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Beste lezer,

U hebt het eerste Jaarverslag van de nieu-
we legislatuur 2009-2014 van het Vlaams 
Parlement in handen. Door de verkiezingen 
van 7 juni 2009 telt ons parlement maar 
liefst 54 procent volksvertegenwoordigers 
die voor de eerste keer ons halfrond betre-
den. Dat is een serieuze vernieuwing. 

Een voorzitter start zijn ambtsperiode met 
een beleidsplan: in mijn geval het plan Ple-
num 2009-2014 - Ons Vlaams Parlement in 
actie, waarover u verder in dit jaarverslag 
meer kunt lezen. In dat plan, dat grondig 
werd overlegd met alle fracties van het 
parlement, geef ik de richting aan die wij 
vinden dat het parlement uit moet om een 
meerwaarde in ons democratische bestel te 
vormen. 

En ook dit jaarverslag is helemaal nieuw. 
Niet dat we vroeger geen jaarverslagen 
hadden: op onze website www.vlaamspar-
lement.be kunt u ze terugvinden tot 1995, 
het eerste jaar dat we rechtstreeks werden 
verkozen. Wel nieuw is de manier waarop 
we het jaarverslag gestalte geven. De 
voorbij 15 jaar hebben we een jaarverslag 
gemaakt waarin u echt alles kon terugvin-
den over het parlement. Daardoor werd dat 
jaarverslag soms een moeilijk verteerbare 
brok voor de doorsneeburger: het bevatte 
veel tabellen en grafieken, en uitgebreide 
verslagen over alle aspecten van onze 
werking. 

Nu bieden we u een jaarverslag aan dat 
aantrekkelijker en leesbaarder zou moeten 
zijn, waarin ook u als gewone burger wel 
eens wilt bladeren en een stukje lezen, en 
dat u een goed globaal beeld geeft over 
welke dossiers en zaken in dit parlement 
aan bod komen. Moet de specialist dan al 
de statistieken uit de vorige jaarverslagen 
missen? Nee: die worden voortaan weer-
gegeven op onze website. We pakken daar 
begin 2011 graag mee uit. 

Is die vernieuwing een gevelrenovatie, 
maar blijft het binnenwerk van het 
parlement onaangetast? Allerminst. Dit 
parlement moet er een zijn met een

plenaire vergadering die gestoffeerde de-
batten over de grote lijnen van de politiek 
kan voeren. Een parlement dat decreten 
maakt die gebaseerd zijn op doordachte 
voorbereiding. Een parlement waarin de 
commissies de agenda bepalen van de poli-
tiek in Vlaanderen. Een parlement met een 
Vlaamse Regering die het actief meer en 
sneller informatie bezorgt, zodat we onze 
taak om die regering te controleren, goed 
kunnen uitvoeren. 

Maar daar hoort ook bij dat wij ervoor 
moeten zorgen dat u, de gewone burger, 
betrokken bent bij dat parlement. Een 
goed werkend parlement houdt zijn kiezers 
op de hoogte van waar het mee bezig is, 
in een verstaanbare taal en stijl, en met 
informatie die ertoe doet. Een goed wer-
kend parlement zorgt ervoor dat u zich 
kunt herkennen in het parlement, dat het 
ook uw parlement is. Vandaar dat ik zeer 
veel waarde hecht aan de ontwikkeling van 
een nieuwe communicatiepolitiek van het 
Vlaams Parlement. Een politiek die inspeelt 
op de behoeften van alle doelgroepen 
waarmee wij communiceren, en die hen 
informatie op maat verschaft. 

Het eerste resultaat daarvan hebt u nu in 
handen. Dit is uw jaarverslag. Veel leesple-
zier!

Jan Peumans
Voorzitter

Voorwoord van de voorzitter
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1. Samenstelling en bestuur van het Vlaams 
Parlement

• De samenstelling van het Vlaams Parlement sinds de verkiezingen in 2009

• Vast Bureau en Uitgebreid Bureau: wie doet wat?

• Ervaren rotten aan het woord: ‘Dat de Cultuurraad zou uitgroeien tot 

een volwaardig parlement, stond in de sterren geschreven’

• 13 juli 2009: De nieuwe regering legt de eed af in het Vlaams Parlement

• Ons Vlaams Parlement in actie: het actieplan Plenum 2009-2014

• Nieuwelingen aan het woord: ‘In de Vlaamse politiek is de horizon veel 

ruimer’
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Op 7 juni 2009 vonden voor de vierde maal 
de verkiezingen van het Vlaams Parlement 
plaats. Er werden zoals steeds 124 Vlaamse 
vertegenwoordigers gekozen, die vervol-
gens in politieke fracties werden ingedeeld. 
Alle leden van een fractie behoren tot de-
zelfde politieke partij.

De zetelverdeling na de verkiezingen van 
2009

Fractie Aantal zetels

CD&V 31

Open Vld 21

Vlaams Belang 20

sp.a 19

N-VA 16

Lijst Dedecker 8

Groen! 7

UF 1

De samenstelling van het Vlaams Parlement sinds 
de verkiezingen in 2009

Installatie van het parlement

Op 30 juni 2009, de vierde dinsdag na de 
verkiezingen, kwamen de nieuw verkoze-
nen voor de eerste keer samen. Op die eer-
ste vergadering werd het Vlaams Parlement 
in zijn nieuwe samenstelling geïnstalleerd 
en legden de Vlaamse volksvertegenwoor-
digers de eed af.

Nieuw, vrouw en jong

Opvallend was dat van de 124 mannen en 
vrouwen die na de vorige verkiezingen van 
2004 verkozen waren, er 57 opnieuw hun 
eed aflegden als Vlaams volksvertegen-
woordiger. Slechts 18 parlementsleden zijn 
er van in het begin bij: zij legden ook in 
1995 bij de eerste rechtstreekse verkiezing 
de eed al af.

De Vlaamse volks-
vertegenwoordigers 
op 15 juli 2009
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Verkozenen die ook bij vorige 
installatievergaderingen de eed aflegden

Het aantal vrouwen is dan weer in duidelijk 
stijgende lijn: 41,13 procent van de nieuwe 
leden was een vrouw. 

En ook de verjonging zet zich door: waar 
de gemiddelde leeftijd in 1995 nog 56,25 
jaar was, was deze in 2009 gezakt tot 
45,24 jaar.
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Vast Bureau

De dagelijkse leiding van het Vlaams Par-
lement wordt uitgeoefend door het Vast 
Bureau, ook Bureau genoemd. 

Samenstelling
Het Bureau:
• wordt bij de opening van elk zittings-

jaar opnieuw verkozen.
• bestaat uit de voorzitter, vier onder-

voorzitters en drie secretarissen. 
(Het Reglement bepaalt dat het parle-
ment die aantallen kan wijzigen. Op 13 
juli 2009 besliste de plenaire vergade-
ring om een vijfde en zesde ondervoor-
zitter te benoemen.)

• wordt volgens de evenredige vertegen-
woordiging samengesteld: CD&V, N-VA, 
sp.a, Open VLD en Vlaams Belang zijn 
vertegenwoordigd, Groen! en Lijst De-
decker niet.

Taken
• De voorzitter zit de plenaire vergade-

ring voor en ziet toe op de uitvoering 
van alle beslissingen. 

• Het Bureau vergadert tweewekelijks en 

staat in voor het administratieve be-
heer van het Vlaams Parlement
(financiën, infrastructuur en perso-
neelsbeleid).

Uitgebreid Bureau

Het Uitgebreid Bureau regelt de zuiver 
politieke aangelegenheden. 

Samenstelling
Het Uitgebreid Bureau:
• bestaat uit het Bureau, uitgebreid met 

de voorzitters van de erkende fracties. 
• vergadert wekelijks op maandag. 

Taken
• Stelt onder meer de agenda op van de 

plenaire vergadering.
• Beslist over de ontvankelijkheid en de 

behandeling van interpellaties. Het ver-
wijst ze door naar de bevoegde com-
missie, naar de plenaire vergadering of 
wijst ze af. 

• Coördineert de werking van de com-
missies en de initiatieven voor het ver-
beteren van de politieke werking van 
het Vlaams Parlement.

Vast Bureau en Uitgebreid Bureau: wie doet wat?

Het Uitgebreid 
Bureau

V.l.n.r. John 
Crombez, Marijke 
Dillen, Dirk Van 
Mechelen, Veerle 
Heeren, Sven Gatz, 
Filip Dewinter, 
Martine Goossens 
(secretaris-
generaal), Ludwig 
Caluwe, Jan 
Peumans, Jos 
De Meyer, Carl 
Decaluwe, Joris Van 
Hauthem, Mia De 
Vits, Lode Vereeck, 
Kris Van Dijck, Filip 
Watteeuw, Marino 
Keulen en Bart 
Martens
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Samenstelling van het Bureau op 13 juli 2009

Jan Peumans, N-VA voorzitter

Carl Decaluwe, CD&V eerste ondervoorzitter

Marijke Dillen, Vlaams Belang tweede ondervoorzitter

Dirk Van Mechelen, Open VLD derde ondervoorzitter

Mia De Vits, sp.a vierde ondervoorzitter

Jos De Meyer, CD&V vijfde ondervoorzitter

Joris Van Hauthem, Vlaams Belang zesde ondervoorzitter

Veerle Heeren, CD&V secretaris

Marino Keulen, Open VLD secretaris

Bart Martens, sp.a secretaris

Fractieleiders aangewezen op 13 juli 2009 

Ludwig Caluwe CD&V

Filip Dewinter Vlaams Belang

Sven Gatz Open Vld

Kris Van Dijck N-VA

Peter Vanvelthoven * sp.a

Filip Watteeuw Groen!

Lode Vereeck Lijst Dedecker

* opgevolgd door John Crombez na de federale verkiezingen van 2010

Het Vlaams Parlement in cijfers: 2009 - 2010

In 2009 en 2009-2010 werden in de plenaire vergadering
313 actuele vragen gesteld 
21 actualiteitsdebatten gehouden 
27 resoluties behandeld, waarvan 18 aangenomen
261 moties behandeld, waarvan 61 aangenomen 
49 decreten aangenomen 

Er werd in de plenaire vergadering ook
1 actuele interpellatie gehouden 
1 themadebat gehouden

De plenaire vergadering heeft in totaal 214 uren vergaderd.

In 2009 en 2009-2010 werden in de commissies
1293 vragen om uitleg gesteld 
158 hoorzittingen gehouden
31 werkbezoeken afgelegd
112 interpellaties gehouden

De 22 commissies en speciale commissies van het parlement hebben in totaal 
1598 uren vergaderd.

Meer cijfergegevens vindt u op www.vlaamsparlement.be/statistieken. 



12

Jaarverslag 2009 – 2010

13

Jaarverslag 2009 – 2010

Werd het Vlaamse mandaat even hoog 
ingeschat als het nationale mandaat?

Weckx (CVP): Zonder het lidmaatschap 
van de Vlaamse Raad als minderwaardig 
af te doen: er was duidelijk een hiërachie 
voelbaar tussen beide mandaten, alleen 
al door de verschillen in vergadertijd. Als 
Vlaamse Raad vergaderden we één week 
op vier, terwijl we de overige drie weken 
als nationaal parlement bijeenkwamen. In 
de Kamer zat ik lange tijd in de Commissie 
Justitie waar ik mijn handen vol had met 
de vele voorstellen en ontwerpen die daar 
aan bod kwamen. Daarnaast zetelde ik in 
de Vlaamse Raad in de Commissie Media. 
Op den duur was die combinatie niet meer 
houdbaar. Die splitsing was dus echt nodig.

Caudron (Volksunie): Toch kan je niet 
zeggen dat de vergaderingen in het ene 
parlement per definitie interessanter waren 
dan in het andere. Alles hing af van de ma-
teries die besproken werden en die konden 
zowel in de Vlaamse Raad als in de Kamer 
zeer boeiend zijn.

Weckx: Het dubbelmandaat woog hoe dan 
ook zeer zwaar. Toch had het één groot 
voordeel, namelijk dat alle Vlaamse en 
Franstalige politici elkaar goed kenden. Nu 
bestaat er een generatie van politici die 
geen contacten meer hebben met de col-
lega’s van de andere taalgemeenschap, en 
dat maakt bijvoorbeeld regeringsonderhan-
delingen op federaal niveau extra moeilijk. 
In onze tijd waren wij continu in gesprek 
met onze Franstalige collega’s. 

Verliepen de vergaderingen van de 
Vlaamse Raad in een andere sfeer
dan die van de Kamer en de Senaat?

Croes (SP): In mijn ervaring was er een 

enorm verschil. In de Senaat ging het er 
bijvoorbeeld veel plechtiger aan toe dan 
in de Vlaamse Raad. Voor grote redevoe-
ringen over belangrijke politieke kwesties 
moest je in de Senaat zijn. Je kon er volop 
genieten van de interventies van de beste 
politieke redenaars die er op dat moment 
waren. De Vlaamse Raad, die over be-
voegdheden vergaderde die veel dichter bij 
de mensen stonden, ademde toch meer de 
sfeer uit van een schepencollege. 

Weckx: Ik herinner mij nochtans een aan-
tal vrij scherpe debatten in de Vlaamse 
Raad, onder meer over de media, die altijd 
al een gevoelige materie geweest zijn. Naar 
mijn aanvoelen werd in de Vlaamse Raad 
even pittig gedebatteerd als in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers. 

Konden jullie bij de oprichting van 
de Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap, nu 40 jaar 
geleden, bevroeden dat deze raad 
ooit zou evolueren tot het Vlaams 
Parlement zoals we het nu kennen?

Caudron: Ja, dat was alleszins ons stre-
ven. Ik ben er altijd van overtuigd geweest 
dat de Cultuurraad zou uitgroeien tot een 
volwaardig parlement. Dat stond in de ster-
ren geschreven.

Weckx: De evolutie die we meegemaakt 
hebben, was inderdaad onontkoombaar. 

Ervaren rotten aan het woord: ‘Dat de Cultuurraad 
zou uitgroeien tot een volwaardig parlement, stond 
in de sterren geschreven’

‘Het verschil tussen een 
Brusselse Vlaming en een 
Vlaamse Brusselaar? Voor mij is 
er geen.’ 

Tot 1995 had elk Vlaams parlementslid een dubbelmandaat: werd je verkozen voor de 
Kamer of de Senaat, dan kreeg je er het lidmaatschap van de Cultuurraad en nadien de 
Vlaamse Raad als bonus bij. Bij een generatie van jonge parlementsleden die hun handen 
al vol hebben met één mandaat, doet dit wellicht de vraag rijzen hoe hun voorgangers 
erin slaagden beide mandaten te combineren. Een mooie aanleiding om enkele parlemen-
taire oud-strijders aan het woord te laten.
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Hebt u bijzondere herinneringen 
bewaard aan uw mandaat in de 
Vlaamse Raad?

Weckx: Mijn meest markante herinnering 
dateert uit mijn periode als minister van 
Cultuur, Media en Brusselse aangelegenhe-
den. Hugo Schiltz schotelde mij de vraag 
voor of ik hem nu eindelijk het verschil 
kon duidelijk maken tussen een Brusselse 
Vlaming en een Vlaamse Brusselaar. Ik heb 
hem toen proberen uit te leggen dat er ei-
genlijk geen verschil is.

Caudron: In mijn ogen is er wel degelijk 
een verschil. Ik spreek liever over Brus-
selse Vlamingen: dat maakt duidelijker dat 
het in de eerste plaats over Vlamingen gaat 
die in Brussel wonen.

Weckx: Maar ik wilde net niet dat men op 
basis van die verschillende benadering een 
onderscheid zou maken tussen zogenaam-
de goede en mindere goede Vlamingen in 
Brussel. Mij was het er vooral om te doen 
dat de band tussen Brussel en Vlaanderen 
blijft bestaan.

Croes: Mijn mooiste herinnering aan het 
Vlaams Parlement heeft merkwaardig ge-
noeg niets te maken met mijn eigen car-
rière: het was de eedaflegging van mijn 
dochter (Ingrid Lieten) als Vlaams minister. 

Caudron: Als lid van de Kamer was ik 

getuige van die fameuze uitspraak van 
Tindemans in 1978, naar aanleiding van 
het Egmontpact, dat de Grondwet geen 
vodje papier is. Vervolgens kondigde hij 
aan dat hij naar de Koning ging om het 
ontslag van de regering aan te bieden. Dat 
zijn politieke gebeurtenissen die men nooit 
vergeet.  

Het Vlaams Parlement is een 
legislatuurparlement dat niet 
voortijdig ontbonden kan worden. 
Heeft dat een impact op de politieke 
stabiliteit?

Weckx: Ongetwijfeld. Jan Verroken, een 
Vlaamsgezinde christendemocraat, is al-
tijd de grootste pleitbezorger van legis-
latuurparlementen geweest. Hij vond de 
mogelijkheid om parlementen op gelijk 
welk moment te ontbinden nefast. Van in 
het begin heb ik hem daarin gevolgd. Op 
het niveau van de deelstaten heeft men in 
1993 gelukkig het principe van de legisla-
tuurparlementen ingevoerd, maar jammer 
genoeg heeft men niet hetzelfde gedaan 
op federaal niveau.

Caudron: Ironisch genoeg lag diezelfde 
Jan Verroken in 1968 door het indienen 
van een interpellatie over de splitsing van 
de universiteit van Leuven aan de basis 
van het ontslag van de toenmalige rege-
ring. Er zijn trouwens maar weinig regerin-
gen gevallen in het parlement zelf. 

V.l.n.r. Jan Caudron, 
Hugo Weckx en 
Lisette Croes
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Weckx: Inderdaad, een regering probeert 
zo lang mogelijk stand te houden, maar 
huivert ervoor om een nederlaag op te lo-
pen in het parlement. Ze gaat dan maar 
zelf naar de Koning. 

De parlementaire zeden en gewoonten 
zijn de afgelopen decennia veranderd. 
Welke verschillen vallen u het meest 
op?

Weckx: Vandaag de dag zie je in het Par-
lement meer technocraten die technisch 
wellicht beter onderlegd zijn dan wij vroe-
ger, maar tegelijkertijd minder maatschap-
pelijk bevlogen zijn. Neem nu de speech 
van Henri Simonet toen hij nog lid was van 
de PS, in het debat over de plaatsing van 
de kernraketten. Tijdens een legendari-
sche redevoering van wel 40 minuten lang, 
zonder gebruik te maken van een briefje 
nota bene, deed hij zijn volledige fractie, 
die radicaal gekant was tegen de plaatsing 
van de raketten, een bocht van 180 graden 
maken. Dergelijke toespraken hoor je niet 
meer in het parlement. 

Croes: Dat heeft ook te maken met de 
mediatisering van onze samenleving. Alles 
moet beknopt geformuleerd worden in one-
liners, op maat van radio en televisie. Zo-
iets heeft zonder twijfel een impact op de 
manier waarop vandaag aan politiek wordt 
gedaan.

Caudron: Anderzijds zie ik toch een al-
gemene kwaliteitsverbetering van het 
parlementaire werk. Je merkt dat de par-
lementsleden beter omringd worden door 
persoonlijke medewerkers en fractieme-
dewerkers. Vroeger moesten wij alles zelf 
doen.

Weckx: Een parlementaire gewoonte die 
gelukkig zijn beste tijd gehad heeft, zijn 
de nachtelijke zittingen. In mijn tijd ver-
gaderde men soms tot iedereen letterlijk 
en figuurlijk uitgeput was. Modelzittingen 
waren dat niet. Bovendien waren er in de 
jaren 70 nog geen parlementaire restau-

Hugo Weckx
Kamer:17 april 1977 – 8 november 
1981
Senaat: 8 november 1981 – 8 no-
vember 1987
Kamer: 13 december 1987 – 21 mei 
1995 

(Geen lid Vlaamse Raad tussen okto-
ber 1985 en februari 1988)

Jan Caudron
Kamer: 17 april 1977 – 21 mei 1995

Lisette Croes
Senaat: 13 oktober 1985 – 21 mei 
1995
Kamer: 21 mei 1995 – 13 juni 1999
Vlaams Parlement: 6 juli 1999 – 17 
januari 2001

rants en cafés. De parlementsleden weken 
dan ’s avonds uit naar de cafés tegenover 
het parlement. Wanneer er gestemd moest 
worden, ging een luide bel die men tot aan 
de overkant van de straat kon horen.

Caudron: Die avondlijke vergaderingen 
waren vaak zeer frustrerend. Zeker als je 
bijvoorbeeld een interpellatie had ingediend 
die pas zeer laat op de avond behandeld 
werd. Vaak zaten dan nog alleen de voor-
zitter en de minister die je interpelleerde 
in het halfrond. En de pers was uiteraard al 
naar huis. Al het werk dat je in die interpel-
latie gestoken had, vond geen enkele weer-
klank in de media. Dat was ontmoedigend.

Croes: Een andere opmerkelijke evolutie is 
de vervrouwelijking van de politiek en het 
parlement. Het is nu haast niet te geloven, 
maar in 2001 was ik de enige vrouw in mijn 
fractie. 

Volgen jullie nog wat er vandaag in het 
Vlaams Parlement gebeurt?

Caudron: Uiteraard.

Weckx: Ik doe dat vooral via de media, en 
veel minder via contacten binnen de partij.

Croes: Ik denk dat het normaal is dat wij 
de parlementaire activiteiten op afstand 
blijven volgen. Eens politieker altijd politie-
ker.

‘Alles moet nu in een oneliner 
gezegd kunnen worden. Dat heeft 
een impact op de manier waarop 
aan politiek wordt gedaan.’
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Verkiezing Vlaamse Regering

Zoals gebruikelijk in de Belgische en 
Vlaamse politieke cultuur diende minister-
president Kris Peeters de dag na de ver-
kiezingen van 7 juni 2009 het ontslag van 
de Vlaamse Regering in. Het Vlaams Parle-
ment nam hiervan akte tijdens de plenaire 
vergadering van 13 juli 2009 en verkoos 
nog dezelfde dag een nieuwe regering.

Dat gebeurde op basis van een voordracht 
die door de meerderheid van de Vlaamse 
volksvertegenwoordigers (CD&V, sp.a en 
N-VA) was ondertekend. De nieuwe mi-
nisters legden vooraan in het halfrond de 
eed af in handen van de voorzitter van het 
Vlaams Parlement.

Nadien verkozen de ministers de heer 
Kris Peeters opnieuw tot voorzitter van de 
Vlaamse Regering, beter bekend als de 
minister-president. De minister-president 
moet de eed vervolgens ook in handen van 

de Koning gaan afleggen. 

De regering aan het werk

Op 13 juli stelde minister-president Kris 
Peeters ook het regeerakkoord voor, dat op 
15 juli 2009 in plenaire vergadering werd 
besproken en aangenomen met 66 stem-
men tegen 51 (voor de gemeenschapsaan-
gelegenheden) en met 64 stemmen tegen 
47 (voor de gewestaangelegenheden). 

In de loop van oktober 2009 dienden de 
negen Vlaamse ministers vervolgens samen 
dertig beleidsnota’s in waarin ze duidelijk 
maakten hoe zij het regeerakkoord zouden 
realiseren voor hun bevoegdheden. Naar 
aanleiding van de bespreking van deze 
nota’s in de commissies en in de plenaire 
vergadering tussen november 2009 en mei 
2010 nam het Vlaams Parlement 26 met 
redenen omklede moties aan met aanbeve-
lingen voor de Vlaamse Regering.

13 juli 2009: De nieuwe regering legt de eed af in 
het Vlaams Parlement

De Vlaamse 
Regering

Bovenste rij v.l.n.r. 
Philippe Muyters, 
Pascal Smet, Joke 
Schauvliege, Freya 
Van den Bossche en 
Hilde Crevits

Onderste rij v.l.n.r. 
Jo Vandeurzen, 
Geert Bourgeois, 
Ingrid Lieten en Kris 
Peeters
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Samenstelling van de Vlaamse Regering bij besluit van 13 juli 2009

Naam Titel

Kris Peeters
CD&V

Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid

Ingrid Lieten
sp.a

Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Geert Bourgeois
N-VA

Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse 
Rand 

Jo Vandeurzen
CD&V

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Hilde Crevits
CD&V

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Freya Van den Bossche
sp.a

Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Philippe Muyters
N-VA

Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en 
Sport

Joke Schauvliege
CD&V

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

Pascal Smet
sp.a

Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

Kris Peeters, 
minister-president 
van de Vlaamse 
Regering
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De corebusiness: de politieke 
werking

De meeste aandacht in het plan gaat 
terecht naar de kernactiviteit van het 
parlement, namelijk de politieke werkzaam-
heden. Zo doet de voorzitter suggesties 
om de werking van de plenaire vergadering 
nog meer te stroomlijnen: met een korter 
en snedig vragenuurtje, de introductie van 
groenboeken en het zoeken naar een alter-
natief voor de klassieke verslaggeving over 
het commissiewerk. Hij vraagt ook aan-
dacht voor het gevaar dat een toevloed van 
vragen om uitleg de andere kerntaken in 
het gedrang zal brengen en hij breekt een 
lans voor een actieve agendasetting en het 
optimaliseren van de inhoudelijke onder-
steuning van de commissies. 
 
Daarnaast wil de voorzitter komen tot een 
betere en eenvoudigere decreetgeving, 
en tot een permanente evaluatie van de 
bestaande regelgeving. Meer en betere 
afspraken met de Vlaamse Regering zijn 
hiervoor zeer belangrijk, net als een gro-
tere samenwerking met de SERV, het Inter-
universitair Centrum voor Wetgeving en de 
strategische adviesraden.

Het Vlaams Parlement moet ook nog meer 
een waakhond van de regering worden. 
Goede afspraken over het tijdig indienen 
van de begroting, over het indienen van 
ontwerpen van decreet en over de informa-
tieverplichtingen van de Vlaamse Regering 
aan het Vlaams Parlement, zijn daarbij een 
must.

Ten slotte wil de voorzitter dat het Vlaams 
Parlement nog meer op lange termijn gaat 
denken en mee het maatschappelijke debat 
in Vlaanderen voert. De parlementsleden 
moeten zich daarvoor kunnen verdiepen in 
themadossiers en zullen daar meer inhou-
delijke ondersteuning bij krijgen. Boven-

dien komt er een grondige evaluatie van de 
bestaande controlemiddelen.

