
JAARVERSLAG
2010 - 2011





3

Jaarverslag 2010 – 2011

Inhoud

Voorwoord van de voorzitter 5

1. Samenstelling en bestuur van het Vlaams Parlement 7

2. Politieke dossiers – parlementaire items 17

3. Politicologen aan het woord over het Vlaams Parlement 51

4. Publiekswerking, interne werking en het Vlaams Parlement internationaal 63

Colofon en contactgegevens 77



4

Jaarverslag 2010 – 2011



5

Jaarverslag 2010 – 2011

Op die manier vormt dit jaarverslag 
ook een beetje een tegengewicht voor 
allerhande statistieken en lijstjes die extern 
worden gepubliceerd. De eerste indruk die 
daar kan ontstaan, is dat parlementsleden 
enkel zoveel mogelijk vragen stellen en 
initiatieven nemen. Kwantiteit dus. Want 
daardoor komen parlementsleden bovenaan 
in de ranglijsten.

De vraag is natuurlijk welke ‘inhoud’ 
er achter die cijfers zit: waarmee is 
een parlementslid bezig, wat is zijn 
inhoudelijke inbreng? Wat is zijn impact 
op de regelgeving en het bestuur? Dat 
zijn de vragen rond de werking van 
het parlement die er echt toe doen. Ik 
nodig u daarom uit om achter de cijfers 
te kijken, en u te informeren over wat 
een volksvertegenwoordiger betekent in 
het inhoudelijke debat. Ik nodig u uit de 
Vlaamse volksvertegenwoordigers aan 
het werk te zien, door deel te nemen 
aan de rondleidingen die we verzorgen of 
de evenementen die we organiseren. Ik 
nodig u uit om de sfeer van het parlement 
te proeven in ons bezoekerscentrum De 
Loketten,  de plenaire vergadering bij te 
wonen of te volgen via TV of internet, 
de commissievergaderingen bij te 
wonen, u te informeren door onze zeer 
uitgebreide website te raadplegen, en onze 
brochures en publicaties te lezen, zoals dit 
jaarverslag. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Jan Peumans

Voorwoord van de voorzitter

Beste lezer,

U hebt het vijftiende jaarverslag van dit 
parlement in handen, het tweede van deze 
legislatuur en het tweede in een geheel 
vernieuwde stijl. Het Vlaams Parlement zit 
inderdaad niet stil. In een jaar waarin men 
op het federale niveau op zoek was naar 
een regeringsmeerderheid en een akkoord, 
werkten op het niveau van de deelstaten de 
regeringen en parlementen gestaag verder. 
De deelstaatregeringen en -parlementen 
vormen hierdoor een factor van stabiliteit 
in ons land. 

Als u dit jaarverslag heel gedetailleerd 
leest, ziet u een trend dit jaar: de 
sterke toename van de controlerende 
activiteiten van onze individuele Vlaamse 
volksvertegenwoordigers. Een paar cijfers 
om dat te illustreren: 
• het aantal actuele vragen in de plenaire 

vergadering is toegenomen met 13%
• het aantal vragen om uitleg in de 

commissies is toegenomen met 19%
• het aantal schriftelijke vragen is 

toegenomen met 9%
• het aantal interpellaties is toegenomen 

met 3%

Daartegenover staat dat onze 
volksvertegenwoordigers minder 
initiatieven nemen om zelf in te grijpen in 
de regelgeving: het aantal voorstellen van 
decreet dat ze hebben ingediend is gedaald 
met bijna 21%. Minder ingrijpen op het 
niveau van de regels dus, maar wel steeds 
meer controle op de uitvoering ervan.
 
Ik wil tenslotte ook uw aandacht 
vestigen op een ander cijfer: dat van 
het aantal hoorzittingen. Dat is in het 
Vlaams Parlement het afgelopen jaar 
toegenomen met maar liefst 74%! Met 275 
hoorzittingen op een parlementair jaar, 
meer dan één hoorzitting per werkdag, 
breken we hier alle records. Wij leggen 
inderdaad elke dag ons oor te luisteren in 
de Vlaamse samenleving. Waarom is dat 
cijfer belangrijk? Omdat het aantoont dat 
volksvertegenwoordigers wel degelijk bezig 
kunnen zijn met de inhoudelijke verdieping 
van een dossier. Heel dit jaarverslag staat 
er bol van: inhoudelijke discussies waardoor 
regelgeving en bestuur kan ontstaan met 
voeling voor wat er leeft in Vlaanderen.
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Het Uitgebreid 
Bureau

V.l.n.r. Bart 
Martens,
Dirk Van Mechelen, 
Mia De Vits, 
John Crombez, 
Veerle Heeren, 
Filip Watteeuw, 
Martine Goossens 
(secretaris-
generaal), Ludwig 
Caluwé, Jan 
Peumans, Sas Van 
Rouveroij, Carl 
Decaluwe, Marijke 
Dillen, Joris Van 
Hautem, Kris Van 
Dijck, Jos De Meyer, 
Marino Keulen

Ontbreken op de 
foto: Filip De Winter 
en Lode Vereeck

Vast Bureau en Uitgebreid Bureau: wie doet 
wat?

Vast Bureau

De dagelijkse leiding van het Vlaams 
Parlement wordt uitgeoefend door het Vast 
Bureau, ook Bureau genoemd. 

Samenstelling 
Het Bureau:
• wordt bij de opening van elk zittingsjaar 

opnieuw verkozen.
• bestaat uit de voorzitter, vier 

ondervoorzitters en drie secretarissen. 
(Het Reglement bepaalt dat het 
parlement die aantallen kan wijzigen.)

• wordt volgens de evenredige 
vertegenwoordiging samengesteld: 
CD&V, N-VA, sp.a, Open VLD en Vlaams 
Belang zijn vertegenwoordigd, Groen! en 
LDD niet.

Taken
• De voorzitter zit de plenaire vergadering 

voor en ziet toe op de uitvoering van alle 
beslissingen. 

• Het Bureau vergadert tweewekelijks en 
staat in voor het administratieve beheer 
van het Vlaams Parlement (financiën, 
infrastructuur en personeelsbeleid).

Uitgebreid bureau

Het Uitgebreid Bureau regelt de zuiver 
politieke aangelegenheden, zoals het 
opstellen van de agenda van de plenaire 
vergadering. 

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

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

Taken
• Het Uitgebreid Bureau beslist over de 

ontvankelijkheid en de behandeling van 
interpellaties. Het verwijst ze door naar 
de bevoegde commissie, naar de plenaire 
vergadering of wijst ze af. 

• Het Uitgebreid Bureau coördineert 
de werking van de commissies en de 
initiatieven voor het verbeteren van 
de politieke werking van het Vlaams 
Parlement.
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Samenstelling van het Bureau tijdens het parlementaire jaar 2010-2011

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 bevoegd voor
financiën

Marino Keulen (Open VLD) secretaris bevoegd voor 
personeelsaangelegenheden

Bart Martens (sp.a) secretaris bevoegd voor
infrastructuur, gebouwen en informatica

Fractieleiders toegevoegd aan het Bureau 

Ludwig Caluwé CD&V

Filip Dewinter Vlaams Belang

Sven Gatz * Open VLD

Kris Van Dijck N-VA

John Crombez sp.a

Filip Watteeuw Groen!

Lode Vereeck LDD

* opgevolgd op 26 april 2011 door de heer Sas van Rouveroij
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Ons Vlaams Parlement in actie: het actieplan 
Plenum 2009-2014

Meer politieke debatten over 
belangrijke thema’s

Het reglement maakt voortaan mogelijk dat 
volksvertegenwoordigers een politiek idee 
uitwerken in de vorm van een ‘groenboek’, 
en zo een politiek debat over een belangrijk 
initiatief lanceren. Zij maken daarbij 
gebruik van ‘conceptnota’s voor nieuwe 
regelgeving’.

Commissies kunnen over deze nota’s 
hoorzittingen organiseren of het oordeel 
van strategische adviesraden vragen. Toch 
doet de conceptnota geen afbreuk aan het 
wetgevende initiatiefrecht van de leden: 
de indiener van een conceptnota is niet 
verplicht om een decreetsvoorstel in te 
dienen of alle opmerkingen te volgen. 

Daarnaast maakt het reglement voortaan 
ook melding van ‘nota’s van de Vlaamse 
Regering’. Visienota’s en conceptnota’s van 
de Vlaamse Regering worden voortaan 
als parlementair document gedrukt en 
verspreid. De volksvertegenwoordigers 
kunnen deze beleidsvoornemens van de 
regering met aanbevelingen bijsturen.

Een slimmere en betere regelgeving

Vlaamse volksvertegenwoordigers die in 
een vroeg stadium de nodige informatie 
krijgen, kunnen nieuwe regelgeving 
gericht beïnvloeden, zo luidt een van 
de uitgangspunten van het actieplan 
Plenum. Een betere regelgeving begint 
natuurlijk bij de evaluatie van de bestaande 
decreten: Plenum nodigt daarom alle 

commissies uit om de instrumenten 
van decreetsevaluatie uit te testen. 
De commissie voor Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, 
Inburgering en Toerisme voegde de daad 
bij het woord en evalueerde, bij wijze van 
eerste experiment, het Groenboek Interne 
Staatshervorming van Vlaams minister 
Geert Bourgeois. De hoorzittingen en 
gedachtewisselingen resulteerden in een 
resolutie en een positieve evaluatie van het 
instrument ‘groenboek’ (zie ook pag. 36).

Een betere taakverdeling tussen 
plenaire vergadering en commissies

Om de schaarse tijd efficiënter te besteden, 
wordt er niet langer verslag gedaan van de 
commissiewerkzaamheden in de plenaire 
vergadering. Het schriftelijke verslag dat 
vooraf aan de parlementsleden bezorgd 
wordt, maakt een mondelinge herhaling in 
principe overbodig. De agendasetting en 
planning op (middel)lange termijn maken 
voor de commissies een doorlopende 
opdracht uit.

Het Vlaams Parlement wil meer als 
waakhond van de regering optreden. De 
toezeggingen van ministers, zowel in 
plenaire vergadering als in commissie, 
worden daarom voortaan opgenomen in een 
register en van nabij opgevolgd. Daarnaast 
is er een structureel overleg tussen de 
voorzitter en de minister-president om over 
concrete dossiers afspraken te maken.

Het volgende zittingsjaar zullen ook enkele 
proefprojecten in het kader van het actieve 
informatiebeleid starten om ervoor te 
zorgen dat de regering het parlement 
spontaan informeert over dossiers die 
het parlement aanbelangen. De Vlaamse 
Regering zal bovendien aan de hand van 
impactfiches de parlementsleden beter 
voorlichten over de draagwijdte voor 
Vlaanderen van voorgenomen Europese 
maatregelen.

In maart 2010 legde de nieuwe voorzitter Jan Peumans zijn prioriteiten vast in het 
actieplan Plenum 2009-2014. Ons Vlaams Parlement in actie, zo luidde de ondertitel. 
Het bleef inderdaad niet bij woorden: tijdens het zittingsjaar 2010-2011 werden al 
verschillende actiepunten in de praktijk gebracht. Een selectie van de meest markante 
realisaties.

Commissie Bestuurszaken 
evalueert het instrument 
groenboek positief.
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Het Rekenhof en het Vlaams 
Parlement: een bevoorrecht 
partnerschap

Het Rekenhof licht zijn verslag over de 
begroting niet alleen meer toe in de 
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën 
en Begroting, maar in alle vakcommissies 
die daarom vragen. Driemaandelijks 
ontvangt het Vlaams Parlement een 
overzicht van de geplande onderzoeken 
én het wordt op de hoogte gebracht bij de 
start van elk onderzoek. Heel belangrijk in 
dat opzicht is de principiële beslissing om 
opvolgingsbesprekingen te houden over de 
resultaten van de aanbevelingen van het 
Rekenhof.

Het Rekenhof wordt nog meer 
de bevoorrechte partner van het 
Vlaams Parlement.

Het Rekenhof heeft een belangrijke rol als 
begrotingsadviseur voor het parlement. 
De regering heeft daarom toegezegd dat 
het Rekenhof de voorbereiding van de 
begroting tijdig en met kennis van de 
basisgegevens kan inkijken. Het Rekenhof 
heeft in het voorjaar van 2011 ook een 
substantiële bijdrage geleverd aan de 
commissiebesprekingen over het nieuwe 
rekendecreet (zie ook pag. 45).

Een efficiënte organisatie van vragen 
en interpellaties en eigentijdse 
ondersteuning

Het Uitgebreid Bureau heeft het gebruik 
van de vragen en interpellaties grondig 
geëvalueerd. Een reglementswijziging 
maakt een optimaler gebruik van de 
controlemiddelen en een snellere en 
meer transparante beoordeling van de 
ontvankelijkheid mogelijk. De voorzitter 
en commissievoorzitters kregen de 
aansporing om nauw toe te zien op het 
respecteren van het onderwerp en de 
spreektijden. De commissievoorzitters 
kregen de vraag om recurrente thema's 
op een meer systematische manier, via 
voortgangsrapportages, aan te pakken.

Het Vlaams Parlement zet daarnaast met 
tal van projecten in op de digitalisering 
van de informatiestroom. Zo kunnen 
volksvertegenwoordigers interactief 
vragen om uitleg, schriftelijke vragen en 
interpellaties indienen, met duidelijke 
voordelen qua snelheid, accuraatheid en 
opvolging.

Het Parlementair Informatiecentrum (PI) 
ondersteunt de volksvertegenwoordigers 
inhoudelijk met informatiedossiers en 
digitale thematische portalen. Het PI, het 
Instituut voor Samenleving en Technologie 
en het Kinderrechtencommissariaat waren 
intens betrokken bij de redactie van de 
maatschappelijke beleidsnota voor de 
Commissie ad hoc Jeugdzorg.  



12

Jaarverslag 2010 – 2011

Een betere communicatie met het 
publiek

Op 11 juli 2010 stelde het Vlaams 
Parlement zijn nieuwe logo voor en 
introduceerde daarmee zijn nieuwe 
huisstijl. Andere communicatiemiddelen 
zullen worden gerestyled om de gewenste 

informatie bij diverse doelgroepen te 
brengen. De gerenoveerde Loketten 
krijgen een maximale publieksfunctie 
en fungeren als het uithangbord 
en de ontmoetingsplaats van het 
Vlaams Parlement in Brussel. Ook de 
vergaderinfrastructuur van het parlement 
speelt hierin een belangrijke rol, al moeten 
externe organisatoren duidelijker dan 
voorheen de link met en de meerwaarde 
voor het Vlaams Parlement aantonen. 
Er zijn geregeld ontmoetingen met de 
nationale en regionale pers. Het Vlaams 
Parlement stelt ook op structurele basis 
gratis beelden van commissievergaderingen 
en de plenaire vergadering ter beschikking 
van de regionale omroepen, die daar zeer 
positief op reageren. 

Het Vlaams Parlement internationaal

Het Vlaams Parlement speelt met glans zijn 
rol van visitekaartje van Vlaanderen bij de 
ontvangst van voorzitters van nationale of 
deelstatelijke parlementen, ambassadeurs 
en hoge delegaties. Daarnaast werkt het 
mee met het Departement Internationaal 
Vlaanderen aan het ‘Flanders Inspires 
International Visitor’s Programme’, een 
gastenprogramma gericht op opinion and 
decision makers van hoog niveau (zie ook 
pag. 74).

Tijdens het Belgische voorzitterschap 
van de Europese Unie organiseerde het 
Vlaams Parlement op 3 en 4 oktober 
2010 een conferentie over duurzaam 
materialengebruik voor de voorzitters 
van de commissies Leefmilieu van de 
nationale parlementen van de Europese 
Unie. Verschillende commissies besteden 
consequent aandacht aan de Europese 
besluitvorming, terwijl het aantal 
deelnames van de voorzitter en individuele 
parlementsleden aan internationale 
conferenties en bijeenkomsten (OESO, 
EU,…) toeneemt. Het Vlaams Parlement is 
ten slotte structureel aanwezig bij CALRE-

bijeenkomsten en bij de werkgroepen over 
e-democracy en fiscaal federalisme.

Interne organisatie

Begin 2011 sloten het Bureau 
en de Directieraad een 
managementovereenkomst af over de 
interne organisatie. De klemtonen uit 
het Plenum – directie-overschrijdende 
samenwerking, een flexibele 
personeelsinzet, het stroomlijnen van 
interne werkprocessen, het belang van 
communicatie en een intern draagvlak  
– werden daarin overgenomen. Het hr-
beleid trekt de kaart van een klantgerichte 
en flexibele organisatie met oog voor 
de professionele ontwikkeling van de 
medewerkers. Tot slot: een studie loopt om 
de ecologische voetafdruk van het Vlaams 
Parlement in kaart te brengen, met de 
bedoeling deze voetafdruk in de toekomst 
te verkleinen.

Het Vlaams Parlement zet in op 
digitale dienstverlening.
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In de loop van het zittingsjaar 
vonden enkele wijzigingen plaats 
in de samenstelling van het Vlaams 
Parlement.

• Op 13 oktober 2010 legde Wim Van Dijck 
(Vlaams Belang) de eed af als opvolger 
van mevrouw An Michiels, die ontslag had 
genomen. 

• Op 1 juli 2011 nam de heer Sven Gatz 
(Open Vld) ontslag. Hij werd op 6 juli 
2011 opgevolgd door mevrouw Khadija 
Zamouri.

Wijzigingen in de loop van het zittingsjaar 
2010-2011

Ook de samenstelling en het 
bestuur van de fracties onderging 
veranderingen.

• De heer Sven Gatz werd als voorzitter 
van de Open Vld-fractie op 26 april 
2011 vervangen door de heer Sas van 
Rouveroij. 

• Op 20 juli 2011 verliet de heer Erik 
Arckens de Vlaams Belang-fractie om als 
onafhankelijke te zetelen.

• De heer Karim Van Overmeire 
(onafhankelijke) sloot zich op 31 
augustus 2011 aan bij de N-VA-fractie.

Op het einde van het zittingsjaar 2010-2011 zaten de volgende aantallen Vlaamse 
volksvertegenwoordigers in het halfrond:
CD&V: 31 verkozenen Open Vld: 22 verkozenen Vlaams Belang: 19 verkozenen 
sp.a: 19 verkozenen N-VA: 17 verkozenen LDD: 7 verkozenen Groen!: 7 verkozenen 
UF: 1 verkozene Onafhankelijke: 1 verkozene
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wel lijnrecht tegenover elkaar, zoals bij de 
vreemdelingenproblematiek of de sociale 
zekerheid.

Dergelijke discussies zorgen voor een heel 
andere dynamiek, maar dat zijn nu juist 
federale bevoegdheden gebleven.’

... houdt een 
pleidooi voor een 
open parlement. 
‘Gericht op de 
wereld, maar 
ook open voor 

de wereld, in twee richtingen dus. Het is 
positief dat wij zoveel buitenlandse gasten 
ontvangen en dat zoveel verenigingen en 
scholen hun weg naar het parlement blijven 
vinden.

Als ik zie hoe wij van de Loketten een 
ankerplaats in Brussel maken en er mensen 
ontvangen, dan denk ik echt dat we juist 
bezig zijn.’

... is gewonnen 
voor het idee om 
met groen- en 
witboeken te 
werken. ‘Zo krijg 
je vooraf het 

politieke debat, en dan pas het wetgevende 
werk. Dat dit nu andersom gebeurt, is een 

... is van oordeel 
dat het parlement 
minder met 
zichzelf bezig moet 
zijn. ‘We moeten 
meer contacten 

aanknopen met de Belgische (deel)
parlementen, het buitenland en Europa, 
zodat we weten hoe vergelijkbare landen en 
regio’s omgaan met onze beleidsthema’s. 

We mogen ook niet alleen klagen over 
Europa, maar moeten proberen om het 
Europese beleid te beïnvloeden. Dat kan 
door samen met landen met gelijklopende 
belangen, zoals Nederland en Länder als 
Nordrhein-Westfalen, proberen te wegen op 
Europa. Daarvoor is een regelmatig (inter)
nationaal overleg nodig en het parlement 
moet zich daarnaar organiseren.’

... vindt het niet 
verwonderlijk 
dat het Vlaams 
Parlement soms 
als saai wordt 
ervaren. De thema’s 

waarvoor het bevoegd is, geven immers 
geen aanleiding tot ideologische discussies. 
‘Als je bijvoorbeeld debatteert over de staat 
van de wegen, kun je alleen vaststellen dat 
een put een put is. Je politieke strekking zal 
je mening daarover niet echt beïnvloeden. 
In andere thema’s staan de ideologische 
standpunten van de verschillende partijen 

Onze fractievoorzitters met het hart op
de tong

Sinds de verkiezingen van juni 2009 zijn er in het Vlaams Parlement zeven erkende 
fracties actief. Na een half jaar werking ging Parlando, het huisblad van het Vlaams 
Parlement, eens polsen bij de fractievoorzitters: wat is hun visie op het Vlaams 
Parlement? En hoe zien ze de toekomst? Het blad deed die oefening nog eens over in 
september 2011, nadat John Crombez en Sas Van Rouveroij fractievoorzitter waren 
geworden van respectievelijk sp.a en open VLD.

Kris Van Dyck 
N-VA

Ludwig Caluwe
CD&V

Filip Dewinter 
Vlaams Belang

Filip Watteeuw  
GROEN!
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verkeerde manier van werken. We moeten 
dit omgooien.’

... ten slotte 
ziet het politieke 
zwaartepunt 
langzaamaan van 
de Kamer naar het 
Vlaams Parlement 

verschuiven. ‘De politieke partijen sturen 
hun zwaargewichten naar dit parlement. 

Een verklaring daarvoor is dat het Vlaams 
Parlement bevoegdheden heeft die er 
echt toe doen: openbare werken, wegen, 
onderwijs, kinderopvang, welzijn. En het 
parlement zal de komende jaren steeds 
meer bevoegdheden krijgen.’  

... volgde in juli 
2010 Peter Van 
Velthoven op. ‘Als 
fractievoorzitter 
ben ik niet 
alleen met mijn 

parlementaire werk bezig, maar kan ik 
nu mee wegen op de organisatie van het 
parlement en van de vergaderingen. Zo 
heb ik meegewerkt aan het reorganiseren 
van de vragen om uitleg in de commissies 
om meer dynamische debatten te krijgen 
– een leerrijke bespreking. En door mijn 
lidmaatschap in de werkgroep die de 
paraparlementaire instellingen bekijkt, 
kan ik zelfs een invloed uitoefenen op de 
structuren van het parlement.’ Volgens 
Crombez krijgt de commissiewerking in elk 
geval niet de aandacht die ze verdient. ‘Als 
het Vlaams Parlement naar buiten treedt, 
komt altijd de plenaire vergadering in 
beeld.

De commissiewerkzaamheden zijn hier 
een stuk scherper dan in het federale 
parlement, maar toch krijgen we daar 
moeilijk media-aandacht voor. Misschien 
kunnen we via video streaming de 
journalisten en bevolking beter bereiken? 
Het wordt dé uitdaging voor het parlement 
de komende tien jaar: het vertalen van 
het maatschappelijke debat.’

 ... vervangt Sven 
Gatz sinds april 
2011. ‘De scope 
is veel ruimer dan 
toen ik gewoon 
parlementslid was, 

nu coach ik de 22 leden van mijn fractie. 
Dat vraagt veel begeleiding, ondersteuning 
en kennis. Maar ik doe het graag, want 
ik voel me gedragen door mijn collega’s. 
Je krijgt niet alleen kritiek, maar ook 
waardering voor wat je doet.’

Zijn visie op de toekomst? ‘De partijen 
zullen niet langer de enige tussenschakel 
zijn tussen de verkozene en het volk. De 
klassieke besluitvormingswiskunde (de 
helft plus 1) zal blijven bestaan, maar 
de weg ernaartoe wordt minstens even 
belangrijk als de beslissing zelf. Nieuwe 
inspraakprocessen moeten de democratie 
actualiseren. Voor het Vlaams Parlement 
betekent dit concreet dat de besluitvorming 
in het halfrond moet veranderen.

Nu zorgt de voorspelbare beslissing van 
de meerderheid ervoor dat ideeën van 
de oppositie en van een groot deel van 
de samenleving gewoonweg niet aan 
bod komen. In een parlement moeten 
wisselmeerderheden tot stand kunnen 
komen. Als je zelfs de oppositie niet in de 
besluitvorming betrekt, hoe zou de burger 
zich dan betrokken kunnen voelen?’

Lode Vereeck
LDD

Sas Van Rouveroij
Open VLD

John Crombez 
sp.a
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Het Vlaams Parlement in cijfers: een 
staalkaart

In 2010-2011 werden in de plenaire vergadering
354 actuele vragen gesteld
20 actualiteitsdebatten gehouden
61 voorstellen van resolutie behandeld, waarvan 37 aangenomen
260 moties behandeld, waarvan 62 werden aangenomen
79 decreten aangenomen, waarvan 17 voorstellen van decreet, ingediend door 
Vlaamse volksvertegenwoordigers, en 62 ontwerpen van decreet, ingediend door de 
Vlaamse Regering.
1 actuele interpellatie gehouden
1 themadebat gehouden.

De plenaire vergadering heeft in totaal 210 uren vergaderd. 

