van Der Taelen: Voorzitter, ik ben enigszins onder de indruk van de 
nieuwe invulling die hier aan woorden wordt gegeven. De heer Diependaele lijkt te vergeten 
dat er nog zoiets bestaat als diplomatie. Misschien is dat een verouderd begrip. Volgens mij 
heeft iemand die aan het hoofd staat van een Vlaamse instelling in het buitenland toch een 
bepaalde diplomatische verantwoordelijkheid, ook al heeft hij niet het statuut. Het kan goed 
zijn dat hij zijn eigen mening heeft. Natuurlijk. Dat hij zich privé eens goed laat gaan, dat is 
geen probleem. Ik vind dit een beetje vreemd. Als dat diplomatie is, dan is dat voor mij een 
nieuwe betekenis van het woord. 

Ik zie echt niet in wat nu de meerwaarde is en waarom we zouden toejuichen dat iemand die 
werkt voor de Vlaamse overheid in het buitenland zorgt voor een slecht imago van de 
federale staat. Daar komt het immers toch op neer. Wat winnen we daarmee? We kunnen het 
er onder elkaar over eens zijn dat die staat niet functioneert, dat die beter moet functioneren, 
dat er een staatshervorming moet komen. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Maar 
ik weet niet of het echt intelligent is als men vanuit New York zegt dat België een grote 
politieke crisis doormaakt.  

Ik weet dat het veel mensen ontgaan is omdat er in Vlaanderen zulke belangrijke zaken 
gebeuren, maar er is toch nog altijd sprake van een van de grootste financiële crisissen in 
Europa. Op een bepaald moment, tot gisteren nog, werd gesproken over de eventualiteit dat 
speculanten zich tegen België zouden keren. Men mag alles zeggen over België dat men wil. 
Ik ben ook absoluut geen belgicist. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar als het 
slecht gaat met België, gaat het daarom niet beter met Vlaanderen. Als we het zo ver zouden 
drijven dat we aan diplomaten of mensen in openbare functies die betaald worden door 
Vlaanderen, toelaten om het imago van België te ondermijnen, dan hebben we het over 
subversie. Daar bestaat geen ander woord voor. Dat mag niet. 

En zelfs als men zou vinden dat het wel mag, dan moet men me toch eens uitleggen wat de 
meerwaarde daarvan is. Als we het vertrouwen in de Belgische staat zoals die functioneert op 
internationale fora ondermijnen, dan is dat leuk voor binnenlands gebruik. Als het effectief 
slecht zou gaan met de Belgische financiën, dan zijn het nog altijd de Vlamingen die 
daarvoor betalen. Het is niet zo dat er nog een derde soort mensen bestaat die dan Belg zijn 
en die niets te maken hebben met Vlaanderen.  
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Tot nader order is er een gemeenschappelijke Belgische schuld, die zeer groot is. Als de 
kredietwaardigheid van België in gevaar wordt gebracht, als we naar Griekse toestanden 
evolueren, dan zullen alle Vlamingen lijden. Dat heeft niets te maken met belgicisme en nog 
veel minder met het weigeren van een nieuwe staatsstructuur.  

Ik ben voor een nieuwe staatshervorming. Maar ik zie niet in wat de meerwaarde is als 
iemand in openbare dienst vanuit zijn eigen ego allusies maakt over wat er in België gebeurt. 
Dat is niet de invulling die ik geef aan het woord diplomatie. Misschien verschillen we daarin 
onderling van mening, maar ik heb nog altijd het idee dat een diplomaat een zekere 
terughoudendheid in acht moet nemen. 

De voorzitter: Mevrouw Moerman heeft het woord. 

Mevrouw Fientje Moerman: Voorzitter, ik zou willen beginnen met te zeggen dat ik de 
interpretatie van mijn woorden volledig voor rekening van de heer Diependaele laat. Om te 
blijven bij de metafoor van het huwelijk zou men het ook met iets anders kunnen vergelijken, 
zoals een scheiding van tafel en bed, een rechtsfiguur die niet langer bestaat.  

Ik wil nu even ingaan op de woorden van de verantwoordelijke van Flanders House in New 
York. Ik denk niet dat het juist is om te zeggen dat een vertegenwoordiger van een deelstaat, 
in naam van de vrije meningsuiting, alles kan stellen. Als vertegenwoordiger moet men een 
bepaalde deontologie in acht nemen. Ze valt moeilijk in woorden te vatten. Een diplomaat 
moet die een beetje in de vingers hebben. Als hij die niet in de vingers heeft, dan is het niet 
slecht zich te spiegelen aan de deontologische richtlijnen die gelden voor de Europese 
Commissarissen. Het is hen niet verboden om zich met politiek bezig te houden. Uiteindelijk 
gaat het ook om politieke figuren. Wel wordt hen terdege aangeraden om zich buiten 
discussies over gevoelige nationale politieke thema’s te houden. Misschien is dat de richtlijn 
die de leidinggevende in Flanders House beter ook zou naleven.  