Een betere communicatie

Naast de politieke werking gaat de voorzit-
ter in Plenum 2009–2014 ook dieper in op 
de communicatie en de publiekswerking 
van het Vlaams Parlement. De door think.
BBDO uitgewerkte communicatiestrategie 
wordt de leidraad voor het opstellen van 
een communicatieplan. De website zal nog 
gebruiksvriendelijker en toegankelijker 
worden, de perswerking zal nog worden 
verbeterd. 

De gerenoveerde zaal De Loketten in het 
Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoor-
digers moet een Vlaams ontmoetingscen-
trum in Brussel worden met een maximale 
publieksfunctie. De parlementsleden zullen 
ertoe worden aangezet om nog meer aan-
dacht te hebben voor de Europese dimensie 
van hun werkzaamheden en er komen nau-
were contacten met andere parlementen.

Naar een ecologisch e-parlement

Een up-to-date, professionele, klant- en 
resultaatgerichte administratie is onont-
beerlijk in een efficiënt en modern parle-
ment. Het moderne hr-beleid wordt dan 
ook voortgezet, de werkprocessen worden 
verder gedigitaliseerd. De voorzitter kiest 
expliciet voor een verdere evolutie in de 
richting van een e-parlement en grotere ef-
ficiëntiewinsten in de dagelijkse werking. 

Het Vlaams Parlement wil een voorbeeld-
functie vervullen door zijn ecologische 
voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden. 
Een klimaatplan dat wordt opgesteld op 
basis van een energie- en milieu-impactau-
dit, moet er daarom voor zorgen dat het 
Vlaams Parlement op termijn een klimaat-
neutrale organisatie wordt.

Ons Vlaams Parlement in actie: het actieplan 
Plenum 2009-2014

Bij het begin van de nieuwe legislatuur heeft de nieuwe voorzitter Jan Peumans zijn prio-
riteiten en actiepunten vastgelegd in een actieplan. Hij gaf zijn plan de titel Plenum 2009–
2014, en maakte met de ondertitel meteen duidelijk dat hij zijn woorden ook in daden wil 
omzetten: Ons Vlaams Parlement in actie. Volledige tekst op www.vlaamsparlement.be.
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Wim Wienen, Vlaams Be-
lang, vertelt waarom hij aan 
politiek is gaan doen: ‘Ik kom 
uit een Vlaams-nationalistisch 
gezin, waar veel over politiek 
werd gepraat, maar waar nie-

mand actief was in de politiek. In de jaren 
80 was ik bevriend met de zoon van een 
Kamerlid voor het toenmalige Vlaams Blok 
en zo is het allemaal begonnen.’

Het leven van Griet Smaers, 
CD&V, is veranderd nu ze 
Vlaams volksvertegenwoordig-
ster is: ‘Voordien lag het accent 
vooral op lokaal beleid. In de 
Vlaamse politiek is de horizon 

veel ruimer, zelfs letterlijk: nu ben ik drie 
dagen per week in Brussel. Dat, en het 
vele werk dat erbij komt kijken, heeft een 
impact op mijn advocatenpraktijk: ik moet 
mijn tijd nog meer organiseren dan vroe-
ger.’

Boudewijn  Bouckaert, Lijst 
Dedecker, vult aan: ‘Ook mijn 
leven is complexer geworden. 
Als parlementslid en als com-
missievoorzitter moet ik veel 
aanwezig zijn in het Vlaams 

Parlement. Daarnaast moet je er als politi-
cus ook voor zorgen dat je weet wat er bij 
de mensen leeft. Daarom probeer ik ook op 
activiteiten buiten het parlement aanwezig 
te zijn, zoals een plaatselijke voetbalmatch.’

Over haar ervaring als nieu-
we volksvertegenwoordiger 
zegt Elisabeth Meuleman, 
GROEN!: ‘Het was wel even 
wennen. Het tempo ligt hier 
een stuk hoger dan in de ge-

meenteraad en het gaat er wat minder 
gemakkelijk aan toe. Ik ga van nature voor 
de inhoud en let niet zo veel op regels. En 
hier zijn heel veel regels. Maar ik begin mijn 
draai te vinden. Ik word wat losser, terwijl 

ik voor mijn eerste interventie toch wel erg 
nerveus was.’ 

John Crombez, sp.a, getuigt: 
‘Het werk in de commissie is 
boeiend en veel beter dan men 
laat uitschijnen naar buiten uit. 
De parlementsleden zijn de eer-
ste verantwoordelijken voor dit 

imago. De plenaire vergadering valt wat te-
gen: er wordt te weinig gefocust op de slot-
debatten van het decretale werk en men is te 
weinig bezig met discussies ten gronde.’

Marc Hendrickx, N-VA, ver-
telt over de thema’s waarop 
hij de volgende vijf jaar wil 
wegen: ‘Momenteel volg ik de 
Commissie Buitenlands beleid, 
Europese Aangelegenheden en 

Internationale samenwerking. Dat is echt 
een bewuste keuze: als Vlaams nationalist 
wil ik Vlaanderen op de internationale kaart 
zetten. Daarnaast zit ik in de Commissie 
Woonbeleid, Stedelijk beleid en Energie 
omdat ik het beleid van de centrumsteden 
van nabij wil volgen. Dat ik zelf zetel in de 
gemeenteraad van mijn thuisstad Mechelen, 
heeft daar natuurlijk iets mee te maken. En 
als voormalige voorzitter van een sociale-
huisvestingsmaatschappij volg ik met grote 
interesse het woonbeleid op.’ 

Lydia Peeters, Open Vld, 
wil zich focussen op de lokale 
problematiek in ruime zin: ‘Be-
stuurszaken, ruimtelijke or-
dening, bedrijventerreinen en 
verkeersveiligheid: dat is mijn 

ding. Mijn gemeente scoort zeer slecht op 
verkeersveiligheid en ik wil daar echt werk 
van maken. Voor Limburg volg ik de dos-
siers Spartacus en de Noord-Zuidverbinding 
op de voet. Een laatste interessegebied is de 
economie: ik wil bedrijfsleiders ondersteu-
nen en wat doen aan de Limburgse werk-
loosheidscijfers.’

De nieuwkomers in het Vlaams Parlement:
‘In de Vlaamse politiek is de horizon veel ruimer’

Zeven kersverse volksvertegenwoordigers vertellen ons waarom ze aan politiek zijn gaan 
doen, op welke thema’s in het Vlaams Parlement ze willen wegen, en of hun leven als 
Vlaams volksvertegenwoordiger veranderd is.
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2. Politieke dossiers – parlementaire items

• Interne staatshervorming moet einde maken aan Vlaamse ‘verrommeling’ 

van het bestuur

• Brussel-Halle-Vilvoorde

• Wat is de positie van Vlaanderen in Europa?

• De VRT en de nieuwe uitdagingen op het vlak van de media

• Van het Wereldkampioenschap Voetbal 2018 tot de schorsing van 

Wickmayer en Malisse

• De financieel-economische crisis vergroot de aandacht voor het 

internationaal ondernemen

• Zonder begroting geen beleid, ook in moeilijke tijden

• Grote crisis in de landbouw

• De impact van Europa op het Vlaamse landbouw- en visserijbeleid

• De klimaatconferenties van Kopenhagen en Cancún: naar een strengere 

Europese houding?

• Een aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

• De Oosterweel-saga, een voorbeeld van gedegen parlementaire controle

• Hoe zorgen we ervoor dat grootschalige projecten minder tijd in beslag 

nemen?

• Focus op De Lijn: het Vlaams Parlement geeft de regering duidelijke 

richtlijnen

• Meer middelen nodig voor het onderhoud van de Vlaamse wegen

• De hervorming van het hoger onderwijs

• Nood aan meer en betere schoolgebouwen

• Capaciteitsproblemen in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel: naar een 

gerichte uitbreiding van het onderwijsaanbod?

• Een Vlaamse kinderbijslagpremie: luxe of noodzaak?

• Personen met een handicap

• Hoge vastgoedprijzen in Vlaams-Brabant vragen eigen aanpak

• Armoede neemt toe

• Nog even wachten op het Vlaams Energiebedrijf

• Regionale integratie: de Economische Partnerschapsovereenkomst met de 

landen van het Caraïbische gebied en het venieuwde Beneluxverdrag

• De hervorming van de renovatiepremie

• Een relanceplan voor de slabakkende economie

• Heeft de automobielsector nog een toekomst in Vlaanderen?

Meer weten over discussies in de commissies en de plenaire vergadering? 

Ga naar www.vlaamsparlement.be/commissies of www.vlaamsparlement.be/

plenaire
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Van een kluwen…

De Vlaamse bestuurlijke organisatie be-
staat uit drie verkozen niveaus: het Vlaam-
se, het provinciale en het gemeentelijke. 
Hun onderlinge taken en bevoegdheden 
zijn echter onvoldoende homogeen en her-
kenbaar afgebakend. Bovendien hebben 
deze drie bestuursniveaus een groot aantal 
instellingen en intermediaire structuren in 
het leven geroepen. Het gevolg? Het be-
stuur is erg ondoorzichtig geworden. 

In het recente verleden werden al verschil-
lende pogingen gedaan om het binnen-
landse bestuur efficiënter te organiseren. 
Zo was in 1996-1997 de Commissie Be-
stuurlijke Organisatie actief. En in 2002-
2003 resulteerde het kerntakendebat in 
een bestuursakkoord tussen het Vlaams, 
provinciaal en lokaal bestuursniveau. Maar 
jammer genoeg is er nog steeds sprake van 
een bestuurlijk kluwen.

… naar een overzichtelijk bestuur-
lijk landschap

Om aan deze verrommeling een einde te 
maken en met het oog op meer bestuur-
lijke efficiëntie, wil de huidige Vlaamse 
Regering werk maken van een interne 
staatshervorming. Uitgangspunt is het prin-
cipe van de subsidiariteit: wat een lager 
bestuursniveau kan doen, moet niet door 
een hoger worden gedaan. De klemtoon 
ligt daarbij op de bevoegdheden van de 
gemeenten en van Vlaanderen, terwijl de 
provincies zouden werken met een sluiten-
de lijst van grondgebonden bevoegdheden. 
De intermediaire structuren zouden worden 
uitgezuiverd.
 
Om deze complexe en ambitieuze doelstel-
ling te realiseren, heeft de bevoegde mi-
nister Bourgeois ermee ingestemd om het 

parlement al in een vroege fase van het 
besluitvormingsproces te betrekken. Be-
doeling is om te werken met een visietekst 
of groenboek, dat vervolgens wordt ge-
volgd door een richtinggevend witboek en 
ten slotte door decreetgevend werk. Deze 
werkwijze met groen- en witboeken sluit 
trouwens nauw aan bij het actieplan Ple-
num 2009-2014 van de voorzitter van het 
Vlaams Parlement.

De eerste stappen

Om zich inhoudelijk voor te bereiden op 
de behandeling van het groenboek orga-
niseerde de Commissie bevoegd voor Bin-
nenlands Bestuur tijdens het zittingsjaar 
2009-2010 zeven gedachtewisselingen met 
de minister van Binnenlands Bestuur, met 
rechtstreeks betrokken organisaties (VVSG, 
VVP), adviesraden (VLABEST), middenveld-
organisaties (Voka, Unizo, VVJ, Locus, Bond 
Beter Leefmilieu…), bestuurswetenschap-
pers uit Leuven en Gent, en de voorzitter 
van de Commissie Efficiënte en Effectieve 
Overheid. 
 
Op 23 juli 2010 keurde de Vlaamse Re-
gering het groenboek interne staatsher-
vorming goed en ze maakte het op 27 juli 
over aan de voorzitter van de Commissie 
bevoegd voor Binnenlands Bestuur. De 
commissie zal het thema bespreken in de 
loop van het zittingsjaar 2010-2011. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd.

Interne staatshervorming moet einde maken aan 
Vlaamse ‘verrommeling’ van het bestuur

De discussie over hoe het binnenlandse bestuur in Vlaanderen het best wordt georgani-
seerd, is niet nieuw. Doordat de bevoegdheden van het Vlaamse, provinciale en gemeen-
telijke niveau vaak in elkaar overlopen en niet voor iedereen even duidelijk afgebakend 
zijn, spreekt men wel eens van de ‘verrommeling’ van het Vlaamse bestuur. Een interne 
staatshervorming moet hierop een antwoord bieden.

Jammer genoeg is er nog steeds 
sprake van een bestuurlijk 
kluwen
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De Vlaamse Regering blijft bij haar 
standpunt

De Duitstalige Gemeenschap riep in 
oktober 2009 een vierde belangenconflict 
in tegen de Vlaamse splitsingsvoorstellen, 
waardoor het federale niveau weer extra 
tijd kreeg om een uitweg te vinden 
uit de B-H-V-impasse. Na de overstap 
van premier Herman Van Rompuy naar 
het Europese niveau eind november 
2009, schakelde de federale regering 
Leterme II Jean-Luc Dehaene in als 
‘koninklijk opdrachthouder’. Zijn opdracht 
luidde: voorstellen formuleren voor een 
onderhandelde oplossing voor B-H-V tegen 
Pasen (4 april) 2010.

Minister-president Kris Peeters bevestigde 
in zijn antwoord op een actuele vraag op 
25 november 2009 dat een akkoord over 
B-H-V in overeenstemming moest zijn met 
het Vlaamse regeerakkoord en de Octo-
pusnota. Hij herhaalde dat op 27 januari 
2010, toen hetzelfde parlementslid hem 
tijdens het vragenuur aan de tand voelde 
over een aantal in de pers uitgelekte voor-
stellen van de koninklijk opdrachthouder.

De deadline voor Jean-Luc Dehaene ver-
schoof ondertussen naar het einde van de 
paasvakantie. In de Commissie voor Bin-
nenlandse Aangelegenheden antwoordde 
de bevoegde Vlaams minister Geert Bour-
geois op 30 maart 2010 op een vraag en 
interpellatie van de oppositie dat voor 
de derde keer op rij de voorgedragen 
kandidaat-burgemeesters voor de facili-
teitengemeenten Kraainem, Linkebeek en 
Wezembeek-Oppem niet benoemd zouden 
worden. De Franstaligen bestempelden 
dit als een oorlogsverklaring die een on-
derhandelde oplossing voor B-H-V ernstig 
bemoeilijkte.

Op 21 april 2010, één dag voor het ver-
strijken van de ultieme deadline, bleef de 
minister-president in zijn antwoord op een 
actuele vraag bij zijn standpunt dat hij 
eerst een akkoord afwachtte en pas dan 
zou oordelen of dat akkoord conform het 
Vlaamse regeerakkoord was.

Federale verkiezingen
 
Zoals bekend kwam een akkoord over 
B-H-V er uiteindelijk niet: Open Vld zei 
op 22 april het vertrouwen in de federale 
regering op wegens het uitblijven van een 
oplossing voor B-H-V. Een sterke uitspraak 
van N-VA-voorzitter Bart De Wever over 
de ‘politieke sluitspier van de CD&V’ 
deed de spanning tussen de Vlaamse 
regeringspartijen oplopen. Minister-
president Kris Peeters werd hierover op de 
rooster gelegd door oppositieleden tijdens 
het vragenuur van 28 april. Ze verweten 
hem opnieuw een te afwachtende houding. 

De federale regering bleek uiteindelijk niet 
meer te lijmen: het land ging vervroegde 
verkiezingen tegemoet, zonder oplossing 
voor de bezwaren van het Grondwettelijk 
Hof tegen de kieskring. Net zoals in 2007 
besliste minister Bourgeois, bevoegd voor 
Binnenlandse Aangelegenheden, geen 
sancties te nemen tegen de gemeentebe-
sturen uit Vlaams-Brabant die weigerden 
mee te werken aan in hun ogen ongrond-
wettelijke verkiezingen. Dat bleek uit zijn 
antwoord op actuele vragen op 19 mei 
2010.
 
De federale verkiezingen vonden op 13 juni 
2010 plaats met een ongesplitste kieskring 
Brussel-Halle-Vilvoorde. Dit belette niet dat 
het nieuwe federale parlement de verkie-
zingen op zijn openingsvergadering van 6 
juli geldig verklaarde.

Brussel-Halle-Vilvoorde

Het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde bleef ook na de Vlaamse verkiezingen van 2009 de 
Belgische politiek beheersen. In het regeerakkoord van Peeters II was niet langer, zoals in 
2004, sprake van een ‘onverwijlde goedkeuring’ van de Vlaamse splitsingsvoorstellen voor 
de kieskring en het gerechtelijke arrondissement B-H-V. Maar de splitsing bleef voor de 
nieuwe Vlaamse Regering wel een ‘belangrijke Vlaamse eis’ en respect voor de territoriale 
integriteit van Vlaanderen bleef fundamenteel.



22

Jaarverslag 2009 – 2010

23

Jaarverslag 2009 – 2010

De leden stelden onder meer vragen over 
het intra-Belgisch overleg ter voorberei-
ding van de Europese besluitvorming, over 
de opvolging van internationale en Europe-
se handelsdossiers, over (de mogelijkheid 
van) Vlaamse diplomaten in de Europese 
Dienst voor Externe Actie en over de nood 
om het samenwerkingsakkoord uit 1994 
over de deelname aan de Europese be-
sluitvorming te actualiseren.  
 
Daarnaast werden twee gedachtewisse-
lingen gehouden met minister-president 
Kris Peeters over de Vlaamse inbreng in 
dit Belgische Voorzitterschap. Om een 
beter zicht te krijgen op de concrete wer-
king van het Vlaamse apparaat voor de 
opvolging van de Europese Unie, bracht de 

Wat is de positie van Vlaanderen in Europa?

In de aanloop naar het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede jaar-
helft van 2010, besteedde de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegen-
heden en Internationale Samenwerking logischerwijze nogal wat aandacht aan de positie 
van Vlaanderen in Europa en de wijze waarop dit binnen het Belgische model tot uiting 
kan komen.

commissie ook een bezoek aan de Vlaam-
se vertegenwoordiging bij de Europese 
Unie. 

In het verlengde van het Vlaamse voorzit-
terschap van de Europese Landbouwraad 
vroeg de commissie ook naar de houding 
die Vlaanderen zou innemen als er tijdens 
zijn voorzitterschap een visserijakkoord 
met Marokko uit de bus zou komen. De 
commissieleden uitten hun bekommernis-
sen over de bevissing van de wateren voor 
de kust van de Westelijke Sahara. Het vol-
kenrechtelijke statuut van dat gebied en 
dus ook het statuut van de erbij horende 
territoriale wateren en exclusieve econo-
mische zone, is internationaal immers nog 
steeds betwist.
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De verklaring daarvoor is snel gevonden: 
de snel veranderende mediaomgeving stelt 
de openbare zender voor steeds nieuwe 
uitdagingen. De VRT probeert hier een ant-
woord op te geven binnen de limieten van 
de lopende beheersovereenkomst, maar de 
grenzen van deze overeenkomst zijn niet 
altijd duidelijk. En dat geeft dan aanleiding 
tot talrijke vragen aan minister Ingrid Lie-
ten. 

Zo stelden een aantal leden ook vragen bij 
het in stand houden van de ‘knipperlicht-
procedure’, waarbij de overheid automa-
tisch geld bijpast indien de VRT-inkomsten 
uit radioreclame onder vastgelegde limieten 
dalen. Deze garantie zou er volgens som-
mige commissieleden toe kunnen leiden dat 
de VRT op kosten van de overheid radiore-
clame verschuift naar televisiereclame en 
zo zelf extra inkomsten genereert. 
 
Daarnaast ging ook veel aandacht naar de 
selectieprocedure voor een nieuwe CEO bij 
de VRT, en naar de parameters die moeten 
worden ingeschreven in de nieuwe be-
heersovereenkomst voor de VRT die op 1 
januari 2012 in werking moet treden. 

Besparingen bij de VRT

De openbare omroep kon niet aan de al-
gemene besparingstendens ontsnappen. 
De VRT moest zelfs een extra inspanning 
leveren omdat de zender al jaren verliezen 
maakte. Door het ontslag van CEO Dirk 
Wauters in december 2009 kreeg Piet Van 
Roe als interim-gedelegeerd bestuurder de 
opdracht een strenger besparingsplan uit te 
werken en hierover te onderhandelen met 
de vakbonden. 

Daarnaast ontstond enige beroering over 
de decretaal verplichte vernieuwing van de 

raad van bestuur en een mogelijk juridi-
sche vacuüm tijdens de overgang tussen 
de oude en nieuwe raad van bestuur. Het 
feit dat oud-minister-president Luc Van den 
Brande als voorzitter van de nieuwe raad 
van bestuur werd voorgedragen, lokte ook 
kritiek uit in de plenaire vergadering van 
het Vlaams Parlement. 

 
In het voorjaar 2010 stelden oppositiele-
den van Lijst Dedecker, Open Vld, Vlaams 
Belang en Groen! tijdens het plenaire vra-
genuur vragen aan de minister van Media 
over het aangekondigde besparingsplan, de 
concrete bedragen die bezuinigd moesten 
worden, de keuzes die daarbij gemaakt 
werden en de gevolgen voor de slagkracht 
van de openbare omroep. Het besparings-
plan kwam er uiteindelijk net voor het zo-
merreces. De Commissie Media besprak het 
besparingsplan op 6 juli 2010, in aanwezig-
heid van minister Lieten, Piet Van Roe en 
Luc Van den Brande. 

De VRT en de nieuwe uitdagingen op het vlak van 
de media

De VRT besteedde veel
aandacht aan de 
selectieprocedure voor
een nieuwe CEO bij de VRT

De plannen van de VRT om een eigen internetspeler te ontwikkelen, het commercialiseren 
van radioprogramma’s, de objectiviteit van gesponsorde radio- en televisieprogramma’s, 
de neutraliteit van de berichtgeving: het zijn maar enkele onderwerpen waarover minister 
van Media Lieten het voorbije jaar werd ondervraagd. Het is duidelijk: in de Commissie 
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media nam het beleidsdomein Media dit jaar het leeuwen-
deel van de werkzaamheden in beslag.
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De kandidaatstelling van België voor het 
Wereldkampioenschap Voetbal 2018 gaat 
noodzakelijk gepaard met heel wat inves-
teringen in de sportinfrastructuur, en dan 
vooral in de voetbalstadions. Logisch dus 
dat dit thema geregeld op de agenda van 
de commissie verscheen. Een aantal com-
missieleden stelde ook de door de FIFA ge-
vraagde btw-vrijstelling aan de kaak. 

De whereabouts

Een tweede belangrijk item was de schor-
sing door het Vlaams Doping Tribunaal 
van de tennissers Wickmayer en Malisse, 
wegens het onzorgvuldig invullen van hun 
verblijfplaatsen. Op basis van het decreet 
medisch verantwoorde sportbeoefening en 
de code van het Wereld Anti Doping Agent-
schap (WADA) moeten topsporters immers 
zowel in als buiten sportcompetities gecon-

troleerd kunnen worden op het gebruik van 
stimulerende middelen.

Beide sporters gingen in beroep tegen hun 
schorsing via een zestal procedures, onder 
meer via een kortgeding bij de Brusselse 
Burgerlijke Rechtbank. Die laatste besliste 
om de schorsing op te heffen in afwachting 
van een uitspraak ten gronde, die verwacht 
wordt in juni 2011. Deze lopende processen 
bedreigen de bestaande antidopingregels 
van het WADA en worden daarom wereld-
wijd met bijzondere aandacht gevolgd.

Daarnaast kwamen natuurlijk ook nog an-
dere sportgerelateerde onderwerpen aan 
bod in de commissie. Zo waren er hoorzit-
tingen over de FIFA-reglementering over 
de aansluitingsvoorwaarden van jongeren 
zonder Belgische nationaliteit en over het 
Topsportactieplan II.

Van het Wereldkampioenschap Voetbal 2018 tot de 
schorsing van Wickmayer en Malisse

Twee grote items beheersten het beleidsdomein Sport van de Commissie voor Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media:  de kandidaatstelling van België voor het Wereldkampioenschap 
Voetbal 2018 en de schorsing van de tennissers Wickmayer en Malisse wegens het on-
zorgvuldig invullen van hun whereabouts. Twee thema’s die kunnen rekenen op de nodige 
internationale belangstelling.
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Buitenlandse handelsmissies en andere 
exportbevorderende initiatieven, zoals de 
wereldtentoonstelling in Shanghai, genoten 
een grote belangstelling van de commis-
sieleden. Door de politieke begeleiding van 
dergelijke zendingen was de institutionele 
problematiek van de economische belan-
genbehartiging daarbij nooit veraf: geregeld 
vonden er discussies plaats over de rol van 
de federale overheid, die hier al eens op 
exclusief gewestelijk terrein durft te treden. 
 
Daarnaast kon het aantrekken van buiten-
landse investeringen op ruime aandacht van 
de leden rekenen. Dit was zeker het geval 
toen uit een aantal rapporten bleek dat het 
investeringsvolume in Vlaanderen terug-
loopt, een fenomeen dat opnieuw met de 
financieel-economische crisis samenhangt.

De financieel-economische crisis vergroot de 
aandacht voor het internationaal ondernemen

Elke Vlaming ambassadeur

In het verlengde van deze thema’s 
kwam ook het Vlaamse imago in het 
buitenland met een zekere regel-
maat ter sprake in de commissie. 
Er ging daarbij speciale aandacht 
naar het internationale gastenpro-
gramma dat recent werd opgestart 
door de Vlaamse Regering en naar 
de, niet altijd even onbesproken, 
werking van het Vlaams Huis in New 
York. Er werd tevens van gedach-
ten gewisseld over de mogelijkheid 
van het uitwerken van een Vlaamse 
publieksdiplomatie: een sterk merk 
Vlaanderen kan immers alleen maar 
positieve economische, artistieke, 
toeristische en sportieve gevolgen 
hebben voor de regio.

De belangstelling die de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden 
en Internationale Samenwerking altijd al heeft voor het thema internationaal ondernemen, 
werd in het afgelopen zittingsjaar nog wat aangescherpt door de recente financieel-econo-
mische crisis. Verschillende thema’s kwamen daarbij aan bod, van buitenlandse handels-
missies en het aantrekken van buitenlandse investeringen tot de bespreking van het plan 
‘Elke Vlaming een ambassadeur’.
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De middelen- en uitgavenbegroting – de 
inkomsten en uitgaven van Vlaanderen 
– is jaarlijks een van de belangrijkste 
onderwerpen die in de Commissie voor 
Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 
worden besproken. Om die begroting ef-
fectief te kunnen uitvoeren, wordt de 
begroting ter goedkeuring voorgelegd 
aan het Vlaams Parlement: de Vlaamse 
Regering moet het parlement immers elk 
jaar de toestemming vragen om inkom-
sten te ontvangen en uitgaven te doen. 
De regering wordt daar ook tussentijds 
over ondervraagd in commissie en in ple-
naire vergadering. Logisch, het gaat om 
enorme bedragen die het beleid van en in 
Vlaanderen voor de volgende jaren bepa-
len.