In 2010-2011 werden in de commissies
1544 vragen om uitleg gesteld
275 hoorzittingen gehouden
39 werkbezoeken afgelegd
115 interpellaties gehouden.

De 21 commissies en speciale commissies van het parlement hebben in totaal 1625 
uren vergaderd.

In 2010-2011 hebben de Vlaamse volksvertegenwoordigers 6004 schriftelijke vragen 
gesteld.

In 2010-2011 werden in het Vlaams Parlement
46 voorstellen van decreet ingediend door de Vlaamse volksvertegenwoordigers
133 voorstellen van resolutie ingediend
260 moties ingediend, waarvan er 62 werden aangenomen

In 2010-2011 heeft de Vlaamse Regering
37 beleidsbrieven ingediend in het parlement, waarin elke Vlaamse minister de 
hoofdlijnen van zijn of haar beleid uiteenzet
64 ontwerpen van decreet ingediend

In 2010-2011 hebben de inwoners van Vlaanderen 53 verzoekschriften ingediend bij 
hun parlement.

Aan het einde van het zittingsjaar 2010-2011 waren er 259 politieke medewerkers in 
dienst, en 237 personeelsleden bij het Algemeen Secretariaat.

Meer cijfergegevens vindt u op www.vlaamsparlement.be/statistieken.
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Politieke dossiers - parlementaire items

• Buitenlandse dienstverleners doen hun intrede op de
Vlaamse arbeidsmarkt 18

• Een nieuwe beheersovereenkomst met de VRT 19

• Bonussen horen niet bij overheidssteun 20

• Nood aan meer en betere schoolgebouwen 21

• Naar een overkoepelend decreet op onroerend erfgoed 23

• Crisis in de varkenshouderij 24

•  ‘Verwarring’ zorgt voor minder insecticiden in de landbouw 26

• Extra maatregelen voor mensen die zonder energie dreigen te vallen 27

• Groen licht voor het Vlaams Energiebedrijf 28

• De groenestroomcertificaten liggen onder vuur  29

• De Vlaamse wegen blijven een zorgenkind 31

• Een grondige hervorming van de Vlaamse kunstinstellingen  33

• Innovatie: de paradox van de kaasschaaf 34

• Interne staatshervorming: van groenboek naar witboek 36

• Nieuw mestactieplan: naar een verscherping van het mestdecreet  38

• De Antwerpse verkeersknoop: een ‘roman fleuve’  39

• Bewogen nachtelijke vergadering levert uiteindelijk toch een
nieuw kiesdecreet op 41

• Van natte voeten naar paalwoningen: wateroverlast en -beheer
in Vlaanderen 43

• Institutionele complexiteit bemoeilijkt een krachtdadig optreden in
het Brusselse Nederlandstalige onderwijs 44

• Een rekendecreet voor Vlaanderen 45

• Ad-hoccommissie brengt jeugdzorg in kaart 46

• Minderwaardige woningen verhuren wordt strafbaar 47

• Kinderopvang, een sector vol uitdagingen 48

Meer weten over discussies in de commissies en de plenaire vergadering?
Ga naar www.vlaamsparlement.be/commissies of www.vlaamsparlement.be/plenaire

2
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Buitenlandse dienstverleners mogen zich 
voortaan op de Vlaamse arbeidsmarkt 
begeven: dat is het gevolg van een decreet 
dat het Vlaams Parlement het voorbije 
zittingsjaar goedkeurde. De voorafgaande 
discussies in commissie waren nochtans 
pittig. Was deze omzetting van de 
Europese dienstenrichtlijn in Vlaamse 
wetgeving inderdaad een vereenvoudiging 
van de bestaande regels, zoals de 
regering beweerde? Of ging het om een 
nieuwe vorm van Vlaamse regelneverij, 
zoals de oppositie meende? Omdat de 
commissieleden er niet uitgeraakten, 
sloten ze het commissiedebat af met het 
indienen van twee reflectienota's. Tijdens 
een plenair debat werd nog een bijkomend 
advies gevraagd aan de Raad van State. Op 
24 november nam het Vlaams Parlement 
dit decreet aan. 

Buitenlandse dienstverleners doen hun 
intrede op de Vlaamse arbeidsmarkt

Meteen rees een volgend probleem: 
wie zal de buitenlandse dienstverleners 
die zich op de Vlaamse arbeidsmarkt 
begeven, controleren? Dat dit probleem 
niet denkbeeldig is, blijkt duidelijk uit 
vragen aan minister van Werk Philippe 
Muyters over de tewerkstelling van 
buitenlandse verpleegkundigen in 
Vlaanderen. De bestrijding van fraude 
bij het afleveren van arbeidskaarten 
aan buitenlandse werknemers was ook 
het gespreksonderwerp tijdens een 
gedachtewisseling met de Vlaamse 
Inspectie van Werk en Sociale economie 
in januari 2011. Een van de conclusies 
luidde dat het vrij verkeer van personen en 
diensten een meer intensieve controle op 
misbruiken noodzakelijk maakt.

In de commissie voor Werk vonden dit jaar enkele pittige debatten plaats. Van de 
toetreding van buitenlandse dienstverleners tot de Vlaamse arbeidsmarkt over de 
bestrijding van fraude bij het afleveren van arbeidskaarten aan buitenlandse werknemers 
tot de discriminatie bij uitzendkantoren en de tewerkstelling van kansengroepen: 
gespreksstof genoeg.

Wie zal de buitenlandse 
dienstverleners op de Vlaamse 
arbeidsmarkt controleren?

Mystery shopper op zoek naar 
discriminatie

In oktober 2010 vond een aantal 
interpellaties plaats over de discriminatie 
in hoofde van uitzendkantoren bij het 
selecteren van uitzendkrachten. De 
betrokken beroepsfederatie, Federgon, 
kreeg de kans om zijn beleid op dit 
vlak te komen toelichten in het Vlaams 
Parlement. Op 9 juni 2011 stelde de 
federatie een onderzoek naar het bestaan 
van discriminatie in de sector voor: via de 
techniek van de 'mystery shopper' waren 
ze nagegaan in hoeverre uitzendkantoren 
zich daadwerkelijk schuldig maakten aan 
de aantijgingen.

Aandacht voor kansengroepen

Intussen bleef de aandacht voor de
tewerkstelling van laaggeschoolde jonge-
ren, allochtonen, arbeidsgehandicapten
en 50-plussers het hele werkjaar prominent 
aanwezig in de debatten. Dit onderwerp 
kwam onder meer ook aan bod bij de
bespreking van de nieuwe beheersover-
eenkomst tussen de Vlaamse Regering en 
de VDAB. Veel aandacht ging daarbij naar 
de inspanningen die de VDAB moet leveren 
om zijn dienstverlening op het vlak van 
arbeidsbemiddeling beter bekend te maken 
bij kmo's.
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De commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media hield gedurende verschillende 
weken hoorzittingen met tal van 
vertegenwoordigers uit het mediaveld: 
de raad van bestuur van de VRT, de 
Sectorraad Media, het directoraat-generaal 
Media van de Europese Commissie, 
wetenschappers, de distributiesector, 
private televisieomroepen, aanleveraars 
van content en productie, uitgevers, 
adverteerders en gebruikers van de media.

In de plenaire vergadering stelden de 
parlementsleden vaak actuele vragen over 
de op til zijnde beheersovereenkomst, 
onder meer naar aanleiding van uitspraken 
van minister van Media Ingrid Lieten over 
de noodzaak van een derde kanaal voor 
de VRT. Op 27 april 2011 vond ook een 
actualiteitsdebat plaats over het gewijzigde 
medialandschap in Vlaanderen: jarenlang 
was het productiehuis Woestijnvis de 
hofleverancier van succesprogramma’s 
voor de VRT, maar die samenwerking werd 
fors afgebouwd door de overname door 
Woestijnvis van de zenders VT4 en VIJFtv. 

Na de hoorzittingen in de commissie 
dienden verschillende partijen vier 
voorstellen van resolutie in over de af 
te sluiten beheersovereenkomst met de 
VRT. Die voorstellen werden met spoed 
behandeld in de plenaire vergadering 
van 18 mei 2011. Een groot deel van de 
oppositie was wel afwezig: zij hadden uit 
protest tegen de spoedbehandeling de zaal 
verlaten. Enkel de parlementsleden van 
de oppositie die een voorstel van resolutie 
hadden ingediend, bleven aanwezig en 
namen het woord. Bij de hoofdelijke 
stemming werd het voorstel van resolutie 
van de meerderheid goedgekeurd.

Op 15 juli nam de Vlaamse Regering 
vervolgens een beslissing over het ontwerp 
van nieuwe beheersovereenkomst met 
de VRT. Een aantal commissieleden vroeg 

daarop om een extra bijeenkomst van de 
commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media tijdens het zomerreces.
De minister van Media gaf op
20 juli 2011 een toelichting, waarna de 
beheersovereenkomst met de VRT op
22 juli werd ondertekend.

Een nieuwe beheersovereenkomst met de 
VRT

Om de vijf jaar legt de Vlaamse Regering een nieuwe beheersovereenkomst vast voor de 
VRT en tekent ze het financiële kader uit waarbinnen de openbare zender zijn opdracht 
moet vervullen. Deze overeenkomst 2012-2016 stond dit zittingsjaar op de agenda, 
logisch dus dat ze de vergaderingen van de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media grotendeels bepaalde. Maar het onderwerp kwam ook geregeld ter sprake in de 
plenaire vergadering.
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Sinds de financiële crisis ondersteunt 
de Vlaamse overheid enkele financiële 
instellingen en zetelen er in die 
instellingen ook een aantal Vlaamse 
regeringsvertegenwoordigers. Concreet 
vraagt het Vlaams Parlement aan 
de Vlaamse Regering om via haar 
vertegenwoordigers erop aan te dringen 
om geen buitensporige bonussen toe te 
kennen aan uitvoerende bestuurders en 
topmanagers zolang de overheidssteun 
niet volledig is terugbetaald. Tot zolang 
mogen niet-uitvoerende leden van de 
raad van bestuur ook geen aandelen, 
aandelenopties of gelijkaardige rechten 
toegekend krijgen.

Bonussen horen niet bij overheidssteun

Op 23 maart 2011 nam het Vlaams Parlement eenparig een resolutie aan om duidelijk te 
maken dat de problematiek van de bonussen niet losstaat van de redding van de banken 
door de overheid.
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Zoals werd afgesproken in juni 2010 bracht 
minister van Onderwijs Pascal Smet in 
oktober 2010 en juni 2011 tweemaal een 
voortgangsrapport over de scholenbouw 
in de commissie voor Onderwijs. Zijn 
vertrekpunt was telkens de demografische 
evolutie in de steden en gemeenten, 
omdat die duidelijk maakt dat er blijvend 
aandacht zal moeten gaan naar de 
schoolinfrastructuur. De minister verbindt 
hier duidelijke conclusies aan: hij pleit 
om te werken op lange termijn en niet op 
jaarbasis, en om een capaciteitsmonitor uit 
te werken.

De minister is ervan overtuigd dat de 
lokale besturen het best geplaatst zijn 
om de problemen in te schatten. Op de 
opmerking van een parlementslid dat 
dit niet geldt voor alle lokale besturen, 
antwoordde de minister dat de centrale 
taskforce dan overleg moet plegen met 
de onderwijskoepels. De parlementsleden 
uitten ten slotte hun bezorgdheid over het 
feit of de middelen wel evenwichtig zullen 
worden verdeeld over de onderwijsnetten 
en over de multifunctionele inzetbaarheid 
van de nieuwe gebouwen.

De Vlaamse Regering trok extra middelen 
uit voor de scholenbouw. Voor de 
reguliere bouw trok minister Smet in de 
begroting 2011 1 miljoen euro extra uit 
om de capaciteitsproblemen op te vangen. 
Tijdens de begrotingscontrole 2011 werd 
daarbovenop nog 25,209 miljoen euro 
ingeschreven.

Scholen voor morgen

Naast de gewone middelen voor 
scholenbouw is de Vlaamse Regering in 
2006 met de DBFM-operatie gestart. De 
bedoeling is om samen met een private 
partner een financiële inhaalbeweging voor 
schoolgebouwen te maken en zo voor een 
bedrag van 1,5 miljard euro 211 scholen 

te bouwen. De afkorting DBFM staat voor: 
design (ontwerp), build (bouw), finance 
(financiering) en maintain (onderhoud), 
allemaal onderdelen waarvoor de nieuwe 
vennootschap Scholen Voor Morgen zal 
instaan. De participerende inrichtende 
machten kunnen over de infrastructuur 
beschikken in ruil voor een te betalen 
vergoeding. Na de financial close in juni 
2010 werd aan de verschillende scholen een 
contractvoorstel gedaan.

Nood aan meer en betere schoolgebouwen 

Net als tijdens het zittingsjaar 2009-2010 waren de capaciteitsproblemen in de scholen 
het thema dat het grootste deel van de aandacht naar zich toe trok in het beleidsdomein 
Onderwijs. En de demografische evolutie van onze bevolking is van dien aard dat 
dit onderwerp de volgende jaren nog niet meteen van de parlementaire agenda zal 
verdwijnen. De Vlaamse Regering wil daarom werk maken van een aanpak op lange 
termijn, én met de inbreng van private investeerders.

Het voorbije jaar hebben de 
volksvertegenwoordigers regelmatig 
naar de stand van zaken van dit dossier 
gevraagd. Eind mei 2011 deelde de minister 
mee dat 147 voorcontracten werden 
afgesloten, goed voor 198 schoolgebouwen.

De parlementsleden uitten hun bezorgdheid 
over de verdeling van de middelen over 
de onderwijsnetten en vroegen om het 
vooropgestelde evenwicht tussen het 
gemeenschaps-, het officieel gesubsidieerd 
en het vrij gesubsideerd onderwijs te 
respecteren.

Gealarmeerd door een voorlopig advies van 
Eurostat, het statistische bureau van de 
Europese Unie, stelden de parlementsleden 
ook geregeld vragen over het ESR-neutraal 
zijn van de DBFM-operatie. (ESR staat voor 
het Europees Systeem van nationale en 
regionale rekeningen.) Het is immers niet 
zeker dat de Europese overheid akkoord 
zal gaan om de 1,5 miljard euro van 
deze operatie niet in te schrijven op de 
uitgavenbegroting.

De aanvang van de bouw van de 
eerste scholen is voorzien voor 
het voorjaar van 2012.
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De aanvang van de bouw van de eerste 
scholen is voorzien voor het voorjaar 
van 2012. Tegen 2016 moet het hele 
programma afgerond zijn. Ondertussen 
bevestigde de minister zijn voornemen om 
te starten met een tweede inhaaloperatie 
voor schoolgebouwen in de vorm van een 
nieuwe constructie van publiek-private 
samenwerking. De gesprekken daarover 
werden opgestart, maar worden bemoeilijkt 
door het moeilijke financieel-economische 
klimaat.
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De eerste conceptnota’s van het 
Vlaams Parlement

Zoals in de tekst over het actieplan Plenum 
2009-2014 uit dit jaarverslag al stond te 
lezen, kunnen de leden van het Vlaams 
Parlement hun politieke ideeën voortaan 
uitwerken in ‘conceptnota’s voor nieuwe 
regelgeving’. Bedoeling is dat zij daarin de 
huidige regelgeving evalueren, eventuele 
problemen omschrijven en de krachtlijnen 
schetsen van nieuwe regelgeving die een 
oplossing kan bieden.

Naar een overkoepelend decreet op 
onroerend erfgoed

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van 
Mechelen diende als eerste op 15 juli 
2010 zo’n conceptnota in. Op basis van 
de huidige regelgeving voor onroerend 
erfgoed en de daarmee verbonden 
knelpunten en uitdagingen, formuleerde 
hij een aantal concrete voorstellen en 
aanbevelingen.

In overeenstemming met het 
regeerakkoord en in de lijn van zijn 
beleidsnota Onroerend Erfgoed, diende ook 
Vlaams minister Geert Bourgeois op 25 
augustus 2010 een ‘conceptnota onroerend 
erfgoed’ in. Ook hij inventariseerde de 
knelpunten en uitdagingen waarmee het 
beleidsveld onroerend erfgoed te maken 
heeft. Hij sprak meteen ook de ambitie 
uit om de krachtlijnen van een decreet op 
onroerend erfgoed op voorhand kenbaar te 
maken aan alle betrokken partijen en om 
ruimte voor discussie te laten. 

In de vorige regeerperiode nam de bevoegde minister al het initiatief voor een 
overkoepelend decreet voor het onroerend erfgoed, maar die oefening werd niet afgerond. 
In het huidige regeerakkoord 2009-2014 engageerde de Vlaamse Regering zich er 
opnieuw toe om een ‘nieuw decreet onroerend erfgoed te maken, waarin het Verdrag 
van Malta volledig tot zijn recht komt, en de versnippering binnen het domein onroerend 
erfgoed radicaal tegengegaan wordt’. Het parlement en de regering maakten hier werk 
van door twee conceptnota’s uit te werken, het Vlaams Parlement keurde ook een voorstel 
tot resolutie goed.

De versnippering binnen het 
domein onroerend erfgoed wordt 
radicaal tegengegaan.

Twintig punten die zeker aan bod 
moeten komen 

In december 2010 en januari 2011 
organiseerde de commissie voor 
Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening 
en Onroerend Erfgoed hoorzittingen over 
beide conceptnota’s. Tal van betrokken 
organisaties en instellingen kregen de kans 
om hun vragen te stellen, aandachtspunten 
te benadrukken en adviezen te formuleren.
 
Mee op basis van deze uiteenzettingen 
dienden de meerderheidspartijen 
vervolgens een voorstel van resolutie 
in. Zij vragen de Vlaamse Regering 
daarin om twintig punten in het 
onroerenderfgoeddecreet op te nemen. 
Zo moet de regering zorgen voor 
een voldoende groot draagvlak, voor 
een inhaalbeweging in het aantal 
beschermingen en voor een degelijk 
onderhoud van het erfgoed om grotere 
(renovatie)kosten te vermijden. Daarnaast 
moet ze de doorlooptijd van een dossier 
inkorten en de mogelijkheid onderzoeken 
van een systeem van forfaitaire premies. 
Het instrument van beschermde stads- 
en dorpsgezichten moet blijven bestaan, 
maar het beschermingsregime moet 
worden verduidelijkt om de sloop van niet-
waardevol erfgoed mogelijk te maken.

Op 25 mei 2011 nam de plenaire 
vergadering het voorstel van resolutie aan. 
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Internationaal speelveld

De varkenshouderij overschrijdt in meer 
dan één opzicht de Vlaamse grenzen. 
Aangezien de Vlaamse productie van 
varkensvlees zowat 2,5 keer groter is dan 
het binnenlandse verbruik, is de export 
cruciaal. De grondstofprijzen – die bepalend 
zijn voor de prijzen van het veevoeder – 
worden door de wereldmarkt gestuurd. En 
alle maatregelen met financiële implicaties 
zijn gebonden aan Europese regelgeving.

Binnen deze context hebben de leden van 
de commissie voor Landbouw, Visserij 
en Plattelandsbeleid hun controletaak 
volop uitgeoefend. Na elk initiatief van 
de minister-president, ook bevoegd voor 
Landbouw, en na elk Europees overleg 
stelden ze vragen om uitleg en hielden ze 
interpellaties in de commissie of richtten ze 
tijdens de plenaire zittingen actuele vragen 
tot de minister-president.

Crisismaatregelen

De crisis is structureel en dus zijn er 
maatregelen nodig om varkenshouders 
in moeilijkheden enig perspectief 
te bieden. Het versoepelen van 
overbruggingskredieten is een zinvolle 
maatregel, al houdt dit risico’s in, want op 
termijn moeten kredieten natuurlijk wel 
terugbetaald worden. De kapitaalpremies 
van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 
(middelen van het Europees 
gemeenschappelijk landbouwbeleid) werden 
ook vervroegd uitbetaald. Daarnaast ging 
de Europese Unie akkoord met de tijdelijke 
private opslag van varkensvlees. Daardoor 
wordt een deel van het aanbod voor een 
tijdje van de markt gehaald, in de hoop dat 
door een kleiner aanbod de prijzen zullen 
stijgen.

De commissie vroeg ook aandacht voor 
een structurele sociale begeleiding van 
de mensen die de sector noodgedwongen 
moeten verlaten. Commissieleden 
waarschuwden ervoor dat de crisis wel 
eens door integratoren gebruikt kan 
worden om zelfstandige familiale bedrijven 
over te nemen. (Integratoren zijn meestal 
veevoederbedrijven die verscheidene 
schakels in de productieketen ‘integreren’, 
gaande van de levering van biggen en 
veevoeder, tot de financiering van het 
bedrijf en het opkopen van slachtrijpe 
dieren.) 

En de toekomst?

Tijdens elke bespreking wezen 
commissieleden op het belang van 
een transparante prijsvorming en een 
crisisaanpak waarin alle actoren hun rol 
spelen. Het idee om volgend jaar meer met 
vaste contractprijzen te werken, verplaatst 
het probleem volgens de minister-
president enkel naar de slachthuizen. 
De minister-president startte wel al een 
overleg met de landbouworganisaties, 
mengvoederbedrijven, slachthuizen en 
distributie, met andere woorden met alle 
schakels in de keten.

Crisis in de varkenshouderij

De crisis in de varkenshouderij was het voorbije parlementaire jaar een belangrijk 
onderwerp in de discussies over het landbouwbeleid. Niet onlogisch als je weet dat de 
varkenshouderij instaat voor 29 procent van de eindproductiewaarde van de Vlaamse 
land- en tuinbouw en er bijna evenveel varkens als mensen in onze regio rondlopen. In 
het verleden werd de varkenshouderij gekenmerkt door een ‘normale’ cyclus: periodes 
met hoge prijzen vormden een compensatie voor periodes met lage prijzen. Die cyclus 
is verdwenen, want de voorbije jaren waren er enkel lage prijzen. Als daarbovenop de 
veevoederprijzen nog eens sterk stijgen, dan is er slechts één conclusie mogelijk: de 
opbrengsten dekken de kosten niet meer.

Ook internationaal werden de nodige 
stappen gezet. Op Europees niveau werd 
op Vlaams initiatief een High Level Group 
met experts opgericht. Op 3 december 

De commissieleden wezen op 
het belang van een transparante 
prijsvorming en een crisisaanpak.
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2010 organiseerde de minister-president 
in het Vlaams Parlement een Europese 
reflectiedag over de varkenshouderij.

Het Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing (VLAM) kan volgens 
de commissie in dit alles een belangrijke 
rol spelen. Ze ziet daarbij de volgende 
opdrachten: de promotie van inlands 
kwaliteitsvlees, het aanboren van nieuwe 
exportmogelijkheden om de afhankelijkheid 
van de Duitse markt – 40 procent van de 
export – te beperken en het diversifiëren 
van het aanbod. 

De meerderheidsfracties (CD&V, sp.a en 
N-VA) en drie oppositiefracties (Vlaams 
Belang, Open Vld en Groen!) hebben hun 
visie op de toekomstige varkenshouderij in 
Vlaanderen in vier met redenen omklede 
moties gegoten. De eensgezindheid is 
groot over het feit dat de maatregelen die 
de Europese High Level Group voorstelt, 
door de Europese Commissie moeten 
worden verwerkt in de hervorming van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
En het ketenoverleg moet ook 
gestimuleerd worden, onder meer met de 
mengvoederbedrijven en de banken. 

De meeste fracties leggen de nadruk 
op het belang van promotieacties voor 

kwaliteitsvarkensvlees en wijzen op het 
belang van nieuwe afzetgebieden.

De fracties schatten de kans dat 
zelfstandige familiale bedrijven worden 
overgenomen door integratoren, wel 
verschillend in. De grootste tegenstelling 
betreft echter de toekomstige grootte 
en exportgerichtheid van de Vlaamse 
varkenshouderij. Terwijl in drie moties 
duidelijk geopteerd wordt voor het verder 
ondersteunen van het huidige belang van 
de sector, wil Groen! de varkenssector 
minder afhankelijk maken van export en 
meer oriënteren op de binnenlandse markt, 
met sluitende prijsafspraken.

Het debat over de toekomstige 
varkenshouderij in Vlaanderen zal zeker 
worden voortgezet als de commissie de 
conclusies bespreekt van de dialoogdagen 
over de varkenshouderij, die georganiseerd 
werden door minister-president Peeters en 
plaatsvonden van februari tot november 
2011.
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‘Verwarring’ zorgt voor minder 
insecticidengebruik in de fruitteelt

Sinds 2010 kunnen telers van appelen en 
peren bij het Agentschap voor Landbouw 
en Visserij een subsidie aanvragen voor 
de feromoontechniek ter bestrijding van 
de fruitmot in de pitfruitteelt. De rupsen 
van de fruitmot, een kleine nachtvlinder, 
veroorzaken immers ernstige schade bij 
appelen en peren door gangen te boren 
in het fruit. De verwarringstechniek biedt 
hierop een antwoord.

Hoe gaat het in zijn werk? Op de 
fruitbomen wordt hier en daar een 
kleine dispenser bevestigd die de geur 
van vrouwelijke fruitmotten verspreidt. 
De mannelijke fruitmot wordt hierdoor 
aangetrokken, maar vindt wel geen 
vrouwelijke fruitmotten. Hij raakt daardoor 
zo in verwarring dat de lust verdwijnt om 
zich voort te planten. De populatie wordt zo 
op een milieuvriendelijke en efficiënte wijze 
gedecimeerd.

