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Voorwoord van de voorzitter

Beste lezer,

Wij mogen u hier het jaarverslag 
presenteren over het parlementaire zit-
tingsjaar 2012-2013, het vierde al van deze 
legislatuur. 

U vindt hierin talrijke cijfers terug over het 
aantal vragen, interpellaties en debatten, 
het aantal hoorzittingen en werkbezoeken 
of het aantal behandelde moties, resoluties 
en decreten. 

Kwantiteit is echter maar een beperkte 
maatstaf om het werk van het parlement 
en de parlementsleden te beoordelen. Meer 
dan van kwantiteit hangt de autoriteit en 
de invloed van een parlement af van de 
kwaliteit van zijn leden. Parlementsleden 
moeten een ruime blik op de wereld 
hebben. Ze moeten een grote dossierken-
nis opbouwen. Ze moeten taalvaardig zijn 
en enige retorische aanleg bezitten. Ze 
moeten visie uitstralen en durven hun free-
dom of speech te behouden, ook binnen de 
meerderheid. 

U vindt in dit jaarverslag de weergave 
van talrijke inhoudelijke discussies van 
parlementsleden onderling of van volks-
vertegenwoordigers en regeringsleden, 
waardoor regelgeving en bestuur kan 
ontstaan met voeling voor wat er leeft in 
Vlaanderen. Op die manier vormt dit jaar-
verslag ook een beetje een tegengewicht 
voor allerhande statistieken en lijstjes die 
worden gepubliceerd en met de komende 
verkiezingen in zicht weer zullen opduiken.

Het is aan de burger om zich een oordeel te 
vormen over de kwaliteit van het geleverde 
werk. De media, zowel geschreven als 
audiovisuele, spelen hierbij een belangrijke 
rol. In de toekomst zullen ongetwijfeld ook 
de sociale media steeds meer het politieke 
leven en de werking van dit parlement 
belichten en becommentariëren. Ook het 
Vlaams Parlement zelf blijft niet achter en 
is nu bijvoorbeeld actief op Twitter. 
 
Een goed functionerend parlement houdt 
ook zelf de burger op de hoogte van waar 
het mee bezig is, in een klare taal en her-
kenbare stijl in publicaties – waaronder dit 

jaarverslag – bij rondleidingen of op onze 
website. 

U kunt altijd de plenaire vergadering of 
commissievergaderingen bijwonen, maar 
u kon de plenaire vergadering ook reeds 
enkele jaren volgen via internet.

In het voorbije zittingsjaar 2012-2013 
is het Vlaams Parlement op deze weg 
verdergegaan met de uitzending van 
commissievergaderingen via zijn website 
www.vlaamsparlement.be. In de huidige 
beeldgeoriënteerde samenleving met haar 
groeiende behoefte aan informatie in audio-
visuele vorm wenst het Vlaams Parlement 
toegankelijk en transparant te blijven voor 
de burger. Daarom zijn twee commissieza-
len, de Antoon Van Dyckzaal en de Jan Van 
Eyckzaal, uitgerust met camera’s waarvan 
de beelden live via de website van het 
Vlaams Parlement bekeken kunnen worden. 
 
Het Vlaams Parlement en zijn medewerkers 
leveren deze inspanningen om ervoor te 
zorgen dat u zich een goed beeld en een 
objectief oordeel kunt vormen over het 
werk dat uw volksvertegenwoordigers leve-
ren. Ik nodig u dan ook graag uit om dit 
jaarverslag met aandacht door te nemen.

Ik wens u veel leesplezier.

Jan Peumans
Voorzitter
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In de loop van het zittingsjaar 
vonden enkele wijzigingen plaats 
in de samenstelling van het Vlaams 
Parlement.

Op 5 december 2012 legde Caroline 
Bastiaens (CD&V) de eed af als opvolgster 
van Ludwig Caluwé, die tot gedepu-
teerde van de provincie Antwerpen werd 
benoemd.

Op 18 december 2012 legde Peter Van 
Rompuy (CD&V) de eed af als opvolger van 
Tom Dehaene, die tot gedeputeerde van de 
provincie Vlaams-Brabant werd benoemd.

Op 9 januari 2013 legden Marius Meremans 
(N-VA) en Björn Rzoska (Groen) de eed 
af als opvolgers van respectievelijk Lieven 
Dehandschutter, burgemeester van de stad 
Sint-Niklaas, en Filip Watteeuw, schepen 
van de stad Gent.

Eveneens op 9 januari 2013 volgde Jo De 
Ro (Open Vld) Herman Schueremans op, 
die ontslag nam uit het Vlaams Parlement. 

Op het einde van het zittingsjaar
2012-2013 zaten de 
volgende aantallen Vlaamse 
volksvertegenwoordigers in het 
halfrond:

CD&V 31

Open Vld 22

sp.a 19

Vlaams Belang 18

N-VA 17

LDD 7  

Groen 7  

UF 1  

Onafhankelijk 2

Totaal 124

Vlaamse volksvertegenwoordigers 
2012-2013

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

Elisabeth Meuleman vervangt Filip 
Watteeuw vanaf 26 november 2012 als 
voorzitter van de Groen-fractie.

Koen Van den Heuvel vervangt Ludwig 
Caluwé als voorzitter van de CD&V-fractie 
sinds 1 december 2012.

Matthias Diependaele heeft Kris Van Dijck 
als voorzitter van de N-VA-fractie vervan-
gen vanaf 1 januari 2013.

De heer Bart Tommelein volgde vanaf 16 
september 2013 de heer Sas Van Rouveroij 
op als fractievoorzitter van de Open 
VLD-fractie.

Op 6 februari 2013 legde Piet De Bruyn 
(N-VA) de eed af als opvolger van Mark 
Demesmaeker, die vanaf februari 2013 
zetelt in het Europees Parlement.
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Mieke Vogels en
Jo Vandeurzen
(20 jaar mandaat)

Dirk Van Mechelen 
(25 jaar mandaat)
en Eric Van Rompuy 
(30 jaar mandaat)

Jos De Meyer 
en Karim Van 
Overmeire
(20 jaar mandaat)

Huldiging 

Tijdens de plenaire vergadering van 
22 mei 2013 werd hulde gebracht aan 
enkele Vlaamse volksvertegenwoordigers. 
Jo Vandeurzen, Mieke Vogels en Karim 
Van Overmeire en Jos De Meyer werden 
gehuldigd voor hun 20 jaar parlementair 
mandaat. Er werd hulde gebracht aan Dirk 
Van Mechelen voor zijn 25 jaar parlemen-
tair mandaat en aan Eric Van Rompuy voor 
zijn 30 jaar parlementair mandaat.

‘Een lifetime achievement, 
dames en heren, dat is 
meteen het thema van 
vandaag, of eigenlijk het 
kenmerk dat deze zes die-
naren van het volk gemeen 
hebben: zij hebben een 
lange staat van dienst en 
die hebben ze niet zomaar 
verworven. Daarvoor hebben 
ze hard moeten werken: 
zichzelf telkens opnieuw 
moeten bewijzen als volks-
vertegenwoordiger, moeten 
tonen dat ze die herverkie-
zing steeds weer waard zijn. 
Het lidmaatschap van een 
parlement is immers geen 
abonnement dat automatisch 
verlengd wordt. Een langja-
rig lidmaatschap verdien je 
door inzet. Je hebt er verder 
behalve ideeëngoed ook 
overtuigingskracht, doorzet-
tingsvermogen, kennis en 
kunde voor nodig. Dat alles 
geldt voor de zes mensen die 
hier vandaag in de bloeme-
tjes worden gezet.’