De heer Karim Van Overmeire: Minister-president, in persoonlijke naam wil ik me 
aansluiten bij de vraag van de collega. Ik bedoel daarmee dat ik mijn standpunt naar voren 
wil schuiven, want ik ben het absoluut niet eens met de vragen die ze stelt. 

Collega’s, ik heb de nieuwsbrief geprint. Ik heb die gelezen, herlezen en nog eens herlezen. 
Ik vraag me af of we het hier over dezelfde nieuwsbrief hebben. Mevrouw De Ridder, u 
twijfelt blijkbaar aan mijn kennis van het Engels. Er staat: “change in our country”. Dat 
betekent volgens mij ‘verandering in ons land’, en niet dat we van land gaan veranderen of 
dat dit land – België – moet verdwijnen. Er staat: het advies van “a professional marriage 
counselor”. Het doel is dan toch het huwelijk te redden. Want als men wil scheiden, dan gaat 
men niet naar een huwelijksconsulent, maar wel naar een advocaat, een notaris.  

Ik merk ook op dat mevrouw De Ridder problemen heeft met de fundamentele tweeledigheid 
zoals die wordt geschetst in de nieuwsbrief. Dat staat een beetje haaks op de uitspraak van 
Open Vld-voorzitter Alexander De Croo, die het heeft over een Siamese tweeling, en geen 
drieling, vijfling of zesling. Dat staat haaks op de plannen van de voormalige Open Vld-
premier Guy Verhofstadt, die het had over een paritair samengestelde Senaat, een Senaat dus 
met twee entiteiten. Dat staat haaks op het feit dat Open Vld vroeger in een meerderheid zat 
die een gesprek voerde of wilde voeren van gemeenschap tot gemeenschap. Dat zijn dus twee 
gemeenschappen, twee entiteiten. (Opmerkingen van mevrouw Annick De Ridder) 

U krijgt straks opnieuw het woord, mevrouw De Ridder. Ik herinner u ook nog aan een Open 
Vld-minister die dit land omschreef als een permanente diplomatieke conferentie. Dat is ook 
een manier om uw land te verkopen. In zoverre, mevrouw De Ridder, dit land is uitgebouwd 
tot drie gemeenschappen en drie gewesten, is dit nadelig voor de Vlaamse Gemeenschap. Dit 
betekent dat de Vlamingen, die 60 percent van de bevolking uitmaken, in een structuur zitten 
waarin zij worden geminoriseerd en waarbij er voor elk belangenconflict dat Vlaanderen kan 
instellen, drie, vier, vijf belangenconflicten op ons afkomen: van het Waalse Gewest, de 
Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), … Dit is een structuur 
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waarbij Vlaanderen met 60 percent van de bevolking bij de toerbeurtregelingen in het kader 
van het Belgische voorzitterschap van de EU maar één derde van die voorzitterschappen 
krijgt. 

Mevrouw De Ridder, waarde collega, als ik die tekst lees, zie ik echt niet wat het probleem is. 
Ik zie echt niet, helaas zou ik bijna zeggen, op welke manier die man over de schreef is 
gegaan. Als je spreekt over “change in our country” en over hoe we dit huwelijk in stand 
kunnen houden en over welke wijzigingen er moeten zijn, valt hij wat mij betreft perfect in 
zijn rol.  

Mevrouw Annick De Ridder: Voorzitter, moet u daarvoor een eigen vraag indienen? U had 
zich toch gewoon bij mijn vraag kunnen aansluiten?  

De heer Karim Van Overmeire: Mijn vraag gaat over iets heel anders. U kunt zich straks bij 
mijn vraag aansluiten. Ik zal u trouwens buiten deze vergadering zeggen wanneer ik het 
initiatief heb genomen om mijn vraag te stellen. 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord. 

Minister-president Kris Peeters: Dit is een interessante discussie. Het gaat hier over 
‘marriage counseling’. Ik heb dat voor u opgezocht: dat is een dienstverlening waarop één op 
drie Amerikanen één of meerdere keren tijdens het huwelijk een beroep doet om dat huwelijk 
te versterken of te redden. Ik begrijp niet goed, mocht aan deze definitie al aanstoot moeten 
worden gegeven, waar het probleem is. Je zou zelfs integendeel kunnen zeggen dat het 
versterken toch iets is wat door politieke partijen niet meteen hoog in het vaandel wordt 
gedragen. 