Crisisuitgaven

Door de financieel-economische crisis 
kwam er een einde aan de overschotten 
in de begroting. De schuld van de Vlaam-
se overheid groeide: niet alleen de recht-
streekse eigen schulden van Vlaanderen, 
maar ook de indirecte, doordat de rege-
ring zich borg stelde voor Vlaamse instel-
lingen die mee instaan voor het uitvoeren 
van een beleid in Vlaanderen.
 
Door de crisis daalden de inkomsten van 
de federale overheid natuurlijk ook. Aan-
gezien 73 percent van de inkomsten van 
de Vlaamse overheid afkomstig is van 
dotaties van de federale overheid, be-
tekende dat dus ook minderinkomsten 
voor Vlaanderen. De inkomsten uit eigen 
Vlaamse belastingen maken 19 percent 
uit van de totale inkomsten van Vlaan-
deren.  Het behoeft geen betoog dat ook 
deze inkomsten onder druk kwamen te 
staan. 

Op zoek naar efficiëntiewinsten en 
besparingen

Het Vlaams Parlement keurde een reeks 
van initiatieven goed om de budgettaire 
toestand van Vlaanderen te herstellen. Voor 
het begrotingsjaar 2010 engageerde de 
Vlaamse Regering zich ertoe om het be-
grotingstekort te beperken tot 500 miljoen 
euro. Tegen het begrotingsjaar 2011 wil de 
Vlaamse Regering opnieuw een begrotings-
evenwicht bereiken. Eventuele begrotings-
overschotten zullen worden aangewend 
voor beleidsdoeleinden.

  
Deze doelstellingen moeten gerealiseerd 
worden door een reeks van besparingen 
en een efficiëntere administratie – ook wel 
‘efficiëntiewinsten’ genoemd. Daarnaast 
maakt de regering ook gebruik van in het 
verleden opgebouwde reserves of ‘spaar-
potjes’. Een van de besparingsmaatregelen 
is bijvoorbeeld de vermindering van de 
Vlaamse jobkorting, door deze te concen-
treren op de laagste lonen. 

De reactie van het parlement: niet 
altijd even eensgezind

Besparingen kunnen natuurlijk niet altijd op 
gejuich op alle banken rekenen. Verschil-
lende Vlaamse volksvertegenwoordigers 
hekelden tijdens de begrotingsbesprekin-
gen dan ook bepaalde besparingen, zoals 

Zonder begroting geen beleid, ook in moeilijke 
tijden

Het Vlaams Parlement keurde 
een reeks van initiatieven goed 
om de budgettaire toestand van 
Vlaanderen te herstellen

De vorige Vlaamse Regering kon eind 2008 nog verkondigen dat Vlaanderen schuldenvrij 
was: jaar na jaar hadden de verschillende regeringen een beleid gevoerd om financiële 
overschotten op de begroting te boeken. Ze slaagden er zo in om de in het verleden ge-
graven schuldenput volledig te dempen. Maar op het einde van de vorige regeerperiode 
ontsnapte ook Vlaanderen niet aan de financiële en economische schokgolf die door de 
wereld ging. De nieuwe zittingsperiode startte daardoor onder een compleet ander ge-
sternte. Een strikter beleid werd noodzakelijk, en dat gaat niet altijd zonder slag of stoot.
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die in het economisch beleid. Ze spraken 
de vrees uit dat besparingen ook contra-
productief kunnen werken, bijvoorbeeld op 
het vlak van wetenschappelijk onderzoek 
en innovatie. Anderen uitten dan weer kri-
tiek op besparingen van eenmalige aard en 
betreurden dat de begroting te weinig ge-
detailleerde gegevens bevat.
 
Bij sommige leden leefde duidelijk ook de 
vrees dat de Vlaamse Regering verdoken 
of verborgen schulden zal opbouwen. Ze 
drukten hun bezorgdheid uit dat niet alleen 
de leningen stijgen, maar dat de Vlaamse 
Regering de komende jaren ook de reser-
ves van het Zorgfonds aantast.

Het debat over de ‘onderbenut-
ting’: technisch, maar actueel

In de begroting 2010 werd een groter be-
drag voor het aangaan van engagementen 
(de zogenaamde beleidskredieten) opge-
nomen, dan dat er in geld wordt voorzien 
om de facturen te betalen (de zogenaamde 
betaal- of ordonnanceringskredieten). De 
regering rekent er namelijk op dat een deel 
van de middelen die in de begroting zijn in-
geschreven, in de praktijk niet benut zullen 
worden (namelijk een 256 miljoen euro). 
Dit laatste principe heet dan de ‘onderbe-
nutting’. Daarnaast voorziet de regering 
nog in een afzonderlijke ‘onderbenuttings-
buffer’ van 190 miljoen euro geblokkeerde 
kredieten. 

De oppositie had hierbij veel vragen. Het 
debat over de onderbenutting laaide daar-

Betalen de banken de overheidssteun 
terug? 

Een ander discussiepunt dat herhaal-
delijk in het Vlaams Parlement werd 
aangekaart, was de terugbetaling 
door KBC van de investeringen van 
de Vlaamse overheid in KBC en het 
tijdstip dat KBC dit zal doen. Door 
de financiële crisis tegen het einde 
van de vorige regeerperiode was de 
vorige Vlaamse Regering immers 
genoodzaakt om Dexia, Ethias en 
KBC financieel bij te staan. De vorige 
Vlaamse Regering kwam zo voor een 
bedrag van 3,5 miljard euro tussen in 
KBC om de gevolgen van de financi-
ele crisis op te vangen. Over dit punt 
werd nog geen definitieve beslissing 
genomen: de huidige Vlaamse Rege-
ring koos er – ondanks herhaaldelijk 
aandringen van verschillende parle-
mentsleden – voor om deze beslis-
sing uit te stellen. Dit stuitte bij heel 
wat parlementsleden op onbegrip.

om hoog op, zowel in commissie als in ple-
naire vergadering. Er was ook onzekerheid 
over het bedrag aan onderbenutting per 
beleidsdomein, maar aan die bekommering 
kwam de Vlaamse Regering tegemoet: bij 
de bespreking van de aanpassing van de 
begroting in de plenaire vergadering maak-
te elke Vlaamse minister afzonderlijk de 
cijfers voor zijn/haar departement bekend.
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De titel van een van de hoofdstukken van 
de beleidsnota 2009-2014 van minister-
president Peeters, ‘De crisis vormt een 
uitdaging’, geeft meteen weer welke the-
matiek regelmatig aan bod kwam in de 
Commissie voor Landbouw, Visserij en Plat-
telandsbeleid. Aan de hand van interpella-
ties, vragen om uitleg en een voorstel van 
resolutie debatteerden de commissieleden 
geregeld over mogelijke maatregelen om 
de landbouwcrisis te keren. 

De commissie focuste onder meer op de 
uitvoering van het herstelplan land- en 
tuinbouw. Deelsectoren als de melksector 
en de varkenshouderij kwamen uitgebreid 
aan bod. De leden drongen erop aan om 
de – onder andere Europese – steun via 
het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, zo 
snel mogelijk uit te betalen. De commissie 
ging ook in op de verbreding van de land-
bouwactiviteiten en het belang van meer 
transparantie in de prijsvorming voor land-
bouwproducten en een betere prijs voor de 
producenten.

Een goede voorbereiding is het 
halve werk

De commissie besprak met de afdeling 
Monitoring en Studie van het Departement 
Landbouw en Visserij de economische toe-
stand van de Vlaamse land- en tuinbouw, 
en wisselde hierover ook van gedachten 
met de vzw Boeren op een Kruispunt, die 
boeren en tuinders in moeilijkheden onder-

steunt. Deze gesprekken zorgden er mee 
voor dat de commissie goed geïnformeerd 
en met kennis van de actuele gegevens 
de bespreking kon voeren. Het zittingsjaar 
eindigde met voorzichtig positief nieuws: 
de conjunctuurbarometer gaf een licht al-
gemeen economisch herstel aan in de land-
bouwsector. Maar aandacht blijft geboden, 
want voor sommige deelsectoren blijft de 
situatie heel wankel.

De parlementsleden drongen 
erop aan om de Europese steun 
zo snel mogelijk uit te betalen

Grote crisis in de landbouw

De algemene economische crisis laat zich ook duidelijk voelen in de landbouwsector. Aan-
gezien het in de land- en tuinbouw heel moeilijk is om de productie op korte termijn af te 
stemmen op de dalende en veranderende vraag, hebben landbouwers uit verschillende 
deelsectoren hun producten gedurende een langere periode onder de kostprijs moeten 
verkopen. Het Vlaams Parlement volgt deze precaire situatie voor de landbouwproducent 
actief op de voet.
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De impact van Europa op het Vlaamse landbouw- en 
visserijbeleid

De Europese Unie legt het kader voor het Vlaamse landbouw- en visserijbeleid vast, maar 
de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid volgt dit zeer nauwgezet op.

Sinds het in werking treden van het Verdrag 
van Lissabon bepaalt ook het Europees Par-
lement, naast de Europese Commissie en de 
Raad van de Europese Unie – of de Europese 
ministerraad –, mee het Europese land-
bouwbeleid. Dit gebeurt natuurlijk onder het 
nauwkeurig toeziende oog van alle lidstaten. 
Concreet voor Vlaanderen betekent dit dat de 
attaché Landbouw en de attaché Visserij van 
de Vlaamse vertegenwoordiging bij de Per-
manente Vertegenwoordiging van België bij 
de Europese Unie om de twee maanden in de 
Commissie voor Landbouw, Visserij en Platte-
landsbeleid verslag uitbrengen over de Euro-
pese ministerraden Landbouw en Visserij.

Het Europese landbouwbeleid (GLB) en het 
Europese visserijbeleid (GVB) zullen respec-
tievelijk vanaf 2014 en 2013 worden her-
vormd: de besprekingen daarover zijn in volle 
gang. De commissie van het Vlaams Parle-
ment heeft dit proces aangegrepen om van 
maart tot juni 2010 uitgebreid in te gaan op 
de Vlaamse visie op deze hervormingen.

Naar een duurzame landbouw…

Over de hervorming van het Gemeenschap-
pelijk Landbouwbeleid organiseerde de 
commissie drie gedachtewisselingen. Na de 
bespreking van de discussienota ‘Een com-
petitieve en duurzame Europese landbouw’ 
van het Departement Landbouw en Visserij 
kwamen Vlaamse actoren uit diverse sectoren 
aan het woord. Boerenbond, Algemeen Boe-
rensyndicaat, Vlaams Overleg Duurzame Ont-
wikkeling en Natuurpunt gaven hun kijk op 
de hervorming van het Europese landbouw-
beleid. Vervolgens besprak de commissie met 
de minister-president de Vlaamse aandachts-
punten voor het nieuwe Europese beleid.

De conclusie luidde dat het Europese land-
bouwbeleid werk moet maken van verduur-
zaming en groene groei, met aandacht voor 
publieke diensten, innovatie en onderne-
merschap. Daarvoor zijn zeker twee dingen 
nodig: een verbeterde marktwerking en een 

voldoende groot budget, dat flexibel en even-
wichtig verdeeld wordt tussen directe steun 
aan de producenten en plattelandsontwikke-
ling. 

… en een duurzame visserij

Tijdens een gedachtewisseling over de 
hervorming van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid lichtte een expert van het 
Directoraat-Generaal voor Maritieme Za-
ken en Visserij van de Europese Commissie 
de stand van zaken en de verdere stap-
pen van het hervormingsproces toe. Het 
Departement Landbouw en Visserij en de 
Strategische Adviesraad voor Landbouw en 
Visserij gaven vervolgens hun reactie op het 
Europese groenboek over de hervorming van 
het Europese Visserijbeleid. De bespreking 
van de Vlaamse klemtonen met de minister-
president rondde de gedachtewisseling af: 
een duidelijk Europees afsprakenkader dat 
is gericht op het verduurzamen van de vis-
serij en het afstemmen van de Europese 
vlootcapaciteit op de visbestanden is essen-
tieel. Daarbij moet wel voldoende aandacht 
zijn voor de specifieke situatie van de kleine 
Vlaamse vloot en de al gerealiseerde capaci-
teitsreductie.

De commissie was ook vertegenwoordigd 
tijdens de interparlementaire bijeenkomst 
van 1 juni 2010 over de hervorming van het 
Europese visserijbeleid.

Het Belgische voorzitterschap

Vanaf 1 juli 2010 neemt België het voorzit-
terschap van de Europese Unie waar. De 
commissie besprak daarom al in april 2010 
– samen met de afdeling Organisatie en Stra-
tegisch Beleid van het departement en met 
de minister-president – de Belgische agenda 
over landbouw en visserij en de daaraan ge-
koppelde evenementen. De hervorming van 
het Europese landbouwbeleid en de relatie 
tussen de wetenschap en de visserijsector 
zijn daarbij belangrijke klemtonen.
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Hooggespannen verwachtingen 
vóór Kopenhagen

De commissie startte in oktober 2009 met 
hoorzittingen over de voorbereiding van 
de Klimaatconferentie van de Verenigde 
Naties, die van 7 tot 18 december 2009 in 
Kopenhagen plaatsvond. Ze wisselde met 
minister Joke Schauvliege van gedachten 
over de uitdagingen van de conferentie 
en de rol van Vlaanderen daarin. Er werd 
ook aandacht besteed aan de resultaten 
van de Burgerconventie Klimaat, die op 26 
september 2009 op uitnodiging van het 
Instituut Samenleving & Technologie in het 
Vlaams Parlement werd bijeengeroepen. 

 
Dit alles leidde begin december 2009 tot de 
goedkeuring van een gezamenlijk voorstel 
van resolutie van de meerderheidsfracties 
en Open Vld. Daarin vroeg het Vlaams 
Parlement aan de Vlaamse Regering om in 
Kopenhagen het voortouw te blijven nemen 
in het bereiken van een gedragen, ambiti-
eus en kwaliteitsvol internati onaal akkoord 
dat juridisch bindend is voor de periode na 
2012.
 
De resultaten van Kopenhagen bleven 
echter onder de hooggespannen ver-
wachtingen, hoewel er op bepaalde ter-
reinen toch vooruitgang werd geboekt. De 
Commissie Leefmilieu bleef de voortgang 
van de Europese standpuntbepaling na de 
top van Kopenhagen opvolgen, onder meer 
naar aanleiding van de verslagmomenten 

over de resultaten en de voorbereiding 
van de Europese Ministerraden Milieu. De 
klimaatproblematiek kwam ook aan bod in 
vragen om uitleg over het emissiehandels-
systeem en de bouw van nieuwe steen-
koolcentrales en biomassacentrales op 
palmolie.

Cancún: een nieuwe kans

In juni en juli 2010 besprak de commissie 
een voorstel van resolutie van Groen! en 
een voorstel van resolutie van de meerder-
heidsfracties over de voorbereiding van de 
Klimaatconferentie eind november en begin 
december 2010 in Cancún. De discussie 
ging vooral over de vraag aan de Vlaamse 
Regering om in het kader van het Belgische 
voorzitterschap van de Europese Unie te 
streven naar aangescherpte doelstellingen 
en ambities. De commissieleden droegen 
argumenten aan om de doelstellingen op 
het vlak van de reductie van broeikasgase-
missies aanzienlijk te verhogen, maar stel-
den ook vragen bij de haalbaarheid en de 
strategische opportuniteit daarvan.

Deze besprekingen hebben geleid tot een 
resolutie die de plenaire vergadering op 8 
juli 2010 heeft aangenomen. Daarin vraagt 
het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Re-
gering om de nodige stap pen te zetten om 
te komen tot een internationaal, wereld-
wijd akkoord dat het mogelijk maakt de 
opwarming van het klimaat globaal onder 
2 graden Celsius te houden. Het is volgens 
de indieners van het voorstel van resolutie 
duidelijk dat het huidige ambitieniveau niet 
volstaat voor een voldoende verminde ring 
van de wereldwijde uitstoot. Het Vlaams 
Parlement vraagt de Vlaamse minister van 
Leefmilieu ook om er als voorzitter van de 
Europese Raad van Leefmilieuministers 
over te waken dat de Europese Unie het 
voortouw blijft nemen in de strijd tegen de 

De klimaatconferenties van Kopenhagen en Cancún: 
naar een strengere Europese houding?

Het Vlaams Parlement vraagt om 
de opwarming van het klimaat 
globaal onder 2 graden Celsius te 
houden

Van bij het begin van het zittingsjaar nam in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruim-
telijke Ordening en Onroerend Erfgoed de klimaatproblematiek een centrale plaats in. De 
commissie maakte van de voorbereiding en evaluatie van de klimaatconferenties in Ko-
penhagen en Cancún gebruik om diepgaand te discussiëren over dit actuele ecologische 
vraagstuk.
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klimaatverandering en om erop toe te zien 
dat de inspanningen en kosten fair wor-
den verdeeld over de verschillende landen, 
overheden en sectoren. En het vraagt om 
alles in het werk te stellen om de globale 
uitstoot van broeikasgassen zoveel moge-
lijk te beperken.

De transparantie en de integriteit van het 
post-Kyotoregime moeten daarbij voorop-
staan en de zwaktes van het Kyotoprotocol 
moeten worden aange pakt. De Vlaamse 
Regering moet op basis van de bevindingen 

van de Europese Commissie ook haalbare, 
betaalbare en aanvaardbare maatregelen 
uitwerken om deze ambitieuze doelstel-
lingen te realiseren en vooruitgang te 
boeken op het gebied van groene jobs, 
milieutechnologie, schone lucht en propere 
en goedkope energie. En ten slotte moet 
de Vlaamse Regering in haar intern Vlaams 
klimaat- en energiebeleid en in de onder-
handelingen over de Belgische
2020-lastenverdeling, al rekening houden 
met de mogelijkheid van ambi tieuzere Eu-
ropese reductiedoelstellingen.
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Het decreet van 27 maart 2009 tot aan-
passing en aanvulling van het ruimtelijke 
plannings-, vergunningen- en handha-
vingsbeleid belastte de Vlaamse Regering 
met de coördinatie van de bepalingen van 
het decreet houdende de organisatie van 
de ruimtelijke ordening. De regering keur-
de daarom op 15 mei 2009 de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening goed, die ver-
volgens op 1 september 2009 in werking 
trad.
 
Van bij de aanvang van de nieuwe legisla-
tuur was de uitvoering en de interpretatie 
van deze codex een belangrijk gespreks-
onderwerp in de Commissie voor Leef-
milieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en 
Onroerend Erfgoed. Het kwam aan bod bij 
de bespreking van de Beleidsnota Ruim-
telijke Ordening 2009-2014, in de eerste 
interpellatie die in de commissie werd ge-
houden en later in talrijke vragen om uit-
leg en schriftelijke vragen. De uitvoering 
van de codex liep aanvankelijk vertraging 
op: dit gold onder meer voor de besluiten 
over de meldingsplicht en over de vrijstel-
ling van stedenbouwkundige vergunnin-
gen. De leden stelden ook talrijke vragen 
over de manier waarop de nieuwe bepa-
lingen in de codex op het terrein moesten 
worden toegepast. 

Het reparatiedecreet: een 
technische ingreep of meer?

Begin 2010 dienden de meerderheidsfrac-
ties het zogenaamde reparatiedecreet in. 
Volgens de indieners bleek uit de eerste 
analyse en de praktijk van de gemeenten 
immers dat er dringend een aantal techni-
sche aanpassingen en vereenvoudigingen 
nodig waren. De oppositie vond echter dat 
het om meer ging dan om een technische 
ingreep: de codex werd volgens hen ook 

op inhoudelijke punten gewijzigd. 

De commissie vroeg het advies van de 
Raad van State en hield hoorzittingen. 
Het voorstel van decreet werd samen met 
diverse voorstellen van decreet tot wijzi-
ging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening uitvoerig besproken in de com-
missie en uiteindelijk op 8 juli 2010 door 
de plenaire vergadering goedgekeurd. 
Enkele van de meest in het oogspringende 
wijzigingen zijn de versoepeling van de 
plaatsing van zonneboilers en -panelen in 
verkavelingen en bijzondere plannen van 
aanleg, en de mogelijkheid voor de plan-
nende overheid om in bepaalde zones het 
voorkooprecht te laten gelden voor een 
termijn van maximum 15 jaar.

De Commissie bevoegd voor Ruimtelijke 
Ordening organiseerde in mei 2010 ook 
hoorzittingen met de belangrijkste actoren 
van het handhavingsbeleid inzake ruimte-
lijke ordening. De Vlaamse Regering moest 
immers in uitvoering van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening een hand-
havingsplan vaststellen. Ook de tweede 
herziening van het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen en het standpunt van het 
Vlaams Parlement daarin, kreeg de nodige 
aandacht van de commissie. 

Een aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening

Enkele van de meest in het oog-
springende wijzigingen zijn de 
versoepeling van de plaatsing 
van zonneboilers en -panelen 
in verkavelingen en bijzondere 
plannen van aanleg

Eind vorige legislatuur keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat de Vlaamse 
ruimtelijke ordening ingrijpend wijzigde. Dit resulteerde in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, die begin 2010 echter al toe bleek te zijn aan technische vereenvoudigingen 
en aanpassingen. De meerderheid probeerde aan deze verzuchtingen tegemoet te komen 
met het reparatiedecreet, dat meteen stof opleverde voor discussies in de Commissie voor 
Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed.
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Het alternatieve tracé van
Arup-Sum

Bij het begin van de zomer van 2009 
pakte het ingenieursbureau Arup-Sum uit 
met een nieuw alternatief, dat de vereiste 
nieuwe Scheldetunnel noordelijker legde. 
Daardoor kon men de Oosterweelverbin-
ding met de gecontesteerde Lange Wap-
perbrug vermijden. Arup-Sum had dat idee 
voor het eerst geopperd in een studie in 
opdracht van de Vlaamse Regering waarin 
de drie toen bestaande alternatieven wer-
den vergeleken. Stad Antwerpen liet Arup-
Sum toen een vervolgstudie maken om zijn 
‘vierde tracé’ technisch uit te werken. 

In volle zomerreces organiseerde de 
Commissie ad hoc een gedachtewisse-
ling met Arup-Sum. Ook Noriant, de aan-
nemerscombinatie die door de BAM werd 
geselecteerd voor de bouw van de Ooster-
weelverbinding, kon er zijn zeg doen, net 
als de actiegroepen stRaten-generaal en 
vzw Ademloos.
 
Aansluitend hoorde de pas opgerichte Com-
missie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
op een van haar eerste vergaderingen de 
heer Eddy Peetermans van het Verkeers-
centrum Vlaanderen en de heer Chris
Addiers van de brandweer van Antwerpen. 

Het Verkeerscentrum gaf een toelichting 
over wat mobiliteitsstudies leren over een 
nieuwe Scheldetunnel in Antwerpen en over 
de verschillende alternatieven. De brand-
weer vertelde de commissie meer over de 
veiligheidsaspecten van brug of tunnel voor 
de Oosterweelverbinding.

Het referendum

Op 18 oktober 2009 werd in Antwerpen 
een volksraadpleging gehouden over de 
Oosterweelverbinding: een meerderheid 
van de bevolking sprak zich uit tegen de 
Lange Wapperbrug. Drie dagen later was 
er in het Vlaams Parlement al een pittig 
actualiteitsdebat over de gevolgen van dit 
resultaat. Het debat gaf de verschillende 
fracties de kans om publiekelijk een positie 
in te nemen tegenover de uitslag van het 
referendum. 

De Vlaamse Regering maakte er bekend 
dat ze een ministerieel comité Duurzame 
Antwerpse Mobiliteit (DAM) oprichtte, dat 
zeven werkgroepen de opdracht gaf een 
uitweg uit de impasse te zoeken. Het was 
de taak van een van de werkgroepen om 
te kijken hoe de nv BAM kon worden gere-
organiseerd. De oppositiefracties dienden 
daarop moties in waarin zij een onder-
zoekscommissie eisten naar de werking 
van de BAM, een nv van publiek recht. De 
meerderheid ging daar niet op in. Toen de 
oppositie enkele weken later informeerde 
naar de stand van zaken van de werking 
van de zeven DAM-werkgroepen, verklaar-
de de regering zich bereid om die werk-
zaamheden toe te lichten bij de geregelde 
voortgangsrapportages in de Commissie 
voor Mobiliteit en Openbare Werken.

De Oosterweel-saga, een voorbeeld van gedegen 
parlementaire controle

De commissie vraagt de Vlaamse 
Regering vaste afspraken over 
het verstrekken van informatie 
aan het parlement

‘Het paradepaardje van de parlementaire controle’, zo noemde het Legislatuurverslag 
2004-2009 de voortgangsrapportages waarmee het parlement het dossier van het Mas-
terplan Antwerpen en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) van nabij volgde. 
Op dat elan werd deze zittingsperiode voortgegaan. Uiteraard was het vooral de Commis-
sie voor Mobiliteit en Openbare Werken die zich hiermee bezig hield, maar het onderwerp 
kwam ook aan bod in de plenaire vergadering. En zelfs nog voor de vakcommissie was 
opgericht, organiseerde een commissie ad hoc in het zomerreces van 2009 een paar fel 
opgemerkte gedachtewisselingen over het dossier. De steeds weer opflakkerende actuali-
teit van de kwestie inspireerde de volksvertegenwoordigers.
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Dertiende voortgangsrapportage

Op 21 januari 2010 hervatte de Commis-
sie voor Mobiliteit en Openbare Werken de 
reeks voortgangsrapportages die ze was 
gestart in de vorige legislatuur, over de 
BAM en de uitvoering van het Masterplan 
Antwerpen. Voor het eerst werd er niet al-
leen gerapporteerd door het BAM-manage-
ment en het Rekenhof, maar ook door de 
Vlaamse Regering die het Oosterweeldos-
sier naar zich toe had getrokken.
 