(Uit de lofrede van de 
voorzitter
op 22 mei 2013)
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Samenstelling van het Bureau tijdens het 
parlementaire jaar 2012-2013

Het Uitgebreid Bureau, juni 2013 v.l.n.r.: Sas van Rouveroij (op 15 september als fractievoorzitter 
vervangen door Bart Tommelein, niet op de foto), Lode Vereeck, Veerle Heeren, Filip Dewinter, Jan 
Peumans, Dirk Van Mechelen, Martine Goossens (secretaris-generaal), Eric Van Rompuy, Marijke 
Dillen, Jos De Meyer, Bart Martens, Koen Van den Heuvel, Joris Van Hauthem, Bart Van Malderen en 
Matthias Diependaele. Marino Keulen en Elisabeth Meuleman ontbreken op de foto.

Voorzitter
Jan Peumans (N-VA)

Eerste ondervoorzitter
Veerle Heeren (CD&V)
Tweede ondervoorzitter
Marijke Dillen (Vlaams Belang)
Derde ondervoorzitter
Dirk Van Mechelen (Open Vld)
Vierde ondervoorzitter
Mia De Vits (sp.a)
Vijfde ondervoorzitter
Jos De Meyer (CD&V) 
Zesde ondervoorzitter
Filip Dewinter (Vlaams Belang)

Secretaris bevoegd voor financiën
Koen Van den Heuvel (CD&V), Eric Van 
Rompuy (CD&V) vanaf 1 december 2012
Secretaris bevoegd voor 
personeelsaangelegenheden
Marino Keulen (Open Vld)
Secretaris bevoegd voor infrastruc-
tuur, gebouwen en informatica
Bart Martens (sp.a)

Het Uitgebreid Bureau is samengesteld 
uit het Vast Bureau en de fractieleiders

CD&V
Ludwig Caluwé,
Koen Van den Heuvel vanaf 1 december 2012
Vlaams Belang
Joris Van Hauthem
Open Vld
Sas Van Rouveroij
Bart Tommelein vanaf 15 september 2013
N-VA
Kris Van Dijck,
Matthias Diependaele vanaf 1 januari 2013
sp.a
Bart Van Malderen
Groen
Filip Watteeuw
Elisabeth Meuleman vanaf 26 november 2012
LDD
Lode Vereeck

Vast Bureau
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Vast Bureau

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

Het Bureau:

• wordt bij de opening van elk zittings-
jaar opnieuw verkozen.

• bestaat uit de voorzitter, zes onder-
voorzitters en drie secretarissen. 

• wordt volgens de evenredige verte-
genwoordiging samengesteld: CD&V, 
N-VA, sp.a, Open Vld en Vlaams 
Belang zijn vertegenwoordigd, Groen! 
en Lijst Dedecker niet.

Taken

• De voorzitter zit de plenaire vergade-
ring voor en ziet toe op de uitvoering 
van alle beslissingen. 

• Het Bureau vergadert tweewekelijks 
en staat in voor het administratieve 
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. 

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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In maart 2010 legde het Uitgebreid Bureau, 
op voorstel van voorzitter Jan Peumans, 
de prioriteiten van het Vlaams Parlement 
vast in het actieplan Plenum 2009-2014. 
Ons Vlaams Parlement in actie, zo luidde 
de ondertitel. Tijdens het zittingsjaar 2012-
2013 kregen enkele actiepunten verder 
gestalte in de parlementaire praktijk.

Het Vlaams Parlement als slimme 
decreetgever 

Plenum breekt een lans voor betere en 
eenvoudiger regelgeving én voor een per-
manente evaluatie van de regelgeving. 
Het actieplan formuleert initiatieven die 
de Vlaamse Regering zelf kan nemen en 
bakent enkele opdrachten af voor het 
Vlaams Parlement. Het rekent daarbij op 
de samenwerking met externe instanties 
zoals de SERV, de Raad van State en het 
Interuniversitair Centrum voor Wetgeving.

Die externe instanties, de parlements-
voorzitter en de juridische dienst van het 
Vlaams Parlement hebben enkele evaluatie-
voorstellen gedaan, die de commissie voor 
Decreetsevaluatie in het najaar van 2012 
heeft besproken. De commissie schoof in 
deze discussie drie duidelijke uitgangs-
punten naar voren. Ten eerste moeten 
de verantwoordelijkheden van het parle-
ment, de regering en de adviesorganen 
gerespecteerd blijven. Vervolgens blijven 
administratieve vereenvoudiging en de 
afweging van de meerkosten tegenover 
het nut van die kosten algemene doel-
stellingen. En ten slotte moet het Vlaams 
Parlement erover waken niet alles te gede-
tailleerd te willen regelen. Het Uitgebreid 
Bureau heeft deze uitgangspunten en de 
concrete voorstellen goedgekeurd.

Een analyse van de impact van de 
decreten

‘Een betere wetgeving begint bij de zoge-
naamde reguleringsimpactanalyses (RIA)’, 
zo staat te lezen in Plenum. De commis-
sie voor Decreetsevaluatie krijgt daarom 
op strategisch niveau de opdracht om het 
wetgevingsbeleid van de Vlaamse Regering 
van nabij te volgen. Ook de hervorming 
van de regelgevingsagenda en de nieuwe 
RIA-methodiek vallen daaronder. Daarnaast 
kan elke commissie het initiatief nemen 

om de RIA als kwalitatief instrument te 
versterken.

Zoveel mogelijk informatie: een must

Een slimme decreetgever is gebaat bij 
een zo breed mogelijke informatievoor-
ziening.  Vanzelfsprekend is de bestaande 
samenwerking met de SERV, de andere 
strategische adviesraden en het Rekenhof 
dan ook van groot belang. 

Ook de Vlaamse Regering beschikt van-
zelfsprekend over veel gegevens: met 3 
nieuwe werkwijzen wil het parlement opti-
maler gebruik maken van deze informatie. 

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

‘Een slimme decreetgever is 
gebaat bij een zo ruim mogelijke 
informatievoorziening.’

Om de financiële gevolgen van een 
decreetsontwerp beter te kunnen inschat-
ten, wil het Vlaams Parlement inzage 
krijgen in de adviezen van de Inspectie van 
Financiën. Het vraagt de Vlaamse Regering 
daarom om deze adviezen op te nemen in 
de DORIS II-databank met regeringsbeslis-
singen, die nu al toegankelijk is voor de 
parlementsleden.

De memorie van toelichting bij een ont-
werpdecreet bevat gewoonlijk een schat 
aan informatie. Om deze memorie nog 
kwalitatief te verbeteren, komt er een 
handleiding met inhoudelijke richtlijnen. 
Het overzichtsdocument van de ingeko-
men (voor)ontwerpen van decreet zal 
ten slotte voortaan vermelden dat de 
parlementsleden extra schriftelijke ach-
tergrondinformatie bij de regering kunnen 
opvragen. 

Het Vlaams Parlement zal ook nagaan of 
overheidsinstanties hun verplichting tot 
rapportage aan het parlement wel nako-
men en zal die rapportage zelf inhoudelijk 
evalueren. Dat moet ervoor zorgen dat 
relevante informatie op de meest adequate 
manier bij het parlement terechtkomt. Een 
regelmatig geactualiseerd overzicht van 
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de rapportageverplichtingen wordt aan de 
parlementaire gemeenschap als werkinstru-
ment aangeboden. 