Mijnheer Van Der Taelen, er mag inderdaad van diplomaten enige terughoudendheid worden 
gevraagd, maar als ik mij niet vergis, heeft zelfs een minister van Begroting in een krant 
gezegd dat België failliet is. Als u zich zorgen maakt – en terecht – over het feit dat wij onze 
rating zouden verliezen, dan moeten diplomaten daar zeker niet toe bijdragen. Maar ik denk 
dat men in het buitenland al veel gewoon is. Het is zeer ongewoon dat enkele maanden 
geleden – godzijdank was Griekenland nog niet in de problemen – een minister van 
Begroting in functie zei dat België failliet is. Daar hebben de bureaus niet op gereageerd. Dat 
wil ook weer iets zeggen. 

De nieuwsbrief van Flanders House is een maandelijks, elektronisch verstuurd overzicht van 
de overwegend culturele activiteiten die de komende maanden gepland zijn in en door het 
Flanders House New York. Deze nieuwsbrief wordt naar een gemengd lezerspubliek van 
Amerikanen en Vlamingen gestuurd, verspreid over het grondgebied van de Verenigde 
Staten. Het is de gewoonte dat de directeur in het voorwoord kort ingaat op de actualiteit en 
daarbij tracht hij – en dat lukt de ene keer al beter dan de andere keer – de Amerikaanse 
lezers aan te spreken door verwijzingen te maken naar terminologieën en situaties waarmee 
zij vertrouwd zijn. Ervan uitgaande dat één op de drie Amerikanen die ‘marriage counseling’ 
ondergaan, spreekt dat die Amerikanen meteen aan. Hier ligt dat blijkbaar wat anders of is die 
definitie nog niet zo bekend. Dat wil niets zeggen over onze huwelijken en ik zal zeker niets 
zeggen over bepaalde interpretaties, die dan verdraaid worden en tot andere uitspraken leiden. 

Mevrouw De Ridder, een van uw vragen verwijst naar de mening van de directeur, die hij 
trouwens heeft ondertekend. Dit voorwoord bindt de directeur. Hij moet in zijn functie 
voorzichtig zijn, ik heb daar al naar verwezen. U moet er rekening mee houden dat dit naar de 
Amerikanen gaat. De Amerikaanse cultuur verschilt van de onze, zeker ook wat het huwelijk 
betreft. 

Hier is sprake van een vergelijking. De reacties van bepaalde collega’s is – en ik druk mij 
diplomatisch uit – sterk overtrokken. Spijkers op laag water zoeken is een kunst apart, die ik 
zo weinig mogelijk beoefen omdat de toegevoegde waarde ervan navenant klein is. 
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Deze nieuwsbrief is geen officiële publicatie van de Vlaamse overheid. Met deze tekst en 
uitleg zijn er geen elementen die bevestigen wat bepaalde vragen die hier aan bod zijn 
gekomen suggereren. 

Ik heb, denk ik, ook op uw derde vraag geantwoord. Er is geen standpuntinname en er is geen 
reden om iets recht te zetten. Tenzij er wat meer tekst en uitleg moet zijn over wat ‘marriage 
counseling’ inhoudt, maar dat is dan meer voor de Vlamingen bedoeld. Voor het overige zie 
ik, met alle respect en zonder het in het belachelijke te willen trekken, geen enkele reden om 
een rechtzetting door te voeren. 

Mevrouw Annick De Ridder: Voorzitter, minister-president, collega’s, ik vind dit antwoord 
zelf een spijker op laag water. Ik heb er weinig in gehoord wat mij enigszins bevalt.  

Collega’s, een officiële vertegenwoordiging in het buitenland heeft een aantal taken, onder 
meer diplomatieke taken. Zo’n vertegenwoordiging moet ons imago in het buitenland 
uitdragen. Dat betekent voor mij iets anders dan spreken over de hoge kost en alle schadelijke 
zaken die er zijn gebeurd, over tijd voor verandering in ons land en over wat een 
professionele huwelijkstherapeut ons zou adviseren indien België een huwelijk was.  

Minister-president, u kunt wel op de proppen komen met “één op drie Amerikanen”, maar 
hoeveel daarvan zitten er enige tijd later in een scheiding? Ik heb daarover geen gegevens. 
Misschien is het ook wel eens nuttig om dat te weten.  