Het BAM-management verklaarde er dat 
het zijn onderhandelingen met de aanne-
merscombinatie Noriant had opgeschort, 
aangezien het helemaal niet meer zeker 
was dat de dubbeldeksbrug van de Ooster-
weelverbinding zou worden gebouwd. Van 
het Rekenhof vernam de commissie onder 
meer dat er weinig gevaar bestaat dat No-
riant een schadevergoeding kan vragen 
indien het Oosterweelproject uiteindelijk 
niet aan haar zou worden gegund. Minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde 
Crevits ten slotte bracht verslag uit over de 
werking van de DAM-werkgroepen: zij be-
perkte zich tot het vrij woordelijk brengen 
van een tekst die de regering in consensus 
had opgesteld. 

De Vlaamse Regering neemt een 
dubbelbesluit

De Vlaamse Regering wachtte eerst op de 
verwerping door de Raad van State van 
het beroep tegen het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Oosterweelverbinding en 
kondigde vervolgens in een actualiteitsde-
bat in de plenaire vergadering op 3 maart 
2010 aan dat ze tegen het einde van de 
maand een beslissing zou nemen over de 
verbinding.
 
Op 4 maart 2010 wisselde de Commis-
sie voor Mobiliteit en Openbare Werken 
van gedachten met Forum Mobiliteit Regio 
Antwerpen 2020 over nog een nieuw alter-
natief. Het Forum groepeert een aantal Ant-
werpse ondernemers en schaart zich achter 
het ‘Meccanoplan’ dat werd uitgewerkt 
door de mensen van stRaten-generaal. Dat 
plan wil het grote verkeer verder weg van 
de Antwerpse binnenstad leiden door de 
realisatie van tangentiële wegen – ook wel 
‘bretellen’ genoemd – met een derde Schel-
dekruising diep in de haven.
 
Op 25 maart 2010 liet de commissie prof. 
dr. Stef Proost, KU Leuven, zijn studie 
‘Waarom de Oosterweelverbinding een 
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economisch onverantwoord project is’ toe-
lichten. Hij waarschuwde voor een project 
dat mogelijk financieel sluitend is door tol-
inkomsten, maar dat toch schadelijk is voor 
de economie.

Precies binnen de aangekondigde termijn 
nam de Vlaamse Regering op 30 maart 
2010 een beslissing over de Oosterweelver-
binding. De dag nadien al liet het Vlaams 
Parlement de regering die beslissing toe-
lichten in de plenaire vergadering. De ge-
nomen beslissing was een ‘dubbelbesluit’: 
de regering bevestigde haar optie van een 
sluiting van de Antwerpse Ring met een 
Oosterweelverbinding. Voor die verbinding 
koos de regering uitdrukkelijk voor een 
tunnel, maar dit wel op voorwaarde dat een 
tunnel conform de Europese Tunnelrichtlijn 
kon worden gebouwd en hij in vergelijking 
met een brug niet duurder zou zijn of een 
veel langere realisatieduur zou vergen. Die 
oplossing past in een Masterplan 2020, dat 
aangepast en ruimer is ten opzichte van 
het eerdere Masterplan Antwerpen.

Veertiende voortgangsrapportage

Op 22 april 2010 besprak de Commissie 
voor Mobiliteit en Openbare Werken de 
veertiende voortgangsrapportage over de 
BAM en de Antwerpse mobiliteit. Zowel het 
BAM-management als het Rekenhof wezen 
erop dat het grootste project, de Ooster-
weelverbinding, ‘on hold’ was gezet. Het 
Rekenhof stelde vast dat de rol van de BAM 
door de regeringsbeslissingen veel kleiner 
was geworden en adviseerde de commissie 
om voor de komende voortgangsrapporta-
ges ook vaste afspraken te maken met de 
Vlaamse regering over het verstrekken van 
informatie aan het parlement.

Minister van Mobiliteit en Openbare Wer-
ken Hilde Crevits meldde dat de regering 
een stuurgroep had opgericht voor de 
uitvoering van het Masterplan 2020. De 
stuurgroep bestaat uit de ministers van het 
DAM-comité, de voorzitter van de BAM en 
twee vertegenwoordigers van stad Antwer-
pen. Er is ook een projectleider benoemd 
voor de uitwerking van de Oosterweelver-
binding.
 
Vijftiende voortgangsrapportage

Vlak voor het zomerreces, op 1 juli 2010, 
hield de Commissie voor Mobiliteit en 
Openbare Werken nog een laatste voort-

gangsrapportage ‘oude stijl’. Europese 
instanties hadden verklaard dat de finan-
ciën van de BAM niet buiten de Vlaamse 
begroting kunnen worden gehouden. Het 
was nochtans precies de bedoeling van de 
Vlaamse Regering om die zware investe-
ringen, die op termijn gefinancierd moeten 
worden met tolinkomsten, te debudgette-
ren. Daarom wou ze een concessie verle-
nen aan een maatschappij die niet ‘binnen 
de consolidatiekring’ van de Vlaamse over-
heid valt. De bevoegde Europese instantie, 
Eurostat, liet weten dat nv Tunnel Lief-
kenshoek hiervoor geschikt zou zijn. Het 
Rekenhof waarschuwde er echter voor dat 
die toezegging onderworpen is aan verre-
gaande voorwaarden.

Definitieve keuze voor 
Oosterweeltunnel

Op 22 september 2010, net op het einde 
van het zittingsjaar 2009-2010, nam de 
Vlaamse Regering een definitieve beslis-
sing over de Oosterweelverbinding. De 
beslissing bevestigt de keuze voor een 
‘cut&cover’-tunnel als sluiting van de 
Antwerpse Ring. De toelichting bij en de 
debatten over deze beslissing werden ge-
houden bij de aanvang van het nieuwe zit-
tingsjaar 2010-2011.
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In oktober 2009 al eisten de verschillende 
oppositiefracties de oprichting van een on-
derzoekscommissie om na te gaan waar 
het Oosterweelproject precies was misgelo-
pen. De meerderheidspartijen reageerden 
daarop met een voorstel tot oprichting 
van een speciale commissie. Dit voorstel 
werd opgepikt door het Uitgebreid Bureau 
en unaniem goedgekeurd door de plenaire 
vergadering op 25 november 2009. De 
Commissie ad hoc kreeg na enige discus-
sie over haar opdracht de weloverwogen 
naam: ‘Commissie voor de Versnelling van 
Maatschappelijk Belangrijke Investerings-
projecten’, of kort: de Commissie Versnel-
ling. Met die naam wou het parlement 
duidelijk maken dat het niet alleen om in-
frastructuurprojecten ging.

Hoe kunnen we projecten 
versnellen: een stand van zaken

Op twee maanden tijd werkte de com-
missie niet minder dan twintig gedach-
tewisselingen af en ging ze na hoe men 
in andere regio’s en het buitenland aan-
slepende procedures aanpakt. Bedoeling 
was om een overzicht te krijgen van de 
oorzaken die leiden tot de vertraging van 
grote investeringsprojecten én oplossingen 
te vinden. Daarenboven gaf de commissie 
aan het Parlementair Informatiecentrum 
de opdracht om alle literatuur over het on-
derwerp in binnen- en buitenland bijeen te 

zoeken en digitaal ter beschikking te stel-
len van de parlementaire gemeenschap (zie 
www.vlaamsparlement.be).
 
In dezelfde periode zette de Vlaamse Re-
gering een Expertencommissie Investe-
ringsprojecten aan het werk, onder leiding 
van de Antwerpse gouverneur Cathy Berx 
(daarom ook Commissie-Berx genoemd). 
Beide commissies opereerden volledig on-
afhankelijk van elkaar, wat niet belette dat 
ze geregeld akte namen van elkaars bevin-
dingen. De gouverneur was overigens de 
eerste die werd gehoord door de Commis-
sie Versnelling. Zij verklaarde een ‘toets-
steen voor nieuwe decreetgeving’ te willen 
maken, met de bedoeling te snoeien in de 
omslachtige procedures. Zo wees zij op de 
contradictio in terminis van het verschijnsel 
‘bindende adviezen’. 

Alle instanties die een bijdrage konden le-
veren, kwamen uitgebreid aan bod in de 
Commissie Versnelling. Een overzicht.

De problemen: van de verkokering 
van de administratie tot een te 
mistig beleid

Op de gedachtewisseling met de Vlaamse 
administraties gaf de commissie het woord 
aan de heer Norbert De Batselier, lid van 
de Commissie-Berx en eveneens gewezen 
voorzitter van het Vlaams Parlement. Hij 
wees erop dat de administratie nog altijd 
leed aan ‘verkokering’; het ene departe-
ment houdt geen rekening met het andere. 
Ook stelde hij vast dat ‘de politiek zich 
graag verstopt achter adviezen’ en dat ‘de 
administratie zich graag verstopt achter de 
politiek’. Het resultaat is dat dingen lang 
kunnen duren.
 
De Mobiliteitsraad Vlaanderen en de Vlaamse 

Hoe zorgen we ervoor dat grootschalige projecten 
minder tijd in beslag nemen?

Met de naam commissie 
Versnelling wou het parlement 
duidelijk maken dat het niet 
alleen om infrastructuurprojecten 
ging

Het referendum in Antwerpen over de Oosterweelverbinding in oktober 2009 had meer ge-
volgen dan louter en alleen de afwijzing van de Langewapperbrug. Dat men in 2000 met 
dit grote infrastructuurproject was begonnen en na negen jaar weer gewoon van voren af 
aan moest beginnen, was voor veel beleidslui het signaal om grondig na te denken over 
mogelijkheden om de lange procedurele lijdensweg van belangrijke projecten te verkor-
ten. Het parlement richtte hiervoor een speciale commissie op: de Commissie Versnelling.
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Havencommissie ergerden zich bijzonder aan 
‘het mistige beleidsproces’ over infrastruc-
tuurprojecten. Zij waarschuwden allebei voor 
het zogenaamde waterval- of sneeuwbalef-
fect: hoe langer procedures aanslepen, hoe 
meer verouderde informatie ze kunnen be-
vatten. Studiewerk moet dan worden over-
gedaan, wat het proces opnieuw vertraagt. 
Toch had de Havencommissie niet meteen 
de ambitie om planprocessen eenvoudig te 
maken: complexiteit is eigen aan planpro-
cessen. Wat eenvoudiger moet worden, is de 
juridische omkadering, zoals de regelgeving 
met betrekking tot de milieu-effectenrappor-
tage.

Hoe pakt men dit aan buiten de 
Vlaamse grenzen?

Met veel belangstelling keek de commissie 
naar de ervaringen in het buitenland. In 
Nederland zette de regering eerder al de 
‘Commissie-Elverding’ (Commissie Versnel-
ling Besluitvorming Infrastructurele Projec-
ten) aan het werk, die in 2008 een rapport 
Advies Sneller en Beter uitbracht. De heer 
Donné Slangen, projectdirecteur Sneller 
en Beter bij de Nederlandse administratie, 
kwam in de commissie uitleg geven over de 
implementatie van de aanbevelingen van 
de Commissie-Elverding. 
 
Professor Chris Backes, Universiteit Maas-

tricht, lichtte zijn rechtsvergelijkende 
studie toe over versnellingspogingen in 
diverse Europese landen. Zo leerde de 
commissie de Duitse ‘Planfeststellungsver-
fahren’ kennen: bij grote projecten brengt 
men alle procedures samen, zodat men 
maar één enkel besluit nodig heeft om aan 
alle publiekrechtelijke vereisten te voldoen. 
Dat leidt tot een geweldige versnelling en 
verheldering.
 
Bijzondere aandacht ging naar de erva-
ringen in het Waalse Gewest. Een ambte-
naar kwam uitleg verschaffen over enkele 
Waalse nieuwigheden in de regelgeving 
over investeringsprojecten, zoals de enkel-
voudige vergunning en het DAR-decreet. 
Dit décret d’autorisation régionale van 17 
juli 2008 gaat over vergunningen waarbij 
dwingende redenen van algemeen belang 
van toepassing zijn. 

Getuigenissen uit de praktijk

Ook ervaringsdeskundigen kwamen uitge-
breid aan bod, van de bouwsector, plano-
logen en ontwerpers tot het middenveld 
(Voka, landbouworganisaties en Bond Beter 
Leefmilieu). Voorzitter Tom Coppens van 
de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en 
Planning bracht de enigszins onthutsende 
boodschap dat men moet streven naar 
een verkorting van de globale doorlooptijd 
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van een project en dat men zich niet mag 
blindstaren op het versnellen van de proce-
dures. ‘Procedures de helft korter maken, 
levert een totale tijdwinst van amper vijf 
procent op’, zo zei hij.
 
De Vereniging van Vlaamse Steden en Ge-
meenten (VVSG) voerde op vraag van de 
commissie een enquête bij de lokale be-
sturen over de procedures bij grote inves-
teringsprojecten. Daaruit blijkt dat steden 
en gemeenten niet helemaal gelukkig zijn 
met de gang van zaken. Zo moeten zij door 
de complexe en steeds maar wijzigende 
regelgeving en de veelheid van opgelegde 
plannen, steeds vaker een beroep doen op 
dure specialisten. Volgens VVSG-voorzitter 
Luc Martens leeft het gevoel dat de de-
creetgever een soort wantrouwen koestert 
tegenover de lokale besturen: men wil elke 
mogelijkheid tot misbruik voorkomen. Dat 
leidt tot erg rigide regels. De VVSG distil-
leerde uit haar enquête een hele reeks 
aanbevelingen, waarvan de commissie 
dankbaar heeft gebruik gemaakt.

Uit de gedachtewisseling met de top van 
de Raad van State bleek dat het hoge 
rechtscollege zijn achterstand in vergun-
ningszaken (beroepen van burgers en ac-
tiegroepen) nagenoeg had weggewerkt. De 
oprichting van een Raad voor Vergunnings-
betwistingen op 1 september 2009, die de 
annulatie- en schorsingsopdracht van de 
Raad van State heeft overgenomen, blijkt 
daarbij een groot voordeel te zijn.

Ten slotte vroeg de commissie ook een ad-
vies van het Rekenhof. Het hof analyseerde 
een vijftiental oude audits over grote infra-
structuurwerken. Een van de constanten 
onder de oorzaken van vertraging was een 
grove onderschatting van de problemen 
van een project. Als er voor de financiering 
bijvoorbeeld wordt teruggegrepen naar 
pps-constructies, onderschat men steevast 
de complexiteit en de extra kosten daar-
van. Zoals veel andere instanties waarmee 
de commissie van gedachten wisselde, 
legde ook het Rekenhof veel nadruk op het 
maatschappelijke draagvlak van projecten. 
Daarom is het van groot belang om de be-
trokkenen al in een vroeg stadium te be-
trekken bij de uitwerking van het project.

Het resultaat: 76 unanieme aanbe-
velingen

Gewapend met die aanzienlijke 
hoeveelheid informatie slaagde de 
commissie Versnelling erin om op 3 
maart 2010 – binnen de zichzelf op-
gelegde termijn – een kamerbreed 
gedragen resolutie met 76 aanbe-
velingen te laten goedkeuren. In de 
toelichting verklaren de indieners – 
van alle fracties – dat hun voorstellen 
ertoe moeten leiden dat maatschap-
pelijk belangrijke investeringspro-
jecten van startbeslissing tot en met 
realisatie niet langer mogen duren 
dan vijf tot zeven jaar. 

De 76 aanbevelingen slaan zowel 
op het voortraject als op de diverse 
fases van het project. Ze gaan in op 
thema’s die in elk van die fases ver-
beteringen kunnen aanbrengen. En-
kele aanbevelingen slaan zelfs op de 
federale regelgeving over de fiscus 
en de Raad van State. In de resolu-
tie vraagt het Vlaams Parlement de 
Vlaamse Regering ook om jaarlijks 
een rapport te maken waarin uit-
gelegd wordt in welke mate met de 
aanbevelingen rekening gehouden is.
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Het goedgekeurde voorstel van resolutie 
‘betreffende de nieuwe beheersovereen-
komst 2010-2014 van de Vlaamse Ver-
voersmaatschappij De Lijn’ komt van de 
meerderheid, maar het is eigenlijk een 
reactie op een eerder initiatief van oppo-
sitiefractie Open Vld. Uiteindelijk verkreeg 
de meerderheid met enkele amendemen-
ten ook de steun van de oppositie voor het 
goedgekeurde consensusvoorstel.

Een stijging van het aantal reizi-
gers, dezelfde netto-ontvangsten

Dit parlementaire initiatief kwam er na een 
intens gebruik van de controlemiddelen. De 
vragen en interpellaties over De Lijn waren 
immers legio. Daarenboven verzamelde de 
commissie in enkele belangrijke gedach-
tewisselingen nog extra basisinformatie. 
Zo stonden de commissieleden uitgebreid 
stil bij de Internationale benchmarkstudie 
openbaar vervoer van PricewaterhouseCoo-
pers en de Vlaamse Instelling voor Tech-
nologisch Onderzoek, en bij het periodieke 
Onderzoek Verplaatsingsgedrag van de Uni-
versiteit Hasselt. 

Vooral de vaststelling dat het aantal reizi-
gers bij De Lijn enorm is gestegen zonder 
dat dit heeft geleid tot meer netto-ont-
vangsten, bood veel stof tot debat. Ook 

over het gehanteerde principe van ‘basis-
mobiliteit’ – elke inwoner van Vlaanderen 
moet binnen een redelijke afstand kunnen 
gebruikmaken van een opstapplaats van 
het openbaar vervoer – liepen de meningen 
uiteen. 

Dit debat werd nog aangewakkerd door 
de commissiebespreking van de evaluatie 
die het management van De Lijn en de re-
geringscommissaris van het departement 
Mobiliteit en Openbare Werken hebben 
gemaakt van de uitvoering van de beheers-
overeenkomst van De Lijn. Alle fracties 
kijken nu reikhalzend uit naar de invoering 
van de boordcomputer en de ‘smartcard’. 
Die nieuwe technologie moet een perma-
nente digitale gegevensstroom opleveren 
waarmee De Lijn zeer vlug kan inspelen op 
de reële vraag naar openbaar vervoer. 

Nood aan een goed veiligheidsplan

Een ander onderwerp dat grondig werd 
uitgediept in de commissie, was het veilig-
heidsplan van De Lijn. Enkele incidenten 
en agressiegevallen brachten dit plan meer 
dan eens onder de aandacht.

Focus op De Lijn: het Vlaams Parlement geeft de re-
gering duidelijke richtlijnen

De volgehouden aandacht van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken voor de 
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn resulteerde in een parlementaire primeur. In een 
bijna kamerbreed gesteunde resolutie – alleen Lijst Dedecker stemde tegen en Groen! 
onthield zich – heeft het parlement aan de Vlaamse Regering te kennen gegeven wat er 
zeker in de nieuwe beheersovereenkomst van De Lijn moet staan. De lopende beheers-
overeenkomst vervalt immers in 2010. Het is voor het eerst dat het parlement de regering 
zo’n aansturing geeft nog voordat het ontwerp van beheersovereenkomst is uitgewerkt.

De vaststelling dat het aantal 
reizigers bij De Lijn enorm 
is gestegen zonder dat dit 
heeft geleid tot meer netto-
ontvangsten, bood veel stof tot 
debat
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Van sneeuwellende tot 
zoutschade

De vinnige winter van 2009-2010 zorgde 
ervoor dat de minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken veel vragen kreeg 
voorgeschoteld over onderwerpen als 
de kostprijs van de sneeuwellende, een 
mogelijk vrachtwagenverbod bij hevige 
sneeuwval en de nood aan een duidelijk 
plan voor het verkeer bij winterweer. Op 
6 januari 2010 vond daarover zelfs een 
actualiteitsdebat plaats in de plenaire ver-
gadering. Latere vragen gingen dan weer 
over de schade die al dat strooizout had 
teweeggebracht aan de wegbedekking.

De soms erbarmelijke toestand 
van de Vlaamse wegen

De Commisie voor Mobiliteit en Openbare 
Werken verkreeg in primeur een toelich-

ting bij het dertiende ‘Rapport Heleven’. 
Dat rapport over de toestand van het 
Vlaamse wegennet is genoemd naar zijn 
eerste auteur, ir. Lucien Heleven, intus-
sen gepensioneerd. Permanent meet het 
Agentschap Wegen en Verkeer met in-
genieuze toestellen de toestand van het 
wegdek, en van de bevindingen wordt 
jaarlijks een verslag gemaakt. 
 
Op basis van dat verslag stelt het agent-
schap vast dat er een achterstand is in 
het onderhoud van snelwegen en ge-
westwegen. Om die achterstand weg te 
werken is een aanzienlijke toename van 
het budget voor wegenonderhoud nodig, 
hoewel daarvoor in de voorbije jaren al 
veel meer middelen zijn vrijgemaakt. In 
een actualiteitsmotie schaarde het Vlaams 
Parlement zich daarop achter de vraag 
naar meer onderhoudsmiddelen voor het 
Vlaamse wegennet.

Meer middelen nodig voor het onderhoud van de 
Vlaamse wegen

De journaalbeelden waarop enkele mannen met een emmertje warme asfalt en een 
schopje afgrijselijke putten vullen in het wegdek van de drukke E313, staan in het 
collectieve geheugen gegrift. De toestand van het Vlaamse wegennet en de soms 
amateuristische manier van onderhoud en herstel gaven in de Commissie voor Mobiliteit 
en Openbare Werken en in de plenaire vergadering alvast aanleiding tot diverse 
initiatieven van Vlaamse volksvertegenwoordigers.
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Hogeschool of universiteit?

De directe aanleiding voor de oprichting 
van de Commissie ad hoc was de plaats 
die de zogenaamde academiserende op-
leidingen aan de hogescholen moeten 
innemen in het hoger onderwijs. Bij de 
invoering van de bachelor-masterstruc-
tuur in het hoger onderwijs zijn de vroe-
gere opleidingen in twee cycli aan de 
hogescholen – de opleiding tot industrieel 
ingenieur, vertaler/tolk, handelsweten-
schappen… – begonnen aan een traject 
van ‘academisering’, met de bedoeling 
een sterkere band met het wetenschap-
pelijke onderzoek te krijgen. Als deze 
academisering in 2013 voltooid zal zijn, 
zullen de masters van de hogeschool 
evenwaardig zijn aan die van de univer-
siteit. 

Recent hoorde men steeds nadrukkelijker 
de vraag stellen of de hogescholen die 
opleidingen wel verder moeten blijven 
aanbieden. Zou het bijvoorbeeld niet be-
ter zijn om de verantwoordelijkheid over 
deze opleidingen over te dragen aan de 
universiteiten, waar het meeste weten-
schappelijke onderzoek plaatsvindt? 

De Commissie ad hoc breidt haar 
werkgebied uit

De Commissie ad hoc heeft zich bij haar 
werkzaamheden niet beperkt tot de toe-
komst van de academiserende opleidin-
gen van de hogescholen. Zij heeft zich 
ook gebogen over de structuren die het 
hoger onderwijs op langere termijn moet 
aannemen en over de evolutie naar een 
geïntegreerde hogeronderwijsruimte, 
waarin HBO5-Bachelor-Master en docto-
raatsopleidingen een plaats krijgen. Ze 

ging ook in op verwante thema’s als de 
democratisering van het hoger onderwijs, 
de internationalisering en de taalregeling, 
de afstemming van de opleidingen op de 
behoeften van het afnemend werkveld, 
het belang van onderzoek, de specifieke 
positie van het hogere kunstonderwijs, de 
personeelsproblematiek en de financie-
ring.
 
Om over al deze aspecten een visie te 
kunnen formuleren, organiseerde de 
Commissie ad hoc tussen maart en juni 
2010 in totaal dertien hoorzittingen. 
Zowat alle belangrijke actoren uit het 
Vlaamse hoger onderwijs werden uitgeno-
digd: studenten, vertegenwoordigers van 

het personeel, rectoren, associatievoorzit-
ters, adviesraden, wetenschappers, amb-
tenaren, mensen uit het bedrijfsleven, 
onderzoekers… 

Op basis van deze brede input slaagde de 
commissie ad hoc erin om vlak voor het 
zomerreces 2010 de maatschappelijke 
beleidsnota af te ronden en een aantal 
duidelijke beleidsstellingen te formuleren. 
Opmerkelijk hierbij was dat voor deze 
diepgaande operatie een breed parlemen-
tair draagvlak kon worden bereikt, over 
de grens tussen meerderheid en oppositie 
heen. Deze brede parlementaire consen-
sus ligt in het verlengde van de traditie 

De hervorming van het hoger onderwijs

Een brede parlementaire 
consensus ligt in het verlengde 
van de traditie van de grote 
onderwijshervormingen in ons 
land

Op voorstel van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen richtte de plenaire ver-
gadering op 24 februari 2010 een commissie ad hoc hoger onderwijs op. Haar opdracht 
bestond erin een maatschappelijke beleidsnota over het hoger onderwijs in Vlaanderen op 
te stellen, die als basis moest dienen voor een themadebat in de plenaire vergadering. De 
Commissie ad hoc slaagde zeker in haar opzet: ze leverde tegen het zomerreces een nota 
af met daarin een aantal duidelijke beleidsstellingen, een nota die bovendien op een grote 
parlementaire consensus kon rekenen.



42

Jaarverslag 2009 – 2010

43

Jaarverslag 2009 – 2010

van de grote onderwijshervormingen in 
ons land, een traditie die begon met het 
Schoolpact van 1958.

Een specifieke regeling voor het 
hoger kunstonderwijs

Het plenaire themadebat vond plaats op 8 
juli 2010. De besprekingen gebeurden op 
basis van een motie van aanbeveling, die 
uiteindelijk door een overgrote meerder-
heid werd aangenomen. De meeste fracties 
stellen een integratie van de academiseren-
de hogeschoolopleidingen in de universitei-
ten voor, maar ze verbinden daar wel een 
aantal voorwaarden en nuances aan. 

De specifieke regeling voor het hoger 
kunstonderwijs springt hierbij het meest 
in het oog. Voor hogere kunstopleidingen 
moet binnen de hogeschool een aparte 
structuur worden uitgewerkt in de vorm 
van ‘Schools of Arts’, een structuur waar-
aan decretaal bijzondere bevoegdheden 
worden toegekend.
 