Het parlement betrekt de eigen parapar-
lementaire instellingen op verschillende 
manieren bij de parlementaire werking. 
Zo bespreken de commissies consequent 
hun jaarverslagen, vragen hen om advies 
in concrete dossiers of betrekken hen bij 
de redactie van een maatschappelijke 
beleidsnota. Opleidingen wetgevingsleer 
en -techniek worden ook actief gepromoot 
bij de Vlaamse volksvertegenwoordigers en 
hun medewerkers.  

De commissie sprak zich trouwens heel 
positief uit over de intussen ingevoerde 
‘conceptnota’s voor nieuwe regelgeving’, 
waarmee volksvertegenwoordigers een 
grondige thematische bespreking kunnen 
starten zonder dat er al een decreettekst 
uitgewerkt is. Hetzelfde geldt voor de visie-
teksten en groenboeken van de Regering. 
In beide gevallen wordt de wetgevende 
macht in een vroeg stadium betrokken bij 
de voorbereiding van regelgeving.

Het evalueren en bijsturen van decreten

Slimme decreetgeving betekent ook dat 
de bestaande decreten geëvalueerd en 
bijgestuurd worden. In de voorbije zittings-
jaren liepen enkele proeftuinen rond deze 
ex-post-evaluatie van decreten. Op basis 
daarvan werden bv. het Klachtendecreet en 
het Ombudsdecreet aangepast, en werd het 
Reisbureaudecreet opgeheven. 

Het systematisch verzamelen en analyseren 
van gegevens over de praktische werking 
van een wettelijke regeling en de vergelij-
king daarvan met de bedoelingen van de 
decreetgever, vergt verregaande keuzes: 
welk evaluatieorgaan kan dit doen? En op 
welke manier zal het werken? Het Bureau 
heeft ervoor gekozen om de parlementaire 
administratie in samenwerking met het 
Vlaams Evaluatieplatform een denkkader 
over de ex-post-evaluatie te laten uitwer-
ken. Een opleiding over decreetevaluatie is 
in voorbereiding.

De Vlaamse volksvertegenwoordiger: 
een mandaat met inhoud 

Het actieplan Plenum beklemtoont dat de 
Vlaamse Volksvertegenwoordiger een man-
daat met inhoud bekleedt. Plenum schuift 
verschillende instrumenten naar voor die 
ervoor moeten zorgen dat hij of zij zijn rol 
naar behoren kan vervullen, zoals de ver-
sterking van het parlementaire controlerecht 
en een informatievoorziening op maat. 
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Volgens het onderzoeksbureau 
TNS-Dimarso zijn 73 procent van 
alle volksvertegenwoordigers en 
hun medewerkers zeer tot uiterst 
tevreden, en nog eens 25 procent 
tevreden over de dienstverlening 
door de parlementaire 
administratie.

Al in de vorige zittingsjaren werden de 
bestaande controlemiddelen aan een toets 
onderworpen. Eind februari 2013 werd hier 
nog een element aan toegevoegd door een 
gentlemen’s agreement tussen alle poli-
tieke fracties. 

Dat akkoord houdt ten eerste in dat het 
Uitgebreid Bureau ingaat op de vraag naar 
een actualiteitsdebat in plenaire verga-
dering als de verenigde oppositie – dus 
alle vier erkende fracties van de oppositie 
– erom vraagt. De bestaande reglements-
bepalingen rond het actualiteitsdebat 
worden hiervoor niet gewijzigd, al wordt 
er een oproep aan de fracties en volks-
vertegenwoordigers geformuleerd om dit 
instrument selectief in te zetten en zich 
rekenschap te geven van de verwachtin-
gen rond een actualiteitsdebat. Concreet 
moet een verzoek tot het organiseren van 
een actualiteitsdebat daarom door alle 
fracties die het verzoek steunen, grondig 
gemotiveerd worden, en niet alleen door de 
initiële verzoeker.

Het tweede deel van het gentlemen’s 
agreement slaat op de interpellatiever-
zoeken. Als een commissievoorzitter een 
positief advies geeft over een interpel-
latieverzoek en dat advies ook ernstig 
onderbouwt, keurt ook het Uitgebreid 
Bureau dit verzoek goed.

Dit akkoord liep bij wijze van experiment 
tot het zomerreces 2013 en zal worden 
geëvalueerd.

Europese informatiefiches

Het Vlaams Parlement besteedt de nodige 
aandacht aan Europese dossiers.  Bij 
elk nieuw EU-voorzitterschap maakt de 
Vlaamse Regering informatiefiches voor 
de belangrijkste EU-dossiers en verspreidt 
die als een parlementair document. In een 
aantal commissies houden de bevoegde 
ministers systematisch een debriefing na 
afloop van de betrokken EU-raad.

Moderne communicatie met pers en 
publiek

De plenaire vergaderingen zijn al enkele 
jaren te volgen via live streaming en sinds 
oktober 2012 worden ook in twee commis-
siezalen de besprekingen gestreamd. 

Het Uitgebreid Bureau heeft eind 2012 
principieel beslist om deze beelden via de 
website aan te bieden, net als de beelden 
van persconferenties en evenementen 
in de Masereelzaal en audiofragmen-
ten van de besprekingen in andere 
commissiezalen.

De website van het Vlaams Parlement is 
intussen toe aan een grondige vernieuwing 
die verder gaat dan louter de uitbreiding 
met het vermelde multimediale aanbod. 
Een interne projectgroep kreeg in mei 
2013 groen licht om een nieuwe website 
te ontwerpen. De gewone burger zal de 
kerndoelgroep zijn. Daarnaast zal de site 
ook (zoek)modules voor de meer gespecia-
liseerde sitebezoeker bieden. De bedoeling 
is om de vernieuwde website in het najaar 
van 2014 te lanceren.

Het Uitgebreid Bureau besliste ten slotte 
dat een strategisch plan de invulling van 
het bezoekerscentrum De Loketten moet 
heroriënteren: de parlementaire werking 
moet daarbij duidelijk tot uitdrukking 
komen. Daarom worden de eigen tentoon-
stellingen tegen het einde van de huidige 
bestuursperiode stopgezet en worden de 
culturele middagactiviteiten in De Loketten 
afgebouwd.

Een tevreden Vlaams 
volksvertegenwoordiger

Het onderzoeksbureau TNS-Dimarso 
ondervroeg in opdracht van het Vlaams 
Parlement voor het eerst alle volksverte-
genwoordigers en hun medewerkers over 
hun tevredenheid over de dienstverle-
ning door de parlementaire administratie. 
Hieruit bleek een hoge score: 73 procent 
is zeer tot uiterst tevreden, en nog eens 
25 procent is  tevreden. Het Algemeen 
Secretariaat zet erop in om deze tevre-
denheid op hetzelfde peil te houden en de 
dienstverlening zelfs nog te verbeteren.

Dit zittingsjaar werden belangrijke stap-
pen gezet om het nieuwe personeelsbeleid 
verder gestalte te geven. Dit HR-beleid wil 
functies en competenties, in plaats van 
enkel diploma en anciënniteit, centraal 
stellen. Aansluitend wordt nu het loon- en 
loopbaanbeleid vormgegeven. Het Vlaams 
Parlement sluit zo aan bij ontwikkelingen in  
andere publieke organisaties.
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Het Vlaams Parlement in cijfers: een 
staalkaart

In 2012-2013 werden in de plenaire vergadering

• 405 actuele vragen gesteld
• 16 actualiteitsdebatten gehouden
• 42 voorstellen van resolutie behandeld, waarvan 18 aangenomen
• 148 moties behandeld, waarvan 14 werden aangenomen
• 121 decreten aangenomen, waarvan 12 voorstellen van decreet, ingediend door 

Vlaamse volksvertegenwoordigers, en 109 ontwerpen van decreet, ingediend door 
de Vlaamse Regering.