Regelmatig was er in de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid sprake 
van de ‘verwarringstechniek’. Deze techniek is geen spielerei uit de politieke trukendoos 
om de debatten te verstoren, maar maakt deel uit van een echt beleid: het gaat om een 
nieuwe agromilieumaatregel ter bestrijding van de fruitmot.

Een groot succes

De verwarringstechniek wordt al toegepast 
op zowat 7500 hectare, goed voor de helft 
van het totale areaal aan appelen en peren. 
Met Europese middelen en cofinanciering 
van Vlaanderen ontvangt elke fruitteler 
die de techniek vijf jaar toepast, 250 
euro per hectare, voor een totaalbudget 
van 1.875.000 euro. Op die manier wil 
de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat 
appelen- en perentelers minder naar 
insecticiden grijpen.
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In het verleden nam de Vlaamse overheid 
al verschillende maatregelen om te 
voorkomen dat mensen thuis plots zonder 
elektriciteit of aardgas vallen. In het 
actualiteitsdebat van
27 oktober 2010 voerde Groen! aan dat 
budgetmeters, minimumleveringen en 
schuldbemiddeling echter weinig soelaas 
bieden voor onvermogende huurders 
van slecht geïsoleerde woningen. Ze 
kregen de repliek dat deze maatregelen 
er op zijn minst voor hebben gezorgd dat 
bedrijven de leveringen aan klanten met 
betalingsproblemen niet langer abrupt 
kunnen stopzetten.

Maar het is een feit dat er inderdaad, 
ondanks de vroegere maatregelen, nog 
heel wat problemen blijven bestaan. 
Zo genieten nogal wat sociale huurders 
paradoxaal genoeg geen sociaal 

Extra maatregelen voor mensen die zonder 
energie dreigen te vallen

Elk najaar duiken opnieuw schrijnende verhalen op over gezinnen die hun woning niet 
meer kunnen verwarmen. Het Vlaams Parlement besteedde daarom in het najaar van 
2010 een actualiteitsdebat aan het thema energiearmoede. In december behandelde 
de commissie een voorstel van resolutie om dergelijke problemen in de toekomst te 
vermijden.

energietarief. De dienstverlening en 
informatieverstrekking door de leveranciers 
laten bovendien vaak te wensen over, 
terwijl de energiefactuur voor de meeste 
consumenten nagenoeg onleesbaar is. En 
precies de armste gezinnen missen soms 
het gratis kilowattuur waarop iedereen 
recht heeft.

De meerderheidsfracties dienden 
daarom een voorstel van resolutie 
over energiearmoede in dat concrete 
oplossingen aanbiedt voor deze problemen. 
Het voorstel werd in december behandeld 
door de commissie voor Woonbeleid, 
Stedelijk Beleid en Energie en werd 
zowel in de commissie als in de plenaire 
vergadering met een ruime meerderheid 
aangenomen.
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De precieze opdracht die het Vlaams 
Energiebedrijf zou meekrijgen, gaf 
op voorhand aanleiding tot nogal 
wat speculaties. Zou het bedrijf een 
concurrent worden voor de grote 
internationale leveranciers die ons land 
bevoorraden? Of zou het zelf energie 
produceren, bijvoorbeeld uit kernenergie 
of hernieuwbare bronnen? Het budget van 
200 miljoen euro per jaar leek die opties bij 
voorbaat uit te sluiten. In vergelijking met 
de middelen waarover de mastodonten in 
de energiewereld beschikken, is dit immers 
een vrij gering bedrag. 

Van problemen …

De parlementaire weg naar dit 
oprichtingsdecreet lag bezaaid met 
moeilijkheden. Zo stuitte een eerste 
poging van de Vlaamse Regering om het 
oprichtingsdecreet nog eind 2010 te laten 
goedkeuren, op procedurele bezwaren van 
parlementsvoorzitter Jan Peumans. En in 
juni moest bevoegd minister Ingrid Lieten 
haar deelname aan een regeringsmissie 
naar New York afzeggen om de 
commissiezittingen over haar ontwerp van 
decreet te kunnen bijwonen. 

… naar oplossingen

De commissie voor Woonbeleid, Stedelijk 
Beleid en Energie hield hoorzittingen 
met acht verschillende organisaties en 
vroeg hen met welke opdrachten een 
energiebedrijf de maatschappij het 
best kan dienen. Het goedgekeurde 
decreet voorziet vooral in de volgende 
bestemmingen voor de 200 miljoen 
euro: een verbetering van de energie-
efficiëntie in het omvangrijke patrimonium 
van de Vlaamse overheid, participaties 
en investeringen in de (hernieuwbare-) 
energiemarkt en een verdere ontwikkeling 
en coördinatie van knowhow en 
wetenschappelijk onderzoek. Activiteiten 
als netbeheerder sluit het nieuwe decreet 
expliciet uit.

Groen licht voor het Vlaams Energiebedrijf

Op 6 juli 2011, nog net op de valreep van het tweede zittingsjaar, keurde de plenaire 
vergadering het oprichtingsdecreet voor het Vlaams Energiebedrijf goed en gaf zo eindelijk 
groen licht voor deze prioritaire doelstelling uit het Vlaamse regeerakkoord. Wat niet wil 
zeggen dat de parlementaire behandeling rimpelloos verliep…
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De groenestroomcertificaten liggen onder 
vuur

In ons land worden de energietarieven 
gereguleerd door de federale CREG. 
Voor een groot deel hangen deze prijzen 
af van de internationale marktprijzen, 
maar toch beïnvloeden ook een aantal 
Vlaamse beleidsbeslissingen de prijzen. 
Zo legt de Vlaamse overheid sociale 
en economische verplichtingen op aan 
de distributienetbeheerders, die deze 
vervolgens mogen doorrekenen aan hun 
klanten. Een van die verplichtingen is dat 
de netbeheerders een vast tarief betalen 
voor groene stroom die producenten 
decentraal op het netwerk brengen. 
De prijs varieert afhankelijk van de 
technologie. De hoogste minimumprijs per 
groenestroomcertificaat gaat naar energie 
uit fotovoltaïsche (PV-)installaties voor 
zonne-energie.

Daar zijn verschillende verklaringen voor: 
niet alleen is dit de enige energiebron die 
gewone burgers zelf op hun woningen 
kunnen installeren, zonne-energie 
wordt ook beschouwd als de groenste 
hernieuwbare energievorm. Het nadeel is 
wel dat deze vorm van groene stroom de 
duurste is per geproduceerd kilowattuur, 
wat de hogere kostprijs verklaart. 

De zonnepanelen van mijn buurman

In het najaar van 2010 verhoogden de 
netbeheerders Eandis en Infrax hun 
tarieven omdat de kostprijs van de 
groenestroomcertificaten veel hoger was 
dan aanvankelijk geraamd. Ongeveer 

Het systeem van groenestroomcertificaten kreeg in het najaar van 2010 zware kritiek 
te verduren. De federale Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas – 
beter bekend als de CREG – gaf netbeheerders Eandis en Infrax immers de toestemming 
om hun tarieven te verhogen, wat veel burgers het gevoel gaf dat zij zwaar mochten 
betalen voor de zonnepanelen van hun buurman. Het gevolg? De Vlaamse Regering en het 
Vlaams Parlement stuurden het Energiedecreet van 8 mei 2009 bij.

De burger morde: zij die geen 
zonnepanelen hadden, hadden 
het gevoel te moeten betalen 
voor die van hun buurman.

terzelfder tijd publiceerde het Vlaams 
Instituut voor Technologisch Onderzoek 
(VITO) een studie waaruit bleek dat de 
marktprijs van de PV-panelen sneller 
was gedaald dan de gegarandeerde 
minimumsteun, iets waarvan sommige 
ondernemers handig gebruik maakten om 
megaparken aan te leggen en zo grote 
winsten te maken. De burger morde: zij 
die geen zonnepanelen hadden, hadden het 
gevoel te moeten betalen voor die van hun 
buurman.

Een wijziging van het Energiedecreet 
van 2009

Al in december 2010 probeerde de Vlaamse 
Regering het systeem bij te sturen via een 
amendement op het programmadecreet bij 
de begroting-2011. Parlementsvoorzitter 
Jan Peumans wierp echter tegen dat deze 
maatregel geen rechtstreekse gevolgen 
had voor de Vlaamse begroting. Ook de 
commissie voor Woonbeleid, Stedelijk 
Beleid en Energie wenste zich eerst 
uitgebreid te informeren in plaats van 
meteen ingrijpende beslissingen goed te 
keuren.

Op 3 februari diende de regering daarom 
een ontwerp van decreet ‘tot wijziging van 
het Energiedecreet van 8 mei 2009’ in. 
Een van de meest in het oog springende 
wijzigingen: de certificatenprijs bij nieuw 
geïnstalleerde PV-installaties zakt jaarlijks 
veel drastischer dan de aanvankelijke 20 
euro per jaar. Op termijn daalt deze prijs 
van de huidige 330 euro naar 90 euro. 
Nieuw is daarbij ook het onderscheid 
tussen grote en kleine installaties: voor 
de eerste wordt de doelprijs van 90 euro 
al vanaf 2013 ingevoerd, voor de tweede 
categorie pas vanaf 2016.

Een andere maatregel is de 
gereduceerde prijs voor certificaten 
uit biomassaverbranding, met een 
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compromisoplossing voor de centrale van 
joint venture Max Green. 

Lange hoorzittingen

De commissie besloot daarom om 
hoorzittingen te houden: er kwamen 
niet minder dan zestien organisaties aan 
bod. De Vlaamse energieregulator VREG 
kondigde daarnaast aan dat hij samen 
met het Vlaams Energieagentschap een 
voorstel aan het uitwerken was tot een (al 
dan niet fundamentele) hervorming van 
het huidige certificatensysteem. Minister 
Freya Van den Bossche bevestigde tot slot 
dat het ontwerp van decreet slechts een 
dringende bijsturing was, in afwachting 
van een grondige evaluatie van het hele 
energiebeleid.

Over de hoorzittingen waren alle 
commissieleden erg tevreden: ze hadden 
nuttige, nieuwe inzichten opgeleverd. 
De meerderheidsfracties dienden dan 
ook zeven amendementen in op het 
regeringsontwerp, met onder andere 
maatregelen in het voordeel van de 
bestaande biovergisters en het voorstel 
om de steunperiode voor PV-installaties in 
de tijd te beperken. Voorts verschoof een 
meerderheidsamendement de grens tussen 
grote en kleine PV-installaties van
1 megawatt naar 250 kilowatt 
piekvermogen. Deze amendementen 
werden aanvaard.

Ook Groen! en Open Vld dienden 
amendementen in. Zo stelde Groen! voor 
om enkel nog hernieuwbare energie te 
steunen die voor 100 percent schoon is. De 
partij laakte het Max Green-compromis als 
een voorkeursbehandeling. Open Vld wilde 
dan weer alle retroactieve bepalingen uit 
het ontwerp van decreet en vroeg om de 
minimumprijs van groenestroomcertificaten 
voor zonne-energie nog sneller en sterker 
te doen dalen. Deze amendementen 
werden uiteindelijk verworpen.
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De Vlaamse wegen blijven een zorgenkind

De incidenten stapelen zich op

Het was alsof de duivel ermee gemoeid 
was: tijdens de harde winterprik in 
december 2010 slaagde het AWV er weer 
niet in om alle gewestwegen met strooizout 
open te houden. Het winterplan dat het 
agentschap samen met Vlaams minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde 
Crevits had opgesteld na de zware winter 
van 2009, bleek niet opgewassen tegen 
de nog strengere winter – de zwaarste in 
honderd jaar – van 2010.

Op 4 en 5 februari 2011 vielen op de 
E19 bovendien twee doorgeroeste stalen 
verlichtingspalen pardoes op het wegdek. 
Onderzoek leerde dat er 137 van die 
‘ossenkoppalen’ door inwendige corrosie 
aan vervanging toe waren. Een paar 
weken later bleek dat het probleem zich 
niet beperkte tot de stalen exemplaren: 
niet minder dan drieduizend betonnen 
verlichtingspalen moesten worden 
vervangen wegens betonrot.

In het voorjaar kwamen op de E19 
stippellijnen in witte verf los van het asfalt 
en veroorzaakten zo gevaarlijke putten in 
het wegdek. Dit had ernstige gevolgen: 
op 4 april 2011 gebeurde een dodelijk 
ongeval op de N446 in Waasmunster als 
gevolg van een put van een meter lang 
en tien centimeter diep. En het leed was 
nog niet geleden: op 16 juni 2011 zorgde 
een overstroomd rioolputje op de E17 
er nog eens voor dat een rijstrook in de 
Kennedytunnel moest worden afgesloten, 
met 120 kilometer files op zowat alle 
autowegen in en rond Antwerpen als 
gevolg. 

Een inhaalbeweging is bezig

Het agentschap geeft ruiterlijk toe dat 
het onderhoud van het wegennet een 

achterstand kent, maar het probeert 
wel al enkele jaren bij te benen. ‘Maar 
wij kampen nog met ons negatieve 
imago uit het verleden’, zo verklaarde 
administrateur-generaal Tom Roelants van 
het AWV in de commissie. Al moest hij 
toegeven dat zijn agentschap nog te veel 
reactief werkt – onder meer de nieuwe 
beheersovereenkomst probeert daar 
verandering in te brengen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), verantwoordelijk voor de aanleg en 
het onderhoud van het Vlaamse wegennet, kende een woelig werkjaar. Het werd 
geconfronteerd met de ene tegenslag na de andere, en geen enkel incident ontsnapte aan 
de aandacht van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Voeg daarbij de kritiek van het 
Rekenhof op de gebrekkige uitvoering van het ‘zwartepuntenprogramma’ en we hebben 
meteen een verklaring voor de onophoudelijke stroom van vragen, interpellaties en 
gedachtewisselingen in het Vlaams Parlement. 

Een op de vijf wegen heeft een 
dringend onderhoud nodig, 
een op de drie moet binnen de 
drie jaar een onderhoudsbeurt 
krijgen.

Roelants deed in de commissie de belofte 
om het achterstallige onderhoud van 
de autosnelwegen weg te werken tegen 
eind 2015. Eerder, bij de bespreking van 
haar beleidsbrief Mobiliteit en Openbare 
Werken, gaf minister Crevits al cijfers die 
aantonen dat zogoed als de helft van de 
autosnelwegen (47 procent) er in maart 
2010 al goed tot uitstekend bij lag. Een 
jaar eerder was dat nog maar 39 procent. 
Er blijkt bovendien een plan in de maak 
te zijn om de onderhoudsachterstand bij 
de gewone gewestwegen aan te pakken. 
Dat is nodig: een op de vijf wegen heeft 
een dringend onderhoud nodig, een op 
de drie moet binnen de drie jaar een 
onderhoudsbeurt krijgen.

Het AWV maakt jaarlijks een rapport over 
de toestand van het Vlaamse wegennet en 
brengt daar al veertien jaar verslag over 
uit in de commissie. Bij de toelichting op 
28 oktober 2010 beloofde het agentschap 
voortaan vlugger een stand van zaken op 
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De parlementsleden vragen 
om ’prioriteit te geven aan de 
ingezette inhaalbeweging inzake 
wegenonderhoud.

te stellen van de resultaten, zodat het zijn 
investeringbeleid beter kan afstemmen op 
de behoeften.

De parlementsleden gaven uiting aan 
hun bezorgdheid door een resolutie goed 
te keuren waarin ze aan de regering 
onder meer vragen om ’prioriteit te 
geven aan de ingezette inhaalbeweging 
inzake wegenonderhoud (inclusief de 
fietspaden)’. Een actualiteitsdebat in de 
plenaire vergadering werd besloten met 
de goedkeuring van een actualiteitsmotie, 
waarin om de twee jaar een rapport 
wordt gevraagd over de toestand van 
de randinfrastructuur op het Vlaamse 
wegennet, zoals van de verlichtingspalen.

Is het Vlaams actieplan tegen zwarte 
punten in het verkeer echt een zootje?

Na een streng rapport van het Rekenhof 
werd het AWV in de commissie zwaar op de 
rooster gelegd over de uitvoering van het 
zogenaamde ‘zwartepuntenprogramma’. De 
krant De Standaard blokletterde immers 
op 16 maart 2011: ‘Vlaams actieplan tegen 
zwarte punten in verkeer is zootje’. In 2002 
besliste de Vlaamse Regering immers om in 
sneltempo – namelijk op vijf jaar tijd – de 
achthonderd gevaarlijkste plaatsen voor 
het verkeer veilig te maken. De regering 
maakte hiervoor 500 miljoen euro vrij. Het 
AWV mocht daarvoor een beroep doen op 
een extern coördinerend studiebureau, en 
dat werd TV 3V (Tijdelijke vereniging Veilig 
Verkeer Vlaanderen).

Dit omvangrijke project kampt nu 
met achterstand. Het Rekenhof vond 
bovendien inbreuken tegen de wetgeving 
op de overheidsopdrachten en andere 
slordigheden. Op een gedachtewisseling in 
de commissie verdedigde het agentschap 
zich door erop te wijzen dat door het 
programma heel wat meer gevaarlijke 
punten konden worden aangepakt dan 
voorheen. Minister Crevits gaf een stand 
van zaken: 95 percent van de projecten 
heeft een goedgekeurd ontwerp, 84 
percent is aanbesteed, 75 percent is in 
uitvoering en 66 percent is uitgevoerd. 
Aan het Steunpunt Mobiliteit en Openbare 
Werken, spoor Verkeerveiligheid is 
intussen de opdracht gegeven om te 

onderzoeken hoe veiliger de aangepakte 
punten zijn geworden. Een probleem 
daarbij is het verzamelen van de exacte 
ongevallengegevens.

De minister heeft het AWV nu gevraagd om 
halfjaarlijks een rapport over de voortgang 
te maken. Uiteraard zullen die rapporten 
besproken worden in de commissie. De 
minister wees er trouwens fijntjes op dat 
de parlementsleden al 315 schriftelijke 
vragen en 17 vragen om uitleg hebben 
gesteld over het zwartepuntenprogramma.
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De instellingen van de Vlaamse 
Gemeenschap worden aangeduid door 
de Vlaamse Regering en vallen onder de 
bevoegdheid van minister van Cultuur 
Joke Schauvliege. Daarom organiseerde 
de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media op 10 november 2010 een 
gedachtewisseling met de minister om de 
hervormingsplannen te bespreken.

Meteen werden ook de artistieke en 
zakelijke eindadviezen besproken die de 
visitatiecommissies al hadden uitgebracht 
op de beleidsplannen 2011-2015 van de 
zes instellingen. Om een nog scherper 
beeld te krijgen organiseerde de commissie 
op 16 december 2010 ook nog een 
hoorzitting met vertegenwoordigers van 
de zes genoemde kunstinstellingen en van 
de representatieve vakbonden, en met de 
schepenen van Cultuur van Antwerpen en 
Gent.

Dit alles leidde tot een voorstel van 
resolutie, dat werd aangenomen door het 
Vlaams Parlement op 9 februari 2011. 
Daarin schoof het Vlaams Parlement 
een aantal principes naar voren die het 
Vlaams verwoord wenste te zien in de 
beheersovereenkomsten die de Vlaamse 
Regering nog voor het zomerreces met 
deze instellingen zou afsluiten.

Enkele van die principes waren: het 
versterken van de internationale 
uistraling, van de programmatorische en 
infrastructurele samenwerking en van de 
samenwerking tussen de verschillende 
orkesten onderling en met het Koninklijk 
Ballet van Vlaanderen.

Een grondige hervorming van de Vlaamse 
kunstinstellingen 

De beheersovereenkomsten met de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap – de 
Vlaamse Opera, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, de Filharmonie, kunstencentrum 
deSingel, Ancienne Belgique en het Vlaams Radio Orkest en Vlaams Kamerkoor (VRO/VRK 
of Brussels Philharmonic) – waren het voorbije werkjaar aan hernieuwing toe. De Vlaamse 
Regering besliste in oktober 2010 om dit moment aan te grijpen om de structuur en 
onderlinge samenwerking van deze instellingen grondig te hertekenen.
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In mei werd het budget voor het IWT 
opgetrokken, zodat het agentschap de 
opgelopen betalingsachterstanden kon 
wegwerken. Omdat iedereen het er bij de 
begrotingsbespreking in november ook over 
eens was dat er een nieuw groeipad moest 
worden uitgetekend voor het behalen van de 
1 percentnorm tegen 2020, werd meer dan 
de helft van de extra beschikbare middelen 
besteed aan een verhoging van het budget 
voor innovatie met 65 miljoen euro. Volgens 
de oppositie zou het niet volstaan om het 
groeipad van het wetenschapsbudget te 
garanderen. De komende jaren zullen 
uitwijzen of zij gelijk hebben.

Hoe moet een Vlaams nieuw 
industrieel beleid eruitzien?

De opvolging van Vlaanderen in Actie 
is een tweede rode draad in het debat 
over de transformatie van de Vlaamse 
economie. De Vlaamse Regering lanceerde 
met de publicatie van het Groenboek 
Nieuw Industrieel Beleid een denkoefening 
over een vernieuwd, innovatiegedreven 
industrieel beleid. Dit Groenboek werd 
diepgravend besproken in de commissie 
en tijdens hoorzittingen kwamen 
bedrijfsfederaties, de milieubeweging, 
de SERV en de Vlaamse Raad voor 
Wetenschap en Innovatie hun mening over 
het groenboek geven.

Het debat in de commissie leidde tot 
twee voorstellen van resolutie. Bovendien 
diende Groen! een volledige conceptnota 
in met een alternatieve visie op wat 
nieuw industrieel beleid moet zijn. In 
het uiteindelijke witboek dat na het 
maatschappelijke en parlementaire debat 
werd opgesteld, kan men de impulsen die 
het parlement heeft gegeven voor een 
groot deel terugvinden. 

Een concreet voorbeeld van nieuw 
industrieel beleid is het ontwikkelen 

Hoe halen we de Barcelonanorm?

De Barcelonanorm bepaalt dat 3 percent 
van het bruto binnenlands product 
naar investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling moet gaan. De bedrijven 
nemen daarvan 2 percent voor hun 
rekening, de overheid tekent voor 1 
percent. Volgens het regeerprogramma 
van de Vlaamse Regering moet de 
1 percentnorm tegen 2014 gehaald 
worden, maar de besparingsoperatie 
met de kaasschaafmethode – iedereen 
levert een beetje in – grijpt ook in op de 
budgetten voor O&O en zorgt ervoor dat de 
haalbaarheid van deze norm in vraag wordt 
gesteld.

De oppositie trok bij de bespreking 
van de begroting voor Wetenschap en 
Innovatie dan ook hard van leer tegen 
de besparingen. Een concrete steen des 
aanstoots was de betalingsachterstand 
bij de ondersteuning van bedrijven die 
het Agentschap voor Innovatie door 
Wetenschap en Technologie (IWT) door een 
gebrek aan middelen in 2009 en 2010 had 
opgelopen.

De regering werd hierover uitgebreid aan 
de tand gevoeld met interpellaties in de 
commissie voor Economie op 3 oktober en 
een ruim debat in de plenaire vergadering 
op 20 oktober 2010. Deze kwestie kwam 
tijdens de begrotingsbesprekingen in 
november en bij de begrotingscontrole in 
mei opnieuw prominent in beeld.

Innovatie: de paradox van de kaasschaaf

Dat investeringen in wetenschap en innovatie absoluut cruciaal zijn om de Vlaamse 
economie te laten overleven in de snel evoluerende en turbulente internationale context, 
daarover zijn alle Vlaamse Parlementsleden het eens. Maar de praktijk roept heel wat 
vragen op. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de Barcelonanorm toch halen, ondanks 
de besparingen? Hoe moet een Vlaams nieuw industrieel beleid eruitzien? En hebben we 
wel nood aan een overkoepelende structuur voor de ‘clean technologies’?

In het uiteindelijke witboek 
kan men de impulsen die het 
parlement heeft gegeven voor 
een groot deel terugvinden.
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van innovatieve productiesectoren. De 
automobielindustrie was in het verleden 
sterk verankerd in Vlaanderen. De 
crisis in deze sector was tijdens het 
vorige werkjaar dan ook een belangrijk 
aandachtspunt, maar ook de ontwikkeling 
van elektrische auto's als mogelijke 
hefboom voor een verdere verankering 
van de voertuigindustrie in de regio, kwam 
uitgebreid aan bod in vragen om uitleg 
en een resolutie over de ontwikkeling van 
elektrische auto's. De proeftuin elektrische 
auto's, die door de minister van Innovatie 
Ingrid Lieten werd opgezet, ging op
29 september 2011 tijdens een door de 
commissie bijgewoond symposium in het 
Vlaams Parlement officieel van start.

Hebben we nood aan een 
overkoepelende structuur voor de 
‘clean technologies’?