Andere opvallende punten in de motie van 
aanbeveling zijn: de bijzondere aandacht 
voor de professionele bachelors (de vroe-
gere graduaten, die niet in deze operatie 
meegenomen worden), het pleidooi voor 
een verhoging van de financiering van het 

hoger onderwijs, voor garanties voor het 
onderwijzend, administratief en technisch 
personeel van de betrokken opleidingen en 
voor de verdere democratisering van het 
hoger onderwijs. Opmerkelijk is ook dat 
een consensus kon worden bereikt over 
een versoepeling van de regeling van het 
taalgebruik in het hoger onderwijs.
 
De Commissie ad hoc geeft in de motie tot 
slot aan dat de decretale basis voor deze 
ingrijpende hervorming er vóór 2012 moet 
komen. De implementatie ervan moet bo-
vendien over verschillende zittingsperiodes 
worden gespreid, waarbij het tijdspad, de 
principebeslissingen en de financierings-
tabel echter van bij het begin bekend zijn.

De uitvoering laat niet op zich 
wachten

De Vlaamse minister van Onderwijs heeft 
intussen schriftelijk aan de parlements-
voorzitter laten weten dat de Vlaamse Re-
gering op 16 juli 2010 beslist heeft zich te 
engageren om de motie van aanbeveling 
uit te voeren. Hiervoor heeft de Vlaamse 
Regering een financieel kader uitgetekend 
tot 2025, waarbij in een bijkomende in-
vestering in het hoger onderwijs voorzien 
wordt van 225,9 miljoen euro.
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Investeren in moderne infrastruc-
tuur

Dat er een inhaalbeweging nodig is voor 
de investeringen in schoolinfrastruc-
tuur, werd al duidelijk tijdens de legisla-
tuur 2004-2009. Op 6 juli 2006 nam het 
Vlaams Parlement het decreet betreffende 
de inhaalbeweging voor schoolinfrastruc-
tuur aan. De bedoeling was om samen 
met een private partner 1 miljard euro te 
investeren in nieuwe schoolinfrastructuur. 
Deze private vennootschap staat in voor 
het ontwerp (design), de bouw (build), de 
financiering (finance) en het onderhoud 
(maintain) van de schoolinfrastructuur, 
kortweg DBFM genoemd. De participerende 
inrichtende machten kunnen gedurende 
dertig jaar over de infrastructuur beschik-
ken en betalen de vennootschap in ruil een 
beschikbaarheidsvergoeding. Op zijn beurt 
ontvangt de inrichtende macht hiervoor 
een toelage van het Agentschap voor Infra-
structuur in het Onderwijs AGIOn.

Het uitblijven van een definitief contract 
riep, net zoals het vorige zittingsjaar, heel 
wat vragen op bij de parlementsleden. Via 
interpellaties, vragen om uitleg en actuele 
vragen vroegen zij herhaaldelijk wanneer 
het contract zou worden ondertekend en 
wanneer men kon starten met de bouw van 
de scholen. Ook de vraag naar de omvang 
van de beschikbaarheidsvergoeding kwam 
geregeld aan bod.

Minister Pascal Smet, bevoegd voor Onder-
wijs, besteedde aandacht aan het probleem 
in zijn beleidsnota. Strategische doelstelling 
8 is ‘investeren in moderne infrastructuur’. 
Tijdens de bespreking van de beleidsnota 
opperde een parlementslid om werk te ma-
ken van een zogenaamde taskforce – met 
gespecialiseerde ambtenaren, experts, ver-
tegenwoordigers van de inrichtende mach-

ten en het ministerie van Financiën – om 
het probleem nog grondiger aan te pakken.

Na de bespreking werd een met redenen 
omklede motie goedgekeurd. Daarin vroeg 
het Vlaams Parlement aan de Vlaamse 
Regering om ‘bijzondere aandacht te be-
steden aan het lenigen van de behoeften 
inzake schoolgebouwen en het wegwerken 
van de wachtlijsten, zonder daarbij het be-
lang van duurzaamheid, toegankelijkheid 
en architecturale kwaliteit uit het oog te 
verliezen.’
 
Capaciteitsproblemen

Naast de problematiek van de scholenbouw 
kwam tijdens de loop van het zittingsjaar 
een ander prangend probleem uitdrukkelijk 
naar voren: het tekort aan plaatsen in de 
scholen in grote steden zoals Antwerpen 
en Brussel als gevolg van de demografi-
sche evolutie. Op 10 maart 2010 hield de 
plenaire vergadering hier een actualiteits-
debat over. Tijdens dit debat, en ook later 
in vragen om uitleg en schriftelijke vragen, 
werden ook de inschrijvingsproblemen aan-
gekaart en de bijhorende specifieke situatie 
van het Nederlandstalige onderwijs in Brus-
sel. 

In zijn antwoord kondigde de minister aan 
dat de zogenaamde 2 kilometerregeling zou 
worden aangepast in het Onderwijsdecreet 
XX. Via het decreet zou ook een centrale 

Nood aan meer en betere schoolgebouwen

Het Vlaams Parlement vraagt 
bijzondere aandacht voor 
het lenigen van de behoeften 
inzake schoolgebouwen en het 
wegwerken van de wachtlijsten

Als er in het beleidsdomein Onderwijs één thema is dat er tijdens het zittingsjaar 2009-
2010 uitsprong, dan is dat zeker het capaciteitsprobleem in de scholen. Vooral de Vlaamse 
kleuter- en basisscholen in de steden kunnen hier niet altijd een antwoord op bieden. Het 
probleem van de verouderde schoolgebouwen die weinig energiezuinig zijn en die drin-
gend aan renovatie toe zijn, hangt hier nauw mee samen.
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cel met een monitoring- en coördinatie-
functie (taskforce) worden opgericht met 
als doel om voor het zomerreces van 2010 
een duidelijke kijk te hebben op de capa-
citeitsproblemen. De minister deed in elk 
geval de belofte dat op 1 september alle 
kinderen naar een school zouden kunnen 
gaan. 

In een actualiteitsmotie vroegen de meer-
derheidsfracties vervolgens uitdrukkelijk 
aan de Vlaamse Regering om voor 1 juli 
2010 een grondige analyse van de proble-
matiek van de capaciteiten van scholen te 
bezorgen. Op 3 juni 2010 lichtte de mi-
nister tijdens een gedachtewisseling over 
de capaciteitsproblematiek in de Com-
missie Onderwijs toe dat op korte termijn 
(september 2010) vooral het probleem 
in Antwerpen nijpend was. Voor de vol-
gende jaren worden bij een ongewijzigd 
beleid ook capaciteitsproblemen verwacht 
in Brussel, Gent, Halle en Vilvoorde. De 
minister kondigde aan dat op langere ter-
mijn ook aan andere steden masterplan-
nen gevraagd zullen worden om een goede 
inschatting te kunnen maken van de no-
dige capaciteit. De commissie sprak met 
de minister af dat er in oktober en maart/
april van elk jaar een voortgangsrapportage 

komt in de commissie.

Extra buget voor extra 
infrastructuur

Tijdens de bespreking van de begrotings-
aanpassing 2010 in de commissie op 27 
mei en 3 juni 2010 kondigde minister Smet 
aan dat in de begroting voor 12 miljoen 
euro extra machtigingskredieten ingeschre-
ven werden voor schoolgebouwen. Deze 
extra machtigingen moeten het gebrek aan 
infrastructuurcapaciteit opvangen. Dit bud-
get zal volgens de effectieve capaciteitspro-
blemen worden herverdeeld.

Bovendien stelde de minister dat de Vlaam-
se Regering door de dringende capaciteits-
problemen in de steden had beslist om een 
nieuwe publiek-private samenwerking op te 
starten, op basis van een evaluatie van de 
huidige DBFM-operatie. Voor die lopende 
operatie werd op 10 juni 2010 de zoge-
naamde ‘financial close’ afgesloten. Dit gaf 
opnieuw aanleiding tot een reeks vragen 
over de beschikbaarheidsvergoeding, de 
nieuwe pps-constructie voor scholenbouw 
en de samenhang tussen de wachtlijst van 
het reguliere systeem en de lijst met DB-
FM-projecten. 
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De complexe Brusselse situatie

In Brussel is het Frans de ‘lingua franca’ 
en toch is het geen stad van Franstaligen. 
In de hoofdstad wonen veel taalgemengde 
gezinnen, terwijl de helft van de bevolking 
van vreemde afkomst is. Voeg daar de in-
stitutionele complexiteit en de afwezigheid 
van een geïntegreerd onderwijsbeleid aan 
toe en je weet: de situatie is complex. 

Over de aanpak van deze complexe situatie 
en de daaruit voortvloeiende problemen in 
het Nederlandstalige onderwijs bestonden 
van bij het begin van het zittingsjaar, bij 
de bespreking van de beleidsnota Brussel, 
meningsverschillen tussen minister Pascal 
Smet bevoegd voor Onderwijs en Brussel, 
en Open Vld en Groen! Hierin kwam weinig 
verandering in de loop van het jaar, zoals 
het actualiteitsdebat op 10 maart 2010 en 
heel wat vragen duidelijk maakten. Eind 
februari vergaderde de Commissie voor 
Onderwijs van het Vlaams Parlement ook 
samen met de Commissie voor Onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
over capaciteit, draagkracht, inschrijvings-
problemen en lerarentekort in het Brusselse 
Nederlandstalige onderwijs.

Een gebrek aan ambitie?

Volgens de beleidsnota van de minister is 
het antwoord op de capaciteitsproblemen 
een ‘gerichte uitbreiding van het onder-
wijsaanbod’. Uitbreiding om de uitbreiding 
zou de kwaliteit volgens hem in het ge-
drang brengen, gezien de grote instroom 
aan anderstaligen in het Nederlandstalige 
onderwijs en de feitelijk vooral Franstalige 
omgeving die Brussel is. Gerichte uitbrei-
ding ziet minister Smet in eerste instantie 
in de Brusselse vijfhoek, aan Molenbeek en 
Schaarbeek, waar zich concentraties be-
vinden van Nederlandstaligen die moeilijk 

een school vinden. Hij opperde ook dat er 
misschien nagedacht moet worden over 
een totaal ander spoor, zoals de ondersteu-
ning van de Franstalige Gemeenschap die 
in Brussel de belangrijkste onderwijsver-
strekker is. Het staat volgens hem in ieder 
geval vast dat een breed overleg over het 
onderwijs in Brussel meer dan nodig is, en 
dit met alle actoren: de VGC, de Franse 
Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest…

 
Het standpunt van de minister veroor-
zaakte grote ongerustheid bij Open Vld en 
Groen! Zij wezen op de grote demografi-
sche groei die op Brussel afkomt en ver-
weten de minister een gebrek aan ambitie. 
Ze waren van oordeel dat de zogenaamde 
Brusselnorm – het voornemen van de 
Vlaamse Regering om met haar beleid 30 
percent van de Brusselaars te bereiken – 
die niet eens gehaald wordt voor onderwijs, 
gewoon overboord werd gegooid en dat de 
minister de hete aardappel naar de Frans-
talige Gemeenschap doorschoof. Door het 
capaciteitsprobleem in Brussel onvoldoende 
aan te pakken verplaatste hij het probleem 
naar de Rand. 

Volgens Groen! leidt niet de anderstaligheid 
maar de sociale achtergrond tot daling van 
de kwaliteit van het onderwijs. Ook Open 
Vld gelooft niet dat een derde Nederlands-
taligen de kritische kwaliteitsgrens is. 

Investeren in het 
Nederlandstalige 
kwaliteitsonderwijs is een 
investering in meer respect voor 
het Nederlands en in de toekomst 
van de stad

Capaciteitsproblemen in het Nederlandstalige 
onderwijs in Brussel: naar een gerichte uitbreiding 
van het onderwijsaanbod?

Dat het Brusselse Nederlandstalige onderwijs met capaciteitsproblemen kampt, daarover 
hebben de media het voorbije jaar meer dan voldoende bericht. Volgens de bevoegde mi-
nister Smet kan een ‘gerichte uitbreiding van het onderwijsaanbod’ een antwoord bieden, 
maar niet alle parlementsleden zijn het daarmee eens. Het leverde het voorbije zittings-
jaar voldoende voer voor boeiende discussies in het Vlaamse halfrond.
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Zullen de ‘echte’ Vlamingen, voor zover die 
nog bestaan, voorrang krijgen in het Ne-
derlandstalige onderwijs? Want dan zal men 
meer scholen moeten sluiten in plaats van 
er bij te bouwen. Investeren in het Neder-
landstalige kwaliteitsonderwijs is een inves-
tering in meer respect voor het Nederlands 
en in de toekomst van de stad.

Voorrang voor Nederlandstalige 
kinderen

De CD&V-fractie steunde het gerichte uit-
breidingsbeleid van minister Smet wel, 
omdat de bevolkingsexplosie nu eenmaal 
te groot is. Ze onderstreepte wel dat het 
onderwijssysteem voor anderstaligen open 
moet blijven. Maar de voorrangsregels 
moeten wijzigen: het kan niet dat Neder-
landstalige kinderen geen plaats vinden 
in het Nederlandstalige onderwijs. Ook 
Vlaams Belang en N-VA willen voorrang 
voor Nederlandstalige kinderen, zonder 
daarbij de deuren te sluiten voor andersta-
ligen. 

Een van de criteria bij de inschrijving in 
het basisonderwijs, namelijk voorrang voor 
kinderen die naar Nederlandstalige kin-
deropvang zijn geweest, had een nefast 
en onbedoeld effect: het leidde ertoe dat 
Nederlandstalige kinderen in een aantal 
Nederlandstalige scholen uit de boot vielen. 
Dat incident voedde vanzelfsprekend de 
discussie over het capaciteitsprobleem, en 

zette ook het aanbodtekort in de kinderop-
vang in de schijnwerpers.

September 2010:
al 394 kinderen extra

De discussie laaide weer in alle hevigheid 
op naar aanleiding van een interview van 
de minister in De Morgen van 24 maart, 
waarin hij Brussel een Franstalige stad 
genoemd zou hebben. In zijn antwoord op 
vragen om uitleg hierover zette de minis-
ter een en ander recht. Hij herhaalde dat 
anderstalige kinderen welkom blijven in 
het Nederlandstalige onderwijs, maar dat 
het wenselijk is dat er ook voldoende Ne-
derlandstaligen aanwezig zijn. Nederlands-
talige ouders moeten zekerheid hebben 
dat hun kinderen naar het Nederlandsta-
lige onderwijs in Brussel kunnen gaan. Hij 
benadrukte dat de Vlaamse Gemeenschap 
samen met de Franse Gemeenschap haar 
verantwoordelijkheid moet opnemen.
 
Op de gedachtewisseling op 3 juni 2010 
in de Commissie voor Onderwijs over de 
capaciteitsproblematiek in het onderwijs, 
deelde de minister mee dat een uitbrei-
ding voor Brussel allicht tegen januari 
2011 klaar zal zijn. Dit is het resultaat 
van de samenwerking tussen de Vlaamse 
Gemeenschap, de VGC en de onderwijs-
verstrekkers. In september slaagden de 
Nederlandstalige scholen erin om reeds 
394 kinderen extra op te nemen.
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Kinderopvang was zoals gezegd dus een 
prominent thema tijdens de commissiever-
gaderingen. Zo leidden een aantal voorval-
len in de sector van de kinderopvang ertoe 
dat aan het begin van het zittingsjaar de 
inspectie van de kinderopvang en de klach-
tenregeling bij Kind en Gezin prominent op 
de agenda stonden. Een ander onderwerp 
dat gedurende het hele zittingsjaar gere-
geld aan bod kwam, was het aantal plaat-
sen in de kinderopvang, met bijzondere 
aandacht voor de situatie in de steden en 
voor alleenstaande ouders. In het debat 
ging veel aandacht naar zowel de betaal-
baarheid van de opvang voor ouders en 
overheid, als naar de kwaliteit van de op-
vangplaatsen.

 
De commissie boog zich eveneens over het 
gebruik van dienstencheques voor aanvul-
lende opvangbehoeften, over de centra 
voor kinderopvang en het statuut van de 
onthaalouder. Na de toelichting van het 
voorstel van resolutie over het toekennen 
van een volwaardig statuut van werknemer 
aan de onthaalouder, werd een hoorzitting 
georganiseerd waarop onder meer diensten 
voor onthaalouders en vakbondsorganisa-
ties werden gehoord.

De oppositie verweet de minister aan een 
aankondigingspolitiek te doen en hekelde 
het uitblijven van de aangekondigde vi-
sietekst over kinderopvang. Sommige 
parlementsleden meenden dat de Vlaamse 
kinderpremie een verkeerde politieke keuze 

was in tijden van budgettaire schaarse en 
groeiende armoede, maar de minister bleef 
erbij dat hij niets aangekondigd had wat al 
niet in beleidsdocumenten en discussies in 
de commissie aan bod was gekomen.

Visienota voorschoolse opvang

De commissie rondde haar zittingsjaar af 
met een gedachtewisseling over de Visie-
nota decreet kinderopvang. De visienota 
geeft aan welke thema’s behandeld zullen 
worden in het toekomstige kaderdecreet op 
de voorschoolse kinderopvang. De minister 
lichtte de nota toe en ging in op thema’s 
als het recht op kinderopvang, het vergun-
ningenbeleid, het lokaal loket en de finan-
ciering en betaalbaarheid van de opvang. 
Tijdens de gedachtewisseling ging de com-
missie dieper in op de specifieke situatie in 
Brussel, de rol en de plaats van het lokaal 
loket en de koppeling tussen aanbod en na-
taliteit. Een ander belangrijk discussiepunt 
was het evenwicht tussen het streven naar 
een leefbare situatie voor de initiatiefne-
mers, terwijl kinderopvang voor ouders en 
overheid wel betaalbaar moet blijven.

Een Vlaamse kinderbijslagpremie: luxe of nood-
zaak?

De Plopsalandverklaring

Minister voor Gezin, Jo Vandeurzen, 
legde op de jaarlijkse gezinsdag van 
CD&V in maart 2010 een verklaring 
af over de extra investeringen in kin-
deropvang en de manier waarop een 
Vlaamse kinderbijslagpremie zou wor-
den ingevoerd. Die verklaring – die 
door sommigen al snel bestempeld 
werd als de Plopsalandverklaring – 
gaf aanleiding tot een zeldzame inter-
pellatie in de plenaire vergadering.

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid heeft kinderopvang 
het voorbije zittingsjaar geregeld op haar agenda gezet. Van de inspectie van de kinder-
opvang en het gebrek aan plaatsen tot het statuut van de onthaalouder en de organisatie 
van de voorschoolse opvang: aan thema’s geen gebrek. De aankondiging van een Vlaam-
se kinderbijslagpremie in maart 2010 was koren op de molen van de oppositie, die de mi-
nister verweet aan aankondigingspolitiek te doen.

De oppositie verweet de minister 
aan een aankondigingspolitiek te 
doen
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Het is de ambitie om tegen 2020 twee 
grote doelstellingen te realiseren. De eerste 
doelstelling is een garantie op zorg voor 
de zwaarste zorgbehoevenden en voor de 
personen met een handicap met de groot-
ste ondersteuningsnood onder de vorm van 
zorg, assistentie in natura of in contanten. 
De tweede doelstelling is dat geïnformeerde 
gebruikers genieten van vraaggestuurde 
zorg en assistentie in een inclusieve samen-
leving.

Tijdens de behandeling in commissie bena-
drukten de commissieleden dat de volledige 
sector de visie achter de conceptnota moet 
dragen. Ze drongen erop aan om het begrip 
‘zorggarantie’ duidelijk uit te werken en for-

muleerden ineens ook enkele bedenkingen 
over de juridische afdwingbaarheid van het 
begrip.

Tijdens de gedachtewisseling werden vragen 
gesteld over de toekomst van het persoon-
lijke-assistentiebudget en het persoonsge-
bonden budget. Ook de werkgelegenheid in 
de sector kwam aan bod. De minister werd 
gevraagd om snel duidelijkheid te schep-
pen over de budgettaire implicaties van het 
meerjarenplan. De commissie waarschuwde 
ook voor het gebruik van nieuwe termen in 
de conceptnota: deze brengen de transpa-
rantie van het beleid immers in gevaar. 
 
Het experiment met het persoonsgebon-
den budget maakte eerder trouwens al het 
voorwerp uit van verschillende discussies. 
De schaalgrootte was daarbij een belang-
rijk aandachtspunt. De halfjaarlijkse cijfer-
gegevens van de Centrale Registratie van 
Zorgvragen gaven zelfs aanleiding tot een 
plenair debat over de wachtlijsten in de ge-
handicaptensector. 

Personen met een handicap

Op 29 juni 2010 wisselde de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoe-
debeleid van gedachten met minister Jo Vandeurzen over zijn conceptnota ‘Perspectief 
2020. Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap’, dat als voorbereiding 
geldt op het meerjarenplan dat start vanaf 2011.

De commissie waarschuwde voor 
het gebruik van nieuwe termen in 
de conceptnota
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Vlabinvest-woningen zijn geen 
sociale woningen

De vraag of de woningen die het Vlabin-
vestfonds aankoopt, meetellen voor het 
‘bindend sociaal objectief’ zorgde het voor-
bije zittingsjaar voor heel wat discussies. 
Met dit objectief verplicht het Grond- en 
Pandendecreet de Vlaamse gemeenten om 
op hun grondgebied een bepaald percen-
tage aan sociale woningen te realiseren. 
 
Het antwoord op deze vraag is neen, toch 
volgens de Vlaamse Regering: in de Com-
missie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en 
Energie maakte minister Ingrid Lieten op 
15 oktober 2009 duidelijk dat Vlabinvest-
woningen niet meetellen, omdat de behoef-
te aan deze woningen bovenop de behoefte 
aan reguliere sociale woningen komt. Op 
25 maart 2010 bevestigde minister Van 
den Bossche dat het hier om een bewuste 
keuze van de regering gaat. Zo worden er 
hogere inkomensgrenzen gehanteerd voor 
Vlabinvest-woningen, en de traditionele 
doelgroep van sociale woningen mag daar 
niet het slachtoffer van worden.

Wonen in eigen streek

Ook de decretale bepalingen over wonen 
in eigen streek riepen tal van vragen op 
bij de parlementsleden. Minister Freya Van 
den Bossche verklaarde in de commissie 
dat openbare verkopen niet onder de be-
palingen van wonen in eigen streek vallen. 
Op de vraag of het wonen in eigen streek 
enkel betrekking heeft op nog aan te snij-
den woonuitbreidingsgebieden, of ook op 
huizen die in bestaande woonuitbreidings-
gebieden staan, antwoordde ze dan weer 
in de plenaire vergadering van 3 maart 

Hoge vastgoedprijzen in Vlaams-Brabant vragen 
eigen aanpak

Nergens zijn de vastgoedprijzen zo hoog als in de Vlaamse Rand rond Brussel, meteen 
ook de reden waarom de provincie Vlaams-Brabant zoveel aandacht krijgt in het Vlaamse 
woonbeleid. Heel wat inwoners staan immers onder grote druk om uit hun regio te ver-
huizen. Beleidsinstrumenten om hieraan tegemoet te komen zijn het investeringsfonds 
Vlabinvest en sinds het einde van de vorige regeerperiode het Grond- en Pandendecreet 
van 2009. Dit decreet bevat een reeks bepalingen over het wonen in eigen streek die 
weliswaar niet specifiek gelden voor Vlaams-Brabant, maar wel vooral in deze context ter 
sprake komen.

dat het Grond- en Pandendecreet nooit de 
intentie had deze bepaling te doen gelden 
voor dit laatste type woningen, maar dat 
het decreet zo wel kan worden geïnterpre-
teerd. 
 
De meerderheid diende dan een voorstel 
van decreet in om onder meer dit aspect 
van het Grond- en Pandendecreet te wij-
zigen. In de commissie van 10 juni 2010 
beschreef de eerste indiener het voorstel 
van decreet als een noodzakelijke juridisch-
technische correctie van het brondecreet, 
waarvan alle meerderheidfracties het nut 
bevestigden. De Groen!-fractie betuigde 
haar steun aan het voorstel, onder andere 
om de sociale dimensie van het wonen in 
eigen streek, al specificeerde ze dat voor 
haar het begrip ‘integratie’ moeilijk ligt. 
Tussen CD&V en UF ontstond een discussie 
over de toepasbaarheid van het wonen in 
eigen streek op extra bouwlagen bovenop 
bestaande woningen. 
 
Voor de stemming stelden de vertegen-
woordigers van Vlaams Belang en UF voor 
om het advies van de Raad van State in te 
winnen, omdat ze zowel het brondecreet 
als het reparatiedecreet haastig en onzorg-
vuldig wetgevend werk vonden. De com-
missie wees deze procedure echter van de 
hand en keurde het voorstel van decreet 
goed. In de plenaire vergadering van 30 
juni 2010 betuigden de leden van de meer-
derheid, Open Vld en Groen! hun steun 
aan dit voorstel van decreet, al had deze 
laatste fractie bedenkingen bij de juridische 
toepasbaarheid van het brondecreet. De 
Lijst Dedeckerfractie noemde het wonen 
in eigen streek een uitholling van het ei-
gendomsrecht en de manifestatie van een 
kerktorenmentaliteit. 
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Zowel de Commissie voor Welzijn, Volks-
gezondheid, Gezin en Armoedebeleid als 
de plenaire vergadering heeft daarom het 
voorbije zittingsjaar veel aandacht besteed 
aan de bestrijding van armoede. Als ver-
klaring voor de toename van de armoede 
verwezen de leden onder meer naar de 
hoge huurprijzen en de hoge energiefactu-
ren, die mee een gevolg zijn van de stren-
ge winter 2009-2010.

Europese afspraken zijn nodig

De Vlaamse prioriteiten op dit gebied zijn 
kinderarmoede, dak- en thuisloosheid, het 
optrekken van de laagste inkomens en het 

Armoede neemt toe

2010 is het Europese Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Want dat 
er wel degelijk werk aan de winkel is, maken de cijfers duidelijk: het aantal mensen dat 
onder de armoedegrens terechtkomt of dreigt terecht te komen, neemt nog steeds toe. 
Ook het Vlaams Parlement is zich hiervan bewust.

verhogen van de beleidsparticipatie van 
mensen in armoede. Tijdens de gedachte-
wisseling met minister van Armoedebe-
strijding Ingrid Lieten over de prioriteiten 
van het Europese voorzitterschap drong de 
commissie ook aan op dwingende maat-
regelen en doelstellingen op Europees ni-
veau. 