De plenaire vergadering heeft in totaal 188 uren vergaderd. 

In 2012-2013 werden in de commissies

• 1252 vragen om uitleg gesteld
• 32 hoorzittingen gehouden
• 16 werkbezoeken afgelegd
• 70 interpellaties gehouden.

De 20 commissies en speciale commissies van het parlement hebben in totaal 1109
uren vergaderd.

In 2012-2013 hebben de Vlaamse volksvertegenwoordigers 8385 schriftelijke 
vragen gesteld.

In 2012-2013 werden in het Vlaams Parlement

• 24 voorstellen van decreet ingediend door de Vlaamse volksvertegenwoordigers
• 55 voorstellen van resolutie ingediend

In 2012-2013 heeft de Vlaamse Regering

• 30 beleidsbrieven ingediend in het parlement, waarin elke Vlaamse minister de 
hoofdlijnen van zijn of haar beleid uiteenzet

• 115 ontwerpen van decreet ingediend

In 2012-2013 hebben de inwoners van Vlaanderen 22 verzoekschriften ingediend 
bij hun parlement.

Aan het einde van het zittingsjaar 2010-2011 waren er 276 politieke medewerkers 
in dienst, en 245 personeelsleden bij het Algemeen Secretariaat.

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

http://www.vlaamsparlement.be/statistieken
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Dat het belangrijke werk alleen in de ple-
naire gebeurt, is een misvatting van wie 
die vergadering alleen op televisie volgt. Of 
het nu het nieuwe Kunstendecreet is of de 
overheveling van de plantentuin van Meise, 
de commissies hebben daar hun stempel 
op gezet.

Moet kunst gesubsidieerd worden?

Bart Caron (Groen) is ondervoorzitter van 
de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media, en noemt het Kunstendecreet hét 
voorbeeld van deze legislatuur. ‘De minis-
ter, net als de leden die Cultuur volgen 
in de commissie, hebben vaak gediscus-
sieerd over de subsidies aan kunstenaars 
en kunstorganisaties. Het huidige decreet 
heeft de grenzen van de mogelijkheden 
bereikt. Iedereen was het eens dat er een 
vernieuwd Kunstendecreet moest komen. 
Commissieleden hielden hoorzittingen 

om het decreet te evalueren, er was een 
conceptnota van mijzelf en van minister 
Joke Schauvliege. Het resulteerde in een 
gezamenlijke aanpak van dat decreet. De 
commissieleden stuurden de werkzaam-
heden aan. De minister werkte mee, maar 
stelde zich op als een collega. Het decreet 
werd ook door meer partijen dan de meer-
derheid voorbereid. De kunstensector 
reageert zeer positief. De behandeling is 
volop bezig.’

’Plantentuin van Meise is nooit van de 
politieke radar verdwenen’

Piet De Bruyn (N-VA) is voorzitter van 
de commissie Brussel en Vlaamse Rand 
en geeft toe dat sommige dossiers traag 
evolueren. Dat betekent niet dat er geen 

vooruitgang is. De overdacht van de 
Plantentuin van Meise naar het Vlaamse 
beleidsniveau is daar een mooi voorbeeld 
van.

Door jarenlang in de commissie te blijven 
hameren op hoe belangrijk het is dat de 
gemaakte afspraken correct worden uitge-
voerd, is het dossier nooit van de politieke 
radar geweest, beklemtoont De Bruyn. 
Hij besluit: ‘Als er vandaag een akkoord 
is waardoor de Plantentuin vanaf 2014 als 
Vlaamse instelling opnieuw een toekomst 
krijgt, dan is dat onder meer het werk van 
de commissieleden.’

Nieuw: een fonds voor de 
plattelandsgemeenten

Jos De Meyer (CD&V) is voorzitter van 
de commissie voor Landbouw, Visserij 
en Plattelandsbeleid. Hij benadrukt dat 
zijn commissie de minister constant heeft 
aangemaand om een Plattelandsfonds op 
te richten. ‘Plattelandsgemeenten staan 
voor zware uitdagingen en hebben een 
beperkte financiële slagkracht. Ze hebben 
een fonds nodig. Geen wondermiddel maar 

De commissies: gewikt en gewogen
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een aanzet voor een structurele verbetering  
van de positie van de plattelandsgemeen-
ten,’ zo zegt De Meyer. Hij besluit: ‘Mede 
doordat wij als commissie aangedrongen 
hebben om zo’n fonds op te richten en 
natuurlijk ook de middelen in de begro-
ting te voorzien, heeft de minister van 
Landbouw daar werk van gemaakt.’

Overstromingen onder controle

Bart Martens (sp.a) is voorzitter van de 
commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke 
Ordening en Onroerend Erfgoed. Hij vindt 
dat het belangrijk is dat een commissie 
haar eigen aanbevelingen aan de regering 
goed opvolgt. 

Zo organiseerden de verenigde com-
missies Leefmilieu en Openbare Werken 
in het voorjaar van 2011 hoorzittingen 
naar aanleiding van de overstromingen 
in Vlaanderen in de winter van 2010. 
De informatie uit die hoorzittingen werd 
gebruikt om aanbevelingen voor de rege-
ring te schrijven voor het beheersen van 
wateroverlast. Die aanbevelingen werden 
in een resolutie verwoord en elk jaar 
vraagt de commissie naar, of, en in welke 
mate haar aanbevelingen zijn uitgevoerd. 
Wat blijkt? Talrijke aanbevelingen leiden 
effectief tot beleidsmaatregelen. Bart 
Martens geeft de volgende voorbeelden: 
het decreet Integraal Waterbeleid is ver-
eenvoudigd, er is een nieuwe en strengere 
gewestelijke verordening over de opvang 
van hemelwater en er worden  belangrijke 
inspanningen geleverd voor het behoud van 
het waterbergend vermogen in overstro-
mingsgevoelige gebieden.

‘Maar ministers geven niet snel toe. Ze 
zijn wel bereid om te debatteren, maar 
iets veranderen? Dat gebeurt niet zo 
gauw.’

Patricia Ceysens (Open VLD) is voorzit-
ter van de Commissie voor Economie, 
economisch Overheidsinstrumentarium, 
innovatie, wetenschapsbeleid, werk en soci-
ale economie. Zij vindt dat haar commissie 

wel degelijk gewogen heeft op het beleid 
in de afgelopen legislatuur. In het ontwerp 
van decreet op arbeidsbemiddeling was 
er duidelijk sprake van ‘overregulering’. 
Minister Muytters heeft wel degelijk reke-
ning moeten houden met de opmerkingen 
van de commissie. Een ander voorbeeld is 
het ontwerp van decreet over de oprichting 
van Cleantech, waar minister Lieten ook 
heeft moeten bijsturen onder druk van de 
commissie. “Maar ministers geven niet snel 
toe. Ze zijn wel bereid om te debatteren, 
maar iets veranderen? Dat gebeurt niet 
zo gauw. Dan moeten wij als commissie 
amendementen indienen en alle moge-
lijkheden van het reglement uitputten via 
reflectienota’s, Raad van State enzovoort. 
Je moet als oppositie ook op zoek naar een 
meerderheid voor je amendement. Omdat 
je dat niet voor alle dossiers kunt doen, is 
het belangrijk om goed te kiezen waar je 
op inzet”. 