Ik vind de vergelijking in ieder geval onder alles. U kunt dan wel lacherig doen over deze 
vraag en u kunt zich afvragen waarover ik nu weer begin en u kunt zeggen dat het spijkers op 
laag water zijn, maar het zijn wel onze mensen die daar in het buitenland zitten en die ons 
imago moeten uitdragen en verdedigen. Als zij dat al niet doen, dan vraag ik mij af wie het in 
het buitenland wel zal doen.  

Ik heb van niemand in deze zaal lesjes te krijgen over uitspraken van mijn partijgenoten. Ik 
draai al lang genoeg mee in Open Vld om perfect te weten waarvoor wij staan. 
Confederalisme staat, voor alle duidelijkheid, niet gelijk aan scheiding. 

In de officiële nieuwsbrief van Flanders House vraagt men zich af wat een huwelijks-
consulent met België zou doen als het land een huwelijk was. Het is een tendentieuze 
benadering. Ik betreur uw antwoord. U ligt er niet van wakker. Mijn fractie en ikzelf liggen 
wél wakker van het imago van ons land in het buitenland.  

Minister-president, uw reactie is veelzeggend, en licht neerbuigend. Inmiddels zijn we dat 
gewoon. Ik kan u enkel aanraden uw houding bij te stellen. Ik heb niet zelf die nieuwsbrief 
gevonden: verschillende mensen die in het buitenland wonen, hebben me die bezorgd. Zij 
kunnen daar heus niet mee lachen. Zij stellen dat dit echt wel grote gevolgen heeft voor 
beslissingen over investeringen in ons land. Ik zou dus iets minder lacherig op mijn vraag 
reageren. 

De heer Matthias Diependaele: Ik zou op veel kunnen reageren van wat de heer Van Der 
Taelen en mevrouw De Ridder zeiden. Ik hou het bij één zaak: het beste diplomatieke beleid 
is een goed intern beleid. Heeft Kissinger dat niet gezegd? Op dat punt falen we. Het is niet 
omdat toevallig een Vlaams diplomaat zich even te hard opstelt en te ver gaat – al stel ik dat 
in vraag – dat we moeten denken dat er een imagoprobleem is. Er zijn in het buitenland 
voldoende journalisten die dat inzien. Ons imago wordt bepaald door het interne beleid, en 
niet door de uitspraak van een Vlaams diplomaat. 

Eind jaren 90 stond er in een artikel in een Britse krant dat we in België al 160 jaar een 
stammenstrijd leveren. Dat is wat we in het buitenland lezen. Wat een diplomaat in het 
buitenland zegt, maakt het verschil niet. De beste diplomatie wordt met het interne beleid 
gerealiseerd, en op dat punt faalt België. 
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De heer Luckas Van Der Taelen: Inhakend op wat u zegt, mijnheer Diependaele, u hebt op 
dat punt geen ongelijk. Het is nogal evident dat de beste diplomatie met een goed intern 
beleid wordt gerealiseerd.  

Toch ben ik het niet helemaal eens met het antwoord van de minister-president. Ik vind niet 
dat men spijkers op laag water zoekt. Ik wil het niet opblazen, want het gaat om een minor 
incident. Men moet toch een beetje oppassen. Ik vind dat men het zich niet kan veroorloven 
zich te verschuilen achter het feit dat de man geen diplomaat is. Het gaat wel degelijk om 
iemand die door de Vlaamse overheid wordt betaald en ons vertegenwoordigt. 

Minister-president, u refereert zelf aan de Amerikaanse cultuur. Ik kan u verzekeren dat er 
een Amerikaanse politieke cultuur is. En ik kan u verzekeren dat als er in het buitenland een 
Amerikaans ambtenaar die de VS vertegenwoordigt een tekst met een gelijkaardige teneur 
zou schrijven waarin de politiek van de president op dezelfde ironische manier zou worden 
benaderd, hij de volgende dag op straat staat. Dat is een feit. Daar weet zo iemand dat men in 
diplomatieke diensten allemaal aan hetzelfde zeel moet trekken, wat zijn persoonlijke 
politieke overtuiging ook is. En op dat punt is het fout gegaan. Ik vind dus dat men die 
directeur zou moeten zeggen dat hij zich moet houden aan een zekere diplomatische 
terughoudendheid.  

Mevrouw Ann Brusseel: Mijnheer de minister-president, het zou me enorm verbazen mocht 
u helemaal niet wakker liggen van ons imago in het buitenland. 

Minister-president Kris Peeters: Dat heb ik niet gezegd. 