Het programmadecreet bij de begroting 
voor 2011 bevatte een bepaling over 
de oprichting van de vzw I-Cleantech 
Vlaanderen. Het parlement was van 
oordeel dat deze bepaling niet in het 
programmadecreet thuishoorde, maar 
dat hiervoor een specifiek decreet moest 
worden uitgewerkt. Cleantech (‘clean 
Technologies’) is een verzamelnaam van 
producten, diensten en processen op basis 
van duurzame technologieën, met een 

zo klein mogelijke milieu-impact en die 
ook de natuurlijke hulpbronnen zo veel 
mogelijk sparen. Het gaat voor een groot 
gedeelte om het gebruik van hernieuwbare 
materialen en energiebronnen.

De meerderheidsfracties dienden daarom 
een voorstel van decreet in om de 
oprichting van een specifieke cleantech 
organisatie vast te leggen. De argumentatie 
was dat de diverse initiatieven op dit 
domein te versnipperd zijn en dat een 
overkoepelende structuur nodig is. De 
indiening gaf in elk geval aanleiding tot een 
lang en intens commissiedebat, dat begon 
op 17 februari 2011 en zijn beslag pas 
kreeg op 5 juli 2011. Twee keer werd het 
advies van de Raad van State gevraagd. 
De oppositie was van oordeel dat zo’n 
organisatie overbodig was en dat het de 
versnippering van de middelen alleen nog 
meer in de hand zou werken. Uiteindelijk 
leidde het debat tot een voldragen 
decreetstekst, die op 5 oktober 2011 aan 
de plenaire vergadering werd voorgelegd.
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Interne staatshervorming: van groenboek 
naar witboek

Het groenboek Interne Staatshervorming 
bevatte naast een algemene visie op de 
bestuurlijke organisatie in Vlaanderen, 
ook een reeks concrete maatregelen, de 
zogenaamde doorbraken op lange en korte 
termijn. Omdat de focus van deze interne 
staatshervorming niet louter bestuurlijk-
organisatorisch is, maar deze hervorming 
ook beleidsdomeinen raakt als welzijn, 
onderwijs, jeugd, cultuur en sport, liet de 
commissie voor Binnenlands Bestuur in het 
najaar een groot aantal betrokkenen over 
het groenboek aan het woord.

De reacties in de commissie op het werken 
met een groenboek waren overwegend 

positief. Dit biedt het parlement en de 
strategische adviesraden immers de 
gelegenheid om al in een vroeg stadium 
van de beleidsvoering actief betrokken 
te worden bij belangrijke dossiers. 
Want wat was het resultaat? Een ruim 
maatschappelijk debat over de bestuurlijke 
organisatie in Vlaanderen, zowel binnen 
als buiten het parlement. 

De kinderziektes van het groenboek

Het debat in commissie bracht echter 
ook enkele kinderziekten aan het 
licht: heel wat onderwerpen hoorden 
bijvoorbeeld eerder in een witboek thuis 

Op 23 juli 2010 keurde de Vlaamse Regering een groenboek Interne Staatshervorming 
goed. Dit was het resultaat van tal van gedachtewisselingen over het streven naar meer 
bestuurlijke efficiëntie en een homogene en herkenbare afbakening van de taken en 
bevoegdheden van de lokale, provinciale en Vlaamse besturen. Het groenboek mondde dit 
zittingsjaar na een intensieve periode van overleg en consultatie uit in een witboek.
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(de zogenaamde doorbraken), en het 
groenboek beperkte zich te veel tot wat al 
in het regeerakkoord was afgesproken. Tot 
slot bleek de consultatie van middenveld 
en andere betrokkenen voor verbetering 
vatbaar. De commissie heeft met twee 
initiatieven een antwoord proberen te 
geven op deze ‘ziekten’.

Ten eerste heeft de commissie de 
SERV om een advies gevraagd over de 
precieze betekenis van het instrument 
groenboek/witboek en de te volgen 
procedures en consultaties. Dit 
advies leidde tot een aantal concrete 
aanbevelingen die op 14 juni 2011 
in de commissie werden voorgesteld. 
Ten tweede kwam op initiatief van de 
commissievoorzitter een resolutie over 
het groenboek Interne Staatshervorming 
tot stand. Daarin werd de Vlaamse 
Regering gevraagd om een antwoord 
te formuleren op de adviezen van de 
adviesraden en middenveldorganisaties, 
om een stappenplan op te stellen 
om de pijnpunten in het groenboek 
uit te klaren en om de adviesraden 
en middenveldorganisaties te blijven 
betrekken bij een grondige hervorming 
van de bestuurlijke organisatie van 
Vlaanderen.

Een groenboek biedt het 
parlement de gelegenheid om 
in een vroeg stadium van de 
beleidsvoering betrokken te 
worden bij belangrijke dossiers.

Door deze resolutie moest de Vlaamse 
Regering haar oorspronkelijke timing 
voor de goedkeuring van een witboek 
Interne Staatshervorming bijstellen. De 
bevoegde minister kwam in de commissie 
regelmatig rapporteren over de voortgang 
van de werkzaamheden. Intussen werd de 
discussie over de bestuurlijke organisatie 
verrijkt door een conceptnota over de 
interne staatshervorming van de heer Sas 
van Rouveroij.

Van groenboek naar witboek

Op 8 april keurde de Vlaamse Regering 
dan het witboek Interne Staatshervorming 
goed, dat is opgebouwd uit twee 
delen. Het eerste deel bestaat uit een 
knelpuntenanalyse en visievorming op 
de interne bestuurlijke organisatie. Het 
tweede deel bevat vijf uitvoeringslijnen 
om de interne staatshervorming concreet 

vorm te geven: meer bestuurskracht 
bij de gemeenten, meer autonomie en 
bevoegdheden voor de gemeenten, 
snellere bestuurlijke processen, een 
scherpere taakstelling voor de provincies 
en een vereenvoudigd bestuurlijk 
middenveld. 

Zowat alle Vlaamse ministers zijn bij de 
uitvoering van dit witboek betrokken. 
Dat is ook logisch, aangezien de 
interne staatshervorming zoals gezegd 
raakvlakken vertoont met nagenoeg 
alle beleidsdomeinen. Elke vakminister 
moet concrete uitvoeringstrajecten en 
de gevolgen daarvan op financieel en 
personeel vlak uittekenen. De minister 
bevoegd voor Binnenlands Bestuur heeft 
een coördinerende rol: hij rapporteert 
zesmaandelijks aan de Vlaamse Regering 
en aan de commissie voor Binnenlands 
Bestuur. Op die manier zal de interne 
staatshervorming ook in de volgende 
zittingsjaren de nodige aandacht blijven 
krijgen.
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Nieuw mestactieplan: naar een verscherping 
van het mestdecreet

Begin 2011 resulteerden de lange 
onderhandelingen met de Europese 
Commissie tot een ontwerp van 
actieprogramma voor 2011-2014. Op 
15 februari 2011 lichtte minister Joke 
Schauvliege dit plan toe in de commissie 
voor Leefmilieu en Natuur. Dit vierde 
actieprogramma bouwt voort op het 
derde programma, maar verscherpt de 
maatregelen aanzienlijk.

Om dit nieuwe programma te kunnen 
uitvoeren, dienden de meerderheidsfracties 
in maart 2011 een voorstel van decreet 
in om de nodige aanpassingen aan 
het mestdecreet door te voeren. De 
bedoeling van de indieners was om wel 
tegemoet te komen aan de eisen van de 
Europese Commissie, maar ze zeker niet 
te verzwaren. Het voorstel van decreet 
had het bestaande mestdecreet als basis, 
maar legde nog meer de nadruk op een 
gerichte bemesting, met de invoering van 
het concept werkzame stikstof, en op de 
nitraatresidustaalname als instrument om 
landbouwers te begeleiden (en dus niet om 
te bestraffen). 

Snelle behandeling met oog op 
derogatie

De commissie hield op 29 maart 2011 een 
hoorzitting met de landbouworganisaties 
en milieu- en natuurverenigingen en 
keurde het voorstel goed op 5 april 
2011. Open Vld en Vlaams Belang 
stelden in de commissie vragen bij de 
haalbaarheid van de strengere normen 
voor de landbouw als economische sector, 
en hekelden de manier waarop met de 
Europese Commissie werd onderhandeld. 
Groen! vond de ambities nog te laag en 
te ver in de tijd gespreid. Alle fracties 
vroegen aandacht voor de situatie van de 
biolandbouw. Andere aandachtspunten 
waren de vraag naar flankerende 
maatregelen, de werking van de Mestbank 

en het vermijden van administratieve 
overlast voor de landbouwers.

De Europese Nitraatrichtlijn wil de waterverontreiniging door nitraten uit agrarische 
bronnen verminderen. De Europese Commissie erkent dat Vlaanderen al heel wat 
vooruitgang heeft geboekt op het gebied van de kwaliteit van het oppervlaktewater en 
grondwater, maar dat dit onvoldoende snel gebeurt. Het resultaat? De Vlaamse Regering 
onderhandelde over een nieuw Europees actieprogramma voor 2011-2014, en het Vlaams 
Parlement paste het mestdecreet daaraan aan.

Alle fracties vroegen aandacht 
voor de situatie van de 
biolandbouw.

De oppositie uitte bezwaren tegen de 
snelheid waarmee het voorstel van 
decreet werd behandeld. De indieners 
drongen daar echter op aan omdat 
Europa eiste dat de bepalingen van 
het actieplan in Vlaamse wetgeving 
werden omgezet alvorens het Europese 
Nitraatcomité een derogatie kon 
toekennen. Een derogatie maakt het 
mogelijk dat landbouwbedrijven, onder 
strikte voorwaarden, meer dierlijke mest 
kunnen opbrengen dan de maximale 
bemestingsnorm van 170 kilo stikstof per 
hectare.

Na de bespreking in de commissie werd 
op initiatief van de oppositie het advies 
van de Raad van State over het voorstel 
van decreet gevraagd. Het voorstel 
werd op 4 mei 2005 goedgekeurd in de 
plenaire vergadering. De derogatie werd 
uiteindelijk op 17 mei 2011 toegekend 
en wordt als een van de belangrijke 
flankerende maatregelen van het 
strengere actieprogramma beschouwd.
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De Antwerpse verkeersknoop: een ‘roman 
fleuve’ 

Eén groot moeras of een moeilijk 
dossier?

Het Oosterweeldossier? ‘Moeilijk en 
complex’, volgens minister-president 
Kris Peeters in zijn antwoord op actuele 
vragen in de plenaire vergadering. Een 
‘shitdossier’ is een minder parlementaire 
term die een lid van de oppositie in de 
mond nam. Een ander oppositielid sprak 
van ‘een juridisch, financieel, politiek en 
technisch moeras’.

De feiten: de eerste keuze van de 
Vlaamse Regering – een brug over het 
Oosterweelknooppunt (de Lange Wapper) 
– werd door een volksraadpleging 
afgekeurd. Daarop nam de Vlaamse 
Regering in maart 2010 het ‘dubbelbesluit’. 
Ondanks tegenstand van actiegroepen 
bleef de regering achter de sluiting van de 
Antwerpse ring R1 staan, met inbegrip van 
een derde Scheldetunnel. Ter hoogte van 
Oosterweel werd wel geopteerd voor een 
tunnel in plaats van een brug.

Het duurde tot september 2010 voordat de 
regering dit dubbelbesluit concretiseerde. 
Ze koos voor een ‘cut&covertunnel’ voor 
de gedeelten van de Oosterweelverbinding 
onder land en voor een ‘zinktunnel’ in 
de dokken die worden gekruist. Stad 
Antwerpen en de haven van Antwerpen 
helpen met de financiering. Het Masterplan 
2020 werd uitgebreid met projecten tot 
ver voorbij de Antwerpse ring R1, onder 
meer met extra verbindingen aan de 
oostrand en de zuid-oostrand (A102, R11).

Onmiddellijk na de opening van het 
nieuwe zittingsjaar van het Vlaams 
Parlement, nodigde de commissie voor 
Mobiliteit en Openbare Werken op 30 
september 2011 de bevoegde ministers 
uit voor een gedachtewisseling over hun 
nieuwe beslissingen. Er volgde een stevige 

discussie. De onzekerheden over de 
uiteindelijke kostprijs en over de concrete 
aanpak van het dossier werden door 
leden van de oppositie en zelfs van de 
meerderheid op de korrel genomen.

Hinderpalen: van GRUP tot MER

Het parlement gunde de regering een 
tijdlang respijt om zich uit de nesten te 
werken, maar op 16 februari 2011 was 
het geduld op. In de plenaire vergadering 
kreeg minister-president Kris Peeters drie 
actuele vragen voorgeschoteld over de 
evolutie van het dossier. De bewindsman 
antwoordde ferm dat de beslissing om 
van een viaduct over te stappen naar een 
tunnel, ‘onverkort zal worden uitgevoerd’. 

Het wegennet rond Antwerpen zit vol, aldus het Vlaams Verkeerscentrum. De Antwerpse 
verkeersknoop groeit intussen uit tot een never ending story in de commissie voor 
Mobiliteit en Openbare Werken. Om het nooit ophoudende debat en de stroom van vragen 
overzichtelijk te houden, organiseert de commissie daarom op geregelde tijdstippen een 
‘voortgangsrapportage’. Na enkele ingrijpende regeringsbeslissingen werd op 11 mei 2011 
gestart met een nieuwe reeks van dergelijke voortgangsrapporten. Dit sluit tussentijdse 
initiatieven van parlementsleden natuurlijk niet uit.

De ongerustheid bij de 
volksvertegenwoordigers was 
groot, vooral over procedurele 
hinderpalen.

Toch kreeg hij de gemoederen niet 
helemaal bedaard. De ongerustheid bij 
de volksvertegenwoordigers was groot, 
vooral over procedurele hinderpalen 
zoals de noodzaak van een nieuw GRUP 
(gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) 
en plan-MER (milieu-effectenrapportage) 
en over de wenselijkheid om de 
alternatieve voorstellen van actiegroepen 
te onderzoeken. De vraag rees of 
aannemer TV Noriant, ‘voorkeurbieder’ 
voor de Lange Wapperbrug, de tunnel zou 
mogen bouwen. Moest er geen nieuwe 
aanbesteding gebeuren? En wat met de 
investeringen die Noriant al had gedaan 
in het vooruitzicht van de bouw van de 
brug?
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Op 23 maart 2011 moest 
mobiliteitsminister Hilde Crevits in de 
plenaire vergadering uitleggen dat er 
inderdaad een nieuw GRUP nodig was 
omdat het tracé van de tunneloplossing 
buiten het geldende GRUP voor de 
brugvariant loopt. Om een GRUP te 
kunnen opstellen, waren ook een plan-
MER en een project-MER nodig. 

Eerste nieuwe voortgangsrapportage

Op 11 mei 2011 hield de commissie 
dan haar eerste voortgangsrapportage 
van de nieuwe reeks. De vorige reeks 
werd op 1 juli 2010 afgesloten met een 
vijftiende editie. Men sprak toen van ‘BAM-
rapportages’, omdat het verslag werd 
uitgebracht door de Beheersmaatschappij 
Antwerpen Mobiel, die de opdracht had 
gekregen het aanvankelijke Masterplan 
Antwerpen uit te voeren. Het BAM-rapport 
werd telkens onderworpen aan een 
onderzoek van het Rekenhof.

De nieuwe reeks betreft de uitvoering 
van het veel ruimere Masterplan 2020. 
De BAM blijft verantwoordelijk voor haar 
begonnen projecten, maar er zijn nu 
meer uitvoerders. Daarom brengt de 
Vlaamse Regering nu verslag uit, weer 
met commentaar van het Rekenhof. In de 
praktijk laat minister Hilde Crevits zich 
wel bijstaan door onder meer iemand 
van de BAM, door de projectleider 
van de Oosterweelverbinding en door 
de ambtelijke coördinator van het 
departement Mobiliteit en Openbare 
Werken.

Voor de eerste rapportage werd een 
basisstramien van het Rekenhof 
gebruikt, waarop voortaan zal worden 
voortgebouwd. De minister gaf uitleg 
over de organisatorische aanpak van 
alle projecten die in het Masterplan 
2020 zijn opgenomen. Het Rekenhof zag 
nog veel onzekerheden en had vooral 
vragen over de financiële haalbaarheid 
van het plan. Raadsheer Jan Debucquoy 
concludeerde dat de voortgang beperkt 
was: de ambtelijke voorbereiding van de 
Oosterweelverbinding vordert wel, maar 
er zijn nog veel beslissingen te nemen, 
onder meer over de MER-alternatieven, 
de omzetting van de verkeersprognoses in 
een haalbare financiering, de concessie, de 
contractafwikkeling met TV Noriant … 

Meccano: een interessant alternatief?

De commissieleden bleken het er in het 
aansluitende debat over eens te zijn dat 
er inderdaad nog veel onduidelijkheden 
waren in het dossier. Sommige leden 

schoven het ‘Meccano-alternatief’ van 
de actiegroepen als interessant naar 
voren. Volgens de Vlaamse Regering 
beantwoordde dat alternatief echter niet 
aan de voorwaarden die zij van meet af 
aan had gesteld. De voorgestelde extra 
Scheldekruising ligt te ver naar het 
noorden, er zou een bijkomende heffing 
komen en in de Kennedytunnel zouden 
vrachtwagens worden toegelaten.

Inspelend op hints van de actiegroepen 
ontspon zich daarover nog een 
interessante discussie in de plenaire 
vergadering van 15 juni 2011. Minister 
Crevits werd er geconfronteerd met 
een studie van de onderzoeksinstelling 
Transport&Mobility, die aantoont dat 
het Meccano-alternatief uitvoerbaar 
en betaalbaar is. Die studie werd 
uitgevoerd in opdracht van Forum 2020, 
waarin vertegenwoordigers van het 
Antwerpse zakenleven samenzitten met 
de actiegroepen. Op basis van die studie 
vroeg Vlaams Belang en Groen! om van 
het Masterplan 2020 eerst de oostelijke 
tangent R11-A102 te realiseren. Die extra 
verbinding zou de Oosterweelverbinding 
en nieuwe Scheldekruising minder 
dringend maken. Deze visie stuitte op 
heftig afweer van de minister en leden van 
de meerderheid.

En de toekomst?

De commissie is benieuwd wat de 
volgende voortgangsrapportage over 
het Masterplan 2020 zal brengen. In elk 
geval blijft de bijzondere behandeling van 
dit dossier een van de meest in het oog 
springende controle-initiatieven van het 
Vlaams Parlement.
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Nood aan een gewoon en een 
bijzonder kiesdecreet

Geïntegreerde regels voor de lokale 
en provinciale verkiezingen in een 
samenhangend en transparant 
kiesdecreet: dat was de doelstelling van 
de Vlaamse Regering. Ze schreef dat 
neer in het Vlaamse regeerakkoord. Per 
kiesdistrict zouden er voortaan minstens 
zes provincieraadsleden worden verkozen, 
in plaats van twee of drie. Er zouden 

Bewogen nachtelijke vergadering levert 
uiteindelijk toch een nieuw kiesdecreet op 

maximaal 63 provincieraadsleden worden 
verkozen in provincies met minder dan 
1 miljoen inwoners, en maximaal 72 
in provincies met meer dan 1 miljoen 
inwoners. Tot slot stelde de regering voor 
de provincies een kiesdrempel van 5 
percent in het vooruitzicht.

De Raad van State wees er in een advies 
op dat de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 bepaalt dat nieuwe regels over de 
evenredige vertegenwoordiging moeten 

De verkiezingen van oktober 2006 voor de lokale en provinciale besturen vonden plaats 
op basis van ondoorzichtige, archaïsche regels die verspreid zaten over diverse federale 
wetten. Er was ook weinig samenhang tussen de regels voor de verkiezing van de 
gemeente-, districts- en provincieraden, die nochtans op hetzelfde moment plaatsvinden. 
Bovendien oordeelde het Grondwettelijk Hof op 5 december 2007 dat de districten voor de 
provincieraadsverkiezingen door het beperkt aantal te verkiezen leden niet strookten met 
het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. De Vlaamse Regering besloot daarom 
om een gewoon en een bijzonder kiesdecreet te laten goedkeuren. Dat verliep zeker niet 
zonder slag of stoot.
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worden aangenomen met een bijzondere 
meerderheid. Het advies luidde dan ook 
om de invoering van een provinciale 
kiesdrempel en de vermindering van 
het aantal provincieraadsleden onder 
te brengen in een apart, aanvullend 
bijzonder decreet. De bepalingen in 
kwestie konden dan, nadat ze met 
een bijzondere meerderheid waren 
aangenomen, in het gewone decreet 
worden ingeschreven. 

Geen tweederdemeerderheid in 
commissie 

Tijdens de commissiebesprekingen 
bleek dat de vele technische bepalingen 
en wijzigingen met het oog op 
meer samenhang, transparantie, 
vereenvoudiging en een correcter 
taalgebruik op een grote instemming 
konden rekenen. De discussie 
concentreerde zich vooral op de 
principes die te maken hadden met de 
evenredigheid. Zowel Groen! als Vlaams 
Belang contesteerde de invoering van 
een provinciale kiesdrempel en pleitte 
voor grotere kiesdistricten. Er waren ook 
bedenkingen over het feit dat het decreet 
verschillende kiessystemen hanteerde 
voor de gemeenteraadsverkiezingen en de 
districts- en provincieraadsverkiezingen.

Open Vld bracht via amendementen 
nog drie fundamentele discussiepunten 
aan: het rechtstreeks verkiezen van 
de burgemeester, het afschaffen van 
de opkomstplicht en het neutraliseren 
van de impact van de lijststem. Dat 
de meerderheid deze amendementen 
wegstemde, bleek bepalend voor 
de houding van Open Vld bij de 
eindstemming: de partij keurde het 
gewone kiesdecreet mee goed, maar 
stemde tegen het ontwerp van bijzonder 
kiesdecreet. Omdat ook de andere 
oppositiepartijen tegen stemden, was er 
in de commissie slechts een gewone in 
plaats van een tweederdemeerderheid 
voor de vermindering van het aantal 
provincieraadsleden en de invoering van 
een kiesdrempel van 5 percent. 

De vele technische bepalingen 
en wijzigingen met het oog op 
meer samenhang, transparantie, 
vereenvoudiging en een 
correcter taalgebruik konden 
in de commissie op een grote 
instemming rekenen.

Een lange nachtvergadering

Het stond in de sterren geschreven dat 
het op 29 juni 2011 een bewogen plenaire 
zitting zou worden: niemand wist vooraf  
of de vereiste tweederdemeerderheid 
zou worden behaald. De Open Vld-
fractie verklaarde zich tijdens het debat 
nogmaals bereid om die bijzondere 
meerderheid te leveren op voorwaarde 
dat een van haar drie eisen werd 
ingewilligd. Vlaams Belang kondigde dan 
weer aan de nodige ja-stemmen voor het 
bijzondere decreet te willen leveren op 
voorwaarde dat de kiesdrempel eruit werd 
gehaald. De Vlaams Belang-fractie had 
daarvoor twee amendementen ingediend: 
een tot schrapping van de kiesdrempel 
op districtsniveau voor de rechtstreekse 
zetelverdeling, en een op provinciaal 
niveau voor de apparentering. De partij 
vroeg tevens een afzonderlijke hoofdelijke 
stemming over het artikel dat het aantal 
provincieraadsleden wou verminderen.

Bij de stemming over de amendementen 
van Open Vld bleek opnieuw dat de 
meerderheid zoals aangekondigd niet 
bereid was om in te gaan op ook maar 
een van de drie eisen van de liberale 
fractie. De meerderheid keurde het 
ontwerp ongewijzigd goed. De hoofdelijke 
stemmingen verliepen daarna woelig: het 
eerste amendement van Vlaams Belang 
tot afschaffing van de kiesdrempel op het 
niveau van het provinciedistrict haalde 
het niet. De provinciale kiesdrempel 
voor apparentering haalde echter geen 
tweederdemeerderheid en dus ook niet 
de eindstemming. Die eindstemming 
werd onderbroken door maar liefst vier 
opeenvolgende schorsingen op vraag van 
de meerderheid, omdat er onduidelijkheid 
was ontstaan over de procedure. 
Uiteindelijk werd de eindstemming 
omstreeks half drie ’s morgens afgewerkt: 
het gewijzigde ontwerp van bijzonder 
decreet haalde met de steun van de 
Vlaams Belang-fractie dan toch een 
tweederdemeerderheid.
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Van 13 januari tot 22 maart 2011 
hielden de verenigde commissies, onder 
voorzitterschap van de heer Bart Martens, 
hoorzittingen met deskundigen en alle bij 
het waterbeleid betrokken actoren, van de 
Coördinatiecommissie Integraal waterbeleid 
(CIW) en de bekkencoördinatoren 
tot diverse wetenschappers, de 
maatschappelijke actoren en de waterloop- 
en waterketenbeheerders. Er vonden ook 
afzonderlijke hoorzittingen plaats over de 
watertoets, de internationale dimensie 
van de problemen, het risicobeheer en 
de verzekeringen. De commissies sloten 
de lange reeks hoorzittingen af met 
een hoorzitting met enkele Vlaamse 
gouverneurs over de rampenplanning en de 
werking van de bekkenstructuren.

Op 7 en 8 april 2011 brachten de verenigde 
commissies ook een studiebezoek 
aan Londen. Ze bestudeerden er de 
bevoegdheidsverdeling en de rol van de 
verschillende overheidsinstanties inzake 
waterbeleid en overstromingen in het 
Verenigd Koninkrijk.