De commissie vroeg het Kinderrechten-
commissariaat bovendien om een advies 
over kinderarmoede. Op 22 juni 2010 wis-
selden ze van gedachten over dit ‘Advies 
over armoede en sociale uitsluiting. Visie 
en voorstellen vanuit een kinderrechten-
perspectief’.
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De oprichting van een Vlaams Energiebedrijf werd in het Vlaams regeerakkoord opgeno-
men als een prioritaire doelstelling. Minister voor Overheidsbedrijven Ingrid Lieten kon-
digde op 1 juli 2010 in de commissie aan dat de Vlaamse Regering zo snel mogelijk werk 
zal maken van de juridische oprichting en dat ze een bedrijfsstructuur en businessplan zal 
uitwerken.

In het afgelopen zittingsjaar diende de 
Vlaamse Regering bij het Vlaams Parle-
ment nog geen initiatief in over het Vlaams 
Energiebedrijf. Minister Ingrid Lieten, die 
bevoegd is voor het op te richten Vlaams 
Energiebedrijf, kondigde op 1 juli 2010 in 
de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk 
Beleid en Energie wel aan dat de Vlaamse 
Regering zo snel mogelijk alle juridische 
stappen zal zetten.

Het is volgens de minister nog te vroeg om 
al concrete projecten te plannen, maar ze 
wees wel al op de algemene doelstellingen 
van het nieuwe Energiebedrijf. Het bedrijf 
wil zorgen voor duurzame energieproductie 
en energiediensten in Vlaanderen, door te 
investeren in hernieuwbare en decentrale 
energieproductie, en in innovatieve energie-
technologieën en -systemen. De commis-
sie wees een voorstel van resolutie van het 
Vlaams Belang af dat onder meer tot doel 
had om het Vlaams Energiebedrijf kernener-
gie te laten produceren. 

Hoe bereidt Vlaanderen zich voor 
op de olie- en gaspiek?

Doorheen het parlementaire jaar 2009-
2010 stelden leden van zowel oppositie als 
meerderheid heel wat vragen om uitleg aan 
minister voor Energiebeleid Freya Van den 
Bossche. Duurzaam energiebeleid, slimme 
energiemeters, warmtekrachtkoppeling, 
fotovoltaïsche cellen, windenergie, onder-
waterturbines, groenestroomcertificaten, 

De ontginbare hoeveelheden 
aardolie en aardgas zullen in een 
niet zo verre toekomst over hun 
hoogtepunt heen geraken

Nog even wachten op het Vlaams Energiebedrijf

dakisolatie en de federale kernuitstap: het 
kwam allemaal aan bod. Het Vlaams Parle-
ment schotelde de Vlaamse Regering ook de 
vraag voor hoe ze zich zal voorbereiden op 
de komende olie- en gaspiek.

De commissie nam over een aantal thema’s 
een unaniem standpunt in. Zo nam ze via 
een voorstel van resolutie eenparig stelling 
in over het federale koninklijk besluit dat 
netbeheerders toestaat om injectietarieven 
aan te rekenen voor de stroom die decen-
traal op het elektriciteitsnet terechtkomt. De 
commissie maakte duidelijk dat deze maat-
regel in conflict is met het Vlaamse beleid 
om hernieuwbare energie en kwalitatieve 
warmtekrachtkoppeling te stimuleren. De 
plenaire vergadering van 17 maart keurde 
dit voorstel van resolutie eenparig goed. 

Op het einde van het zittingsjaar keurden de 
commissie en de plenaire vergadering ook 
unaniem een voorstel van resolutie goed dat 
de Vlaamse Regering vraagt om zich goed 
voor te bereiden op de olie- en gaspiek. De 
ontginbare hoeveelheden aardolie en aard-
gas zullen in een niet zo verre toekomst 
immers over hun hoogtepunt heen geraken 
en daarna alleen nog afnemen. De resolutie 
vraagt de regering om de gevolgen hiervan 
uit te rekenen en het huidige energiebeleid 
eventueel bij te sturen. Buffers moeten ver-
hinderen dat ons energieverbruik tegen
de limiet aanleunt en dat onze energie-
zekerheid bij een lager aanbod meteen in 
het gedrang komt. 

Daarnaast vraagt de resolutie dat de Vlaam-
se Regering gebruikmaakt van het Europese 
voorzitterschap om dit probleem op de Eu-
ropese agenda te plaatsen. Ten slotte krijgt 
de Vlaamse Regering de opdracht om werk 
te blijven maken van de verbetering van de 
energie-efficiëntie en -zuinigheid van wonin-
gen.
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De partnerschapsovereenkomst 
met het Caraïbische gebied

De Economische Partnerschapsovereen-
komst  – beter bekend onder het Engelse 
letterwoord ‘EPA’ – tussen de Europese 
Unie en de landen van het Caraïbische 
gebied (of de Cariforum-groep) ontleent 
haar belang aan het feit dat ze de eerste is 
van een reeks overeenkomsten die Europa 
wenst af te sluiten met zes regionale lan-
dengroepen binnen de ACS-partners – ACS 
staat daarbij voor Afrika, Caraïben, Stille 
Oceaan. 

Die nieuwe akkoorden zijn noodzakelijk 
omdat het systeem van handelspreferen-
ties die deze ACS-staten al decennialang 
genieten in hun handelsbetrekkingen met 
Europa, niet aangepast is aan de noden 
van de tijd en vooral ook niet meer com-
patibel is met de regels van de Wereldhan-
delsorganisatie. Het Verdrag van Cotonou 
– het basisverdrag voor de betrekkingen 
tussen de Europese Unie en haar ACS-
partners – bepaalde daarom dat Europa 
tot nieuwe akkoorden moet komen met 
de regionale groeperingen binnen de ACS-
gemeenschap. 

Deze ‘EPA’s’ hebben een dubbel karakter: 
het zijn in essentie (vrij)handelsakkoor-
den, maar bevatten door de begeleidende 
maatregelen, overgangstermijnen en uit-
zonderingsbepalingen ook een sterke ont-
wikkelingsdimensie.

Het hoeft niet te verbazen dat niet elk 
van de betrokken regionale groeperingen 
even enthousiast is over de overgang van 
een systeem van eenzijdige handelspre-
ferenties en ontwikkelingssamenwerking 
naar een systeem van het stimuleren van 
ontwikkeling en regionale economische 
integratie door – deels asymmetrische – 
vrijhandel. Deze onzekerheid, die ook in 
de wereld van de ontwikkelingsorganisa-

ties voor de nodige onrust zorgt, stimu-
leerde het debat in de Commissie voor 
Buitenlands Beleid, Europese Aangelegen-
heden en Internationale Samenwerking in 
niet geringe mate mee.

Het vernieuwde Beneluxverdrag

Na een halve eeuw is de Benelux aan 
modernisering toe, zeker als men weet 
dat vrijwel al zijn initiële basisfuncties 
ondertussen zijn overgenomen door de 
Europese Unie. De Benelux was hier zelf 
het voorbije anderhalve decennium aan te-
gemoetgekomen door de facto allerhande 
nieuwe taken op zich te nemen. Daardoor 
slaagde hij er ook in om zijn functie van 
regionaal integratielaboratorium binnen de 
Europese ruimte te behouden. Het Verdrag 
betreffende de Werking van de Europese 
Unie geeft de Beneluxsamenwerking dan 
ook – als enige – formeel de ruimte om 
integratie-initiatieven te nemen die verder 
gaan dan in het kader van de Europese 
Unie voorzien is. 

Door dit alles was het logisch dat het nieu-
we Beneluxverdrag het karakter van een 
ruim kaderakkoord zou krijgen. De Be-
nelux wordt daardoor in essentie – naast 
zijn klassieke, maar informele functie van 
politiek overlegforum van de drie partners 
binnen de bredere Europese Unie – een 
vehikel dat allerhande vormen van grens-
overschrijdende samenwerking moet fa-
ciliteren, ook voor de buurregio’s van de 
Benelux, zoals Noordrijn-Westfalen.

Belangrijk is dat het Beneluxverdrag nu 
ook ten volle de nieuwe Belgische insti-
tutionele realiteit erkent. Op de Benelux-
agenda staan nu nog de onderhandelingen 
over een nieuw samengesteld en gerevita-
liseerd Beneluxparlement. Dat de Vlaamse 
Regering het Vlaams Parlement bij deze 
onderhandelingen wenst te betrekken, is 
trouwens uniek. 

Regionale integratie: de Economische 
Partnerschapsovereenkomst met de landen 
van het Caraïbische gebied en het venieuwde 
Beneluxverdrag

Het Vlaams Parlement behandelde twee belangrijke dossiers voor de regionale integratie: 
de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de landen van het Caraïbische gebied 
en de Europese Unie enerzijds, en de vernieuwe Beneluxovereenkomst anderzijds.
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Geen marmeren tegels

De hervorming bestond uit twee grote 
maatregelen. De premie werd verlaagd van 
30 naar 20 percent, behalve voor de doel-
groep uit de lagere inkomenscategorie. En 
de renovaties werden beperkt tot werken 
die de basiskwaliteit van de woning verbe-
teren.  
 
In de plenaire vergadering van 7 oktober 
2009 verweet de Open Vld-fractie minister 
Van den Bossche dat deze in haar commu-
nicatie een karikatuur had gemaakt van de 
oorspronkelijke premie door te verwijzen 
naar luxe-ingrepen als marmeren tegels. 
De fractie vroeg ook meer uitleg over de 
timing en aard van de hervorming.

Minister Ingrid Lieten, die gedurende en-
kele maanden instond voor de bevoegdhe-
den van minister Van den Bossche, wees in 
haar antwoord op het risico van een bud-
gettaire ontsporing. Ze maakte duidelijk 
dat het oorspronkelijke systeem wel dege-
lijk bepaalde luxe-ingrepen betoelaagde. 

De CD&V-fractie betreurde het uitblijven 
van overgangsbepalingen. Ook leden van 
alle andere fracties mengden zich in het 
debat, waarop de plenaire vergadering 
besliste om in de Commissie voor Woonbe-
leid, Stedelijk Beleid en Energie dieper op 
het onderwerp in te gaan.

De premie blijft wel bestaan

Op 12 en 19 november 2009 behandelde 
de commissie dit onderwerp voor het eerst, 
dit naar aanleiding van de begrotingsde-
batten. Minister Van den Bossche poneerde 
dat ze bij haar aantreden was geconfron-
teerd met een structurele onderbegroting 
van de renovatiepremie, die zo urgent was 

dat de premie zelf in het gedrang kwam. 
De Vlaamse Regering had het budget in 
de opeenvolgende begrotingscontroles 
nochtans stelselmatig verhoogd, maar dan 
nog bleek een hervorming onvermijdelijk. 
Een langere overgangsperiode achtte de 
minister niet haalbaar, aangezien dit voor 
een onbetaalbare stormloop van aanvragen 
onder het oude stelsel zou zorgen. 

De CD&V-fractie betreurde dat een van 
de weinige steunmaatregels waarvoor ook 
tweeverdieners met een eigen woning in 
aanmerking komen, zo plots werd geredu-
ceerd. De N-VA-fractie stelde voor om er 
met een langere indieningstermijn voor te 
zorgen dat meer gezinnen de kans kregen 
om de maximumpremie van 10.000 euro 
te innen. De sp.a vroeg dan weer begrip 
voor de handelswijze van minister Van den 
Bossche, die ze een onvermijdelijke reactie 
noemde op een flagrante onderbudgette-
ring door de vorige minister.  

Slecht ombudsrapport

Ook het leeuwendeel van de bespreking 
van het Jaarrapport 2009 van de Vlaamse 
Ombudsdienst ging over de renovatiepre-
mie. De Vlaamse Ombudsman noemde 
het dossier een case die in elk handboek 
van ombudswerk zou thuishoren, en dan 
niet meteen als goed voorbeeld: door de 
slechte communicatie, een slechte budget-
taire inschatting en een onmiddellijke ver-

De hervorming van de renovatiepremie

In oktober 2009 kondigde minister voor Wonen Freya Van den Bossche een hervorming 
van de renovatiepremie aan. Deze premie maakt het mogelijk voor huiseigenaars met een 
klein tot middelgroot inkomen om een deel van de renovatiekosten aan hun woning te 
recupereren. De maatregel, die nog uit de vorige regeerperiode dateert, kende zo’n succes 
dat een budgettaire ontsporing dreigde. De recente hervorming, die de premie in heel wat 
gevallen heeft beperkt, leidde tot heel wat protest bij parlementsleden en burgers.

De renovatiepremie, die nog uit 
de vorige regeerperiode dateert, 
kende zo’n succes dat een 
budgettaire ontsporing dreigde
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strenging zonder overgang. De bevoegde 
administratie bleek zelfs niet in staat om te 
antwoorden op de vraag wanneer de maat-
regel precies van kracht werd. Mensen die 
terecht op een premie rekenden, zagen die 
premie plots in omvang afnemen. Dit alles 
leidde tot een vertrouwensbreuk tussen 
overheid en burger, aldus de ombudsman. 

Minister Lieten herhaalde de stelling van 
minister Van den Bossche dat er geen an-
dere optie was dan de hervorming vrijwel 
onmiddellijk door te voeren. De minister 
betwistte wel dat de communicatie niet 
duidelijk was geweest. Tot slot drukte de 
meerderheid haar tevredenheid uit over 
het voortbestaan van de renovatiepremie.
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Een relanceplan voor de economie

De Vlaamse Regering nam in de beleids-
nota Economie een duidelijke positie in: 
het DNA van de Vlaamse economie moet 
worden gewijzigd. Het hele Vlaamse eco-
nomische weefsel moet transformeren in 
een op duurzaamheid gestoelde, innova-
tieve economie. De parlementaire debat-
ten gingen voor een groot deel over die 
transformatie.

Begin december 2009 kondigde de 
Vlaamse Regering al een relanceplan aan, 
waarover op 2 december 2009 een actua-
liteitsdebat werd gehouden. Dit plan hield 
in dat 800 miljoen euro via overheids-
investeringen in de Vlaamse economie 
zou worden geïnjecteerd, een bedrag dat 
evenredig zou worden verdeeld over het 
Vlaamse energiebedrijf, innovatie en eco-
nomie via kapitaalinvesteringen, investe-
ringen in de infrastructuur en het Medisch 
Centrum Vlaanderen.

Het budget wordt bijgestuurd

De oppositie bekritiseerde het relanceplan 
tijdens het actualiteitsdebat en tijdens de 
begrotingsbesprekingen in de Commis-
sie voor Economie. Ze merkte op dat het 
vooropgestelde bedrag niet terug te vin-
den was in de begroting en dat het groten-
deels om geleend geld zou gaan, waardoor 
de overheidschuld sterk zou toenemen. Ze 
uitte ook kritiek op het ontbreken van een 
duidelijk overzicht van wat de Vlaamse 
Regering concreet van plan was. 

Bovendien strookten de opties van het 
relanceplan volgens de oppositie niet met 
de lineaire besparingen in het wetenschap-

pelijke onderzoek: de transformatie naar 
een innovatiegedreven economie vraagt 
verregaande investeringen van de over-
heid in wetenschap en innovatie, en het 
budget hiervoor werd in de oorspronke-
lijke begroting net verminderd. Van alle 
oppositiebanken kwam hier zware kritiek 
op bij de begrotingsbesprekingen, zeker 
nadat ook het Rekenhof had becijferd dat 
de middelen voor wetenschap en innova-
tie niet zouden volstaan om de financiële 
verplichtingen van de Vlaamse overheid na 
te komen. Bij de begrotingscontrole in mei 
2010 werd de begroting voor wetenschap 
en innovatie daarom met het oog op het 
relanceplan bijgestuurd.

Voorstelling van een concreet 
Werkgelegenheids- en 
Investeringsplan

Na de aankondiging van het relanceplan 
onderhandelde de Vlaamse Regering met 
de sociale partners over een concreet 
Vlaams Werkgelegenheids- en Investe-
ringsplan (WIP). Op 18 december 2009 
kwamen zij tot een sociaal akkoord. Op 6 
januari 2010 werd hier een plenair actu-
aliteitsdebat aan gewijd, dat resulteerde 
in het aannemen van een motie. Tijdens 
dit debat stelde de oppositie dat aan het 
eigenlijke investeringsplan geen kosten-
plaatje verbonden was. Ook de kritiek op 
het verlagen van de budgetten voor we-
tenschap en innovatie kwam weer aan de 
oppervlakte.

Het WIP heeft een dubbele doelstelling: 
investeren in de transformatie van de 
Vlaamse economie en het aanpassen van 
de arbeidsmarkt aan deze transformatie. 
Het plan werkt zowel op korte als op lange 

Een relanceplan voor de slabakkende economie

De financiële en economische crisis heeft sinds de tweede helft van 2008 ook in Vlaan-
deren diepe sporen nagelaten. De gevolgen en aanpak hiervan bleven dit jaar een rode 
draad doorheen de debatten in de Commissie voor Economie. De tekenen van heropleving 
van de economie die hier en daar te bespeuren zijn, mogen voor sommigen dan wel de 
aanleiding zijn om te denken dat het ergste achter de rug is, maar dat is zeker niet de 
opinie van de Vlaamse Regering. Minister-president Kris Peeters, ook bevoegd voor eco-
nomie, blijft hameren op het in stand houden van de ‘sense of urgency’. Er is met andere 
woorden werk aan de winkel.
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termijn, en gaat over overheidsinvesterin-
gen in onder andere verkeersinfrastruc-
tuur, scholen, zorginfrastructuur, toerisme, 
een groenere economie – zoals een slim 
elektriciteitsnetwerk – en een beter inves-
teringsklimaat. Zogenaamde innovatie-
regiegroepen moeten deze transformatie 
in de speerpuntsectoren vormgeven. 

Op 5 februari 2010 vond een Staten-
Generaal van de industrie plaats waar 
met deze sectoren werd overlegd over de 
wijze waarop de transformatie in de ko-
mende tien jaar realiteit kan worden. Een 
Transformatiefonds zou over 500 miljoen 
euro middelen beschikken, waarvan 200 
miljoen euro uit de Vlaamse begroting. 
Dat fonds dient voor de financiering van 
grootschalige projecten in de verschillende 
economische sectoren die naar innovatieve 
doorbraken kunnen leiden. 

De activering van 50-plussers

Het onderdeel werkgelegenheid van het 
plan spitst zich toe op jobbehoud, de in-
dividuele begeleiding van werkzoekenden 
en competentieversterking. Voor het luik 
werkgelegenheid werd in elk geval 70 
miljoen euro uitgetrokken. In het actua-
liteitsdebat over het WIP kwam vooral de 
activering van 50-plussers op de arbeids-
markt uitgebreid aan bod. De oppositie 
verweet de regering daar niet voldoende 
voor te doen, wat door de woordvoerders 
van de meerderheidspartijen meteen met 
klem werd tegengesproken. 

Het werkgelegenheidsluik van het WIP 
werd voor een eerste keer geëvalueerd op 
24 juni 2010, tijdens een bespreking in 
de Commissie voor Economie met Vlaams 
minister van Werk Muyters. Tijdens dat 
commissiedebat kwamen het doelgroe-
penbeleid, de opleidingscapaciteit van de 
VDAB, het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 
(POP), de sectorconvenanten over de com-
petentieontwikkeling en het maatpakbeleid 
voor activering van werkzoekenden aan 
bod. Weer uitten de commissieleden hun 

bezorgdheid om de positie van 50-plussers 
op de arbeidsmarkt.

Extra investeringen in een 
krimpbegroting: een contradictie 
of een mogelijkheid?

Op 17 maart 2010 was er opnieuw een 
actualiteitsdebat over het investeringsbe-
leid van de Vlaamse Regering en de trans-
formatie van de industrie. Dit keer was het 
discussiepunt het geld dat nodig was voor 
scholenbouw, het herstel van de wegenin-
frastructuur na de strenge winter en de 
werking van het Transformatiefonds. Het 
debat ging voornamelijk over de vraag hoe 
de overheid dringende investeringen kan 
financieren binnen een krimpbegroting. 
Over het Transformatiefonds, een belang-
rijk instrument dat door het WIP werd 
geïntroduceerd, werden later nog vragen 
gesteld in de Commissie voor Economie.

Ook de kritiek op het verlagen 
van de budgetten voor 
wetenschap en innovatie kwam 
weer aan de oppervlakte
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Opel: een overheidsgarantie van 
300 miljoen euro

Op 17 februari 2009 kondigde General Mo-
tors aan dat het concern buiten de Verenig-
de Staten 26.000 banen zou schrappen. 
Het bedrijf zette zijn Europese Opel-vesti-
gingen, waaronder die in Antwerpen, in de 
etalage. Lange tijd was er sprake van dat 
het Canadees-Oostenrijkse bedrijf Magna 
Opel zou overnemen, maar één ding was 
duidelijk: de toekomst van de fabriek in 
Antwerpen was onzeker. 

Het Opel-dossier kwam nog voor de start 
van het parlementaire jaar op 22 septem-
ber 2009 ter sprake in de Commissie ad 
hoc, die dossiers afhandelde in afwachting 
van de start van de nieuwe vakcommis-
sies. Omdat het op dat ogenblik niet meer 
zeker was dat Opel door het Canadees-
Oostenrijkse Magna-concern zou worden 
overgenomen, waren velen ervan overtuigd 
dat de sluiting van de fabriek in Antwerpen 
onafwendbaar was. Zij maakten van het 
debat gebruik om vragen te stellen over 
de reconversie van de hele sector en de 
inspanningen van de overheid op het vlak 
van innovatie, zoals de ontwikkeling van de 
elektrische auto. Ze gingen ook in op de rol 
van Europa in het automobieldossier en op 
de toepassing van Europese regels inzake 
overheidssteun. De minister-president kon-
digde aan dat de Vlaamse overheid voor 
300 miljoen euro garant zou staan om de 
Antwerpse Opel-fabriek open te houden. 

Sluiting of overname?

Van bij het begin drong de oppositie erop 
aan dat de Vlaamse Regering ook een ‘plan 
B’ zou ontwikkelen voor het geval Opel Ant-
werpen zou worden gesloten. De regering 
wees dat steeds af: ze redeneerde dat het 

uitwerken van een plan B ervoor zou zor-
gen dat de fabriek in Antwerpen zeker werd 
gesloten. In latere debatten kwam dat dis-
cussiepunt voortdurend terug. De Vlaamse 
Regering, daarin door alle meerderheids-
partijen bijgetreden, koos er echter voor 
om ‘maximale inspanningen te leveren om 
Opel Antwerpen open te houden’. 
 
Na de start van het parlementaire jaar 
volgde zowel de Commissie voor Economie 
als de plenaire vergadering de verdere ont-
wikkelingen van nabij op. Begin november 
2009 kondigde GM aan Opel niet te verko-
pen, maar er gingen geruchten dat er 2000 
banen zouden sneuvelen in Antwerpen. 
Dat betekende de virtuele sluiting van Opel 
Antwerpen. Tijdens het actualiteitsdebat 
op 25 november 2009 stelde de minister-
president heel krachtig zich niet te zullen 
neerleggen bij een sluiting. Naast de 300 
miljoen euro overheidswaarborg stelde hij 
ook de aankoop van bedrijfsterreinen voor 
200 miljoen euro in een ‘sale en rent back’-
operatie in het vooruitzicht. De Commissie 
voor Economie hield over het onderwerp op 
3 december een aansluitende gedachtewis-
seling. 

Toen GM na nieuwjaar aankondigde de fa-
briek in Antwerpen daadwerkelijk te willen 

Heeft de automobielsector nog een toekomst in 
Vlaanderen?

De toekomst van de automobielsector in Vlaanderen heeft het Vlaams Parlement tijdens 
het afgelopen parlementaire jaar sterk beziggehouden. De crisis in de sector kwam met de 
Opel-saga – sluiting of overname? – helemaal op de voorgrond, maar ook de evoluties bij 
Volvo-Gent en Ford-Genk werden van nabij gevolgd. Een belangrijk onderdeel van de de-
batten ging over de toekomstvisie op de sector en de noodzaak van een transformatie van 
de sector naar meer duurzame mobiliteit via nieuwe technologische ontwikkelingen.

Het Vlaams Parlement vraagt de 
regering om, naast het voorzien 
in steun voor alternatieven 
voor de sluiting, ook toe te 
zien op de strikte toepassing 
van de Europese regels inzake 
overheidssteun, interne markt en 
concurrentie
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sluiten, volgde er opnieuw een actualiteits-
debat op 25 januari 2010. De minister-
president legde in naam van de Vlaamse 
Regering een verklaring af, waarin onder 
andere stond dat de procedures van de 
wet-Renault strikt zouden worden gevolgd. 
De meerderheidspartijen bleven ervoor 
pleiten dat de Vlaamse Regering zich nog 
steeds volop zou inzetten voor het open-
houden van Opel Antwerpen. De oppositie 
daarentegen stelde dat het tijd werd voor 
het plan B, nu de toestand onomkeerbaar 
leek. 

Tot besluit van het actualiteitsdebat nam 
het Vlaams Parlement een actualiteitsmo-
tie aan: het vroeg de regering daarin om, 
naast het voorzien in steun voor alternatie-
ven voor de sluiting, ook toe te zien op de 
strikte toepassing van de Europese regels 
inzake overheidssteun, interne markt en 
concurrentie. Over het Europese overleg 
hierover werd de minister-president in de 
Commissie voor Economie ondervraagd op 
24 februari. 

Op zoek naar een overnemer

GM gaf te kennen de fabriek tot eind 2010 
open te houden, wat wat extra tijd oplever-
de voor de zoektocht naar een overnemer. 
Op 24 maart 2010 kondigde de minister-
president in de plenaire vergadering de 
oprichting van een reconversiegroep aan 
die op zoek moest gaan naar industriële 
investeerders, bij voorkeur uit de automo-
bielsector. De werking van die reconver-
siegroep was later voorwerp van tal van 
vragen in de Commissie voor Economie. 
 
Opel Antwerpen kwam een laatste keer aan 
bod in de plenaire vergadering van 7 juli 
2010, toen er vragen werden gesteld over 
de brugpensioenregeling voor de ontslagen 
arbeiders.