Mevrouw Ann Brusseel: Maar u zegt dat het een mineur incident is, en dat het geen groot 
probleem is. Volgens de heer Diependaele is het zelfs een ongepaste vraag. Ik vind dat 
helemaal niet. Ik hoor de heer Diependaele spreken van ‘de Vlaamse diplomaat’. Als 
Vlaanderen de ambitie heeft om een echte diplomatie te voeren, dan zou ik sommigen toch 
willen aanraden een cursus ‘Diplomacy for dummies’ te gaan volgen. Persoonlijke meningen 
moeten echt achterwege blijven. Een analyse van de problemen in het thuisland mogen niet 
zomaar op straat worden gegooid. Het doet er dan niet toe of men Vlaanderen of België 
vertegenwoordigt. 

Wat de problemen ook zijn, wie zijn land vertegenwoordigt hoort dit niet te doen. Hij hoort 
zeker geen metaforen te gebruiken. Ik betreur dat u vindt dat wij spijkers op laag water 
zoeken. Veel collega’s weten dat ik bij de FOD Buitenlandse Zaken heb gewerkt. Ik ben al 
enkele jaren vertrouwd met de taal van diplomaten. Dit kan echt niet hoor. Het spijt me. Dat 
is niet speciaal de mening van mijn partij, ik baseer me op mijn ervaring. Men kan evenmin 
spreken over IJsland als over een ‘remote island’.  

Ik denk dat er dringend een gesprek nodig is met die Vlaamse vertegenwoordiger in New 
York. Hij moet gaan beseffen wat zijn baan juist inhoudt, en wat wel of niet in publicaties 
kan komen. We kunnen lang discussiëren over de inhoud van de publicatie, we kunnen 
verwijzen naar uitspraken van ministers in Belgische kranten, maar dat doet allemaal niet ter 
zake. Wat hier ter zake doet, en de vraag van mevrouw De Ridder zo terecht maakt, is dat een 
Vlaamse vertegenwoordiger met diplomatieke pretenties of intenties zulke uitspraken niet 
moet doen, en zeker niet op papier moet zetten. 

De voorzitter: Minister-president Peeters heeft het woord.  

Minister-president Kris Peeters: Voorzitter, ons imago is natuurlijk een grote zorg, daar 
werken we hard aan. We zullen ook bijkomend initiatief nemen. Blijkbaar zijn de collega’s 
van Open Vld op basis van deze nieuwsbrief van een andere mening.  

Ik blijf erbij dat we, zeker in de Amerikaanse context, niet zwaar moeten tillen aan het 
voorval. Ik zal nog iets anders zeggen: de minimis non curat praetor. We moeten aan zulke 
zaken, zeker in dat verband, geen grote debatten wijden. Het is natuurlijk wel zo dat 
diplomaten zich moeten houden aan de regels. Dat gebeurt ook. Ik zal maar niet herhalen – al 
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is het niet in publicaties – wat federale diplomaten de wereld insturen. Dat is weer een andere 
discussie.  

Onze grote zorg is het imago van België en in het bijzonder van Vlaanderen. Onze 
diplomaten moeten daartoe bijdragen. Dat is de bottom line. We zullen er alles aan doen om 
dat te realiseren. Ik zal onze Vlaamse diplomaten volgende week trouwens toespreken. 

De voorzitter: Mevrouw De Ridder heeft het woord.  

Mevrouw Annick De Ridder: Ik hoop dat u dan van de gelegenheid gebruik maakt om hen 
inderdaad nog eens te wijzen op die wenselijke terughoudendheid als het dergelijke politiek 
hete hangijzers betreft. Ik hoop dat u hen daar in het algemeen of op basis van deze publicatie 
aan wilt herinneren. 

Minister-president Kris Peeters: Ik was nog iets vergeten. Mevrouw De Ridder, u beweert 
dat Amerikaanse investeerders zouden terugdeinzen op basis van deze brief. Ik zou die dan 
graag hebben. Er zouden mensen geïrriteerd zijn. Ik zou graag hebben dat u uw informatie 
deelt met ons. Ik kan wel mensen bedenken die zich daaraan gestoord hebben, maar als u mij 
namen kunt geven, moet u dat echt doen. 

Mevrouw Annick De Ridder: Ik kreeg meldingen vanuit verschillende ambassades. U zult 
begrijpen dat ik die namen onmogelijk kan meedelen. 

Minister-president Kris Peeters: Verschillende ambassades van andere landen? 