Ruimte voor water

Uit dit alles vloeiden een voorstel van 
resolutie van de Groen!-fractie en een 
gezamenlijk voorstel van resolutie van de 
meerderheidsfracties en Open Vld voort. 
Op 7 juli 2011 werden deze voorstellen 
van resolutie met spoed besproken in de 
plenaire vergadering. Het voorstel van 
CD&V, sp.a, N-VA en Open Vld over het 
beheersen van wateroverlast in het kader 
van een integraal waterbeleid werd na een 
uitvoerig debat met een ruime meerderheid 
aangenomen.

Belangrijk is dat het beleidsprincipe van 
een geïntegreerd waterbeleid gericht op 

ruimte voor water – waarbij men water 
zoveel mogelijk ter plaatse vasthoudt, 
hergebruikt en infiltreert alvorens het te 
bergen en af te voeren – het uitgangspunt 
blijft. Deze drietrapsstrategie vormt 
in de resolutie de basis voor een hele 
reeks aanbevelingen over het integraal 
waterbeleid zelf, de waterbeheersing, 
het ruimtelijke beleid, de vereiste 
infrastructuur- en onderhoudswerken, 
de vereenvoudiging van het integraal 
waterbeleid, de juridische instrumenten 
voor het waterbeheer (waaronder de 
watertoets), het optimaliseren van het 
crisisbeheer en het verbeteren van de 
watersysteemkennis.

Er bleven echter nog heel wat 
discussiepunten. Zo werd er in de plenaire 
zitting van gedachten gewisseld over de 
rol van de watertoets als instrument in 
het vergunningen- en planningsbeleid, 
over de aanleg van natuurlijke en 
andere overstromingsgebieden, over de 
centralisatie versus versnippering van 
bevoegdheden en de betrokkenheid van 
lokale actoren, over de reactivering van het 
Rubiconfonds, over ruimte voor water en 
het tegengaan van de verdere verharding 
van Vlaanderen, over erosiebestrijding, 
over aangepaste vormen van bouwen zoals 
woningen op palen, en over een betere 
en snellere informatieverstrekking aan 
de burger (in het bijzonder wanneer die 
in risicogebied woont of wil bouwen). De 
discussie is met andere woorden nog niet 
beslecht.

Van natte voeten naar paalwoningen: 
wateroverlast en -beheer in Vlaanderen

In november 2010 haalden heel wat Vlamingen natte voeten: naar schatting kwamen 
meer dan 4000 woningen en gebouwen onder water te staan. De overstroomde 
oppervlakte bedroeg 20.000 hectare. Vooral Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant 
werden zwaar getroffen. Op 17 november 2010 hield de plenaire vergadering daarom 
een actualiteitsdebat over de watersnood en het beleid van de Vlaamse Regering inzake 
waterbeheer. Vijf dagen later besliste het Uitgebreid Bureau om de problematiek te 
verwijzen naar de Verenigde Commissies voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en 
Onroerend Erfgoed en Mobiliteit en Openbare Werken voor een meer diepgaande analyse 
en het formuleren van beleidsaanbevelingen. Zij pakten hun werk grondig aan.
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Verschillende vragen om uitleg, 
interpellaties, actuele vragen, een 
actualiteitsdebat in plenaire vergadering 
en vergaderingen met de commissie voor 
Onderwijs van de Raad van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC): het 
Nederlandstalige onderwijs in Brussel kwam 
dit zittingsjaar ruim ter sprake. De gerichte 
uitbreiding van het Nederlandstalige 
onderwijs die minister Smet nastreeft, gaat 
voor de meesten immers te langzaam. 
De oppositie verweet de Vlaamse Regering 
dat ze te weinig doet. Naar aanleiding 
van het plan voor capaciteitsuitbreiding 
in het Nederlandstalige onderwijs van 
Brussels minister Jean-Luc Vanraes rezen 
twijfels over de goede samenwerking 
tussen de Vlaamse Gemeenschap en 
haar bevoorrechte partner in Brussel, 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(VGC). Begin mei stelde minister Smet 
de leden echter gerust: hij bevestigde 
dat de Vlaamse Gemeenschap haar 
verantwoordelijkheid opneemt en bij de 
begrotingscontrole heel wat extra middelen 
vrijmaakte voor het Brusselse onderwijs (in 
totaal 18 miljoen euro voor 2011).
 
Taskforce Brussel

De minister drong er al langer op aan 
dat het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest de coördinerende rol in deze 
capaciteitsproblematiek zou opnemen. 
De in december opgerichte Taskforce 
Brussel – met daarin de Franse en Vlaamse 
Gemeenschap, de VGC en de Franse 
Gemeenschapscommissie (Cocof), geleid 
door het Brusselse Gewest – kwam echter 
traag op gang. Er hing ook nogal wat mist 
over de door de Franse Gemeenschap 
aangekondigde 4200 extra plaatsen in het 
Franstalige onderwijs.

Toen minister-president Charles 
Picqué begin mei aankondigde dat het 
Brusselse Gewest zelf 3500 plaatsen 

Institutionele complexiteit bemoeilijkt 
een krachtdadig optreden in het Brusselse 
Nederlandstalige onderwijs

zou creëren in het Nederlands- en 
Franstalige basisonderwijs – een 
gemeenschapsbevoegdheid –, leidde dat tot 
heel wat ergernis bij vooral N-VA en Vlaams 
Belang. In juli 2011 heeft de Vlaamse 
Regering tegen die beslissing van het 
Brusselse Gewest een vernietigingsberoep 
ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. 
Samenwerking moet met respect voor de 
bevoegdheidsverdeling, vindt ze.

Als er niet wordt ingegrepen, dreigen duizenden kinderen en jongeren in Brussel de 
volgende jaren uit de schoolboot te vallen. Men verwacht immers een bevolkingsexplosie 
in de hoofdstad, wat de druk op het Nederlandstalige onderwijs ook in de Vlaamse Rand 
zal doen toenemen. Al in het vorige zittingsjaar werd Vlaams minister van Onderwijs 
Smet daarover het vuur na aan de schenen gelegd door de commissies voor Onderwijs en 
Brussel. Dit jaar was dat niet anders.

In het Vlaams Parlement was de 
verontwaardiging groot toen de 
Franstalige Gemeenschap begin 
maart naar het Grondwettelijk 
Hof stapte voor de vernietiging 
van de voorrangsregel voor 
Nederlandstalige kinderen.

Plaats voor Nederlandstalige kinderen?

Nauw verwant met het capaciteitsprobleem 
in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel 
zijn de problemen die Nederlandstalige 
kinderen ondervinden om een plaats te 
bemachtigen in een Nederlandstalige 
school. In het Vlaams Parlement was 
de verontwaardiging groot toen de 
Franstalige Gemeenschap begin maart 
naar het Grondwettelijk Hof stapte voor de 
vernietiging van de voorrangsregel voor 
Nederlandstalige kinderen. Wordt vervolgd.
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Een rekendecreet voor Vlaanderen

De volledige naam van het decreet 
is een hele mondvol: het ontwerp 
van decreet houdende regeling van 
de begroting, de boekhouding, de 
toekenning van subsidies en de controle 
op de aanwending ervan, en de controle 
door het Rekenhof. De commissie voor 
Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 
besprak het ontwerp in het voorjaar 
en organiseerde daarbij onder meer 
gedachtewisselingen met de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen 
(SERV), het Rekenhof en de Commissie 
Efficiënte en Effectieve Overheid (CEEO). 
De plenaire vergadering nam het decreet 
aan op 30 juni 2011.

Het rekendecreet respecteert 
de algemene bepalingen die van 
toepassing zijn op de begrotingen en de 
boekhouding van de Gemeenschappen 
en de Gewesten, en op de organisatie 
van de controle door het Rekenhof. 
Het decreet focust op de financiële 
cyclus en komt in de plaats van het 
Comptabiliteitsdecreet. Dat laatste 
decreet kon om verschillende redenen 
nooit in werking treden en er werden 
dus ook nooit uitvoeringsbesluiten voor 
uitgevaardigd. 

Toepassingsgebied

Het is de filosofie van de regering 
om in het rekendecreet de ESR-
consolidatiekring in te sluiten, net als 
alle decretaal opgerichte ondernemingen 

De bijzondere wet van 16 januari 1989 op de financiering van de Gemeenschappen en de 
Gewesten bepaalt dat de deelstaten eigen regels moeten opstellen voor hun begroting, 
boekhouding en controle. Het rekendecreet van 2011 komt daaraan tegemoet: het schept 
een duidelijk kader voor een transparante begroting en boekhouding en creëert een 
modern systeem van financieel management. 

Het toezicht van het Rekenhof op 
de grote infrastructuurprojecten 
en de rol van de Inspectie van 
Financiën vormden het voorwerp 
van discussie.

of instellingen. Het decreet is van 
toepassing op alle rechtspersonen, 
ook de nog niet omgevormde Vlaamse 
openbare instellingen van type A of 
type B en de openbare instellingen 
sui generis, de eigen vermogens en 
strategische adviesraden en DAB’s. 
Het decreet regelt een nieuwe 
begrotingsstructuur voor ministeries 
en DAB’s. De uitgavenbegroting 
wordt onderverdeeld volgens de 
beleidsdomeinen en de daarmee 
samengaande organisatievorm.

Discussiepunten

Het toezicht van het Rekenhof op de 
grote infrastructuurprojecten en de rol 
van de Inspectie van Financiën vormden 
het voorwerp van discussie. Dit leidde 
tot een flankerend voorstel van decreet 
dat werd ingediend door de meerderheid: 
het debat daarover is nog niet afgerond. 
Ook ging de commissie in debat over de 
vraag of het rekendecreet wel voldoende 
ambitieus is en of er voldoende overleg 
was tussen de regering, het parlement 
en het Rekenhof om tot een consensus te 
komen.
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Op voorstel van Mieke Vogels vroeg de 
commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, 
Gezin en Armoedebeleid de toestemming 
om een themadebat te organiseren over 
de bijzondere jeugdzorg. Als motivatie 
werd verwezen naar het actualiteitsdebat 
over de leef- en werkomstandigheden in 
de jeugdinstellingen en het beleid op het 
vlak van de bijzondere jeugdzorg tijdens de 
plenaire vergadering van
9 juni 2010, alsook naar cijfers van het 
agentschap Jongerenwelzijn over de 
evolutie van het aantal jongeren in de 
bijzondere jeugdzorg. De commissie wou 
dit fenomeen dieper analyseren om de 
juiste beleidskeuzes te kunnen maken. 
Belangrijk daarbij is dat beleidsvoorstellen 
niet uitsluitend geïmplementeerd moeten 
worden binnen het beleidsdomein 
Welzijn, maar bijvoorbeeld ook binnen de 
beleidsdomeinen Jeugd, Sport, Onderwijs 
of Cultuur.

Ad-hoccommissie brengt jeugdzorg in kaart

Tijdens haar installatievergadering besliste 
de Commissie Jeugdzorg, onder leiding 
van commissievoorzitter Else De Wachter, 
de zoektocht naar maatschappelijke 
verklaringen voor de stijgende instroom 
van kinderen en jongeren in de bijzondere 
jeugdzorg in drie fases aan te pakken. 
In een eerste fase organiseerde de 
commissie een reeks hoorzittingen om 
zich te voeden met cijfermateriaal en 
achtergrondinformatie. In een tweede 
fase ging de commissie op zoek naar 
verklaringen uit de wetenschappelijke 
wereld, om ten slotte te eindigen met 
duiding uit het werkveld.

De vraag aan het Uitgebreid Bureau om een themadebat over de bijzondere jeugdzorg te 
organiseren, leidde dit zittingsjaar tot de oprichting van een ad-hoccommissie Jeugdzorg. 
Deze commissie had een dubbele opdracht: op zoek gaan naar maatschappelijke 
verklaringen voor de stijgende instroom van kinderen en jongeren in de bijzondere 
jeugdzorg en het formuleren van beleidsvoorstellen om deze voortdurende stijging tegen 
te gaan. De talrijke hoorzittingen leverden boeiende inzichten op.

De commissie wou de bijzondere 
jeugdzorg dieper analyseren om 
de juiste beleidskeuzes te kunnen 
maken.

Rode draad

In deze korte tekst kunnen we onmogelijk 
ingaan op alle voorstellen, bemerkingen 
of kritische bedenkingen van de meer 
dan vijftig sprekers en commissieleden. 
Wie zich daarin wil verdiepen, kan 
altijd de commissieverslagen, moties 
van aanbeveling en maatschappelijke 
beleidsnota Jeugdzorg lezen.

Door al deze teksten zijn wel enkele 
rode draden terug te vinden. Jongeren 
hulp verlenen kan niet zonder rekening 
te houden met hun context. Jongeren 
hulp verlenen is bij voorkeur een continu 
proces, bijvoorbeeld door middel van 
trajectbegeleiding. Voorts is het decreet 
op de opvoedingsondersteuning aan 
herziening toe. Een ander aandachtspunt 
is het personeelsbeleid binnen de 
(bijzondere) jeugdzorg. Tijdens de talrijke 
hoorzittingen was ook geregeld te horen 
dat de intersectorale toegangspoort aan 
een revitalisering toe is.
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Het ontwerp van decreet bevat tal van 
nieuwe maatregelen. Zo krijgt energie-
efficiëntie voortaan zijn plaats in de 
definitie van kwaliteitsvolle woningen. 
Het verhuren van een slechte woning zal 
al strafbaar zijn vanaf het moment dat 
deze te huur wordt aangeboden. (Tot nu 
toe ging de strafbaarheid pas in vanaf de 
daadwerkelijke verhuur, wat de preventie 
bemoeilijkte.) Voorts wordt het bestraffen 
van malafide eigenaars vergemakkelijkt, 
bijvoorbeeld door de hercontroles betalend 
te maken. En gemeentes kunnen voortaan 
conformiteitsattesten toekennen voor 
goede huurwoningen, zodat ze bonafide 
eigenaars positief kunnen stimuleren. 
Daarnaast moet het decreet het toezicht 
op de sociale woonactoren verbeteren. Een 
screening in 2009 bracht immers nogal wat 
problemen aan het licht met de erkende 
kredietmaatschappijen.

Minderwaardige woningen verhuren wordt 
strafbaar

In het voorjaar van 2011 behandelde de commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en 
Energie een ontwerp van decreet tot wijziging van diverse woondecreten. Via dit ontwerp 
stelde minister Freya Van den Bossche een hele reeks nieuwe maatregelen voor om de 
bewaking van de woonkwaliteit te bevorderen.

Een diep wantrouwen?

Van de oppositie verzette vooral LDD zich 
tegen sommige bepalingen in het ontwerp: 
de partij argumenteerde dat deze uiting 
gaven aan een diep wantrouwen tegen 
eigenaars-verhuurders. Dat kan mensen 
ontmoedigen om nog woningen te huur aan 
te bieden, terwijl de private huurmarkt al 
erg krap is. Malafide praktijken kunnen net 
zo goed aan de huurderskant voorkomen, 
zo meende LDD. De fractie vroeg ook om 
bevestiging van het feit dat niet de eerste 
controle, maar enkel de hercontroles ten 
laste van de eigenaar vallen. Minister Freya 
Van den Bossche gaf een bevestigend 
antwoord.

Het ontwerp van decreet werd in april 
aangenomen door de plenaire vergadering.
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Budget voor inkomensgerelateerde 
kinderopvang is op

Eind oktober meldde Kind en Gezin 
dat het budget voor kinderopvang met 
ouderbijdragen die aan het inkomen zijn 
gerelateerd (IKG) – het ging om een 
gesloten enveloppe van 42,5 miljoen euro – 
op was en dat nieuwe aanvragen niet meer 
in aanmerking konden komen. Het was een 
boodschap die meteen aanleiding gaf tot 
een plenair actualiteitsdebat. De oppositie 
verweet minister Vandeurzen onbehoorlijk 
bestuur omdat de stopzetting zo plots en 
onverwachts werd meegedeeld. Maar de 
minister wees er ter verdediging op dat 
het vanaf dag één duidelijk was geweest 
dat er met een gesloten enveloppe zou 
worden gewerkt. Hoe kan je wel goed over 
zo’n beslissing communiceren, zo luidde de 
retorische vraag. Een stopzetting lang op 
voorhand aankondigen zou waarschijnlijk 
alleen tot nog meer aanvragen leiden.

Even later besliste de regering wel om 
zelfstandige kinderdagverblijven die 
konden aantonen dat ze een onherroepelijk 
engagement waren aangegaan om in het 
IKG-systeem te stappen, nog tot eind 2010 
de kans kregen om een dossier in te dienen 
bij Kind en Gezin. Kind en Gezin maakte 
duidelijk welke investeringen in aanmerking 
kwamen en trad over deze dossiers in 
overleg. Het debat over de stopzetting gaf 
ook aanleiding tot een fundamenteel debat 
over de vraag of het IKG-systeem wel het 
gewenste effect had bereikt, over de wijze 
waarop de zelfstandige sector binnen de 
kinderopvang werd geïnspecteerd, en over 
de overheidssteun aan de zelfstandige en 
de gesubsidieerde sector.  

De zelfstandige kinderopvang: hoop 
voor de toekomst

Minister Jo Vandeurzen werd in het 

najaar van 2010 en het voorjaar 
van 2011 door meerderheid en 
oppositie ondervraagd over de plotse 
of dreigende sluiting van een aantal 
zelfstandige kinderopvangvoorzieningen. 
De oppositie wees op de ongelijke 
subsidies voor de zelfstandige sector 
en de gesubsidieerde sector. Een ander 
twistpunt was de vergoeding voor de 
zelfstandige opvanginitiatieven die 
volgens het IKG-systeem werken. De 
oppositie had ten slotte vragen bij de 
inspectie en de gevolgen van de nieuwe 
brandveiligheidsnormen. De meerderheid 
pleitte voor een knipperlichtsysteem.

Kinderopvang, een sector vol uitdagingen

Even een kleine greep uit de kinderopvangdossiers die de commissie voor Welzijn 
dit jaar kreeg voorgeschoteld: geen budget meer voor kinderopvang waarvan de 
kostprijs aan het inkomen is gerelateerd, de plotse sluiting van sommige zelfstandige 
kinderopvangplaatsen, de federale afschaffing van de verlaagde bijdragen voor de sociale 
zekerheid en de groeiende behoefte aan opvang in Brussel en Antwerpen. Hoeft het 
te verwonderen dat kinderopvang het thema was dat het vaakst aan bod kwam in de 
commissie?

De situatie van de zelfstandige 
kinderopvang werd mee bemoeilijkt 
door federale maatregelen. Zo zorgde 
de beslissing om de sector van de 
zelfstandige kinderopvang over te 
hevelen naar paritair comité 331, ervoor 
dat deze voorzieningen niet langer 
verlaagde socialezekerheidsbijdragen 
genieten. De federale regering in lopende 
zaken heeft dit euvel in een koninklijk 
besluit verholpen. De afspraak was dat 
er niets zou veranderen aan de lonen 
zolang er binnen paritair comité 331 
geen nieuwe cao was afgesloten, maar 
een aantal sociale secretariaten is deze 
afspraak niet nagekomen. De Unie van 
de Erkende Sociale Secretariaten van 
Werkgevers was nochtans vooraf op de 
hoogte gebracht.

Op basis van een bevraging 
werd het Actieplan Zelfstandige 
Kinderopvang opgesteld, dat 
maatregelen op korte termijn 
bevat.
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In haar antwoord op de vele vragen 
hierover verwees de meerderheid vaak 
naar het nakende nieuwe kaderdecreet 
op de kinderopvang, maar tegelijkertijd 
was er het besef dat er in afwachting 
gezocht moest worden naar oplossingen 
op korte termijn. Kind en Gezin en 
UnieKO – de erkende beroepsvereniging 
voor de zelfstandigen in de kinderopvang 
in Vlaanderen en Brussel – kregen de 
opdracht om de zelfstandige sector te 
ondervragen over de economische realiteit 
waarmee zij werden geconfronteerd. Op 
basis van die bevraging werd het Actieplan 
Zelfstandige Kinderopvang opgesteld, dat 
maatregelen op korte termijn bevat in 
afwachting van een structureel antwoord 
in het nieuwe kaderdecreet.

‘De cartografie van de Brusselse 
Nederlandstalige kinderopvang’ en 
geboortecijfers van het Studiecentrum 
voor Perinatale Epidemiologie maakten 
alvast één ding duidelijk: de behoefte aan 
kinderopvang in Brussel en Antwerpen 
zal alleen maar toenemen. De commissie 
besteedde ook hier aandacht aan. 
Kinderopvang zal dus nog niet meteen van 
de parlementaire agenda verdwijnen.
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Politicologen aan het woord over het Vlaams 
Parlement

Voor het jaarverslag 2010-2011 legde het Vlaams Parlement enkele politicologen 

dezelfde vragen voor. Hun antwoorden leveren boeiende beschouwingen op

over de precieze rol en betekenis van het parlement in het politieke Belgische

landschap.

• Johan Ackaert, politicoloog aan de Universiteit Hasselt

• Sam Depauw, politicoloog aan de Vrije Universiteit Brussel

• Carl Devos, politicoloog aan de Universiteit Gent

• Bart Maddens, politicoloog, en Ine Vanlangenaker, wetenschappelijk 

medewerker, aan de Katholieke Universiteit Leuven

3
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Bart Maddens
Katholieke 
Universiteit Leuven

Wat waren de meest markante thema’s 
die tijdens het afgelopen zittingsjaar 
aan bod zijn gekomen?

Bart Maddens: Het dossier dat 
me het meest is bijgebleven, is het 
onderwijsdecreet 21. Dat had gevolgen 
voor een dossier dat mij beroepsmatig erg 
aanbelangt, namelijk dat van de tweejarige 
master.  Ook de Septemberverklaring 
in 2010 was een belangrijk politiek 
moment: het was de deadline voor het 
compromis in de Vlaamse Regering over 
het Oosterweeldossier. Opvallend is dat het 
Vlaams Parlement niet heeft geprofiteerd 
van het feit dat er een federale regering 
van lopende zaken was. Dat is een gemiste 
kans. Het Vlaams Parlement had meer druk 
kunnen uitoefenen op de staatshervorming 
door een resolutie goed te keuren die de 
vijf resoluties van 1999 herbevestigde. 

Johan Ackaert: Ik denk dan meteen aan 
het Oosterweeldossier. Dat waren de meest 
relevante debatten omdat ze gingen over 
de spanning tussen de levenskwaliteit in 
een stad en de groeimogelijkheden van 
een regio. Uit een kleine rondvraag bij mijn 
collega’s bleek dat hen voor het overige 
weinig hoogtepunten zijn bijgebleven. 
Eerder de waan van de dag en, vooral het 
laatste jaar, een Vlaams Parlement met 
een agenda in de schaduw van de federale 
gebeurtenissen. Ondanks de vermeende 
copernicaanse omwenteling ligt het 

zwaartepunt van de politiek nog steeds 
federaal.

Carl Devos: Ook bij mij springt de 
discussie over de Oosterweelverbinding 
en de Lange Wapper het meest in het 
oog. Het is het B-H-V van het Vlaamse 
beleidsniveau, zeg maar. Dit is ook een 
dossier waarin het Vlaams Parlement 
aantoonde dat het wel degelijk een plek 
van discussie en besluitvorming is. Tegelijk 
toont het ook de relativiteit van het 
parlement – overigens een kenmerk van 
alle Belgische parlementen – en het vormt 
niet meteen een bewijs van ’wat we zelf 
doen, doen we beter’. Uiteindelijk is er over 
Oosterweel een typisch Belgisch compromis 
gemaakt, buiten de deuren van het 
parlement. Het is dus zeker geen voorbeeld 
van sterk Vlaams beleid.

Wat waren de meest markante 
momenten van de afgelopen veertig 
jaar? 

Sam Depauw: Wat markant is geweest, 
hangt af van het perspectief. Puur 
symbolisch was de eerste rechtstreekse 
verkiezing in 1995 belangrijk omdat het de 
instelling plots veel zichtbaarder maakte. 
Maar als je kijkt naar de output van het 
parlement, dan lijken de opeenvolgende 
bevoegdheidsoverdrachten naar de 
deelstaten mij belangrijker.

Carl Devos: Uiteraard was het meest 
opvallende de eerste rechtstreekse 
verkiezing, maar ook de unaniem 
aangenomen vijf resoluties voor de 
volgende staatshervorming uit 1999 
vormen een historisch ankermoment 
waarop het Vlaams Parlement duidelijk 
als instelling naar voren is gekomen. 
Het Vlaams Parlement is er wel niet in 
geslaagd om de emanatie te worden van 
de Vlaamse autonomie. Eind jaren tachtig 
was de overtuiging dat het parlement door 
een rechtstreekse verkiezing de politiek 
gelegitimeerde vertolking van de Vlaamse 
verwachtingen zou worden, dat het de 
voorvechterrol van de politieke partijen zou 
overnemen. Maar als het federale niveau 
de houding van Vlaanderen wil kennen, 
contacteert het de partijen en enkele 
topministers. Niemand denkt eraan om 
de fractieleiders in het Vlaams Parlement 
te polsen. De ankermomenten in de 
geschiedenis van het Vlaams Parlement 
zijn er dus wel, maar ze betekenen relatief 
weinig. 