De toekomst van de 
automobielindustrie

Ook de ontwikkelingen bij Volvo-Gent en 
Ford-Genk werden van nabij gevolgd. Er 
werden in de Commissie voor Economie 
vragen gesteld over de overname van Volvo 
door het Chinese bedrijf Geely en over de 
toewijzing van nieuwe modellen aan Ford-
Genk. De internationale crisis in de auto-
mobielsector maakte vooral duidelijk dat 
het noodzakelijk wordt om na te denken 
over een transformatie van de sector naar 

meer duurzame mobiliteit en de vervanging 
van de klassieke verbrandingsmotor door 
motoren op andere energiebronnen. Het 
debat daarover is in het afgelopen parle-
mentaire jaar helemaal van de grond geko-
men.
 
Al in de beleidsnota Wetenschappelijk On-
derzoek en Innovatie stelt Vlaams minis-
ter Ingrid Lieten de ontwikkeling van de 
elektrische auto als een groot project voor 
dat moet inspelen op de maatschappelijke 
uitdaging van een duurzame mobiliteit. Een 
en ander wordt in de praktijk gebracht met 
een ‘Proeftuin Elektrische Auto’, een project 
waarin alle aspecten die belangrijk zijn voor 
de lancering van de elektrische auto wor-
den getest (zoals onder andere de oplaad-
punten). Een voorstel van resolutie over 
de bevordering van elektrische voertuigen 
werd in behandeling genomen en wordt 
in het volgende parlementaire zittingsjaar 
verder besproken, na een hoorzitting met 
maatschappelijke actoren, energieleveran-
ciers en autoconstructeurs.
 
De Commissie voor Economie organi-
seerde nog een gedachtewisseling over de 
toekomst van de automobielindustrie in 
Vlaanderen en de innovatieve inbreng van 
Vlaamse bedrijven, met specialisten van de 
denktank Fcar en het kenniscentrum Flan-
ders Drive. Uit de toelichtingen bleek onder 
andere dat de overcapaciteit van de sector 
de doorslaggevende oorzaak is van de cri-
sis. De lancering van elektrische auto’s kan 
bovendien slechts een succes worden als 
ook de overheid belangrijke investeringen 
doet. Dat is onder andere nodig voor de 
aanleg van infrastructuur voor de energie-
voorziening.
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3. De media over het Vlaams Parlement

• Een rondetafelgesprek met journalisten over het Vlaams Parlement
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Wat is jullie in het Vlaams Parlement 
het meest bijgebleven van het voorbije 
jaar?

Katrien Verstraete: De begroting leidde 
tot pittige discussies, in de commissies en 
in de plenaire vergadering, ook tussen de 
meerderheidsfracties. Rapporteringen over 
grote dossiers zoals de BAM waren ook nu 
weer boeiend. 

Marjan Justaert: Voor mij zijn dat de 
Oosterweeldebatten en de septemberver-
klaring van de minister-president. 

Linda De Win: Voor mij zijn dat ook de 
Oosterweeldebatten.

Liesbeth Van Impe: De Oosterweeldebat-
ten toch, al vond de echte besluitvorming 
natuurlijk ver van het parlement plaats.

Jullie vinden de debatten in de plenaire 
vergadering nogal saai en schilderen 
het Vlaams Parlement soms af als een 
‘praatbarak’. Hoe komt dat? Hebben 
jullie suggesties om de debatten te 
verlevendigen?

Linda De Win: In de plenaire vergadering 
wordt het debat uit de commissies nog 
eens overgedaan. Er wordt weinig nieuws 
aan toegevoegd. Bij de meeste actualiteits-
debatten beheerst het onderwerp de media 
al verschillende dagen en is alles al gezegd. 
Voor de actuele vragen lijkt het er soms op 
dat de parlementsleden alleen maar inspi-
ratie halen uit de kranten. 

Katrien Verstraete: Wat mij interessant 
lijkt, zijn hoorzittingen in de plenaire ver-
gadering. Dan heb je wel nieuwe inhoud, 
met experts die hun visie geven. En er zul-
len meer volksvertegenwoordigers aanwe-
zig zijn om aan het debat deel te nemen, 
dan in een commissievergadering. 

De parlementsleden zijn in de plenaire ver-
gadering veel te lang aan het woord. Ze 
blijven maar zeggen dat ze tot hun punt 
gaan komen. De voorzitter zou de micro 
dan echt meer moeten afzetten. De debat-
ten moeten veel korter en spitanter. Soms 
komen drie leden van dezelfde fractie tus-
senbeide over hetzelfde punt, en spreken 
ze elkaar nog tegen ook. Dat kan toch niet. 

Wat hebben de journalisten onthouden van het afgelopen jaar? Wat vinden ze van de de-
batten in de plenaire vergadering? Zijn ze geïnteresseerd in de commissievergaderingen? 
Kennen ze het Vlaams Parlement als instelling? Hebben ze suggesties om onze werking 
te verbeteren? We legden deze en andere vragen voor aan enkele van de journalisten die 
het Vlaams Parlement het voorbije jaar van nabij volgden: Marjan Justaert (De Morgen), 
Katrien Verstraete (De Tijd), Linda De Win (VRT) en Liesbeth Van Impe (Het Nieuwsblad). 
Zij namen op 9 november 2010 deel aan een rondetafelgesprek in het Vlaams Parlement. 
Dirk Nuyts, persveranwoordelijke, en Hans Van Den Abbeele, staffunctionaris, modereer-
den het gesprek.

Katrien Verstraete 
De Tijd

Een rondetafelgesprek met journalisten over het 
Vlaams Parlement
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Eén spreker per fractie per actuele vraag, 
dat is voldoende. En dan zonder blaadje 
papier. 

Linda De Win: Ik ben het daar volledig 
mee eens. Korte en krachtige interven-
ties graag! En één interruptie per fractie, 
nu zijn er soms te veel. Daardoor krijg 
je vraagstellers die de draad kwijtraken. 
Het debat blijft daardoor soms eindeloos 
aanslepen. Of vraagstellers die nog eens 
herhalen wat net is gezegd door de inter-
veniënt, enkel en alleen omdat het op hun 
blaadje papier staat.

Marjan Justaert: De debatten duren in-
derdaad ongewoon lang. Voor mij mag de 
voorzitter de vergadering nog strenger 
leiden. Ik begrijp ook niet dat sommige 
fractieleiders hun leden zo weinig in de 
hand hebben. Een fractie die uit één per-
soon bestaat, moet niet evenveel spreektijd 
krijgen als grote fracties. Sommige par-
lementsleden denken dat hoe langer hun 
vraag duurt, hoe langer ze in beeld komen, 
zeker met de komst van Villa Politica. Ook 
niet iedereen is verbaal even sterk. 

Katrien Verstraete: Er is inderdaad nood 
aan goede sprekers. In plaats van in de 
parlementsrapporten te focussen op het 
aantal vragen en tussenkomsten, zou men 

eens de beelden van de beste tussenkom-
sten kunnen uitzenden.

Liesbeth Van Impe: De idee om meer 
tussenkomsten toe te laten tijdens de 
debatten en zo het steriele patroon van 
spreker en tegensprekende minister te 
doorbreken, is in theorie goed, maar vraagt 
wel discipline, voorbereiding en enig reto-
risch talent van de parlementsleden. Nu 
zijn er gewoon te veel onderbrekingen, wat 
net minder pit en minder focus in het debat 
brengt. Ik vrees dat de parlementsvoorzit-
ter nog veel strenger moet ingrijpen. Daar-
naast heb je natuurlijk het onvermijdelijke 
fenomeen dat veel debatten al in de media 
gevoerd zijn en het parlement vaak veel la-
ter komt. Er moet dus een grote inspanning 
gedaan worden om nog een toegevoegde 
waarde te hebben. Ik geloof wel dat het 
kan. Uiteindelijk is het de parlementaire 
controle en niet de media die een minister 
echt in de problemen zou moeten kunnen 
brengen.

Het Vlaams Parlement krijgt in 
de media nogal eens het etiket 
‘tweederangsparlement’ opgeplakt. 
Een leerschool voor politici die dan 
later de overstap maken naar het 
federale niveau…

Marjan Justaert: Bij De Morgen werd het 
Vlaamse niveau tot recent inderdaad wat 
stiefmoederlijk bekeken, in de perceptie 
van de journalisten dan toch. De verslag-
geving was voor de nieuwkomers. Wie het 
federale parlement mocht verslaan, had het 
gemaakt. We vonden dat parlement meer 
prestigieus. Het nieuws viel daar te rapen. 
Nu is dat aan het keren. Er komt stilaan 
meer waardering. Journalisten volgen nu 
ook niet meer uitsluitend het ene of het 
andere parlement. Het Vlaams Parlement 
krijgt natuurlijk meer bevoegdheden en 
behandelt belangrijke dossiers die meer 
aansluiten bij het dagelijkse leven dan de 
federale dossiers: Oosterweel, de VRT, 
ruimtelijke ordening, het energiedossier, 

Marjan Justaert De 
Morgen

‘Uiteindelijk is het de 
parlementaire controle en niet de 
media die een minister echt in de 
problemen zou moeten kunnen 
brengen.’
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sociale woningen, inburgering, onderwijs. 
Wel heb je op het federale niveau door de 
twee verschillende culturen meer vuurwerk, 
en dat is wat de media graag hebben. 

Linda De Win: In het federale parlement 
gaat het er gewoon heviger aan toe. We 
voeren de federale parlementsleden zeker 
niet vaker op dan de Vlaamse parlements-
leden. Maar er is nu eenmaal meer dyna-
miek daar. Het blijft me wel verbazen dat 
ondanks het feit dat het Vlaams Parlement 
almaar meer bevoegdheden krijgt, veel 
parlementsleden nog altijd staan te sprin-
gen om de overstap te maken naar het fe-
derale niveau.

Katrien Verstraete: Ik denk net als Mar-
jan dat dat stilaan begint te veranderen. 
Het besef is er, nu moeten we het nog om-
zetten in de praktijk. 

Liesbeth Van Impe: Ik denk niet dat 
de politici het nog altijd als een tweede-
rangsparlement zien. Er is stilaan een gene-
ratie aan het groeien die met volle goesting 
op het Vlaamse niveau functioneert en daar 
ook wil blijven. De thema’s staan ook vaak 
dicht bij de mensen. Er is in de media ook 
best veel aandacht voor die thema’s. 

Zijn de media zelf niet 
verantwoordelijk voor het beeld dat 
ze van het parlement geven? Een 
boksmatch in het federale parlement 
krijgt veel aandacht. Als hier ernstige 
debatten worden gevoerd over 
onderwerpen dichtbij de mensen, 
vinden jullie het saai, en spreken jullie 
van een praatbarak.

Marjan Justaert: Ik worstel hier ook mee. 
Ik hecht wel belang aan een evenwichtige, 
correcte tekst. Anderzijds mag je het ook 
zeggen zoals het is. De debatten zijn ge-
woon lang om te volgen. Ik probeer het ook 
te benadrukken als er wel iets gebeurt. 

Liesbeth Van Impe: Ik denk dat het 
Vlaams Parlement het niet zozeer moet 
afleggen tegen de federale boksmatch 
(in de Kamer zitten ze toch ook vooral te 
wachten tot er nog eens een echte rege-
ring is), maar veel aandacht van de poli-
tieke journalisten gaat nu eenmaal naar de 
federale regerings- en formatiecrisis. Dat 
zal voorlopig niet veranderen. Ik wil ook 
een onderscheid maken tussen twee za-
ken. Ik denk dat de Vlaamse politiek, met 
haar bevoegdheden en debatten, best veel 
aandacht krijgt. Alleen focust die zich niet 
altijd op het verslag van het parlementaire 
werk. Maar parlementsleden die op een 
interessant dossier zitten of een goede 
vraag stellen, halen de krant wel degelijk. 

Linda De Win: Ik vind dat je wel mag 
verwachten dat een debat op het scherp 
van de snee gebeurt. En liefst met goede 
sprekers en die zijn er zeker wel in het 
Vlaams Parlement. Bij saaie praters die 
ellenlange betogen houden, is niemand 
gebaat.

Bij het einde van de legislatuur 
krijgen de parlementsleden 
een rapport van de media. Die 
parlementsrapporten leiden hier 
tot een toevloed van parlementaire 
vragen. Het aantal vragen zou niet 
doorslaggevend mogen zijn om een 
parlementslid te beoordelen. Goede 
parlementsleden volgen dossiers goed 
op, komen inhoudelijk tussen.

Marjan Justaert: Aanvankelijk hielden 
onze parlementsrapporten vooral reke-
ning met kwantitatieve gegevens, hoeveel 
vragen heeft een volksvertegenwoordiger 
gesteld, hoeveel keer nam hij het woord. 
Bij de laatste parlementsrapporten is De 
Morgen daarvan afgestapt en zijn we met 
alle fracties gaan praten over de eigen én 
de andere fracties. We beseffen dat het 
aantal tussenkomsten of het aantal vragen 
niet representatief is voor de kwaliteit. 

Linda De Win: Wij zijn gaan praten met 
de fractieleiders. We hebben hen gevraagd 
welke parlementsleden uit de andere 
fracties hun voorkeur krijgen. Uiteindelijk 
leidde dat wel tot dezelfde ‘toppers’ als in 
de andere lijstjes.

Katrien Verstraete: Waarom niet zoals ik 
daarnet al zei, diegenen die goed kunnen 
debatteren eens in beeld brengen? 

‘Het blijft me wel verbazen 
dat ondanks het feit dat het 
Vlaams Parlement almaar meer 
bevoegdheden krijgt, veel 
parlementsleden nog altijd staan 
te springen om de overstap te 
maken naar het federale niveau.’
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Liesbeth Van Impe: Ik heb voor De Mor-
gen twee keer het rapport gemaakt en ik 
kan toch zeggen dat we ons vooral op kwali-
tatieve gegevens baseerden, vooral op basis 
van gesprekken met de fractieleiders. Dat 
weegt veel zwaarder door in de beoorde-
ling dan het aantal vragen. Ik ben er wel 
voorstander van om zeer omzichtig met de 
cijfergegevens om te springen, omdat ze 
inderdaad vaak weinig zeggen.

De ideologieën hebben plaatsgeruimd 
voor een personencultus. Bekende po-
litici komen vaak in de media, zelfs hun 
privéleven komt erin aan bod.

Marjan Justaert: De berichtgeving is inder-
daad veel meer op de persoon gericht dan 
vroeger. We hebben graag charismatische 
personen, oneliners, quotes. Alles hangt wel 
af van het format. Je hebt objectieve, onaf-
hankelijke berichtgeving – die zeker kritisch 
mag zijn –, maar daarnaast heb je inter-
views, portretten en ook commentaarstuk-
ken. In die commentaarstukken wordt de 
‘waan van de dag’ of ‘de hype/het idool van 
het moment’ overstegen, en proberen we 
een analyse van de situatie te brengen.  

Linda De Win: Wat we vooral nodig heb-
ben, zijn mensen die goed kunnen praten en 
toch ook een beetje tot de verbeelding spre-
ken. Ik bedoel geen vedetten, ze moeten wel 
degelijk iets in hun mars hebben. 

Katrien Verstraete: Wij hebben geen ve-
detten nodig. Wel mensen die kunnen en 
durven praten. Ik laat liever een expert op 
een hoorzitting aan het woord die iets te 
zeggen heeft over het Vlaamse beleid, dan 
zomaar een bekende volksvertegenwoordi-
ger op te voeren. 

Liesbeth Van Impe: Het klopt dat er een 
zekere personencultus is. Ik ben er echter 
van overtuigd dat wie hard werkt, interes-
sante dingen te zeggen heeft én ze ook 
op een goede manier kan brengen, zijn 
weg vindt. De boodschap goed kunnen 
overbrengen is voor mij trouwens een es-
sentieel deel van aan politiek doen. Aan de 
andere kant heb ik soms de indruk dat po-
litici de vraag of ze goed bezig zijn, volledig 
laten afhangen van hoe vaak ze de media 
halen. Het lijkt mij dat veel parlementair 
werk nuttig en noodzakelijk is, maar niet 
noodzakelijk interessant voor onze lezers. 
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Een parlementslid met een strategie op 
een iets langere termijn weet ook dat werk 
uiteindelijk rendeert. Je kan alleen maar 
hopen dat de partijen ook oog hebben voor 
dat zijn werk en niet alleen de vierkante 
centimeters in de krant tellen.

Veel parlementsleden hebben de 
indruk dat hard werken en dossiers 
opvolgen niet tellen voor de media. 
Beter één oneliner in plenaire dan zes 
maanden hard werken op een dossier. 
Ze zien maar één mogelijkheid om in 
beeld te komen: vragen indienen. En 
dan publiceren de media het antwoord 
van de minister al de dag voor hij 
ermee naar het parlement komt, of ze 
spreken enkel over de minister en niet 
over de vraagsteller.

Marjan Justaert: Dat klopt. Ministers 
gaan met de eer lopen met hun antwoor-
den op parlementaire vragen. Heel veel 
parlementsleden doen wel aan scoopdrop-
ping. Ze bellen ons en zeggen dat ze iets 
interessants hebben. Vaak zelfs zonder dat 
er nieuwswaarde is. Dat is zeker welkom, 
maar wat wij evengoed zoeken, zijn parle-
mentsleden die een goede pen hebben en 
zelf opiniestukken aanbrengen over onder-
werpen die in de actualiteit staan. Lezers 
appreciëren dergelijke artikels wel degelijk.

Als een fractie een persconferentie organi-
seert, gaan we daar zo goed als altijd op af. 
Meestal krijgt een minder bekend gezicht 
dan ook wel het woord, of wordt hij ver-
meld als mede-initiatiefnemer. 

Natuurlijk is er meer animo om iets te pu-
bliceren over een bekende politicus. Maar 
wie hard werkt of het goed kan uitleggen, 
komt wel in de media. Maar niet alle ver-
kozenen zijn even talentrijk. De media zul-
len nooit voor iedereen evenveel aandacht 
hebben. 

Linda De Win: Je hoeft niet bekend te zijn 
om op tv te komen. Maar je moet iets te 
vertellen hebben. En voor mijn medium telt 
de gave van het woord.  Veel volksverte-
genwoordigers zijn ook veel te afwachtend. 
Zij wachten af tot ik hen interview. Ik zou 
heel graag zien dat ze zelf eens met een 
voorstel of initiatief afkomen. Ik zou ook 
graag van de fractieleiders horen wie er 
goed bezig is. Want daar hebben we niet 
altijd een goed zicht op, zeker bij de nieuw-
komers is dat moeilijk. 

Katrien Verstraete: En uiteraard moet 
je ook iets te zeggen hebben. We intervie-
wen volksvertegenwoordigers niet omdat 
ze een parlementaire vraag stellen. Dat 
is hun werk. Er moet ook nieuws zijn, ze 
moeten een punt maken. Maar er zijn wel 
verschillende manieren om in het nieuws 
te komen: een hoorzitting afdwingen, zich 
inwerken in een rapport van het Rekenhof, 
ons laten weten waar je mee bezig bent…

Liesbeth Van Impe: Ik kan de frustratie 
van sommige parlementsleden begrijpen, 
maar zij moeten ook begrijpen dat het niet 
onze eerste taak is om een parlementslid 
goed in beeld te brengen. Als hij of zij een 
goede vraag stelt over een thema dat veel 
mensen interesseert, lijkt het me nogal 
wiedes dat we die vraag aan de minister 
voorleggen. Het nieuws primeert hier. Het 
is niet meer correct als de bijdrage van het 
parlementslid volledig verdwijnt, maar daar 
proberen we toch op te letten.

Linda De Win
VRT

‘We beseffen dat het aantal 
tussenkomsten of het aantal 
vragen niet representatief is voor 
de kwaliteit.’
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echt niets beters verzinnen? Ze zouden er 
trouwens makkelijker de krant mee halen.

De plenaire vergadering krijgt alle 
aandacht, hoewel daar volgens 
jullie geen nieuws valt te rapen, 
omdat het werk uit de commissies 
wordt overgedaan. Waarom 
berichten jullie dan niet vaker 
over de commissievergaderingen? 
Kunnen we de commissies voor jullie 
interessanter maken, bijvoorbeeld met 
livestreaming, de publicatie van het 
commissieverslag de dag zelf op de 
website, meer persberichten? 

Katrien Verstraete: In alle eerlijkheid: ik 
bericht meer over commissievergaderingen 
dan over de plenaire vergadering. Vroeger 
had De Tijd wel vijf journalisten om het 
Vlaams Parlement te volgen. Nu sta ik er 
alleen voor. Dat is een evolutie waar alle 
media mee te maken hebben. Het komt er 
dan op aan te focussen. Ik volg bepaalde 
commissies amper, andere – ik denk aan 
economie, openbare werken, financiën, 
innovatie, werk – dan weer intensiever. Ik 
haal er ook veel nieuws.

Marjan Justaert: Ik ga weinig naar com-
missievergaderingen. De Morgen heeft 
daar gewoonweg te weinig personeel voor. 
We bekijken wel altijd de agenda. Als we 
nieuws willen brengen uit commissie-
vergaderingen, bellen we even naar een 
volksvertegenwoordiger, of we worden zelf 
gebeld. De nieuwsberichten zijn kort, we 
hoeven niet veel te weten. 

Livestreaming van alle commissievergade-
ringen lijkt me niet zinvol, wel als er inte-
ressante thema’s aan bod komen. Vooral 
hoorzittingen met experts interesseren ons. 
Als je dan wegens tijdsgebrek niet naar het 
parlement kunt komen, kan je er toch nog 
iets over schrijven. 

Voor ons zijn verslagen van vergaderingen 
maar interessant als ze vóór 18 uur op de 
website staan. Dan moeten we stilletjes 
aan aan onze tekst beginnen om die tijdig 
klaar te hebben voor de drukker. Persbe-
richten over wat er in commissie aan bod is 
gekomen, zouden voor ons wel interessant 
zijn. 

Katrien Verstraete: Ik zou ook graag 
persberichten krijgen na afloop van de 
commissievergaderingen, liefst zelfs met 

De media zijn volgens sommigen niet 
meer de vierde macht, maar de eerste 
macht. Ze maken en kraken politici. 
Ze bepalen de politieke agenda. Op 
woensdag stellen de leden vragen over 
wat er die dag in de media verschijnt. 

Marjan Justaert: Ik ga onze macht niet 
ontkennen. Ik vind dat ook de rol van de 
media. We mogen toch de waakhond zijn. 
Er is ook persvrijheid. Anderzijds vind ik 
het ook goed dat we het maatschappelijke 
debat aanzwengelen. 

Linda De Win: Ik begrijp niet waarom zo-
veel parlementsleden tot woensdag wach-
ten om hun vraag in te dienen. Als we op 
dinsdag rondbellen om te horen waarover 
het woensdag zal gaan, dan heeft men 
meestal nog geen idee. Het lijkt er soms op 
dat ze wachten op de kranten van woens-
dag. Een beetje creativiteit graag!  

Liesbeth Van Impe: Hier gaat het toch 
over twee verschillende zaken. De macht 
van media is niet te onderschatten, dat 
klopt. We moeten daar ook bewust mee 
omgaan en de media zouden gerust wat 
meer aan zelfkritiek mogen doen. Maar dat 
parlementsleden alleen vragen stellen die 
al in de krant stonden, vind ik toch hun 
eigen verantwoordelijkheid. Kunnen ze dan 

Liesbeth Van Impe
Het Nieuwsblad
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een doorklikmogelijkheid naar het ant-
woord van de minister. Journalisten zijn 
tussen 17 en 19 uur bezig met hun verslag. 
Dan willen we informatie krijgen. Daarna is 
het te laat.

Linda De Win: Wij zijn zeker geïnteres-
seerd in livestreaming van commissie-
vergaderingen. Ik denk dat de VRT bij 
belangrijke vergaderingen ook beelden zou 
willen uitzenden op deredactie.be. 

Liesbeth Van Impe: Het zou beter zijn 
meer commissievergaderingen te volgen, 
maar met een bezetting van drie man om 
de hele Belgische politiek te volgen is dat 
gewoon onmogelijk. Alles wat de commis-
sievergaderingen dus dichter bij ons kan 
brengen (persberichten, livestreaming) kan 
helpen, al lijkt het mij zinvol om vooral op 
de echt belangrijke debatten te focussen. 

Het Vlaams Parlement moet zich 
ook verkopen als democratische 
instelling. We zijn gestart met een 
communicatiestrategie om het 
parlement meer uitstraling te geven. 
We organiseren tentoonstellingen, 
evenementen. Hoe zien jullie het 
parlement als instelling?

Marjan Justaert: Wij focussen natuurlijk 
op het politieke. De niet-politieke werking 
komt weinig aan bod. Het parlement zou 
bij het begin van het parlementaire jaar de 
journalisten eens kunnen uitnodigen voor 
een rondleiding. Als we dan actuele infor-
matie krijgen, bijvoorbeeld cijfergegevens 
over de werking, het programma van De 
Loketten, dan  zouden we daarover wel een 
stukje kunnen publiceren. 

Katrien Verstraete: Waarom wordt er 
niet vaker een Festival van de Politiek geor-
ganiseerd? Het parlement zou in elk geval 
wat vaker zijn deuren moeten openzetten 
om het grote publiek te tonen wat hier alle-
maal gebeurt en te laten meediscussiëren. 
Nu zijn er wel de vele rondleidingen, maar 
interactie met parlementsleden is er dan 
amper.  

‘Het parlement zou in elk geval 
vaker zijn deuren moeten 
openzetten.’

Liesbeth Van Impe: Op dat vlak kunnen 
er niet genoeg inspanningen gebeuren. Ik 
ben altijd blij als ik groepen door het par-
lement zie lopen voor een rondleiding. Zo 
breng je democratie toch wat dichter bij de 
mensen. Ik ben ook één keer gepasseerd 
op zo’n opendeurdag en dat was echt fan-
tastisch. Vooral mee doorgaan!

Linda De Win: Ik kan daar alleen maar 
mee akkoord gaan.



68

Jaarverslag 2009 – 2010

69

Jaarverslag 2009 – 2010

Het Vlaams Parlement in cijfers: 2009 - 2010

In 2009 en 2009-2010 werden in het Vlaams Parlement
58 voorstellen van decreet ingediend door de Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers, waarvan er 13 werden aangenomen 
96 voorstellen van resolutie ingediend, waarvan er 18 werden aangenomen
261 moties ingediend, waarvan er 61 werden aangenomen
90 met redenen omklede moties tot besluit van beleidsbrieven, waarvan er 
26 werden aangenomen
105 met redenen omklede moties tot besluit van interpellaties, waarvan er 
26 werden aangenomen 
62 actualiteitsmoties, waarvan er 8 werden aangenomen
3 moties van aanbeveling tot besluit van een maatschappelijke beleidsnota, 
waarvan er 1 werd aangenomen
1 met redenen omklede motie tot besluit van de regeringsverklaring

In 2009 en 2009-2010 hebben de Vlaamse volksvertegenwoordigers 5524 
schriftelijke vragen gesteld.