Mevrouw Annick De Ridder: Verschillende ambassades. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 

Vraag om uitleg van de heer Karim Van Overmeire tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands 
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de rol van de vertegenwoordigers van de 
Vlaamse Regering in het buitenland in het licht van de Belgische crisis 

De heer Karim Van Overmeire: Minister-president, de recente politieke crisis in België – of 
liever: de recente opflakkering van een nu al jaren durende politieke crisis – wordt 
vanzelfsprekend ook in het buitenland gevolgd. In de buitenlandse media worden we 
geconfronteerd met de ondertussen klassieke overdrijvingen.  

Ik geef slechts één voorbeeld uit The Independent van 22 april. Het is jammer dat mevrouw 
De Ridder hier niet meer is, want dat was 13 dagen voor het indienen van haar vraag. 
“Belgium at war as Flemish hit out at invasion of French speakers” en verder heeft men het 
over “a bitter turf war” en “de facto apartheid”. Dat is natuurlijk maar één voorbeeld. Wie de 
buitenlandse kranten heeft gelezen, weet dat in bijna alle kranten in die bewoordingen 
geschreven wordt.  

We stellen vast dat de buitenlandse verslaggeving gebaseerd is op een soms wel heel 
gebrekkige dossierkennis. Dit werd geïllustreerd door het verschijnen van een kaartje op de 
Franse televisie waarbij Vlaanderen en Wallonië van plaats verwisseld waren – maar ik las 
vandaag dat ook Zweden en Finland van plaats werden verwisseld, het zegt misschien meer 
over de Franse televisie dan over onze problematiek. Nog erger was dat op de Nederlandse 
televisie een kaartje werd getoond waarbij West-Vlaanderen plots een deel van Wallonië was 
geworden.  

Ondertussen wordt de beeldvorming over Vlaanderen bij ‘decision makers’ in het buitenland 
mee bepaald door dit soort overdrijvingen en fouten. Ik kan mij dan ook voorstellen – en dit 
werd trouwens bevestigd bij ons bezoek aan de Vlaamse vertegenwoordiging op 4 mei, de 
dag waarop mevrouw De Ridder haar vraag indiende – dat de vertegenwoordigers van de 
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Vlaamse Regering in het buitenland en hier in Brussel geconfronteerd worden met heel veel 
vragen. 

Minister-president, wat mij interesseert, is het antwoord dat op die vragen wordt gegeven. 
Een aantal elementen lijken me daarbij belangrijk om te onderstrepen, bijvoorbeeld het 
element dat ondanks de politieke crisis, de institutionele chaos op federaal vlak en nu ook al 
de ongrondwettelijke verkiezingen op het Belgische niveau, de Vlaamse instellingen 
probleemloos verder functioneren. Een ander belangrijk element dat mijns inziens duidelijk 
moet worden gemaakt, is de vaststelling dat de Franstalige minderheid in dit land door de 
talloze beschermings- en blokkeringsmechanismen – en ik verwijs naar belangenconflicten, 
de alarmbelprocedure en bijzondere meerderheden – in een positie is geraakt waardoor ze de 
normale werking van de democratie binnen België, en eigenlijk een normale werking van een 
land tout court, onmogelijk kan maken. 

Bovendien, en dit vind ik toch wel belangrijk, want we zitten op dat vlak voortdurend in het 
defensief, is er het feit dat achter het discours van taalrechten voor de vermeende Franstalige 
minderheid in Vlaanderen, territoriale aanspraken op Vlaams grondgebied schuilgaan. Ik 
weet dat de kosmopolitische politieke elites die bijna in alle landen aan de macht zijn, heel 
gevoelig zijn voor taalrechten en rechten van de minderheden, maar ook dat ze even gevoelig 
zijn voor een discours over territoriale aanspraken, want die staan natuurlijk gelijk met 
instabiliteit. Als we dit argument wat meer zouden uitspelen, zullen we misschien wat meer 
begrip voor onze situatie krijgen.  

Minister-president, werden aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het 
buitenland specifieke richtlijnen verstrekt met betrekking tot deze nieuwe crisis van de 
Belgische instellingen? Wordt van hen verwacht dat ze een proactieve rol spelen, of beperken 
ze zich tot het beantwoorden van vragen die tot hen gericht worden? 

Is er in de landen waar Vlaanderen een eigen vertegenwoordiger heeft op dit vlak overleg en 
afstemming met de federale diplomaten, die ongetwijfeld hun eigen, en niet noodzakelijk 
gelijklopende, instructies gekregen hebben?  

Het aantal Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland is numeriek beperkt. Over welke 
kanalen beschikt de Vlaamse Regering in de landen waar Vlaanderen geen eigen vertegen-
woordiger heeft? 