Johan Ackaert: Voor mij was 2004 
het kantelmoment, doordat er toen 
asymmetrische coalities werden gecreëerd 
in de federale en de Vlaamse Regering, wat 
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een heel andere dynamiek met zich bracht. 
Ik vond 2004 daarom politiek relevanter 
dan de eerste rechtstreekse verkiezingen 
in 1995. Belangrijk maar toch ook tot 
op zekere hoogte overroepen waren de 
resoluties van 1999, waarin het Vlaams 
Parlement zich proactief opstelde tegenover 
het federale niveau. Wat de verhouding 
met de Vlaamse Regering betreft, gaat ook 
in het Vlaamse beleid de dynamiek uit van 
de ministers en hun kabinetten, en het 
parlement volgt. 

Het voorzitterschap van De Batselier 
was een interessante periode, omdat hij 
de agenda de dagjespolitiek wou laten 
overstijgen. Al kwam wel de kritiek dat 
hij van het Vlaams Parlement een soort 
van academie wou maken, wat natuurlijk 
ook niet de bedoeling kan zijn. De 
parlementsleden werden toen nog verkozen 
in kleine kieskringen, waardoor de lokale 
politieke agenda en besognes sterk 
doorwogen en dat wrong wel met de grote 
visies van De Batselier.

Bart Maddens: De opmaak en 
goedkeuring van de vijf resoluties van 
1999 was een belangrijke gebeurtenis 
voor het Vlaams Parlement, hoewel men 
zich daar op dat moment eigenlijk niet 
echt van bewust was. Men minimaliseerde 
die prestatie ook. Achteraf beschouwd 
weten we dat er weinig resoluties zijn 
goedgekeurd – zowel Vlaamse als federale 
– die zo’n impact hebben gehad.

Een ander opmerkelijk moment was de 
zaak-Sauwens in 2001. Als minister was 
hij het Sint-Maartensfonds, een vereniging 
van Oostfronters, gaan toespreken en dat 
veroorzaakte de nodige ophef. Toen in 1996 
het Vlaams Parlement zijn eigen halfrond 
inhuldigde, schreef een commentator dat 
het een prachtig gebouw was, maar dat 
men kon voelen dat er nog geen politiek 
bloed was gevloeid. Dat gebeurde voor 
de eerste keer in dat dossier. Het was de 
eerste keer dat een politiek drama zich 
afspeelde in het Vlaams Parlement en dat 
de stabiliteit van de Vlaamse Regering op 
het spel stond.

Zoals elk parlement heeft het Vlaams 
Parlement de klassieke parlementaire 

opdrachten: wetten goedkeuren, de 
regering benoemen en controleren. 
Een parlement fungeert zodoende 
als sluitstuk van een parlementaire 
democratie. Stemt dit nog overeen 
met de feiten? Liggen alle macht 
en gezag momenteel niet bij de 
uitvoerende macht? Prof. Wilfried 
Dewachter meent dat de parlementaire 
democratie in België een mythe is. 
Welke strategische richting moet het 
Vlaams Parlement inslaan om met 
voldoende gezag te blijven fungeren?

Johan Ackaert: Wat is vandaag 
democratie? We werken met een model 
dat tweehonderd jaar oud is. Kan dat de 
grote problemen aan? Kijk naar Dexia en 
de Gemeentelijke Holding: onze politici 
lopen achter de feiten aan. We evolueren 
naar een democratie als een samenspel 
van politici, media, rechtspraak, onderwijs, 
ngo’s … Een terugkeer naar het primaat van 
de politiek is een illusie. Het wetgevende 
werk verschuift niet alleen naar de 
kabinetten, maar nog verder door naar 
advocatenbureaus, zoals de voorbereiding 
van het gemeentedecreet aantoonde. Op 
termijn is de belangrijkste functie van een 
parlement zijn controlefunctie en de stem 
van het volk laten horen.

Sam Depauw: Tegenwoordig wordt te 
snel gezegd dat onze parlementen weinig 
of geen macht hebben. In de recente 
geschiedenis is er nooit een periode 
geweest waarin het parlement werkelijk de 
eerste macht was. De observaties over de 
tanende macht van het parlement zijn van 
alle tijden. De rol van het parlement is niet 
om het beleid in detail uit te tekenen. Dat 
zal altijd een taak van de regering blijven.

Het parlement heeft ook een luisterende 
en opvoedende taak. Binnen de literatuur 
wordt vooropgesteld dat een van de taken 
van een goede volksvertegenwoordiger is 
om contact te houden met de bevolking en 
politieke beslissingen toe te lichten en te 
verdedigen. Die opvoedende taak is geen 
gemakkelijke: het is niet eenvoudig om 
een onpopulaire maatregel te verdedigen 
tegenover een ontevreden kiezer. 
Anderzijds moet een politicus ook zijn oor 
te luisteren leggen bij de bevolking, hij 
moet weten wat er onder het volk leeft. 
Als je dat niet doet, ben je geen goede 
volksvertegenwoordiger. 

Bart Maddens: De analyse van Wilfried 
Dewachter is nog altijd correct: het 
zwaartepunt ligt bij de uitvoerende macht 
en daarbinnen bij de politieke partijen. 
Ik zie in ons politieke bestel ook geen 
evolutie: er zal geen machtsverschuiving 

Sam Depauw: ‘Ik denk dat de 
media een relatief beperkte 
macht hebben in het maken van 
een politicus’
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komen naar het parlement. Het parlement 
moet ermee leren leven dat het geen 
belangrijke actor is in de politieke 
besluitvorming. 

Dat neemt niet weg dat er een belangrijke 
rol is weggelegd voor het parlement. In 
zijn 21 juli-toespraak verwees de koning 
naar de Engelse grondwetspecialist 
Walter Bagehot. Die wijst in zijn boek The 
English Constitution uit 1867 op de drie 
fundamentele rechten van de koning in een 
constitutionele monarchie: het recht om te 
worden geïnformeerd, het recht om aan te 
moedigen en het recht om te waarschuwen. 
Maar Bagehot maakt in dat boek ook 
een onderscheid tussen ‘the efficient 
functions’ en ‘the dignified functions’ van 
het politieke systeem. De eerste slaan 
op de machinerie van de besluitvorming: 
welke besluiten worden genomen en wie 
heeft de macht om besluiten te nemen. 
Met de tweede bedoelt hij wie de besluiten 
kan legitimeren, wie er in de ogen van de 
kiezers autoriteit aan geeft. Bagehot dacht 
daarbij aan de monarchie die de besluiten 
bekrachtigt. 

In ons huidige politieke bestel neemt 
het parlement steeds vaker die ‘dignified 
functions’ op. Het parlement legitimeert 
beslissingen die elders zijn genomen. 
Het parlement maakt zo aan de kiezers 
duidelijk dat de regering wel beslist, 
maar dat die regering ook is gevormd 
op basis van een verkiezingsresultaat. 
In die zin moet het Vlaams Parlement 
niet geobsedeerd zijn door de drang naar 
meer macht. De vraag moet zijn hoe die 
'dignified functions' meer tot hun recht 
kunnen komen. 

Ik heb het daarom altijd positief gevonden 
dat het Vlaams Parlement zwaar heeft 
geïnvesteerd in eigen gebouwen. Die 
infrastructuur versterkt de symbolische, 
rituele functie van een parlement. Om 
dezelfde reden zijn ook de debatten in het 
Vlaams Parlement belangrijk. De plenaire 
vergadering is een vorm van theater: de 
politieke tegenstellingen, de argumenten 
pro en contra komen er aan bod. Hoewel 
de beslissingen al achter de schermen 
zijn genomen, is het voor de kiezer toch 
belangrijk dat die beslissingen nog eens 
worden ‘opgevoerd’ in het parlement.

Carl Devos: Ik nuanceer de positie van het 
parlement, maar behoor niet tot degenen 
die hooghartig neerkijken op het parlement 
als een applausmachine of een praatbarak. 
Het Vlaams Parlement toont het meeste 
brio en wordt ook het meest relevant 
geacht wanneer het debatteert over de 
bevoegdheden die het parlement (nog) niet 

heeft. Terwijl het fundamentele discussies 
zou moeten voeren over de bevoegdheden 
die het wel heeft, en dan niet – zoals nu te 
vaak is - louter technische debatten. Het 
gevoel leeft dat er een algemene consensus 
is over de fundamentele keuzes op het vlak 
van de Vlaamse bevoegdheden, en dat de 
discussies zich enkel nog op een technisch 
niveau situeren. Die consensus is volgens 
mij zeker niet zo groot als men beweert. 

Verder is er een merkwaardige 
tegenspraak: het Vlaams Parlement 
leert van de goede praktijken in andere 
parlementen en is als organisatie 
dynamischer dan de statige Kamer, 
maar het slaagt er niet in om dat over te 
brengen. Het parlement is echter maar zo 
sterk als zijn leden. In mijn ontmoetingen 
met Vlaamse Parlementsleden stel ik een 
misplaatst minderwaardigheidsgevoel 
vast: zij denken zelf zelden positief 
over hun eigen assemblee. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit hun vrees om in de 
toekomst te weinig aandacht te krijgen 
bij samenvallende verkiezingen. Het 
grootste probleem van het Vlaams 
Parlement zit niet in reglementen of 
bevoegdheden, maar in het “koppeke” 
van de Vlaamse parlementsleden. Je kan 
door mediatrainingen meer schwung in de 
debatten proberen te krijgen, maar je kan 
dit ook – en veel fundamenteler – door het 
soortelijk gewicht van een parlementslid 
te verhogen. Het Vlaams Parlement 
kan van zijn constitutieve autonomie 
gebruik maken om het totaal aantal 
parlementsleden met bijvoorbeeld twintig 
of vijftig parlementsleden te verlagen en 
het vrijgekomen budget te investeren in 
een degelijke bestaffing. Wanneer één van 
de vijftig leden van de Amerikaanse Senaat 
spreekt, wordt er geluisterd. Volgens mij 
is dit een cruciale voorwaarde om het 
individuele parlementslid, en dus het 
Vlaams Parlement, meer te doen wegen. 
Ik koppel hieraan een streng cumulverbod 
met lokale mandaten. 

Het Vlaams Parlement speelt trouwens 
al langer een voorbeeldrol door de lijnen 
met de andere beleidsniveaus, ook 
internationale, open te houden. Er is 
inderdaad veel macht aan het Vlaamse of 
Belgische niveau onttrokken, ten voordele 

Bart Maddens: ‘Het parlement 
moet ermee leren leven dat het 
geen belangrijke actor is in de 
politieke besluitvorming’ 
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Johan Ackaert
Universiteit Hasselt

van het Europese en internationale niveau. 
Het Vlaams Parlement moet daarom nog 
niet vrezen zijn relevantie te verliezen: 
er is nog voldoende beleidsmarge. Het 
Vlaamse en het federale parlement 
scoren nog altijd beter dan het Europees 
parlement als het op erkenning door de 
burger aankomt.

Er leeft een beeld dat parlementsleden 
steeds jonger starten, maar dat 
ze kortere parlementaire carrières 
hebben en sneller 'uitstromen' 
naar andere sectoren. Klopt dit 
met de realiteit? Bestaat hierover 
wetenschappelijk materiaal?

Ine Vanlangenaker: Uit de resultaten 
van ons onderzoek naar de uitstroom van 
Vlaamse Parlementsleden blijkt dat de 
gemiddelde leeftijd van de parlementsleden 
tussen 2004 en 2009 is gedaald. Bij de 
verkiezingen van 2004 lag dat gemiddelde 
op 48,9 jaar, in 2009 op 45,8. Het aantal 
beroepspolitici (parlementsleden die hun 
functie niet cumuleren met een ander 
beroep) en het aantal partijmedewerkers 
die verkozen worden tot parlementslid 
stijgen, ten nadele van de vrije beroepen 
en andere. Bij de verkiezingen van 
2009 was 74 procent van de verkozen 
parlementsleden beroepspoliticus.

Bart Maddens: Uit dat onderzoek blijkt 
ook dat het verloop of de turnover van 

parlementsleden in het Vlaams en het 
Waals Parlement duidelijk hoger is dan in 
de andere regionale parlementen. De vraag 
is of dat positief of negatief is. Bij een te 
grote turnover gaat er veel expertise en 
continuïteit verloren, terwijl een te klein 
verloop van parlementsleden leidt tot 
minder dynamiek. Het is moeilijk om hier 
een ideaal getal op te plakken. 

In het Vlaams Parlement lag die turnover 
in 1999 nog op 34,7 procent, terwijl dit 
in 2009 al 51,6 procent bedroeg, wat 
toch wel veel is. Dit is het gevolg van het 
over en weer springen tussen de diverse 
niveaus, maar ook van de volatiliteit van 
het kiezersgedrag. Meer kiezers veranderen 
bij elke verkiezing van partij en de opkomst 
van flash-partijen als Lijst Dedecker (LDD) 
leidt ertoe dat er veel parlementsleden 
komen en gaan.

Carl Devos: Er is inderdaad een groot 
verloop van parlementsleden. Vooraleer 
ze renderen, is een groot deel van 
hen al verdwenen. De verwachtingen 
tegenover politici zijn enorm gestegen, het 
contesteren van politici stijgt, de druk van 
de media is erg toegenomen. Het is nu veel 
moeilijker om politicus of parlementslid 
te zijn dan vroeger. Toch zijn er, ook bij 
de huidige generatie parlementsleden, 
mensen die een parlementaire carrière 
als een volwaardige politieke loopbaan 
beschouwen. Zonder een ministerfunctie na 
te streven twintig jaar lang de samenleving 
mee willen besturen, vanuit de overtuiging 
dat een parlementair mandaat het hoogste 
goed is: dat is waardevol.

Johan Ackaert: Over alle Belgische 
assemblees heen hebben zeven van de 
tien parlementsleden een lokaal mandaat, 
een verhouding die in de tijd vrij stabiel 
blijft. Ik heb de indruk dat dit in het 
Vlaams Parlement iets hoger ligt, wat onder 
meer te maken heeft met de Vlaamse 
bevoegdheden. Het laatste grote onderzoek 
naar het profiel van de parlementsleden is 
van Lieven De Winter en is al twintig jaar 
oud. Er zijn wel een aantal studies naar 
deelaspecten.

Als er een snellere rotatie van 
parlementsleden is, dan is de eerste 
factor daarin de kiezer. Zo wisselt een 
op drie kiezers regelmatig van partij. 
Daarnaast hebben we het hoppen van het 
ene parlement naar het andere, wat bij 
de kiezer een negatief beeld geeft van de 
politiek. Die politieke wereld wordt ook 
steeds professioneler. Leidende figuren 
uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven zetelen 
zelden in het parlement en blijken trouwens 
niet altijd succesvolle parlementsleden 
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te zijn. Daarvoor liggen de politieke en 
economische rationaliteit te ver uit elkaar. 
Het opleidingsniveau van onze politici 
stijgt intussen: het beeld van de dalende 
kwaliteit van de debatten klopt volgens mij 
dan ook niet. Ik betwijfel of de debatten in 
de 19de eeuw of in de jaren zestig van de 
vorige eeuw zoveel beter waren.

Sam Depauw: Met die kortere carrières 
moeten we wat oppassen. De politieke 
carrières zijn inderdaad korter geworden, 
maar voor een groot stuk is dat het gevolg 
van de toenemende volatiliteit van de 
kiezer. Als er geen constante zit in de 
resultaten van de politieke partijen, krijg 
je een groter verloop bij de verkozenen, 
wat uiteraard de gemiddelde parlementaire 
anciënniteit naar beneden haalt. Het 
fenomeen van de BV’s die relatief snel 
beslissen om ermee te stoppen, is een 
andere verklaring.

En toch: een onderzoek naar de 
anciënniteit van de leden van de 
Kamer maakte duidelijk dat grotere 
verschuivingen na een verkiezing niet 
onmiddellijk aanleiding gaven tot een 
grote stoelendans binnen de commissies. 
Tegenwoordig komen wel meer nieuwe 
mensen binnen in het parlement, maar de 
anciens zorgen voor continuïteit door actief 
te blijven in dezelfde commissies.

Wat is een goed parlementslid? 
Evolueren de verkozenen? Zijn 
er verschillen tussen de huidige 
parlementsleden en die uit voorgaande 
legislaturen?

Bart Maddens: Ik heb altijd gevonden 
dat de job van parlementslid aartsmoeilijk 
is. Men moet daarvoor diverse kwaliteiten 
combineren: een meer dan gemiddelde 
intelligentie, een grote dossierkennis, een 
ruime blik op de wereld, taalvaardigheid 
en retorische aanleg, en tot slot de sociale 
vaardigheden om een goed contact met de 
basis te hebben. Dat vergt allemaal veel 
tijd en verplichtingen.

Het is moeilijk om een oordeel te vellen 
over wat een goed parlementslid is 
en of een bepaald soort parlementslid 
de slagkracht van het parlement zou 
beïnvloeden. Het feit dat een parlementslid 
ook nog op een ander niveau actief is, uit 
een kabinet komt of nog een ander beroep 
uitoefent, wil niet zeggen dat het een 
slecht parlementslid is. Het feit dat men 
bijvoorbeeld burgemeester of schepen is, 
verhoogt juist de herkenbaarheid.

Als men zou focussen op wat een 
parlement in essentie moet doen, die 

'dignified functions' waarnaar ik al verwees, 
zou het parlement het met de helft minder 
leden kunnen doen. Vandaag zijn er veel 
leden nodig om al die commissies die 
tegelijkertijd en steeds vaker vergaderen, 
te kunnen bevolken.

Ine Vanlangenakker: Momenteel voeren 
we een vergelijkend onderzoek uit naar 
het uittreden van parlementsleden van 
vijf parlementen (Schotland, Saksen, 
Catalonië, Waals Parlement en Vlaams 
Parlement). Voor het Vlaams Parlement 
heeft 45 procent van degenen die tussen 
1999 en 2009 zitting hadden, geantwoord: 
27 procent van hen was gepensioneerd, 20 
procent is teruggekeerd naar zijn oude job, 
21 procent had een nieuwe job gevonden. 
Opvallend is dat 23,6 procent van hen nog 
steeds het politieke mandaat heeft dat 
ze ook al hadden voor ze parlementslid 
werden. 

Als reden voor vertrek geeft slechts 8 
procent van hen een nieuwe job aan. 
Parlementsleden als Mieke Van Hecke of 
Sven Gatz vormen dus uitzonderingen. 
Relatief weinig parlementsleden vertrekken 
ook uit frustratie en men verwijst amper 
of niet naar de werking van het parlement 
zelf. 

Op de vraag naar hun drie belangrijkste 
verwezenlijkingen, gaven de respondenten 
weinig concrete antwoorden. Het bleef 

Carl Devos
Universiteit Gent
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meestal bij 'mijn werk in de commissies' 
of zo. 40 procent van hen geeft aan dat ze 
minder hebben kunnen verwezenlijken dan 
ze hadden gedacht. Men wijst wel naar de 
partij om aan te geven dat men te snel 
iets moest verwezenlijken, dat men te snel 
moest schitteren. De meesten waren liever 
nog een tweede legislatuur blijven zitten 
omdat ze de eerste nodig hadden om hun 
job te leren. 

Uit dat onderzoek blijkt ook dat pas 
verkozenen zoveel mogelijk commissies 
willen volgen, op alle vergaderingen 
aanwezig willen zijn, maximaal contact 
willen houden met de kiezer. De 
respondenten geven aan dat het even 
duurde voordat ze daar een evenwicht in 
bereikten.

Johan Ackaert: Ik zou het niet weten. 
Als academicus neig ik persoonlijk 
misschien eerder naar het type dat een 
visie uitstraalt, maar in het parlement 
moet natuurlijk een mix zetelen van 
verschillende stijlen.

Carl Devos: Er bestaat niet één type 
van goed parlementslid. Dat kan 
voor mij het type zijn dat zich in alle 
luwte op de technische uitwerking 
toelegt. Een goede journalist merkt de 
volksvertegenwoordiger die de discussie 
in een bepaalde richting heeft beslecht, 
zeker op. Maar dat kan ook het type zijn 
dat maatschappelijke tendensen politiek 
kan vertalen en in een debat aan de orde 
brengen. Dat de media kan bespelen en 
standhouden in de plenaire vergadering. 
En dat is niet gelijk te stellen met 
entertainment. Beide categorieën zijn 
nodig en beide types moeten beschikken 
over uitstekende netwerken om ideeën af 
te toetsen, ze moeten bekend zijn bij de 
spelers in het veld. 

Parlementsleden moeten hun freedom 
of speech kunnen behouden, ook binnen 
de meerderheid. Het is in het belang van 
de partijen zelf dat de nuances die in de 
samenleving bestaan, ook in hun partijen 
weerspiegeld worden. De samenleving is 
veelkleuriger dan de felle kleuren van het 
parlementaire debat, waardoor het voor 
de toeschouwer een artificiële happening 
wordt. De meerderheidspartijen proberen 
de gelederen krampachtig gesloten te 
houden, terwijl de oppositie elk triviaal 
meningsverschil poogt op te blazen 
tot een inbreuk op het regeerakkoord. 
Het is perfect uit te leggen dat de 
fractiediscipline vereist dat je meestemt 
met de meerderheid, maar dat je intussen 
toch je inhoudelijke voorbehoud kenbaar 
maakt. 

We hebben altijd de neiging om vroegere 
leiders te overidealiseren. Ik ben ervan 
overtuigd dat de oude leiders het nu op 
net dezelfde manier zouden doen als de 
huidige generatie. De omstandigheden zijn 
veranderd en elke periode produceert zijn 
eigen politici. Bovendien zijn de huidige 
tenoren jonger dan vroeger, toen je pas 
als veertiger of vijftiger de top bereikte. 
De huidige regeringsonderhandelaars 
worden vader tijdens de formatie. Vandaag 
aan politiek doen is zoveel moeilijker dan 
pakweg twintig of dertig jaar geleden. 

Hoe kan een kiezer zijn 
vertegenwoordigers op een correcte 
wijze evalueren? Wat is de betekenis 
van de zogenaamde lijstjes in de 
media of de nieuwe website
www.zewerkenvoorjou.be? 

Carl Devos: De rapporten in de kranten 
en de website zijn volgens mij te harde, 
puur kwantitatief gerichte evaluaties van 
het werk van parlementsleden. Ik zie 
die cijfers meer als een opstap naar een 
debat of als een introductie tot andere 
informatie. Op zich is het positief dat een 
site wordt opgezet om openbare gegevens 
voor een breed publiek beschikbaar te 
stellen. Ik beschouw het daarom als 
een tekort in de communicatiestrategie 
van het Vlaams Parlement zelf: je moet 
een communicatiebeleid voeren voor 
de honderdduizenden Vlamingen met 
interesse in de politiek, en niet enkel 
voor 250 specialisten. Ik zie die site 
als een uitdaging opdat het parlement 
zelf transparanter en zelfkritischer zou 
optreden, door informatie aan te bieden 
die het kwantitatieve beeld verrijkt. In 
een democratie heb je ook de legitimiteit 
van het parlement bij de bevolking: 
het parlement kan vanuit institutioneel 
oogpunt wel een vooraanstaand forum 
zijn, maar de bevolking moet je ook 
nog als dusdanig bekijken. Zet in op 
werkbezoeken, hoorzittingen en andere 
communicatiemiddelen, maak ze ruimer 
bekend, zie ze als gelegenheid tot 
ontmoeting. 

Ten gronde heb ik last met de neiging om 
alles in statistieken te gooien: sommige 
parlementsleden kunnen met enkele 
welgemikte interventies veel zwaarder 
wegen dan met het bandwerk aan vragen 
van anderen. De kranten moeten het 
belang van de statistieken relativeren, de 
toegevoegde waarde van die enkele cijfers 
is beperkt. Ik heb meer vertrouwen in de 
mening van de specialisten, journalisten 
die dagelijks de politieke activiteit volgen. 
Mocht ik hoofdredacteur zijn, dan liet ik 
mijn journalisten een onderbouwd stuk 
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schrijven over de voorbije activiteiten in de 
commissies en over de mensen die er toe 
doen.

Johan Ackaert: Ik lees zelf graag dat 
soort van lijstjes, maar ik denk dat de 
impact ervan niet mag worden overschat. 
Alleen hoog opgeleide kiezers die De 
Morgen of De Standaard lezen, houden zich 
daarmee bezig en dan nog. Bij lezingen aan 
bijvoorbeeld bedrijfsleiders merk ik dat hun 
kennis van de politiek en de werking van de 
instellingen soms niet altijd even groot is. 
Maar zelfs als de impact beperkt blijft tot 1 
of 2 procent, kan dit belangrijk zijn bij de 
verkiezingen. De keuze van de kiezer wordt 
steeds minder bepaald door de ideologie, 
maar meer door een mix van factoren, 
zoals tevredenheid, algemene context, de 
hype ... Politiek wordt een handelsproduct 

en de lijstjes passen in die vermarkting. 
De politicus is vandaag belangrijker dan 
de partij waarvoor hij staat. In de jaren 
negentig van de vorige eeuw heeft men de 
geloofwaardigheid van de partijen proberen 
op te krikken door een aantal BV’s binnen 
te halen. Nu maakt men van onze politici 
zelf BV’s, die in allerlei programma’s 
optreden.