In 2009 en 2009-2010 heeft de Vlaamse Regering
30 beleidsnota’s ingediend in het parlement, waarin ze de hoofdlijnen van 
haar beleid uiteenzet 
44 ontwerpen van decreet ingediend, waarvan er 36 werden aangenomen

Meer cijfergegevens vindt u op www.vlaamsparlement.be/statistieken. 

In 2009 en 2009-2010 hebben 26452 jonge en oude bezoekers het Vlaams 
Parlement bezocht. 
17689 personen namen deel aan een rondleiding
5449 personen bezochten een tentoonstelling 
3314 personen namen deel aan een activiteit van de educatieve dienst de 
Kracht van je Stem

In 2009 en 2009-2010 hebben de inwoners van Vlaanderen 53 verzoek-
schriften ingediend bij hun parlement.

Aan het einde van het zittingsjaar 2009-2010 waren er 259 politieke mede-
werkers in dienst, en 233 personeelsleden bij het Algemeen Secretariaat.
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4. Publiekswerking

• De Loketten: een eerste kennismaking met het Vlaams Parlement

• Een open huis: te gast in het Vlaams Parlement

• De Kunst- en Cultuurcommissie: ‘Het Vlaams Parlement heeft de op-

dracht om zijn kunstenaars te ondersteunen en promoten’

• Het Vlaams Parlement voor kinderen en jongeren: De Kracht van je Stem

• Het Vlaams Parlement in de wereld
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Het bezoekerscentrum De Loketten heeft een grondige ‘vernieuwing’ ondergaan en is 
vandaag helemaal klaar om in een aangenaam en stijlvol kader bezoekers te ontvangen. 
Vlaamse volksvertegenwoordigers en hun medewerkers kunnen in het eetcafé vergaderen 
bij een echte Italiaanse cappuccino of een streekbier en een slaatje met erkende 
streekproducten. Voor de rondleidingen en de educatieve programma’s van De Kracht 
van je Stem zijn De Loketten nog steeds het vertrek- en eindpunt. Ook wie een Vlaams 
designartikel of ander aandenken wil kopen in de parlementswinkel is meer dan welkom, 
net als wie op woensdag de plenaire vergadering rechtstreeks wil volgen op de videowall.

Architect Giuseppe Farris en productont-
werper Stefan Schöning, die in 2008 tot 
designer van het jaar werd uitgeroepen, 
opteerden voor De Loketten voor een mul-
tifunctioneel paviljoen dat als het ware in 
de imposante zaal – 78 op 22 meter, en 8 
meter hoog – lijkt te zweven. Hun samen-
werking startte in 2007 en de herinrichting 
van deze ruimte was hun eerste grote rea-
lisatie. Ze hebben de verschillende functies 
zoals het eetcafé met videowall, de parle-
mentswinkel en de leeshoek samengebun-
deld in één geheel. De verdieping dient als 
extra ruimte voor het eetcafé of biedt de 
mogelijkheid om kleine evenementen voor 
een vijftig deelnemers te organiseren, ter-

wijl beneden alles zijn normale gang blijft 
gaan.

Het paviljoen van Schöning en 
Farris in De Loketten

De plannen van Schöning en Farris lagen 
in het verlengde van wat architect Victor 
Bourgeois (1897-1962) in 1937 beoogde 
met de lokettenzaal van het Bestuur der 
Postcheques: ‘de dimensies van de straten 
van de stad overnemen binnen het ge-
bouw om zo een publieke binnenruimte te 
creëren, waar de administratie in contact 
komt met het publiek’. Precies dat wil ook 
het Vlaams Parlement met De Loketten 

De Loketten:
een eerste kennismaking met het Vlaams Parlement

Het paviljoen van. 
Schöning en Farris 
in De Loketten
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bereiken: een publiek toegankelijke ruimte 
creëren waar bezoekers via tentoonstel-
lingen of evenementen, de parlementswin-
kel, de leeshoek of het eetcafé – vaak voor 
het eerst – kennismaken met de assem-
blee van de Vlaamse deelstaat. 
 
De Loketten is een beschermde en minu-
tieus gerestaureerde zaal met een rustge-
vende ritmering en overvloedige lichtinval. 
Schöning en Farris hebben hiermee reke-
ning gehouden en hebben op geen enkele 
manier afbreuk willen doen aan de ratio-
nele en repetitieve architectuur van Victor 
Bourgeois. Om het zicht op de oorspron-
kelijke zaal te vrijwaren, is het paviljoen 
zo transparant mogelijk ontworpen met 
smalle kolommen en een dun plafond. De 
verdieping zorgt voor interactie met de 
omliggende straten en kan nieuwsgierig-
heid opwekken bij passanten. Hout – don-
ker geoliede of gekleurde eikensoorten 
– is prominent aanwezig in de vloer en de 
wanden. Het paviljoen werd tijdens een 
plechtigheid op 13 januari 2010 officieel 
ingehuldigd door voorzitter Jan Peumans.

Henry van de Velde Awards en 
Labels 2009

Kort na de inhuldiging opende op dinsdag 
19 januari 2010 de tentoonstelling ‘Henry 
van de Velde Awards en Labels 2009’ van 
Design Vlaanderen. Net als in januari 2009 
vond de uitreiking van deze jaarlijkse de-
signprijzen en labels in zaal De Schelp van 
het Vlaams Parlement plaats. De awards 
werden toegekend in drie categorieën. De 
Henry van de Velde Award voor Loopbaan 
ging naar textieldesigner Martine Gysel-
brecht. Jorge Manilla Navarrete, ontwerper 
van sieraden, werd bekroond als Jong Ta-
lent. En de Henry van de Velde Award voor 
Bedrijf werd in de wacht gesleept door de 
firma Drisag uit Herentals.

De bezoekers van de tentoonstelling kon-
den tot 27 februari 2010 via een stembiljet 
zelf de publieksprijs van Design Vlaande-
ren toekennen. De twaalf tentoongestelde 
ontwerpen, die het kwaliteitskeurmerk 
‘Henry van de Velde Label’ hadden ge-
kregen, kwamen hiervoor in aanmerking. 
Daarnaast werden ook de twee OVAM 
Ecodesign Awards Pro 2009 gepresenteerd 
op de tentoonstelling: een voor een be-
staand product en een voor een product in 
ontwikkeling. De OVAM wil hiermee ont-
werpen steunen die aandacht hebben voor 
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ecodesign. Er werden ook drie OVAM Eco-
design Labels Pro 2009 toegekend.

Vermeersch

Van 25 maart tot en met 3 juli 2010 or-
ganiseerde het Vlaams Parlement in De 
Loketten de tentoonstelling ‘Vermeersch’. 
Voor het eerst werd het artistieke parcours 
van drie generaties van deze artistieke 
familie samengebracht: elke kunstenaar 
kreeg een eigen ‘box’ om zijn of haar 
kunstvorm te tonen. Behalve beelden en 
schilderijen van stamvader José was er 
werk te zien van de andere beeldende 
kunstenaars in de familie: zijn zoon Rik 
en zijn drie kleinkinderen Pieter, Tinus en 
Robin. Zijn dochter Vera is bekend als ta-
pijtontwerpster en zijn zoon Pol is actief 
als woordkunstenaar via theatermonolo-
gen en poëzie. Een van de trekpleisters 
van de tentoonstelling was de Sintesi Con-
cept Car, die de vierde kleinzoon van José, 
Lowie, bij de wereldberoemde Italiaanse 
designstudio Pininfarina heeft ontworpen. 
Dit model was voor het eerst in onze con-
treien te zien. 
 
Net geen vierduizend bezoekers brach-
ten een bezoek aan de tentoonstelling, 
die gepaard ging met de uitgave van een 
gelijknamig, rijk geïllustreerd boek met 
teksten van onder meer Francis Smets, 
Sam Steverlynck en Dany Vandenbossche, 
voorzitter van de Kunst- en Cultuurcom-
missie van het Vlaams Parlement.
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Evenementen in het parlement

Het Vlaams Parlement stelt zijn loka-
len ter beschikking van niet-commer-
ciële organisaties, belangengroepen 
of Vlaamse overheidsinstellingen. Zij 
kunnen zo in een uniek kader studie-
dagen, congressen of colloquia orga-
niseren.

Tijdens het parlementaire jaar 2009-
2010 vonden er 150 evenementen 
plaats. Daarvoor daagden in totaal 
24.037 deelnemers op.

Rondleidingen

Het Vlaams Parlement biedt rondlei-

Een open huis: te gast in het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is een open huis, van en voor de Vlaming. Het gaat graag 
de uitdaging aan om de Vlaming te betrekken bij ‘zijn’ parlement waarvoor hij 
om de vijf jaar naar de stembus moet. Door de Vlaming de kans te geven in het 
parlement een kijkje te komen nemen én zelfs eigen evenementen te organise-
ren, wil het parlement de band met de Vlaamse burger versterken en verdiepen.

dingen aan voor bezoekersgroepen. 
Ook in 2009 werd het Vlaams Parle-
ment weer druk bezocht. We kregen in 
totaal 19.483 bezoekers over de vloer, 
van wie 16.300 scholieren. Sommige 
groepen waren vooral geïnteresseerd 
in onze gebouwen en de kunst, an-
deren wilden wel eens zien ‘waar al 
die belangrijke beslissingen genomen 
worden’. 

Een veertigtal vrijwillige gidsen van 
het personeel lieten de bezoekers een 
blik achter de schermen werpen, maar 
ook heel wat volksvertegenwoordigers 
en politieke medewerkers deden met 
veel enthousiasme ‘een rondje Vlaams 
Parlement’.
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Op 8 februari 2010 keurde het Uitgebreid 
Bureau de samenstelling van de Kunst- en 
Cultuurcommissie goed. Flor Bex, Jan Boe-
len, Hans Martens, Francis Smets, Ernest 
Van Buynder, Willy Van den Bussche en 
Hilde Van Gelder waren voordien al lid van 
de Commissie voor Integratie van Kunst-
werken en kregen het gezelschap van 
Walter Couvreur, Ingrid De Meûter, Marc 
Dupain, Jan Hautekiet en Corinne Trop. 
Dany Vandenbossche, die jarenlang de poli-
tieke Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media van het Vlaams Parlement voor-
zat, werd voorzitter. In een interview gaf hij 
zijn persoonlijke visie bij de twee kerntaken 
van de Kunst- en Cultuurcommissie.

Dany Vandenbossche: ‘In het verleden 

waren er tentoonstellingen die volk naar 
De Loketten brachten, soms veel, soms 
wat minder. Maar De Loketten – toch de 
toegangspoort tot het Vlaams Parlement 
– lagen er voor de inhuldiging van het pa-
viljoen te vaak ongebruikt bij. Onze eerste 
prioriteit is nu om De Loketten als merk-
naam op de kaart te zetten en het publiek 
ervoor warm te maken.

Het is een prioriteit om tentoonstellingen 
te blijven organiseren, want dat zorgt voor 
belangstelling bij pers en publiek. We willen 
kiezen voor tentoonstellingen die verband 
houden met de collectie van het Vlaams 
Parlement. We hebben twee werken van 
Raoul De Keyser in huis en daarom zal er in 
2011 rond deze door de Vlaamse Gemeen-
schap gelauwerde kunstenaar een tentoon-
stelling worden opgezet. Tentoonstellingen 
zijn in De Loketten altijd gratis toegankelijk 
en dat betekent dat ze altijd geld zullen 
kosten, maar het is een opdracht van het 
Vlaams Parlement om zijn kunstenaars te 
ondersteunen en te promoten. 

Nog een prioriteit was de uitbreiding van de 
adviescommissie met mensen uit de media-
wereld, om zo te kunnen komen tot een 
ruimere invulling van De Loketten en het 
paviljoen. Op 26 april 2010 vond er bijvoor-
beeld al een optreden van de Antwerpse 
popgroep Dandyliar plaats voor de tweede 
editie van Stoemp!, een Brussels circuit van 
gratis caféconcerten.

Het is duidelijk dat het paviljoen zich leent 
voor boek- en cd-voorstellingen, maar ook 
bijvoorbeeld voor het volgens een andere 
formule presenteren van poëzie. Het zoe-
ken van externe gebruikers blijft dus een 
belangrijke opdracht. We moeten daarbij 
wel rekening houden met de moeilijke lig-
ging van het gebouw: je moet publiek 
aantrekken, want passage is er niet of nau-

De Kunst- en Cultuurcommissie:
‘Het Vlaams Parlement heeft de opdracht om zijn 
kunstenaars te ondersteunen en promoten’

Op 12 oktober 2009 besliste het Uitgebreid Bureau de bestaande Commissie voor Integra-
tie van Kunstwerken om te vormen tot een Kunst- en Cultuurcommissie. Deze commissie 
zou haar twee hoofdtaken behouden: advies verlenen bij de organisatie van tentoonstel-
lingen in De Loketten, waar ook maatschappelijk getinte tentoonstellingen aan bod moe-
ten komen, en advies verlenen bij de aankoop van kunstwerken.

Danny 
Vandenbossche, 
voorzitter van 
de Kunst- en 
Cultuurcommissie 
van het Vlaams 
Parlement
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welijks. Het oorspronkelijke idee, namelijk 
dat dit paviljoen een soort parlementscafé 
zou kunnen zijn zoals in Schotland, is te 
optimistisch: daar lenen de openingsuren 
en de ligging zich niet voor. Promotie is 
voor het paviljoen daarom van primordi-
aal belang, want Schöning en Farris heb-
ben een kwalitatief hoogstaand ontwerp 
afgeleverd. Stefan Schöning en de hoger 
vernoemde Lowie Vermeersch komen 
trouwens uitvoerig aan bod in het Canvas-
programma Vormgevers in het najaar van 
2010.

Het is bijzonder jammer dat de kunstcollec-
tie die in het verleden werd uitgebouwd en 
waarvan de laatste aankopen in juni 2009 
gebeurden, na jaren stilstand haar actu-

‘Onze eerste prioriteit is nu om 
De Loketten als merknaam op 
de kaart te zetten en het publiek 
ervoor warm te maken.’

aliteitswaarde heeft verloren. De collectie 
van het Vlaams Parlement zou een spiegel 
moeten zijn van de Vlaamse hedendaagse 
kunst. Om budgettaire redenen zal ze ech-
ter door het gebrek aan aankopen langza-
merhand stagneren. 

De catalogus die Wilfried Van Vinckenroye 
over de kunstcollectie heeft samengesteld, 
toont nochtans aan dat dit een collectie is 
om trots op te zijn. Alle middelen om kunst 
aan te kopen reserveren voor één werk om 
de zoveel jaar, is niet verstandig: zo mist 
de collectie waardevolle Vlaamse artiesten. 
Op lange termijn gaat de representativiteit 
van de collectie ook dalen en ze wordt zo 
minder belangrijk. Met een goede collectie 
zou in de toekomst nochtans meer kunnen 
gebeuren. 

Tot slot zou ik graag, naar aanleiding van 
een feestelijke plechtigheid, wel eens in 
De Loketten willen uittesten of het een 
geschikte zaal is voor een Vlaams filharmo-
nisch orkest. Want zeker op het vlak van 
muzikale presentatie kan in De Loketten 
nog een en ander gebeuren.’
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Elk jaar vinden zo’n 15.000 kinderen en 
jongeren hun weg naar het Vlaams Parle-
ment. Meestal gebeurt dat op initiatief van 
leraren die hun leerlingen democratisch 
burgerschap willen bijbrengen, zoals in de 
eindtermen staat opgenomen. Het Vlaams 
Parlement wil deze leraren en leerlingen 
helpen door hen in het parlement een pro-
gramma op hun maat aan te bieden, van 
een halve of een volledige dag, met infor-
matie en simulatiespelen. Daarnaast stelt 
het parlement de lespakketten De Kracht 
van je Stem ter beschikking en het geeft 
vormingen aan leraren en studenten. Want 
democratisch burgerschap vraagt natuur-
lijk meer dan een bezoek aan het parle-
ment. 

Lespakketten voor scholen

Om leraren te ondersteunen in hun les-
opdracht, biedt De Kracht van je Stem 
lespakketten voor leraren en leerlingen 
van het basisonderwijs over het secundair 
onderwijs tot het volwassenenonderwijs. 
Met dit lesmateriaal kunnen zij werken aan 
het verwerven van kennis van de democra-
tische spelregels, maar evengoed aan het 
verwerven van democratische vaardighe-
den en attitudes. 

Het materiaal levert, naast basisinforma-
tie, diverse werkvormen en oefeningen om 
de creativiteit en het probleemoplossende 

vermogen van de leerlingen te stimuleren. 
Groepsopdrachten doen een appel op hun 
samenwerkingsbereidheid. Ze leren deel-
nemen aan een pluralistisch debat. Het 
educatieve materiaal is geschikt om op een 
zeer flexibele manier te gebruiken. Leraren 
kunnen er onderdelen uit plukken voor een 
lesuur, themadagen of projectweken, of 
ze kunnen er een volledig schooljaar mee 
werken. 

Het lesmateriaal kan besteld of gedown-
load worden op de website www.dekracht-
vanjestem.be. In het schooljaar 2009-2010 
werden 1.944 lespakketten door leraren 
aangekocht en werden er 20.739 bestan-
den gedownload van de website. 

De Kracht van je Stem organiseert ook 
vorming en nascholing voor leraren en 
voor studenten in de lerarenopleiding. Op 
10 februari 2010 – een sneeuwrijke dag 
met 900 kilometer fileleed – raakten 102 
leraren toch in het Vlaams Parlement om 
er een hele dag workshops te volgen. Ze 
oefenden hierin op verschillende metho-
dieken met als thema’s: discussiëren in de 
klas, story telling en filosoferen over de-
mocratie, hoekenwerk, zelfsturing, partici-
patie, mensenrechten en kinderrechten. 

Op de vormingsdagen op maat voor stu-
denten in de lerarenopleiding kwamen in 
het schooljaar 2009-2010 260 toekomstige 

Het Vlaams Parlement voor kinderen en jongeren: 
De Kracht van je Stem

‘Er was eens een land, ver weg maar niet lang geleden. In dat land was er een minister en 
op een goede dag besliste hij dat alle schoolvakanties werden afgeschaft. (…) Er was nie-
mand om de minister tegen te spreken in dat land, want er was helemaal geen democratie 
en er was geen parlement.’  Zo begon voorzitter Jan Peumans zijn verwelkoming van de 
kinderen op het Kinderboekenfeest in het Vlaams Parlement op 13 maart 2010.
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leraren voor een dag naar het Vlaams Par-
lement om kennis te maken met het parle-
ment en de mogelijkheden van De Kracht 
van je Stem. 

Een stuurgroep van experts

Om de aansluiting bij het onderwijs te 
garanderen, stuurt een stuurgroep van 
onderwijsdeskundigen de inhoudelijke en 

De stuurgroep van De Kracht van je Stem bestaat uit de volgende leden:

Francis Decoster, Voorzitter van de stuurgroep, KHBO 
An Cloet, VOCVO 
Lisbet Colson, VSKO 
Philippe Decruynaere, Inspectie Vlaamse Gemeenschap 
Johan De Graeve, Vlaams Parlement 
Marc Hooghe, K.U.Leuven 
Marc Le Bruyn, Vlaams Parlement 
Michael Meyers, Koninklijk Atheneum Mortsel 
Ann Swaegers, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 
Frie Van Camp, OVSG 
Kris Van den Bremt, Vlaams Parlement 
Bruno Vanobbergen, Kinderrechtencommissaris 
Luc Vernaillen, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Stefaan Walgrave, UA 
Chris Wyns, Sint-Niklaasinstituut Sint-Pieters-Leeuw

Zij vertegenwoordigen de volgende geledingen: het GO! Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap, het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, het Provinciaal 
Onderwijs Vlaanderen, het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van 
de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwasse-
nenonderwijs, de Vlaamse Overheid, aangevuld met externe deskundigen en amb-
tenaren van het Vlaams Parlement.

didactische ontwikkelingen van het educa-
tieve aanbod van de Kracht van je Stem en 
adviseert deze stuurgroep het Bureau van 
het Vlaams Parlement over de strategische 
planning van de educatieve dienst. Op 
17 mei 2010 keurde het Bureau van het 
Vlaams Parlement een nieuw strategisch 
plan voor de komende vijf jaren goed, 
na een intensieve voorbereiding door de 
stuurgroep.
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Vlaanderen volgt de internationale 
actualiteit

De Commissie voor Leefmilieu en Natuur 
volgde nauwgezet de voorbereiding van 
de Klimaatconferentie van Kopenhagen en 
er werden twee leden van deze commissie 
naar afgevaardigd. De Commissie voor Eco-
nomie had dan weer speciale aandacht voor 
de omzetting van de dienstenrichtlijn en de 
gevolgen hiervan voor Vlaanderen. Ook de 
Europa 2020-strategie, de opvolger van de 
Lissabonstrategie, kwam in deze commissie 
aan bod. 
 
De Commissie voor Landbouw en Visserij 
besteedde in een zeer vroeg stadium aan-
dacht aan de Herziening van het Gemeen-
schappelijke Landbouw- en Visserijbeleid 
van de Europese Unie en organiseerde
hierover gedachtewisselingen met de Euro-
pese en Vlaamse overheid en met de belan-
genorganisaties van landbouwers en vissers. 
De Commissie voor Onderwijs besteedde 
onder meer aandacht aan het Groenboek 
‘De leermobiliteit van jongeren bevestigen’. 

De vakcommissies nodigden de ministers
of de medewerkers van de Vlaamse
Permanente Vertegenwoordiging bij de 
Europese Unie systematisch uit voor een 
debriefing over de vergaderingen van
de Europese ministerraden, telkens 
wanneer daar Vlaamse ministers 
aanwezig waren of er voor Vlaanderen 
belangrijke dossiers op de agenda 
stonden.

Een primeur: een plenair debat 
met voorzitter van de Europese 
Raad Van Rompuy

De Europese werking van het Vlaams 
Parlement stond in 2009-2010 vooral in 
het teken van de voorbereiding van het 
Belgische voorzitterschap van de Euro-
pese Unie in de tweede helft van 2010. 
Zo wijdde de Commissie voor Buitenlands 
Beleid, Europese Aangelegenheden en In-
ternationale Samenwerking verschillende 
gedachtewisselingen aan de voorbereiding 
van het Europese voorzitterschap en de 
rol van Vlaanderen hierin.

Het Vlaams Parlement in de wereld

De vakcommissies van het Vlaams Parlement besteedden zoals steeds weer heel wat 
aandacht aan Europese en internationale dossiers die voor Vlaanderen belangrijk zijn. Zij 
keken nauwlettend toe op de internationale ontwikkelingen en wisselden hierover van ge-
dachten met ministers en medewerkers van de Vlaamse Permanente Vertegenwoordiging 
bij de Europese Unie. De meeste aandacht ging het voorbije jaar naar de voorbereiding 
van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Daarnaast ontving het Vlaams 
Parlement ook weer heel wat buitenlandse gasten.
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Herman Van 
Rompuy, voorzitter 
van de Europese 
Raad, sprak op 
9 juni 2010 het 
Vlaams Parlement 
toe

In het voorjaar van 2010 vond met alle 
Vlaamse ministers in de bevoegde vakcom-
missies een gedachtewisseling plaats over 
de rol en inbreng van hun departementen 
tijdens het voorzitterschap. En op 9 juni ge-
noot het Vlaams Parlement de primeur om 
als eerste Europese assemblee een plenair 
debat met Herman Van Rompuy, voorzit-
ter van de Europese Raad, te houden. Zijn 
uiteenzetting en het daaropvolgende debat 
focuste op de implicaties van de monetaire 
unie voor de politieke integratie van Eu-
ropa. 

De jaarlijkse ‘State of the European Union’, 
die het Vlaams Parlement samen met de 
vzw Ryckevelde en het Vlaams–Europees 
Verbindingsagentschap organiseert, werd 
op woensdag 5 mei 2010 uitgesproken door 
politiek filosoof Luuk van Middelaar.

Buitenlands bezoek

Voorzitter Peumans vertegenwoordigde het 
Vlaams Parlement op de jaarlijkse algeme-
ne vergadering van CALRE die plaatsvond 
in oktober 2009 in Innsbruck, Oostenrijk. In 
december 2009 bracht voorzitter Peumans 
een bezoek aan de hoofdzetels van OESO 
en UNESCO in Parijs.

Daarnaast ontving de voorzitter een aantal 
ambassadeurs en delegaties van zeer uit-
eenlopende landen, zoals Iran, Oekraïne, 

Roemenië, Marokko en Nederland. Op 10 
november 2009 ontving hij samen met de 
voorzitter van de Commissie voor Buiten-
lands Beleid de heer Masoud Barzani, pre-
sident van de Koerdische Federale Regio in 
Irak. 

Op 25 november 2009 organiseerde het 
Vlaams Parlement in samenwerking met 
de Bulgaarse ambassadeur een Vlaams-
Bulgaars cultureel programma met muziek 
en poëzie in de Schelp. 

Op dinsdag 26 januari 2010 bracht de voor-
zitster van het Baskisch Parlement, me-
vrouw Arantza Quiroga Cia, een bezoek aan 
het Vlaams Parlement en op 10 juni 2010 
bracht de voorzitter van het parlement 
van Noord-Ierland, de heer William Hay, 
samen met leden van het bureau van het 
Noord-Ierse Parlement een bezoek aan het 
Vlaams Parlement. Op 18 en 19 maart 2010 
bracht een delegatie van het Catalaanse 
parlement onder leiding van voorzitter Er-
nest Benach op uitnodiging van het Vlaams 
Parlement een officieel bezoek aan Vlaan-
deren. Tijdens dit bezoek – ook een bezoek 
aan Antwerpen en zijn haven stond op het 
programma – werd uitgebreid van gedach-
ten gewisseld over de politieke toestand in 
Vlaanderen en Catalonië en over de rol van 
parlementen in de 21ste eeuw. Op 19 maart 
2010 had het Vlaams Parlement de leden 
van het BENELUX-parlement te gast.
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Het Jaarverslag van het Vlaams Parlement werd uitgegeven in opdracht van het Bureau. 
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