De voorzitter: Mevrouw Brusseel heeft het woord. 

Mevrouw Ann Brusseel: Minister-president, ik heb het u daarnet al gezegd, ik ben ook heel 
bezorgd om het imago van Vlaanderen en van de Vlamingen in het buitenland. Ik heb ook 
een aantal zaken gezien in de buitenlandse media die mij verontrustten. De verwisseling van 
Wallonië en Vlaanderen was op het eerste gezicht wel grappig, maar uiteraard getuigt dat van 
een heel schrale kennis over ons land in het buitenland.  

Ik heb een kleine bemerking. Het zijn niet alleen de buitenlandse media die een partiële 
berichtgeving over Vlaanderen of over België hebben, over de moeilijke situatie die hier nu al 
een tijdje heerst, ik merk dat ook in de Vlaamse media de berichtgeving wat accurater zou 
kunnen zijn en daar begint het natuurlijk. Ik heb het niet over censuur, helemaal niet, maar 
over een grondiger berichtgeving zodat wanneer mensen met een bepaalde opinie aan het 
woord worden gelaten, er ook anderen aan het woord worden gelaten en dergelijke meer. Ik 
hoef u hier geen les te geven in wat objectieve berichtgeving zou kunnen zijn. Er zijn een 
aantal facetten die belicht zouden moeten worden in deze discussie. Niet enkel de rol van de 
buitenlandse media moet onder de loep worden genomen, maar ook de rol van de Vlaamse 
vertegenwoordigers en van onze eigen media. Ik ben benieuwd naar het antwoord.  

Ik zie in de schriftelijke versie van de vraag staan dat er sprake is of zou zijn van territoriale 
aanspraken op Vlaams grondgebied. Als we in onze communicatie in het buitenland ons 
imago willen bevorderen, dan durf ik te suggereren dat we uitpakken met zaken die we echt 
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hard kunnen maken. Als we dat kunnen inzake territoriale aanspraken op Vlaams 
grondgebied, dan is oké. Ik vrees evenwel dat we dat niet kunnen. We zullen dat moeilijk 
kunnen verkopen. De Franstaligen beroepen zich op het personaliteitsbeginsel. Men moet 
daar rekening mee houden. Het personaliteitsbeginsel heeft in het buitenland iets meer 
overtuigingskracht. 

De heer Karim Van Overmeire: Dat is het probleem, mevrouw Brusseel. Het verbaast me 
dat u stelt dat Franstaligen geen territoriale aanspraken maken. Ik zou u willen aanraden om 
het programma van het FDF over ‘le tres grand Bruxelles’ eens te lezen. Die partij zat in de 
vorige federale regering. 

Mevrouw Ann Brusseel: Wat in het programma van het FDF staat, is nog iets anders dan 
wat er effectief gebeurt. 

De heer Matthias Diependaele: Ik heb twee opmerkingen. Met territoriale aanspraken wordt 
overduidelijk de uitbreiding van Brussel bedoeld. 

Mevrouw Ann Brusseel: En dat is ook al door minister Smet gevraagd. 

De heer Matthias Diependaele: Inderdaad. 

Ten tweede: zoals iedereen heb ook ik kritiek op de media, maar ik verzet me met klem tegen 
elke vorm van controle vanuit de politieke wereld. Misschien is het geen censuur, maar u wilt 
de media wel onder de loep nemen. Ik verzet me daar tegen. Controle kan niet. 

Mevrouw Ann Brusseel: Ik heb toch niet het woord controle in de mond genomen? Ik vraag 
gewoon dat men aandacht opbrengt voor kwaliteit en objectiviteit. Ik stel vast dat de VRT 
soms een verhaal brengt dat niet volledig is. Dat verhaal kan dan misschien wel behagen, 
maar mij niet. Misschien is dat moeilijker aan de kijkers uit te leggen, maar ik vind dat men 
die inspanning om volledig te zijn, moet opbrengen. Ik heb het dus helemaal niet over 
censuur, integendeel. Als u mijn standpunt opvat als een vraag naar controle, dan vrees ik dat 
u het debat niet wilt aangaan. Ik hou van het debat, en wil dat het zo breed mogelijk gaat. 