Sam Depauw: Het is voor een burger 
altijd moeilijk om een beeld te vormen 
van wat parlementsleden juist doen. 
De klassieke lijstjes op het einde 
van de legislatuur en websites zoals 
‘zewerkenvoorjou’ baseren zich op de 
gegevens die terug te vinden zijn op de 
site van het Vlaams Parlement. Het is een 
hulpmiddel en als dat voor een aantal 
mensen de keuze vergemakkelijkt, dan is 
dat meegenomen.

Het probleem van die lijstjes is dat ze 
vooral focussen op kwantificeerbare 
gegevens: iemand die tweehonderd 
schriftelijke vragen stelt, wordt zo bijna 
automatisch geacht een beter parlementslid 
te zijn dan iemand die er maar twintig 
stelt. Het belang van de vragen en de 
mogelijke impact ervan worden niet in 
rekening gebracht. In die lijstjes scoren de 
partijkopstukken en de gewezen ministers, 
mensen met macht dus, ook goed. In Brits 
onderzoek wordt wel eens het onderscheid 

gemaakt tussen macht en invloed. Macht 
heeft dan te maken met het nemen van 
een beslissing, terwijl invloed eerder slaat 
op het effect dat teweeggebracht wordt bij 
degenen die een beslissing nemen. Invloed 
is veel minder zichtbaar. Beoordelen welk 
parlementslid veel invloed heeft binnen zijn 
fractie, is dus zeer moeilijk.

Bart Maddens: Die lijstjes doen 
kinderachtig aan en zijn vernederend voor 
de parlementsleden. Vijf jaar parlementair 
werk, dat zo veel diverse facetten 
heeft, wordt op het eind gereduceerd 
tot een cijfer, een rangschikking en een 
denigrerend zinnetje. Het is vandaag ook 
al te gemakkelijk om die lijstjes samen te 
stellen: die beoordeling gebeurt niet op 
basis van het degelijk opvolgen van het 
parlement. De lijstjes zijn gewoon een 
alternatief geworden voor het gebrek aan 
aandacht van de journalisten voor het 
parlement.

Die lijstjes zijn ook een gevolg van het 
feit dat er te veel parlementsleden zijn, 
de kiezer heeft daar niet langer een 
duidelijk zicht op. De lijstjes vormen een 
cognitief hulpmiddel om te oordelen wie 
zijn job goed heeft gedaan. Als het aantal 
parlementsleden zou verminderen, zou ook 
de nood aan dergelijke lijstjes verdwijnen. 
Het blijft intussen een vraagteken of ze het 
kiesgedrag beïnvloeden. Dat zou onderwerp 
kunnen uitmaken van onderzoek.

‘Niet het parlement, maar de media 
vormen vandaag de eerste macht’, 
zo hoort men vaak zeggen. De media 
bepalen mee de parlementaire agenda 
en maken of kraken parlementsleden. 
Hoe ver kan/mag het parlement gaan 
om zich aan de media aan te passen?

Johan Ackaert: De media zijn nooit 
zomaar neutrale doorgeefluiken van 
informatie geweest. Het verschil is 
dat de media vroeger politiek werden 
aangestuurd, terwijl zij nu marktgericht 
zijn. Je kan de klok niet terugdraaien naar 
de tijd van Gaston Eyskens, die na een 
lang beraad de wachtende Jan Ceuleers 
beloonde met ’geen commentaar’. 

Zolang de media een belangrijke rol 
spelen in de verkiezingen, zal een politicus 
de media zoveel mogelijk tegemoet 
moeten komen. De media gaan over het 
algemeen wel zeer weinig kritisch met 
zichzelf om. En er bestaan soms nauwe 
banden tussen politici en journalisten. 
Het klopt dat de politieke agenda voor 
een deel wordt bepaald door de media: 
veel actuele vragen op woensdag worden 
geïnspireerd door de berichtgeving in de 

Johan Ackaert: ‘Ondanks de 
copernicaanse omwenteling ligt 
het zwaartepunt van de politiek 
nog steeds federaal’
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media. Maar intussen heb je ook mensen 
als Frank Vandenbroucke, die zijn agenda 
zelf bepaalt en die niet door de media laat 
voorschrijven. Er hangt dus veel af van de 
kwaliteit, de visie en het gewicht van het 
betrokken parlementslid. 

Onze politieke berichtgeving was trouwens 
nog nooit zo uitgebreid als vandaag. 
Uiteraard heb je de vermarkting met de 
snelle quotes, maar sommige mensen 
hebben ook geen nood aan meer dan 
dat. En de schrijvende pers heeft wel een 
enorme diepgang bereikt.

Carl Devos: De media zijn invloedrijk, 
ze zijn toonaangevend en als parlement 
moet je dat beseffen. Natuurlijk zijn er ook 
kanttekeningen te maken, bijvoorbeeld 
over de onderbezetting van de redacties. 
De grote invloed van de media heeft 
echter ook te maken met het defaitisme bij 
politici, die de media te vaak zien als een 
heilig orakel waar men geen wederwoord 
tegen heeft. Politici moeten de beschikbare 
middelen gebruiken om de media op fouten 
te wijzen.

En natuurlijk is het parlement als 
volksvertegenwoordiging ook een 
uitlaatklep voor opvattingen, gevoelens van 
verontwaardiging en problemen die bij de 
bevolking leven. Maar de agenda van de 
media mag niet het hoofdcriterium vormen 
om vragen te stellen, wat nu geregeld 
het geval is. Het kan ook omgekeerd: 
parlementsleden die weten wat er leeft, 
plaatsen thema’s op de maatschappelijke 
agenda, ook al heeft geen journalist dat 
item eerst aangebracht. Het parlement 
functioneert nu te reactief, op cases 
die anderen – de media, rechtbanken, 
academische wereld – aanbrengen. 

Bart Maddens: Media-aandacht 
heeft een enorm effect op het aantal 
voorkeurstemmen. Parlementsleden krijgen 
vooral aandacht van de lokale media, zeker 
als zij ook burgemeester of schepen zijn. 

Ik vind het normaal dat het parlement zich 
aanpast aan de formele vereisten van de 
media. Als je het parlement beschouwt als 
een theater, dan zijn het de media die het 
publiek aanbrengen. Als Villa Politica vraagt 
om de plenaire aan te passen aan het 
uitzenduur, dan zou men daar dus rekening 
mee moeten houden. Parlementsleden 
zullen ook gevatter zijn als ze weten dat ze 
voor een breed publiek spreken.

Ik heb via Mediargus eens opgezocht 
hoeveel artikelen er tijdens dit zittingsjaar 
zijn verschenen in Vlaamse kranten met 
een verwijzing naar een schriftelijke 

parlementaire vraag, zowel Vlaams als 
federaal. In totaal waren dat er liefst 691. 
Er waren natuurlijk overlappingen, maar 
toch toont dit aan dat een parlementslid 
zelf ook thema's kan aanbrengen. Een 
parlementslid kan een minister dwingen om 
informatie te geven. Een journalist kan dat 
niet. 

Sam Depauw: De stelling dat de media 
het parlementaire debat bepalen, moet 
genuanceerd worden. Uiteraard zijn 
de media belangrijk, niet alleen als 
agendasetter. Naarmate het belang en de 
macht van de klassieke zuilen afnemen, 
wordt het voor politici almaar moeilijker 
om de publieke opinie in te schatten 
en te begrijpen. Het electoraat is veel 
heterogener geworden. De media zijn dan 
een hulpmiddel om in te schatten wat er 
bij de bevolking leeft. Uit onderzoek van de 
universiteit van Antwerpen komt duidelijk 
naar voren dat er een wisselwerking is 
tussen de media-aandacht voor bepaalde 
dossiers en de politieke agenda’s. De 
media wegen inderdaad gedeeltelijk op 
de politieke agenda, maar evengoed zijn 
de media geneigd om veel aandacht te 
besteden aan thema’s die hoog op de 
politieke agenda staan en bespeeld worden 
door de voornaamste politieke actoren.

Het toenemende belang van de 
audiovisuele media speelt niet in de kaart 
van politici die ernstig werk leveren maar 

Sam Depauw
Vrije Universiteit 
Brussel
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communicatief minder vaardig zijn. Het zou 
erg zijn als we alleen maar mediagenieke, 
vlot communicerende politici overhouden. 
Al vind ik wel dat een deel van de taak van 
een goed parlementslid is om, naast zijn 
dossierkennis, te kunnen communiceren 
met de burger. Dat er zulke figuren zijn, 
is dus op zich geen probleem. Het wordt 
wel een probleem wanneer dit het enige 
criterium wordt waarop politici geselecteerd 
worden. Zolang er een mix is van 
verschillende types, zie ik geen probleem. 
Ik denk trouwens dat de media een relatief 
beperkte macht hebben in het maken van 
een politicus. Andersom kan een faux pas 
van een politicus, door de uitvergroting 
ervan in de media, wel meteen het einde 
van een politieke carrière tot gevolg 
hebben. 

Carl Devos: ‘Het grootste 
probleem van het Vlaams 
Parlement zit niet in reglementen 
of bevoegdheden, maar in 
het ‘koppeke’ van de Vlaamse 
Parlementsleden.’

Wat is de rol van een politicoloog of 
wetenschapper? Hoe kan u bijdragen 
aan de politieke praktijk? Wat zijn 
belangrijke klemtonen en prioriteiten? 
Hoe kiest u uw onderzoeksthema’s en 
gaat u om met de resultaten van hun 
onderzoek? Zijn er nog braakliggende 
velden in het Vlaamse politicologische 
onderzoek?

Sam Depauw: Ik ben op dit ogenblik vooral 
bezig met het effect van het kiesstelsel op 
de manier waarop parlementsleden contact 
houden en zoeken met hun kiezers. Ik 
heb me vooral gefocust op die systemen 
waar een vorm van voorkeurstemmen 
bestaat. Bestaat er een verschil in hoe vaak 
parlementsleden zitdagen houden voor 
dienstbetoon? Hoeveel tijd spenderen ze in 
hun thuisgemeente? Hoe vaak gaan ze naar 
alle mogelijke sociale gebeurtenissen? De 
aard van het kiesstelsel heeft wel degelijk 
effect op het gedrag van de politicus. 
Wanneer alleen een stem kan worden 
uitgebracht op lijsten en men dus geen 
voorkeurstemmen kan uitbrengen, loont 
het voor de parlementsleden minder om tijd 
te investeren in directe contacten met de 
kiezer. 

De media voert ons, wetenschappers, 
op om commentaar te leveren op 
kortetermijnevoluties en gebeurtenissen 

waarover wetenschappelijk onderzoek op 
dat moment nauwelijks iets te zeggen heeft. 
Ik probeer als politicoloog zoveel mogelijk 
vanuit wetenschappelijk onderzoek te praten 
en hoed me ervoor om me op het pad van 
de politieke journalistiek te begeven. 

Bij elk onderzoek stel ik me wel de vraag 
hoe ik mijn onderzoek relevant kan maken 
voor de samenleving. Natuurlijk word je 
bij de keuze van je onderzoeksdomein 
onvermijdelijk mee gestuurd door 
maatschappelijke interesses die soms een 
ideologische voorkeur verraden. Al dient dat 
sterk genuanceerd te worden. Ik herinner 
me nog goed dat enkele jaren geleden 
een politicus de kostprijsberekening van 
politieke programma’s een goed voorstel 
vond op voorwaarde dat de politieke partijen 
elk een professor mochten aanduiden voor 
het rekenwerk. Als we die weg opgaan, dan 
is er iets mis met het wetenschappelijke 
onderzoek.

Bart Maddens: De keuze van 
onderzoeksthema's gebeurt dikwijls 
op pragmatische basis. Zo vormen de 
gebeurtenissen in het parlement – de 
interpellaties, de belangenconflicten, de rol 
van fractiemedewerkers – een dankbaar 
onderwerp voor de masterproeven van de 
studenten: er is veel informatie beschikbaar 
en de thema's zijn te verwerken binnen één 
proef. Ook voor eigen onderzoek stellen we 
ons pragmatisch op. De universiteit vraagt 
ons om onderzoek met een internationale 
weerklank. Wij worden mee beoordeeld 
op basis van het aantal artikelen in 
internationale tijdschriften. Daarom kiezen 
we vaak voor een comparatief onderzoek 
waarbij we buitenlandse parlementen 
betrekken. De studie naar het verloop bij 
parlementsleden is daar een voorbeeld van. 

De rol van de oudere parlementsleden is 
een nog te onderzoeken thema. Er is geen 
pensioenleeftijd voor parlementsleden en 
naargelang politici ouder worden, stappen 
ze steeds meer vrijwillig op. Zij zitten daar 
nochtans soms al lang, en bezitten daardoor 
een grote machtsbasis en hebben veel 
voorkeurstemmen. De vraag is waarom zij 
dan toch vertrekken.

Johan Ackaert: Wij participeren in het 
steunpunt Bestuurlijke Organisatie, waar 
vragen aan bod komen als: wie stuurt 
de samenleving? Wat is de rol van de 
overheid en van de vertegenwoordigende 
organen? Wat betekent het concept van 
vertegenwoordiging vandaag nog? Mensen 
participeren op vele manieren, zitten op 
sociale websites, zijn mondiger geworden. 
Wij doen wel wetenschappelijk onderzoek 
naar de wijze waarop politici met die nieuwe 
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ontwikkelingen en hun mandaat omgaan, 
maar hebben natuurlijk geen vat op wat 
zij met de resultaten van die onderzoeken 
doen. De administraties zijn ons in de regel 
zeer dankbaar en putten er ook uit, gevolgd 
door de kabinetten en vervolgens het 
parlement.

De rol van de wetenschapper ligt in de 
eerste plaats in zijn wetenschappelijke 
onderzoek. Dat krijgt zijn beslag in boeken 
en tijdschriften, maar ook maatschappelijke 
dienstverlening in de vorm van bijvoorbeeld 
opiniestukken wordt gewaardeerd. Als ik iets 
merkwaardigs opmerk, zoals vorige week 
nog in een uitspraak van het Grondwettelijk 
Hof, signaleer ik dat wel eens aan de 
bevoegde administratie en het kabinet. 
Mijn optreden in de media beperk ik liefst 
tot de dossiers waarover ik zelf onderzoek 
uitvoerde. 

Maar toch stemt niet alles mij gelukkig. 
Na een periode van objectivering in de 
toekenning van onderzoeksopdrachten 
aan de universiteiten via de steunpunten 
beleidsrelevant onderzoek, voel ik een 
toenemende greep van de kabinetten. 
Het aantal steunpunten is trouwens ook 
toegenomen van twaalf naar een twintigtal. 
Het Vlaams Parlement heeft daar bij mijn 
weten nog niet over gediscussieerd.

Carl Devos: Politicologie als 
wetenschap is de laatste decennia erg 
geprofessionaliseerd. De standaarden 

van internationale wetenschappelijke 
tijdschriften en congressen zijn hier niet 
vreemd aan. Toch past hier zelfkritiek: veel 
van wat politicologen als wetenschappers 
verrichten, is wereldvreemd. Hun onderzoek 
is vaak gebaseerd op een artificiële invulling 
van politiek, de bevindingen zijn beperkt 
toepasbaar, de antwoorden op fundamentele 
vragen als het verbeteren van de werking 
van de instellingen blijven te vaag of te 
abstract. Wanneer ik uitspraken doe als 
politicoloog, baseer ik me mee op mijn 
ervaring als waarnemer, omdat ik niet elke 
uitspraak met wetenschappelijk onderzoek 
kan staven.

Ik zou nog graag onderzoek verrichten naar 
de wisselwerking tussen het parlement, de 
regering en de ambtenarij, hoe deze drie 
spelers met de macht omgaan. Een thema 
dat me evenzeer uitdagend lijkt, is het 
opstellen van een internationale ranking 
van parlementen. Dat vereist dan weer dat 
je eerst criteria gaat uitwerken, op basis 
waarvan je de parlementen scores geeft. 
Dat lijkt me een boeiende opgave.

Ine Vanlangenaker
Katholieke 
Universiteit Leuven
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Rondleidingen

Het Vlaams Parlement biedt gratis 
rondleidingen aan voor bezoekersgroepen. 
Deze bezoekers krijgen een toelichting over 
de opdracht en werking van het Vlaams 
Parlement, de architectuur en de gebouwen 
en de vaak geïntegreerde kunstwerken van 
hedendaagse kunstenaars. Naast de 62 
personeelsleden van het Vlaams Parlement 
die vrijwillig gidsen, zetten ook 98 
Vlaamse volksvertegenwoordigers en hun 
medewerkers de gidsenpet op om scholen 
en verenigingen hun werkplaats te tonen.

Tussen 1 oktober 2010 en 30 september 
2011 hebben 17.762 geïnteresseerden 
een bezoek gebracht aan het Vlaams 
Parlement. De meeste bezoekers komen 
uit middelbare scholen. Op kop staat de 
provincie Vlaams-Brabant met maar liefst 
3860 bezoekers.

Evenementen

Het Vlaams Parlement stelt zijn lokalen ter 
beschikking van instellingen, verenigingen 
of de Vlaamse overheid voor initiatieven 
met een maatschappelijke meerwaarde. 
Zij kunnen zo in een uniek kader  
studiedagen, congressen of colloquia 
organiseren. Daarnaast organiseren ook de 
paraparlementaire instellingen, de politieke 
fracties en het Vlaams Parlement zelf tal 
van evenementen voor een breed publiek.

In het parlementaire jaar 2010-2011 
vonden er zo 150 evenementen plaats. 
Daarvoor daagden 18.092 deelnemers op. 

Een open huis: te gast in het parlement  
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Maatschappelijk middenveld (59)
7744 deelnemers

Politieke fracties (32)
2733 deelnemers

Paraparlementaire instellingen (23)
1632 deelnemers

Vlaamse overheid (16)
3320 deelnemers

Vlaams Parlement (12)
1553 deelnemers

Andere (8)
1110 deelnemers

Overzicht van de organisatoren van de evenementen, het aantal 
evenementen en het aantal deelnemers:
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Rondleidingen type bezoekers:

School 12999

Vereniging/organisatie 6903

Bedrijf 30

Persoon 824

Overheid 261
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Antwerpen 3233

Oost Vlaanderen 1670

Vlaams Brabant 3859

Limburg 788

West Vlaanderen 1926

Waals Brabant 61

Aantal bezoekers per provincie:
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De Loketten: het bezoekerscentrum van het 
Vlaams Parlement

Voor de invulling van het aanbod kon het 
Vlaams Parlement opnieuw een beroep 
doen op de enthousiaste medewerking van 
de Kunst- en Cultuurcommissie, die bestaat 
uit veertien onafhankelijke externe experts. 
Dit adviesorgaan wordt voorgezeten door 
ere-Vlaams volksvertegenwoordiger Dany 
Vandenbossche, die jarenlang de politieke 
commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media heeft voorgezeten in het Vlaams 
Parlement.

Het eetcafé zette een samenwerking 
op met Vlam, het Vlaams Centrum 
voor Agro- en Visserijmarketing vzw, 

om streekproducten in de broodjes en 
koude schotels te verwerken. Ook de 
zoetigheden bij de koffie zijn op-en-top 
Vlaamse streekproducten: Antwerpse 
handjes, cuberdons, Hasseltse speculaas en 
West-Vlaamse lukken komen afwisselend 
aan bod. Elke maand wordt een ander 
streekbier in de kijker gezet.

De eigen tentoonstelling: Raoul De 
Keyser. De dingen die ik zie

De expo rond het werk van Raoul De 
Keyser lag in het verlengde van de 
solotentoonstellingen die Panamarenko, 

Het parlementaire jaar 2010-2011 was voor De Loketten het eerste volledige werkjaar na 
de herinrichting door Stefan Schöning en Giuseppe Farris. In die periode kwamen ruim 
37.000 personen via De Loketten in contact met het Vlaams Parlement: als deelnemer van 
een rondleiding of evenement, of als bezoeker van een tentoonstelling of middagconcert. 
De Loketten als merknaam op de kaart zetten en de burger via verschillende activiteiten 
naar het Vlaams Parlement lokken, blijft het hoofddoel. 
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Jan Fabre en Roger Raveel eerder al in 
De Loketten kregen. Raoul De Keyser is 
een van de belangrijkste kunstenaars in 
Vlaanderen. Vanaf de jaren zestig bouwde 
hij een indrukwekkend oeuvre op en 
zijn werk geniet vandaag internationale 
erkenning. De kunstenaar kreeg 
retrospectieve tentoonstellingen in musea 
in Londen, Porto, Sankt-Gallen, Tilburg, 
Rochechouart en Bonn.

De tentoonstelling werd samengesteld door 
Robert Hoozee, directeur van het Museum 
voor Schone Kunsten te Gent, en omvatte 
een uitzonderlijke selectie van werken uit 
musea en privécollecties. Ze focuste op vijf 
opeenvolgende fasen in de ontwikkeling 
van de kunstenaar en belichtte de 
toenemende vrijheid die Raoul De Keyser 
als schilder en tekenaar aan de dag heeft 
gelegd.

Voor de scenografie tekenden de 
architecten Robbrecht en Daem een 
experimentele museumarchitectuur, die 
speciaal voor deze tentoonstelling werd 
opgesteld in De Loketten. De constructie 
illustreerde en bepaalde tegelijk de 
structuur van de tentoonstelling. In 
vijf opeenvolgende ruimten kreeg de 
bezoeker telkens een geheel van werken 
(schilderijen, tekeningen en aquarellen) 
aangeboden.

Het unieke aan de tentoonstelling was dat 
de bezoekers een aantal werken te zien 
kregen die nog nooit eerder in Vlaanderen 
vertoond werden. Daarnaast waren er een 
aantal oudere werken uit het buitenland die 
al lang niet meer in Vlaanderen hingen. Uit 
de kunstcollectie van het Vlaams Parlement 
had curator Robert Hoozee het schilderij 
Bern Berlin Dalend (1993) geselecteerd.

De tentoonstelling werd geopend door 
Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans 
en Dany Vandenbossche, voorzitter van de 
Kunst- en Cultuurcommissie. Ze liep van 
24 maart tot 11 juli 2011 en lokte 7275 
bezoekers.

Pieter Stockmans. Een meesterlijk 
dilemma

De tentoonstelling Piet(er) Stockmans. Een 
meesterlijk dilemma liep van 9 september 
tot 30 oktober 2010 en lokte 3283 
geïnteresseerden. Via vijf kunstinstallaties 
uit verschillende decennia kreeg de 
bezoeker een overzicht van Piet Stockmans’ 
rijkgevulde carrière als kunstenaar. In 
diezelfde periode liepen er nog twee andere 
initiatieven van en over Piet Stockmans. 
Zijn industrieel geproduceerd serviesgoed 
en zijn ambachtelijke objecten kwamen 

respectievelijk aan bod in Design in 
porselein in het Design museum Gent 
en in Stockmansblauw in zijn atelier op 
C-mine, de voormalige mijnterreinen van 
Winterslag.

GAL: een halve eeuw op het scherp van 
de snee

In 2010 werd Gerald Alsteens zeventig en 
zijn alter ego GAL vijftig. De tentoonstelling 
GAL: een halve eeuw op het scherp van 
de snee gaf een overzicht van vijftig jaar 
Belgische en wereldpolitiek in tekeningen 
van GAL. Aan de expo was een boek met 
de gelijknamige titel gekoppeld (Uitgeverij 
Van Halewyck). De tentoonstelling lokte in 
twee weken tijd (van 9 tot 21 december 
2010) 1655 bezoekers naar De Loketten en 
reisde in de volgende maanden Vlaanderen 
rond.

Henry van de Velde Awards en Labels 
2010

Tussen 19 januari en 26 februari 2011 
brachten 2572 personen een bezoek aan de 
Henry van de Velde Awards en Labels 2010. 
De awards voor loopbaan en voor jong 
talent gingen beide naar textielontwerpers, 
respectievelijk naar Marc Van Hoe en 
Diane Steverlynck. Fietsenfabrikant Curana 
ontving de bedrijfsaward. Daarnaast 
kwamen de zeven Henry van de Velde 
Labels en de winnaars en nominaties van 
de OVAM Ecodesign Awards Pro 2010 aan 
bod.

De bijhorende catalogus was vormgegeven 
door Leen Depooter. De scenografie 
was van de hand van Danny Venlet, die 
in een recent verleden ook de eerste 
tentoonstelling van het Vlaams Parlement 
- Iconen van Design in Vlaanderen (2 
oktober 2003-10 maart 2004) - uittekende. 
De tentoonstelling was een initiatief van 
Design Vlaanderen in samenwerking met 
de OVAM en het Vlaams Parlement.

Andere evenementen

De Loketten vormde ook de locatie 
voor de persvoorstelling door voorzitter 
Jan Peumans van de kunstcatalogus 
Hedendaagse kunst in het Vlaams 
Parlement: een selectie. Auteur Wilfried 
Van Vinckenroye, zelf ambtenaar van 
het Vlaams Parlement, beschreef 81 
kunstwerken uit de imposante collectie 
van het Vlaams Parlement, die in totaal uit 
meer dan driehonderd werken bestaat.