Discussie over Arabische lente bepaalt 
mee de kijk van de Vlamingen

Frank Creyelman (Vlaams Belang) is 
voorzitter van de commissie Buitenlands 
Beleid, Europese Aangelegenheden en 
Internationale Samenwerking. Hij vindt 
dat de bevoegdheden voor het Vlaamse 
buitenlands beleid nog te veel versnipperd 
zitten over het federale en het Vlaamse 
niveau. ‘Dat leidt ertoe dat de commis-
sie zich nog al te veel moet beperken 
tot kritiek op allerhande - al dan niet 
- geschonden afspraken tussen het fede-
rale en het Vlaamse niveau. De werking 
van het Agentschap voor Buitenlandse 
Handel (ABH) bijvoorbeeld is een steeds 
terugkerend onderwerp van kritiek in de 
commissie.

Dat is het gevolg van de ‘onduidelijkheid’ 
in de samenwerkingsovereenkomst tussen 
Vlaanderen en het federale niveau. Deze 
versnipperde bevoegdheidsverdeling maakt 
ook dat Vlaanderen het moeilijk heeft 
om internationaal au serieux genomen te 
worden’, stelt Creyelman.
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Toch deed de commissie haar best om 
ook buiten de Vlaamse grenzen te kijken 
en algemene thema’s die de wereldopi-
nie beroeren, aan te kaarten en er een 
bescheiden stempel op te zetten. Onder 
meer het dossier rond de Arabisch Lente 
leverde heel wat gesprekstof op die het 
kijken van de Vlamingen naar dit wereldge-
beuren mee heeft bepaald. De standpunten 
van de verschillende partijen werden er 
mee door verduidelijkt en dat heeft onge-
twijfeld ook binnen Vlaanderen tot nieuwe 
inzichten geleid. Creyelman besluit: ‘Niet 
al te technische debatten binnen de com-
missie vinden immers ook hun weg naar de 
publieke opinie.’

Logica meerderheid-oppositie speelt 
onverbiddelijk in de commissie!

Boudewijn Bouckaert (LDD) is voorzit-
ter van de commissie voor Onderwijs en 
Gelijke Kansen. In de commissiewerking 
zijn er niet zoveel voorbeelden te vinden 
waarbij de oppositie mee beslist. Een voor-
beeld is de integratie van de hogescholen 
in het universitair onderwijs. ‘In dat dossier 
heeft de oppositie in de commissie kunnen 
wegen, maar dat had een juridisch-techni-
sche oorzaak. 

Er was een tweederdemeerderheid nodig 
om het decreet te kunnen goedkeuren. Een 
ander voorbeeld, waarbij er informeel – ik 
bedoel achter de schermen- , invloed is 
uitgeoefend, is het ontwerpdecreet over het 
talenbeleid in het middelbaar onderwijs. In 
het ontwerp van decreet was er een lijst 
opgenomen met talen waaruit leerlingen uit 
de 3e graad van het ASO een vierde taal 
konden kiezen. In de oorspronkelijke lijst 
was er bijvoorbeeld sprake van Chinees 
en Hindi, maar kwamen Turks, Japans en 
Arabisch niet voor.

Die willekeur is in de commissie aan-
gevochten en een bespreking achter de 
schermen heeft een en ander rechtgezet’, 
geeft Bouckaert aan. In het inschrijvingsde-
creet, dat een voorstel van de meerderheid 
was, heeft de oppositie in de commissie 

ervoor gezorgd dat er bijsturingen waren. 
Ze heeft de belofte gekregen dat de bepa-
lingen die bij de toepassing voor problemen 
zorgen, bij een herziening van het decreet 
aangepast worden.

De commissies meer in beeld!

Ondanks hun cruciale rol in het par-
lementaire proces zijn de commissies 
weinig bekend bij de burger. Sinds kort 
is er livestreaming van een aantal ver-
gaderingen, maar is dat voldoende om 
de commissiewerking onder de aandacht 
te brengen? Wat vinden de commissie-
voorzitters zelf daarvan en wat zijn hun 
voorstellen?

Dat geïnteresseerde burgers zich kunnen 
inschrijven op de digitale agenda en op 
onze website de nodige informatie vinden, 
is een goede zaak volgens Piet De Bruyn 
(N-VA). Maar er is meer mogelijk. De com-
missie kan zelf agenda’s naar doelgroepen 
sturen die vallen onder de bevoegdheden 
van de commissies.

Bart Caron (Groen) vindt dat elke com-
missie een nieuwsbrief en een pagina zou 
moeten hebben. Er zijn veel mensen die 
de werkzaamheden (proberen te) volgen, 
maar ze geraken moeilijk bij de informatie 
die ze zoeken. Ze kunnen ook niet inschat-
ten hoe belangrijk de agendapunten zijn. 
Het parlementair werk is nu eenmaal vrij 
complex en soms zeer technisch. Mocht er 
nu een pagina zijn die de voorbije werk-
zaamheden en de geplande activiteiten in 
een meer toegankelijke taal zou brengen, 
met links naar een pagina op de website 
van het Vlaams Parlement en naar de par-
lementaire stukken, dan zouden er zich 
wellicht wel mensen op abonneren.

Daarnaast moet toch worden gesteld dat 
de pers in Vlaanderen het politieke werk 
vrij oppervlakkig verslaat. Incidenten en 
politique politicienne krijgen wel veel aan-
dacht, maar grondig parlementair werk is 
blijkbaar niet sexy genoeg om te verslaan. 
Dat is jammer. Zou het niet mogelijk zijn 
om naast Villa Politica ook overeenkomsten 
te maken met de belangrijkste kranten om 
hun aandacht te verhogen? Ik begrijp wel 

‘Dat het belangrijke werk 
alleen in de plenaire gebeurt, 
is een misvatting van wie die 
vergadering alleen op televisie 
volgt’
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dat de tijdsdruk bij de journalisten het niet 
toelaat om frequent commissievergaderin-
gen bij te wonen, maar kan het parlement 
niet een beetje helpen om de kosten te 
drukken? De hierboven vermelde nieuws-
brief kan ook als teaser werken. 

Jos De Meyer (CD&V) vindt het goed dat 
er livestreaming is, maar volgens hem zijn 
nog meer mogelijkheden om het werk van 
de vakcommissies beter te communiceren 
naar het werkveld en de vakpers. Als de 
ministers of de regering hun beslissin-
gen eerst in de commissie bekend zouden 
maken, wat nu sporadisch gebeurt, dan 
zou het belang van het commissiewerk en 
de aantrekkelijkheid naar de buitenwereld 
enorm toenemen, aldus nog De Meyer.

Bart Martens (sp.a) denkt dat we realis-
tisch moeten zijn. Veel onderwerpen die 
in de commissie besproken worden, zijn 
technisch van aard en soms moeilijk te ver-
talen naar de buitenwereld. Dat maakt het 
echter niet minder belangrijk dat ze in een 
parlementaire commissie grondig worden 
besproken en dat de minister erover kan 
worden ondervraagd.

Hij wil niet veralgemenen, maar denkt dat 
de pers veeleer focust op conflictdossiers 
en doorgaans weinig interesse toont voor 
technische debatten. Volgens hem bestaat 
de oplossing er voor een deel in dat het 
parlement gerichte persmededelingen 
verspreidt over onderwerpen die in de com-
missie besproken worden. De livestreaming 
van de vergaderingen moet volgens hem 
geëvalueerd worden.

Patricia Ceysens (open VLD) ziet een 
grote rol weggelegd voor sociale media om 
de commissiewerking bekend te maken. In 
een tweet kun je in 140 karakters bondig 
zeggen wat er staat te gebeuren in een 
commissievergadering of waar je verdere 
informatie vindt. Het Vlaams Parlement 
pakt dat goed aan, maar ook de volks-
vertegenwoordigers kunnen hun steentje 
bijdragen en tweeten. De traditionele 

media vechten om te overleven en focus-
sen vaak op spektakelgehalte. In een tweet 
kun je neutraal en bondig zelf je boodschap 
brengen. Zaak is natuurlijk dat de burger 
geïnteresseerd is en zich wil laten infor-
meren. Je mag niet de ambitie hebben om 
iedereen over alles te informeren...