Minister-president Kris Peeters: Ik denk dat de heer Diependaele terecht heeft gezegd dat 
het belangrijk is om intern de zaken goed aan te pakken als we in het buitenland een goed 
imago willen krijgen. In Vlaanderen probeert de Vlaamse Regering dat. Ik wil geen debat 
openen, maar als de federale regering over BHV valt, dan is het geen eenvoudige zaak om dat 
in het buitenland uit te leggen. Ik ga er wel van uit dat wij allen daartoe pogingen 
ondernemen, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Wat de eerste vraag betreft: er zijn geen specifieke instructies gegeven. Ik heb laten nakijken 
of de federale collega’s dat hebben gedaan, en volgens mijn informatie hebben de federale 
diplomaten er geen gekregen. Ik heb dat niet gedaan omdat de Vlaamse diplomaten wijs 
genoeg zijn om eenzijdige berichtgeving in de kranten – als die er al zou zijn – te duiden. Ik 
zie dus niet in waarom ik specifieke instructies zou moeten geven over communicatie over de 
crisis van de Belgische instellingen. 

In uw tweede vraag hebt u het over een proactieve rol. Er wordt van onze Vlaamse 
vertegenwoordigers geen proactieve rol gevraagd en verwacht. Als er manifeste feitelijke 
onjuistheden verschijnen in de pers van zijn ambtsgebied, dan moet de vertegenwoordiger die 
fout laten rechtzetten. U sprak over foute kaarten in het TF1-journaal: op zoiets moet snel 
worden gereageerd. 

Wat uw derde vraag betreft, is het zo dat er natuurlijk wordt overlegd met de diplomaten van 
de ambassade. Die federale diplomaten plegen ook overleg met onze vertegenwoordigers. 
Aan dat zogenaamd ‘stafoverleg’ neemt de Vlaamse vertegenwoordiger deel, en daarover 
wordt gerapporteerd aan Brussel. 

Uw laatste vraag, over landen waar Vlaanderen geen vertegenwoordigers heeft: daar wordt 
gewerkt via de ambassade. Maandag komen alle Vlaamse vertegenwoordigers naar Brussel. 
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Ik zal met hen van gedachten wisselen. Alles kan aan bod komen. Als hierover vragen zijn, 
dan zal ik antwoorden. Ik zal daarbij benadrukken dat we nu meer dan ooit onze diplomaten 
moeten inzetten om investeringen aan te trekken, maar ook om ervoor te zorgen dat aan een 
positief imago wordt gewerkt. 

De heer Karim Van Overmeire: Een eerste, algemene bedenking gaat over de media. Als 
men vaststelt hoe buitenlandse media over dit land berichten, dan moeten we ons misschien 
ook afvragen hoe het zit met de accuraatheid van de buitenlandse berichtgeving van onze 
media. Ook parlementsleden baseren zich voor hun werk over wat ze in de media vernemen. 
In hoever zijn we goed geïnformeerd over wat er in het buitenland gebeurt? 

Uw antwoord op mijn vragen verrast me wat. U zegt dat het moeilijk is uit te leggen dat een 
regering valt over de kwestie BHV, maar u zegt ook dat u ervan uitgaat dat de Vlaamse 
vertegenwoordigers intelligent en gedreven genoeg zijn om dat te doen. En uit het vorige 
debat onthoud ik dat het niet de bedoeling is dat een diplomaat zijn eigen mening verwoordt. 
Als u al die elementen naast elkaar legt, dan durf ik toch te besluiten dat het aanbeveling 
verdient om in dit soort specifieke situaties de boodschap te stroomlijnen. 

Want Vlaanderen zit in het defensief. Het verhaal dat in alle buitenlandse kranten staat en 
blijft hangen, brengt de boodschap dat de rechten van de arme Franstalige minderheid met de 
voeten wordt getreden, beknot en teruggetrokken. Dit verhaal moet op een professionele 
manier worden gecounterd. Als iedereen dat op zijn eigen manier doet – zowel Vlaamse als 
federale diplomaten –, en een beetje zijn eigen mening ventileert, hoewel dat niet mag, dan 
ontstaat een kakofonie. Enige stroomlijning – het oplijsten van enkele nuttige argumenten – 
zou nuttig zijn. Zonder polemisch te willen zijn, wil ik u vragen om daarover met de Vlaamse 
vertegenwoordigers eens grondig van gedachten te wisselen en na te gaan of er geen 
argumentarium moet worden uitgewerkt dat moet toestaan dat iedereen goed beslagen op het 
ijs komt. 

Minister-president Kris Peeters: Ik ontmoet hen maandag. Dat biedt de gelegenheid om te 
vernemen met welke vragen ze worden geconfronteerd en hoe ze daarover denken. Als blijkt 
dat er nood aan stroomlijning is, dan zal dat zeker gebeuren. In elk geval ga ik ervan uit dat 
iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en uitleg verschaft. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 