De paginagrote foto’s zijn telkens vergezeld 
van een verhelderende tekst, met een 
waaier aan invalshoeken zoals biografische 
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gegevens, kunsthistorische situering, 
symboolinterpretatie, technische aspecten 
en integratie in het parlementsgebouw. 
De tekstrevisie was in handen van Flor 
Bex, eredirecteur van het MuHKA en 
gewezen voorzitter van de Commissie voor 
Integratie voor Kunstwerken in het Vlaams 
Parlement. Voor de fotografie tekende Tom 
Van Elst.

Het boek kost 17 euro en is enkel 
verkrijgbaar in de Parlementswinkel van 
het Vlaams Parlement.

Op initiatief van de Kunst- en 
Cultuurcommissie wordt in De Loketten 
sinds april 2011 elke maand een 
minipopconcert georganiseerd in 
samenwerking met Poppunt. Op 26 april 
gaf de indiepopband SX uit Kortrijk de 
aftrap, gevolgd door de Noord-Limburgse 
groep JFJ the band op 30 mei en door het 
Brusselse trio Teme Tan op 29 juni 2011.

Kunst- en Cultuurcommissie: 
samenstelling

Hilde Van Gelder bood op 15 december 
2010 haar ontslag aan wegens 
professionele verplichtingen en werd 
vervangen door Eva Wittocx, licentiate 
Kunstwetenschappen aan de KULeuven 
en thans curator Hedendaagse Kunst 
van Museum M in Leuven. De Kunst- 
en Cultuurcommissie werd uitgebreid 
met een vertegenwoordiger van VT4 
en Vijftv: Kristof Demasure, algemeen 
hoofdredacteur Nieuws en Sport.

De Kunst- en Cultuurcommissie telt 
veertien externe leden en bestaat uit 
Dany Vandenbossche (voorzitter), Flor 
Bex, Jan Boelen, Walter Couvreur, Kristof 
Demasure, Ingrid De Meûter, Marc Dupain, 
Jan Hautekiet, Hans Martens, Francis 
Smets, Corinne Trop, Ernest Van Buynder, 
Willy Van den Bussche en Eva Wittocx. 
Ze adviseert het Vlaams Parlement bij 
de tentoonstellingen en andere culturele 
evenementen in De Loketten en bij het 
kunstaankoopbeleid.
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Effectenonderzoek

Het onderzoek werd in juni 2011 afgerond, 
onder begeleiding van Dr. Ellen Claes. Via 
een survey met pre- en posttest – dit wil 
zeggen een enquête voor en na deelname – 
gingen de studenten na of het bezoek voor 
een significante verandering had gezorgd 
in de democratische betrokkenheid, de 
burgerzin en de politieke participatie 
van de scholieren. Ook andere factoren 
werden onderzocht, zoals de achtergrond 
van de jongeren. Zo kon rekening worden 
gehouden met zowel individuele als meer 
context-gerelateerde factoren. De pretest 
werd een week voor het bezoek aan 
het Vlaams Parlement aan de leerlingen 
voorgelegd. De posttest werd vijftig dagen 
na het bezoek afgenomen. In totaal werden 
vijfhonderd leerlingen bevraagd: 320 
deelnemers aan het dagprogramma en een 
controlegroep van 180 leerlingen.

De resultaten zijn positief: deelname aan 
een dagprogramma heeft wel degelijk 
een gunstig effect op de politieke kennis 
van de scholieren. Gemiddeld weten de 
scholieren die deelgenomen hebben, meer 
af van politiek dan zij die het Vlaams 
Parlement niet hebben bezocht. Niet alleen 
de kennis over onderwerpen die specifiek 
aan bod komen tijdens het dagprogramma 
of in het educatieve materiaal, vertonen 
vooruitgang, maar ook de kennis over het 
federale en Europese niveau gaat erop 
vooruit.

Een deelname aan een dagprogramma 
in het Vlaams Parlement heeft bovendien 
een licht positief effect op het politieke 
vertrouwen van de respondenten. De 
politieke participatie van de jongeren 
ondervindt geen sterk effect, maar er 
is wel een toenemende wil om te gaan 
stemmen. Opmerkelijk is dat er voor de 
politieke interesse wel een positief effect 

is vast te stellen, zelfs na controle van de 
achtergrondkenmerken. 

Lespakketten voor scholen

Om leraren te ondersteunen in hun 
lesopdracht, 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 
democratische spelregels, maar evengoed 
aan het verwerven van democratische 
vaardigheden en attitudes.

Het lesmateriaal kan besteld of gedownload 
worden op de website
www.dekrachtvanjestem.be. In het 
schooljaar 2010-2011 werden 1892 
lespakketten aangekocht door leraren en 
werden er 47.091 bestanden gedownload 
van de website. 

Vormingen

De Kracht van je Stem organiseert 
vormingen en nascholing voor leraren en 
voor studenten in de lerarenopleiding. 
Op de vormingsdagen op maat voor 
studenten in de lerarenopleiding kwamen 
in het voorbije schooljaar 547 toekomstige 
leraren voor een dag naar het Vlaams 
Parlement om kennis te maken met het 
parlement en de mogelijkheden van De 
Kracht van je Stem.

In 2010-2011 besteedden de medewerkers 
van de Kracht van je Stem ook extra 
aandacht aan het buitengewoon 
secundair onderwijs en het deeltijds 
beroepssecundair onderwijs. Binnen een 
welomlijnde stageopdracht werden een 
vijftal presentaties en workshops gegeven 
aan pedagogische begeleiders, directies en 
leraren uit deze richtingen en er werden 

De Kracht van je Stem: werken aan burgerzin 
werkt!

Elk jaar vinden zo’n 15.000 kinderen, jongeren en studenten hun weg naar het Vlaams 
Parlement en elk jaar opnieuw gebruiken leraren lespakketten van De Kracht van je Stem 
in de klas. Tijdens het parlementaire en het schooljaar 2010-2011 voerden studenten 
Politieke Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen – in opdracht van het Vlaams 
Parlement – een onderzoek uit naar het effect van de dagprogramma’s van De Kracht van 
je Stem: wat was het effect op de politieke vaardigheden, kennis, attitude en participatie 
van jongeren uit het secundair onderwijs? De resultaten zijn meer dan bemoedigend.
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nieuwe materialen ontwikkeld voor deze 
doelgroepen.

Het Forum Burgerschapsvorming en 
Onderwijs

Op 12 mei 2011 vond in het Vlaams 
Parlement het Forum Burgerschapsvorming 
en Onderwijs plaats, georganiseerd 
door de Koning Boudewijnstichting in 
samenwerking met De Kracht van je 
Stem. Diverse Vlaamse organisaties 
en scholen die werken rond het brede 
begrip ‘burgerschap’, bespraken met 
een ruim publiek van onderwijsmensen, 
beleidsverantwoordelijken en andere 
geïnteresseerden de mogelijkheden 
en knelpunten van opvoeden tot 
burgerzin op school. Aan het Forum 
Burgerschapsvorming en Onderwijs namen 
180 geïnteresseerden deel, waaronder een 
tiental volksvertegenwoordigers van de 
commissie voor Onderwijs van het Vlaams 
Parlement. 

Een stuurgroep van experts

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

De stuurgroep van De Kracht van je Stem 
bestaat uit de volgende leden: Voorzitter 
van de stuurgroep Francis Decoster, An 
Cloet, Lisbet Colson, Philippe Decruynaere, 
Johan De Graeve, Marc Hooghe, Marc 
Lebruyn, Michael Meyers, Ann Swaegers, 
Frie Van Camp, Kris Van den Bremt, Bruno 
Vanobbergen, Luc Vernaillen, Stefaan 
Walgrave, Chris Wyns.

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 Volwassenenonderwijs, de Vlaamse 
Overheid, aangevuld met externe 
deskundigen en ambtenaren van het 
Vlaams Parlement.
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Het leven zoals het is … de 
ontvangstmedewerkers

Uniform 

De uiterlijke kenmerken die de 
ontvangstmedewerkers onderscheiden van 
hun collega’s zijn hun bovengemiddeld 
keurige kapsels en hun uniform. 
Op de werkvloer gaat alle aandacht 
steeds naar de politici, terwijl de 
ontvangstmedewerkers zich op de 
achtergrond discreet van hun taak 
kwijten. ’Maar de achtergrond is ook niet 
onbelangrijk‘, aldus een van hen, ’dus vind 
ik het belangrijk om er verzorgd uit te zien. 
Het dragen van een uniform vind ik daarom 
een goede zaak.’

Elke drie jaar ondergaan de 
ontvangstmedewerkers een vestimentaire 
metamorfose en krijgen ze een nieuw 
winter- en zomeruniform aangemeten. 
Een gala-uniform, inclusief hoedje en 
witte handschoenen, zoals dat ten tijde 
van de Vlaamse Raad bestond, behoort 
tot het verleden. Tot opluchting van 
velen, want uiteindelijk lopen de meesten 
toch liever rond in een neutraal uniform 
dan in een plechtig kostuum zoals dat 
in enkele naburige assemblees nog 
steeds gedragen worden. Een uniform 
bepaalt tenslotte mee het imago van een 
parlement. Dat in het verleden niet elke 
creatie rekening hield met de rijke variatie 
aan lichaamsvormen binnen de groep van 
ontvangstmedewerkers, zat sommigen 
onder hen niet lekker. Maar over één 
ding zijn ze het eens: ’Zo’n uniform is ’s 
ochtends voor de kleerkast een kopzorg 
minder.’

Van kamerbewaarder tot 
ontvangstmedewerker

Toen HRM nog een schimmig letterwoord 

was en tactvolle titulatuur een 
schijnbaar overbodige luxe, werden de 
ontvangstmedewerkers aangesproken 
als kamerbewaarder of bode. Zelf waren 
zij daar niet onverdeeld gelukkig mee, 
sommigen vonden het zelfs respectloos. 
Het was bovendien naast de kwestie: de 
Kamer bewaren deden zij immers niet, 
zeker niet nadat het Vlaams Parlement in 
1996 de oversteek maakte naar een eigen 
gebouw. En ook de naam ‘bode’, nooit 
een officiële functiebenaming geweest 
trouwens, maakte nauwelijks duidelijk wat 
zij allemaal te bieden hadden.

De terminologische upgrade naar 
ontvangstmedewerker werd bijgevolg 
zeer op prijs gesteld. Al dekt ook deze 
vlag slechts gedeeltelijk de lading. 
Het ontvangen van bezoekers en het 
begeleiden van binnen- en buitenlandse 
gasten is slechts een deel van hun taak. De 
ontvangstmedewerkers staan ook in voor 
de interne postbedeling, ze ondersteunen 
de commissie- en plenaire vergaderingen, 
houden het Koffiehuis open, beheren 
de zaalreservaties en bieden logistieke 
ondersteuning bij evenementen. 

Wachten op … de bel 

Ooit begonnen als klein team 
van vijf vrouwen is de groep van 
ontvangstmedewerkers intussen 
uitgegroeid tot een legioen van 42 
permanente en niet-permanente 
medewerkers. Geleidelijk infiltreerden ook 
mannen in deze groep, al zijn de vrouwen 
(31) nog steeds ruim in de meerderheid. 
Deze flinke personeelsaanwas staat 
uiteraard niet los van het geëvolueerde 
takenpakket. Toen de Vlaamse Raad 
nog geen eigen leden had en bij gebrek 

Een eerste indruk kan je maar één keer maken: dat geldt niet alleen voor personen 
maar ook voor instellingen. Het belang van de ontvangstmedewerkers, die voor veel 
bezoekers van het parlement het eerste aanspreekpunt zijn, kan bijgevolg niet onderschat 
worden. Ook voor de vaste gebruikers van de parlementsgebouwen vormen zij een 
vertrouwd gezicht en betekenen zij niet zelden het begin van een oplossing voor kleine 
en minder kleine problemen. Vraag het maar aan de man die onlangs uitgenodigd was 
voor een parlementaire hoorzitting en die net voor het begin van de vergadering een 
ontvangstmedewerker nauwelijks verstaanbaar in het oor fluisterde dat hij zijn vals gebit 
in het gebouw was verloren. We laten enkele ontvangstmedewerkers aan het woord over 
hun job.
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aan eigen gebouw ’te gast‘ was in de 
gebouwen van de Kamer, was van het 
merendeel van de huidige taken nog geen 
sprake. Een groot deel van de dag werd 
doorgebracht in het bodelokaal, wachtend 
op een oproep van een Bureaulid of een 
collega-personeelslid. Elk kantoor stond 
via een belsysteem in verbinding met het 
bodelokaal. Een eenvoudige druk op de 
knop volstond om de bodes te ontbieden, 
een gevoel van macht waar – zo 
herinneren enkele ontvangstmedewerkers 
zich nog altijd – niet iedereen even 
gewetensvol mee omsprong. Postrondes 
bestonden nog niet, zodat de bodes 
ingeschakeld werden als koeriers die op 
eenvoudige afroep brieven en nota’s van 
het ene bureau naar het andere brachten. 
Ook als de bureaus vlak naast elkaar 
lagen.  

Postbedeling in vier rondes

Tegenwoordig zit er meer systematiek in 
het verdelen van de post. Elke dag zijn 
er vier rondes. Tijdens de eerste ronde 
wordt vooral de externe post, waaronder 
veel kranten en tijdschriften, verdeeld. 
Terzelfdertijd wordt in de bureaus waar 
men iets aflevert de post opgehaald. 
De oogst van de eerste ronde wordt 
vervolgens in het postlokaal gesorteerd 
per verdieping en daarna, rond 10.30 uur, 
opnieuw verdeeld. Rond 14 uur volgt dan 
een derde en in de late namiddag een 
vierde ronde.

In het postlokaal werken drie min of 
meer vaste ontvangstmedewerkers die 
voor de postrondes zelf geassisteerd 
worden door steeds wisselende collega’s. 
Bij de parlementsleden komen de 
ontvangstmedewerkers niet langs. De post 
wordt per fractie gegroepeerd en nadien 
intern verdeeld. 

Vlindertjes

De meeste ontvangstmedewerkers 
beperken zich niet tot één taak, maar 
vervullen afwisselend alle opdrachten 
die behoren tot het takenpakket van de 
dienst onthaal. ’Vlindertjes‘ worden deze 
polyvalente medewerkers genoemd, 
overal inzetbaar. Die afwisseling van 
werk is voor de meeste trouwens een 
absolute troef. Toch zijn er een paar 
taken die enige voorkeur lijken te 
genieten. Assisteren tijdens de plenaire 
en de commissievergaderingen ligt in 
het algemeen beter in de markt dan het 
baliewerk. 

Tijdens de plenaire vergadering wordt 
telkens een tiental ontvangstmedewerkers 
in stelling gebracht. De Koepelzaal is 
verboden terrein voor de medewerkers 
en de media, dus elke communicatie 
tussen de zaal en de buitenwereld 
verloopt via de ontvangstmedewerkers. 
Op hen wordt een beroep gedaan wanneer 
parlementaire medewerkers documenten 
aan hun parlementslid willen bezorgen. 
En perslui die op een interviewtje azen 
met een parlementslid, durven wel 
eens via een ontvangstmedewerker te 
polsen of de betrokkene na afloop van 
de vergadering tijd voor hen heeft. In 
de Koepelzaal zelf zijn de taken dezelfde 
als tijdens commissievergaderingen: 
documenten verdelen, dorstige sprekers 
laven en bezoekers op hun plaats zetten. 
Letterlijk en figuurlijk. Anders dan tijdens 
commissievergaderingen noteren de 
ontvangstmedewerkers tijdens de plenaire 
vergadering ook discreet wie aanwezig is. 

Ontvangstmedewer-
kers vroeger en nu
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Koffiehuis

In het Koffiehuis, de enige vrijhaven van 
parlementsleden op zoek naar rust, is een 
vast team van twee ontvangstmedewerkers 
verantwoordelijk voor de gang van zaken. 
Beurtelings staan zij een week achter de 
toog. Elke werkdag, behalve op vrijdag,  
bedienen ze de parlementsleden op 
hun hongerige en dorstige wenken. Het 
Koffiehuis is in principe open van 9.30 tot 
18 uur of desgevallend tot een halfuur na 
afloop van de laatste vergadering. Al wordt 
die laatste regel met enige soepelheid 
gehanteerd: na een plenaire vergadering is 
de laatste klant niet zelden pas anderhalf 
uur later de deur uit.

Vaste ontvangstmedewerkers in het 
Koffiehuis betekent dat na verloop van tijd 
de drankvoorkeuren van de klanten bekend 
zijn zodat, zoals in de betere stamkroeg, 
een knikje richting toog volstaat. Een 
woordenloze service die naar waarde wordt 
geschat.

Vriendelijke klanten

Over één ding zijn de 
ontvangstmedewerkers het roerend eens: 
de afstand tussen de parlementsleden en 
het personeel is in de loop der jaren kleiner 
geworden. Al zijn er wellicht ook verschillen 
tussen de diverse parlementen. Enkele 
anciens herinneren zich uit het tijdperk van 
de Vlaamse Raad, toen er nog bij de buren 
vergaderd werd, dat bij elke passage van 
de toenmalige Kamervoorzitter iedereen 
recht sprong en boog als een knipmes. Of 
dat een ondervoorzitter, eentje van eigen 
huis dit keer, in het midden van het reces 
alle kamerbewaarders per telegram opriep 
om ’s anderendaags te komen werken 
omdat hij bij een toevallige passage langs 
het bodelokaal niemand gezien had. Deze 
hiërarchische cultuur lijkt definitief tot het 
verleden te behoren. Nog steeds zijn de 
contacten met de parlementsleden formeel, 
maar wel aangenaam. ’Als je vriendelijk 
bent, krijg je vriendelijkheid terug.’  

In the picture

Horen, zien en zwijgen, het lijkt wel het 
motto van de ontvangstmedewerkers. 
Discretie is hun tweede natuur. Toch 
staat een aantal van hen tijdens de 
plenaire vergaderingen ongewild mee in 
de schijnwerpers van het parlementaire 
schouwspel. De Koepelzaal en de 
aanpalende zalen worden elke woensdag 
herschapen in televisiestudio’s en niet elke 
ontvangstmedewerker voelt zich daarbij op 
zijn gemak. ’In het begin voelde ik mij een 
deelnemer in Big Brother, prettig vond ik 

dat niet. Maar op den duur went dat en let 
je er niet meer op. Ik kom zelf liever niet in 
beeld, dus neen, ik houd geen knipselmap 
bij. Maar mijn man doet dat wel: elke 
krantenfoto waarop een glimp van mij te 
zien is, knipt hij uit.’

PS: Adequaat speurwerk van de 
ontvangstmedewerker zorgde ervoor dat 
de tandeloze genodigde net op tijd weer 
verenigd werd met zijn prothese en de 
commissie op verstaanbare wijze kon 
toespreken.
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Het Belgische voorzitterschap

De Vlaamse ministers kwamen tijdens 
het Belgische voorzitterschap regelmatig 
in de betrokken vakcommissies van het 
Vlaams Parlement toelichting geven bij het 
verloop en de vooruitgang die tijdens het 
voorzitterschap werd geboekt.

Het Vlaams Parlement organiseerde in het 
kader van het Belgische voorzitterschap 
van de Europese Unie op 3 en 4 oktober 
2011 een vergadering voor de voorzitters 
van de commissies voor Leefmilieu van 
de nationale parlementen van de 27 
lidstaten en de kandidaat-lidstaten van de 
Europese Unie. Het thema was duurzaam 
grondstoffen- en materialenbeheer.

Vlaamse volksvertegenwoordigers krijgen 
voortaan bij de start van ieder nieuw 
EU-voorzitterschap door de Vlaamse 
Regering opgestelde dossierfiches over 
de voor Vlaanderen belangrijke dossiers 
toegestuurd. Deze fiches vormen een 
aanvulling op de maandelijkse rapportering 
over EU-dossiers door de minister-
president en de Vlaamse minister voor 
Buitenlands Beleid. 

Aandacht voor Europese en 
internationale dossiers

De vakcommissies besteedden heel wat 
aandacht aan een aantal Europese en 
internationale dossiers die voor Vlaanderen 
belangrijk zijn. Zo stond de commissie voor 
Mobiliteit en Openbare Werken uitgebreid 
stil bij het witboek Vervoer 2050 van de 
Europese Commissie, waarover op 9 juni 
2011 een uitgebreide gedachtewisseling 
werd georganiseerd.

De commissie voor Landbouw, Visserij en 
Plattelandsbeleid hield reeds in het voorjaar 
2010 uitgebreide gedachtewisselingen en 
hoorzittingen over de geplande hervorming 

van het Gemeenschappelijk Landbouw 
en Visserijbeleid en keurde hierover in 
het najaar 2010 twee resoluties goed. 
De commissie vaardigde leden af naar 
Europese conferenties (Boedapest en 
Brussel) over deze hervorming.

De commissie voor Leefmilieu en Natuur 
volgde de Europese ministerraad over 
Milieu op en stond uitgebreid stil bij de 
omzetting van het vierde actieprogramma 
in uitvoering van de Europese 
nitraatrichtlijn.

De commissie voor Buitenlands 
Beleid, Europese Aangelegenheden en 
Internationale Samenwerking besteedde 
vooral aandacht aan de rol van Vlaanderen 
tijdens het Europese voorzitterschap van 
België en startte met de opvolging en 
voorbereiding van het voor Vlaanderen 
belangrijke meerjarige financiële kader 
2014-2020.

De commissie voor Welzijn bracht 
een bezoek aan het Vlaams-Europees 
Verbindingsagentschap (VLEVA) en liet 
zich ter plaatse uitgebreid informeren 
over de rol van VLEVA en de belangrijke 
hangende dossiers in de welzijns- en 
gezondheidssector. 

Er werd getracht om in de vakcommissies 
met de ministers of met de medewerkers 
van de Vlaamse Permanente 
Vertegenwoordiging bij de Europese Unie 
systematisch de vergaderingen van de 
Europese ministerraden te debriefen, 
telkens wanneer Vlaamse ministers 
aanwezig waren of voor Vlaanderen 
belangrijke dossiers op de agenda stonden.

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 2011 uitgesproken door 

Het Vlaams Parlement in Europa en de wereld

In de tweede helft van 2010 nam België het voorzitterschap van de Europese Unie waar. 
Vlaanderen en de Vlaamse Regering speelden tijdens het voorzitterschap een belangrijke 
rol en Vlaamse ministers zaten onder meer de Europese ministerraden voor Leefmilieu, 
Visserij, Onderwijs, Sport en Jeugd voor. Daarnaast besteedde het Vlaams Parlement ook 
heel wat aandacht aan Europese en internationale dossiers en ontving het parlement ook 
weer heel wat buitenlandse gasten.



75

Jaarverslag 2010 – 2011

de Nederlandse journalist en succesauteur 
Geert Mak. De toespraak van Geert 
Mak, die luisterde naar de titel ‘Europa: 
een verschuivend zelfbeeld’, kreeg veel 
weerklank in de Vlaamse en Nederlandse 
pers. 

Buitenlands bezoek

Het Vlaams Parlement participeerde in 
het door het Departement Internationaal 
Vlaanderen opgezette Flanders Inspires 
International Visitors Programme en 
ontving in dit kader verscheidene 
buitenlandse gasten tijdens hun 
kennismakingtoer door Vlaanderen. 

Naar aanleiding van het succesvol afronden 
van de toetredingsonderhandelingen tussen 
de Europese Unie en Kroatië organiseerde 
de ambassade van Kroatië in oktober 
2010 een Istrische avond in het Vlaams 
Parlement.

Een delegatie van het Vlaams Parlement 
onder leiding van voorzitter Peumans 
bracht in juni 2011 een tweedaags bezoek 
aan Polen en werd onder meer in het Pools 
parlement ontvangen.

Voorzitter Peumans vertegenwoordigde 
het Vlaams Parlement op de jaarlijkse 
algemene vergadering van CALRE die 
plaatsvond in oktober 2010 in Trento, 
Italië. 

De voorzitter vertegenwoordigde de 
Belgische deelstaatparlementen in het 
Permanent Comité van CALRE en woonde 
in dit kader vergaderingen bij in Brussel, 
Santiago de Compostela (Spanje) en Santa 
Cruz de Tenerife (Spanje). 

De voorzitter nam namens het Vlaams 
Parlement eveneens deel aan de CALRE-
workshop over het dynamisme van het 
Europees regionalisme in juli 2011 in 
Pescara (Italië). 

Het Vlaams Parlement nam ook deel aan 
vergaderingen van de werkgroep Fiscaal 
Federalisme en de werkgroep e-democracy 
van CALRE.

De voorzitter ontving een aantal 
ambassadeurs en delegaties van zeer 
uiteenlopende landen zoals Vietnam, 
Servië, Turkije, Malta, Macedonië, Israel, 
Indonesië en Benin.

Op 25 mei 2011 ontving de voorzitter 
mevrouw Brigit Diezel, voorzitster van het 
Parlement van Thüringen, op 16 juni 2011 
de voorzitters van de Nationale Assemblee 
en de Senaat van Burundi, op 6 juli 2011 
de heer Eckhard Uhlenberg, voorzitter van 
het parlement van Noordrijn-Westfalen, 
en op 14 juli 2011 de heer Willi Stächele, 
voorzitter van het Parlement van Baden-
Württemberg.

Geert Mak
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