Frank Creyelman (Vlaams Belang) stelt 
dat het rechtstreeks uitzenden van de com-
missievergaderingen – vanuit democratisch 
oogpunt - zeker een goede zaak is. Het 
simpele feit dat de kiezer meekijkt, levert 
alvast extra debat en duidelijker politieke 
standpunten op.

Zonder te vervallen in een soort van medi-
ademocratie waarin enkel dat wat voor 
de media interessant is uiteindelijk ook 
door politici als belangrijk wordt ervaren, 
moeten we komen tot meer themadebat-
ten. De commissie Buitenlands beleid nam 
hierin het voortouw (Arabische Lente, 
Turkije…) maar we zien dat te weinig in de 
andere commissies. Een extra stimulans 
moet er zeker komen. De livestreamkijker 
heeft immers geen  interesse in steriele 
technische ‘debatten’.

Boudewijn Bouckaert (LDD)  is fan van 
de livestreaming van commissievergade-
ringen, maar volgens hem kan er meer 
gedaan worden om de commissiewerking 
naar buiten te brengen.

Hij kijkt daarvoor naar het Algemeen 
Secretariaat dat, in overleg met de 
commissievoorzitters, de pers naar het par-
lement moet trekken. ‘Ik merk dat de pers 
veel mist’, voegt hij eraan toe. De informa-
tievoorziening naar de pers kan vanuit het 
Algemeen Secretariaat een stuk meer geor-
ganiseerd worden.

‘Ondanks hun cruciale rol 
in het parlementaire proces 
zijn de commissies weinig 
bekend bij de burger. Sinds 
kort is er livestreaming van 
een aantal vergaderingen, 
maar is dat voldoende om de 
commissiewerking onder de 
aandacht te brengen?’
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Nieuw digitaal kiessysteem vervangt oude 
stemcomputers 

Op zondag 14 oktober 2012 vonden de ver-
kiezingen plaats voor de gemeenteraden, 
de provincieraden en de (Antwerpse) stads-
districtsraden. Aan deze verkiezingen ging 
een  intensieve voorbereiding vooraf, zowel 
op regelgevend, organisatorisch als techno-
logisch vlak.

De regelgevende onderbouw

Sinds 2001 zijn de gewesten – en niet 
langer de federale overheid – bevoegd om 
de lokale verkiezingen te organiseren en 
de regelgeving hierover vast te leggen. Het 
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 
juli 2011 zorgde voor samenhangende en 
geïntegreerde regels voor de lokale en pro-
vinciale verkiezingen van oktober 2012.

De belangrijkste vernieuwing op de verkie-
zingsdag was de grootschalige introductie 
van een nieuw digitaal stemsysteem. Meer 
kiezers brachten hun stem digitaal uit: 57 
procent van de kiezers in 151 Vlaamse 

gemeenten – voordien was dat 49 procent 
in 143 gemeenten. Het Digitaal Kiesdecreet 
van 25 mei 2012 – een aanbouwdecreet bij 
het kiesdecreet van 8 juli 2011 – vormde 
de juridische onderbouw. Het decreet 
bepaalde ook dat het Vlaams Parlement 
een College van Deskundigen opricht dat 
toeziet op het gebruik, de goede werking 
en de integriteit van de digitale processen.

Terug naar potlood en papier of …

Voor de verkiezingen van 14 oktober 2012 
waren de oude stemcomputers niet meer 
bruikbaar. Hun voorziene levensduur was 
al ruim overschreden, waardoor de appa-
ratuur onbetrouwbaar was geworden. 
Omdat het parlement een terugkeer naar 
het stemmen met potlood en papier niet 
wenselijk achtte, moest een nieuw digitaal 
stemsysteem worden geïntroduceerd.

Het zou een langdurig en moeizaam proces 
blijken, niet in het minst door het uitblijven 
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van de nodige federale beslissingen, onder 
meer in verband met de cofinanciering. 
Tal van parlementsleden ondervroegen of 
interpelleerden in het zittingsjaar 2012-
2013 de bevoegde minister systematisch in 
de commissie voor Binnenlands Bestuur en 
de plenaire vergadering over de (gebrek-
kige) voortgang van het dossier.

… naar een nieuw digitaal kiessysteem

Begin 2012 hakte de Vlaamse Regering de 
nodige knopen door. De nieuwe stemappa-
ratuur zou in bruikleen worden aangeboden 
aan alle gemeenten die al in 2006 digitaal 
stemden, aangevuld met de zes centrum-
steden die nog niet digitaal stemden: 
Gent, Brugge, Aalst, Oostende, Kortrijk en 
Roeselare. Omdat Gent niet op dit aanbod 
inging, konden ook Halle, Grimbergen en 
Knokke-Heist aan het project deelnemen. 
Op 27 maart 2012 werd het nieuwe sys-
teem uitgebreid toegelicht in de commissie. 
De commissieleden konden ook deelnemen 
aan een proefstemming met de nieuwe 
computers.

Technische problemen en 
kinderziektes

De organisatie van de verkiezingen van 14 
oktober 2012 was een complex gebeuren 
waarbij veel actoren betrokken waren. 
De verkiezingen verliepen grotendeels 
succesvol, al werden er in een aantal 
stembureaus met digitale stemming toch 
incidenten vastgesteld, soms met een reële 
impact.

Op 17 oktober  werd de minister van 
Binnenlands Bestuur hierover aan de tand 
gevoeld tijdens het vragenuurtje in de 
plenaire vergadering. De minister erkende 
dat er op sommige plaatsen technische 

‘De minister erkende dat er op 
sommige plaatsen technische 
problemen en kinderziektes 
waren opgedoken en dat een 
aantal technische interventies 
noodzakelijk waren geweest.’

problemen en kinderziektes waren opge-
doken en dat een aantal technische 
interventies noodzakelijk waren geweest. 
Hij kondigde aan dat het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur er een omstandig eva-
luatierapport over zou opmaken.

De commissie voor Binnenlands Bestuur 
besprak het evaluatierapport op 16 april 
2013 met de minister van Binnenlands 
Bestuur, het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur en het College van Deskundigen. 
Alle problemen en knelpunten kwamen aan 
bod, net als concrete voorstellen om de 
processen en de regelgeving te verbeteren. 
Dit zal in de toekomst vruchten moeten 
afwerpen.
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statistieken daarna gebruiken voor een 
echte ongevallenanalyse.

De Vlaamse Regering liet dit voorstel 
onderzoeken, maar de conclusie van de 
administratie was dat Vlaanderen de 
federale instellingen de hand niet kan 
omwringen. De federale overheid is dus 
nog steeds bevoegd voor de openbare 
statistiek. Ook kan de Vlaamse overheid 
federale diensten als de politie niet ver-
plichten om informatie te verschaffen. Een 
Vlaams decreet kan de bestaande federale 
bevoegdheidsverdeling niet wijzigen. Dat 
belet echter niet dat Vlaanderen binnen 
de bestaande regels zelf statistieken kan 
opstellen.

Buurlanden presteren stukken beter
De meerderheidsfracties dienden daarop 
een eigen voorstel van resolutie in. Een 
voorstel van resolutie kan de wetgeving 
niet veranderen, maar wil de regering 
ertoe bewegen om bepaalde maatrege-
len te nemen. Het voorstel van decreet 
van Vlaams Belang werd verworpen, het 
meerderheidsvoorstel van resolutie werd 
aangenomen en plenair goedgekeurd.

De resolutie verwijst naar het Vlaamse 
regeerakkoord waarin staat dat Vlaanderen 
werk moet maken van eigen statistieken 
van de verkeersongevallen en van een 
eigen analyse van die ongevallen. Ook 
herinnert de resolutie aan het actieplan 
Vlaanderen in Actie waarin de doelstelling 
wordt geformuleerd om tegen 2020 het 
aantal verkeersdoden met 20 procent te 
verminderen en het aantal zwaargewon-
den met 25 procent. In de debatten werd 

‘... de Vlaamse verkeersveiligheid 
[is] door heel wat maatregelen 
wel verbeterd, maar […] de 
daling van ongevallen en 
slachtoffers stokt op een 
onaanvaardbaar niveau. In 
vergelijking met onze buurlanden 
doen wij het immers ronduit 
slecht…’

Commissie voor Mobiliteit ligt wakker van 
ongevallencijfers

Verkeersongevallen veroorzaken onnoe-
melijk leed en het is de taak van de 
overheid om die tragedies zoveel mogelijk 
te voorkomen. Maar om een goed beleid 
te kunnen voeren, moet een overheid ook 
over voldoende gegevens beschikken en 
daar wringt het schoentje. De kwestie kan 
op veel aandacht rekenen in de commis-
sie voor Mobiliteit en Openbare Werken, 
met enkele parlementaire initiatieven als 
gevolg.

Onbetrouwbare statistieken

In 2011 waren er in het Vlaamse Gewest 
30.556 ongevallen, met in totaal 63.660 
slachtoffers. 858 van hen overleden binnen 
de maand na het ongeval. Tragische cijfers, 
maar de werkelijkheid is nog triester, want 
deze statistieken bevatten alleen de cijfers 
van politie en parket. Volgens onderzoek 
ligt het aantal dodelijke slachtoffers waar-
schijnlijk 10 procent hoger. Er zouden ook 
tot 50 procent meer gewonde slachtoffers 
zijn in een ziekenhuis, en zelfs 80 procent 
meer lichtgewonden.

De federale instelling ADSEI (Algemene 
Directie Statistiek en Economische 
Informatie, van de Federale 
Overheidsdienst Economie) zorgt voor deze 
statistieken. Recentere cijfers zijn niet 
beschikbaar, en dat is niet naar de zin van 
de Vlaamse Regering, die over actuele en 
betrouwbare cijfers wil beschikken.

Federale bevoegdheid

Over het voorstel van decreet van N-VA 
en CD&V ‘houdende invoering van een 
verkeersongevallenanalyse’ uit het zit-
tingsjaar 2011-2012 kwam het niet tot 
een stemming. Daarom diende Vlaams 
Belang deze zittingsperiode op zijn beurt 
een voorstel van decreet in tot ‘invoering 
van een Vlaamse ongevallenregistratie en 
verkeersongevallenanalyse’. Bedoeling van 
het voorstel is om voortaan het Vlaamse 
Gewest de verkeersongevallen te laten 
registreren en de politiegegevens uit te 
breiden met informatie van onder meer 
ziekenhuizen en verzekeringsmaatschap-
pijen. De Vlaamse overheid moet deze 
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gezegd dat de Vlaamse verkeersveiligheid 
door heel wat maatregelen wel is verbe-
terd, maar dat de daling van ongevallen 
en slachtoffers stokt op een onaanvaard-
baar niveau. In vergelijking met onze 
buurlanden doen wij het immers ronduit 
slecht. Een goede ongevallenanalyse en 
een betrouwbare ongevallenregistratie is 
daarom hard nodig.

Beter samenwerken

De resolutie vraagt de Vlaamse Regering 
om in actie te treden. Ze moet samenwer-
kingsakkoorden met de federale overheid 
afsluiten om de informatiedoorstroming 
van verkeersongevallen te verbeteren. 
Bovendien moet de Vlaamse overheid zelf 
op zoek gaan naar aanvullende gegevens 
bij onder meer ziekenhuizen, verzeke-
ringsmaatschappijen, ‘wegbeheerders’ 
(het Agentschap Wegen en Verkeer en de 
gemeenten vooral). Die meer accurate 
statistieken moeten dan grondig en weten-
schappelijk worden bestudeerd, zodat we 
er lessen uit kunnen trekken voor een vei-
liger mobiliteitsbeleid. Het is duidelijk: een 
maatschappelijk probleem kan heel wat 
parlementaire initiatieven op gang brengen. 
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Betaalbaar wonen: een haalbare kaart?

De kosten voor huisvesting nemen bij elke 
Vlaming een flinke hap uit het gezinsbud-
get. De overheden in ons land proberen het 
recht op wonen voor iedereen te garande-
ren door het geven van fiscale stimuli en 
het organiseren van een systeem van soci-
aal wonen. De vraag of ze dit wel op een 
efficiënte manier doen, heeft dit jaar in het 
Vlaams Parlement tot heel wat discussies 
geleid.

Woonbonus of -malus?

De fiscale woonbonus is te duur en kan 
maar beter worden afgeschaft na de zesde 
staatshervorming: dat was het advies van 
de Vlaamse Woonraad begin dit jaar. Het 
advies oogstte kritiek bij bijna alle fracties, 
alleen Groen sprak van een onderbouwd en 
ruim gedragen advies. Minister-president 
Peeters kreeg er dan ook heel wat actuele 
vragen over in de plenaire vergadering 
van 30 januari. Hij verzekerde dat mensen 
met een lopende lening geen herziening 
te vrezen hadden en vond dat men niet 
moest vooruitlopen op het Vlaamse beleid 
na 2015.

Een week later kwam de Vlaamse 
Woonraad zijn advies in de Commissie 
voor Woonbeleid verdedigen. Volgens 
de raad is het belang van de woonbonus 
als factor in het hoge percentage eige-
naars in Vlaanderen (75 percent) relatief. 
Integendeel, de bonus zou zelfs tot hogere 
huisprijzen leiden en privéhuurders in de 
kou laten staan. Vooral de wat hogere 
inkomens halen voordeel uit de fiscale 
tegemoetkoming. Het huidige systeem is 
op termijn ook onhoudbaar: in 2024 zou 
de budgettaire impact al 2,9 miljard euro 
bedragen.

Elke fractie legde vervolgens haar eigen 
accenten. De CD&V wou een hervorming 
van het huidige systeem niet a priori uit-
sluiten, maar benadrukte dat de bestaande 
contracten moesten worden gerespecteerd. 
De sp.a wilde naar een hoge graad van 
huisbezit blijven streven, maar vroeg ook 
aandacht voor de huurders. Volgens Open 
Vld had de Woonraad te weinig oog voor 
de psychologische en economische effec-
ten van zijn voorstellen, die zouden leiden 
tot de instorting van de huisprijzen. Op 
dat laatste argument repliceerde de N-VA 

dat het huidige systeem de huisprijzen tot 
boven hun intrinsieke waarde opblaast.

De sociale koopwoning in vraag

In een voorstel van resolutie bestem-
pelde Groen het huidige stelsel van sociale 
koopwoningen als een duur en weinig 
transparant systeem dat de woonnood 
amper lenigt en het beschikbare sociale 
patrimonium niet helpt aangroeien. De 
partij wil liever het sociale huuraanbod 
uitbreiden.

In april wisselde de commissie hierover van 
gedachten met enkele experts. De Dienst 
Wonen van de stad Gent opperde dat soci-
ale koopwoningen zeker nodig zijn, maar 
dat ‘community land trusts’ wellicht een 
betere oplossing aanreiken dan het hui-
dige systeem. De denktank Itinera zou het 
inderdaad een moedige daad vinden om 
de sociale koopwoning af te schaffen. De 
sectororganisaties VLEM (Vlaamse Erkende 
Maatschappijen) en VVH (Vereniging van 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen) 
argumenteerden dan weer dat dat moderne 
huisvestingsmaatschappijen de twee woon-
vormen – huren en kopen – complementair 
moeten kunnen aanbieden. Zij betwistten 
dat koopwoningen een duur en ineffectief 
instrument zouden zijn. Het voorstel van 
resolutie zal verder worden behandeld in 
het zittingsjaar 2013-2014.

Onderwijzers, korporaals, postbodes ... 

Van januari tot april behandelde de com-
missie voor Woonbeleid het ‘ontwerp 
houdende wijziging van diverse decreten 
met betrekking tot wonen’. Met dit ontwerp 
wou de Vlaamse Regering enkele woon-
problemen aanpakken: de discriminaties 
in het sociale huurstelsel wegwerken, de 
kostprijs van huurlasten laten meespelen 
in de toewijsregels, begeleid sociaal wonen 
van huurders uit de bijzondere jeugdzorg 
faciliteren, domiciliefraude beter bestrij-
den, de woonleningen van VMSW (Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen) en VWF 
(Vlaams Woningfonds) harmoniseren en 
maatregelen op het vlak van de (door)
verkoop van sociale koopwoningen en de 
financiering van sociale woonprojecten. Tot 
slot bevatte het ontwerp enkele wijzigingen 
aan het Grond- en Pandendecreet.
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Op de hoorzitting van februari deelden 
de onroerendgoedsector, de eigenaars-
organisaties en de huurdersbonden hun 
mening met de commissie. De meerderheid 
diende daarop 18 amendementen in, die 
alle werden aanvaard. De 38 amendemen-
ten van de oppositie werden daarentegen 
verworpen. Het ontwerp werd plenair 
goedgekeurd door de meerderheid en het 
Vlaams Belang, de andere oppositiepartijen 
stemden tegen.

Hoewel dit geen onderdeel uitmaakte van 
dit decreet, spitste de plenaire bespreking 
zich toe op de aangekondigde verhoging 
van de inkomensgrenzen voor een sociale 
woning. Zoals vaker werd het fundamen-
tele debat over het doel van het sociale 
wonen ingeleid met de vraag of ook kor-
poraals, postbodes en onderwijzers er 
terecht moeten kunnen: zijn sociale wonin-
gen ook voor werkende mensen met een 
bescheiden inkomen, of enkel voor de 
allerarmsten?

De meerderheidsfracties en het Vlaams 
Belang zien het sociaal wonen als volks-
huisvesting. Een sociale mix is daarbij 
nodig om samenlevingsproblemen te voor-
komen en een werkloze mag niet worden 
bestraft voor het aanvaarden van een 
arbeidscontract. Groen, LDD en Open Vld 
argumenteerden echter dat door het erg 
beperkte aanbod een verhoging van de 
inkomensgrenzen de allerarmsten tot een 
nog langer verblijf in het precaire goed-
koopste segment van de privéhuurmarkt 
veroordeelt.

Over de betaalbaarheid van huur

Het Vlaams Huurdersplatform wees er in 
zijn jaarrapport op dat steeds meer huur-
ders hun huur niet konden betalen. In een 
gedachtewisseling met de commissie zei 
het Huurdersplatform dat een privéhuur-
markt nooit op een rendabele manier goede 
en betaalbare woningen aan lage inkomens 
kan aanbieden. De cijfers tonen alvast 
aan dat de huurprijzen blijven stijgen. Het 
platform pleitte daarom voor een sterk 
overheidsoptreden. De vertegenwoordigers 
van de eigenaars en de vastgoedsector 
meenden echter dat de overheid niet mocht 
tornen aan het al magere rendement van 
eigenaars-verhuurders. Het enige gevolg 

zou zijn dat er nog minder huizen te huur 
werden aangeboden. Alle sprekers waren 
wel voorstander van een uitbreiding van de 
huursubsidies.

Een week na de gedachtewisseling met 
de sector wierp de Groen-fractie minister 
Freya Van den Bossche een aantal pijnpun-
ten van het huidige huursubsidiesysteem 
voor de voeten: door de huursubsidies aan 
woningkwaliteitsvereisten te koppelen, 
missen net de allerarmsten de subsidie. 
Door de maximumhuurprijs geldt hetzelfde 
voor grote gezinnen. LDD nam het op voor 
de verhuurder, die ondanks hoge fiscaliteit, 
wanbetalingen en kwaliteitsregels maar 
rendement uit zijn woning moet zien te 
halen. De fractie zag meer heil in een huur-
subsidie die zuiver aan het inkomen was 
gekoppeld dan aan het aantal jaren op de 
wachtlijst, zoals nu het geval is. Sp.a wees 
op de grote regionale prijsverschillen en 
hoopte op een uitbreiding van Vlabinvest 
als remedie tegen de problemen in Vlaams-
Brabant, de duurste provincie.

Minister Van den Bossche kondigde in 
haar antwoord aan dat het grootschalige 
onderzoek van de Vlaamse woonsituatie 
binnenkort een helder inzicht in de reële 
evolutie van de huurprijzen zou opleveren. 
Ze pleitte ook voor een algemeen armoe-
debeleid veeleer dan alleen een specifiek 
woonbeleid, aangezien de bron van de 
armoede uiteindelijk te herleiden is tot een 
zorgwekkende inkomenskloof. Ze zei ook te 
onderzoeken of een algemene uitbreiding 
van de huursubsidie mogelijk was, en of 
daarbij rekening kon worden gehouden met 
een regionale differentiatie en een sterker 
doorrekenen van de gezinslast.
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Het Vlinderakkoord – of de zesde 
staatshervorming – bepaalt dat er een 
hoofdstedelijke gemeenschap zal worden 
opgericht. Het zal een overlegplatform 
worden waar de gewesten kunnen over-
leggen over aangelegenheden die de 
gewestelijke grenzen overschrijden. Denk 
maar aan mobiliteit, verkeersveiligheid en 
wegwerkzaamheden in en rond Brussel. Het 
onderwerp deed nogal wat stof opwaaien in 
de commissie voor Brussel en de Vlaamse 
Rand.

De tekst is duidelijk: de gewesten zijn 
lid van de hoofdstedelijke gemeen-
schap, en daarnaast zijn de federale 
overheid en alle gemeenten van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van 
de provincies Vlaams-Brabant en Waals-
Brabant van rechtswege lid. De gewesten 
moeten dit platform voorbereiden in een 
samenwerkingsakkoord.

N-VA lokaal in de aanval

Aanvankelijk leek de hoofdstedelijke 
gemeenschap – die ook wel eens de metro-
politane gemeenschap wordt genoemd 
– geen punt van discussie binnen de 
Vlaamse meerderheid. Zo bleek toch uit 
het plenaire actualiteitsdebat van 12 okto-
ber 2011 over de uitvoering van de zesde 
staatshervorming en uit het wegstemmen 
van een motie van Vlaams Belang  betref-
fende een belangenconflict op 20 juni 2012. 

De N-VA zat nochtans gekneld in dit dos-
sier. De Vlaamse Regering, waar N-VA deel 
van uitmaakt, heeft zich geëngageerd om 
de zesde staatshervorming uit te voeren. 
Op federaal vlak is de N-VA echter gekant 
tegen het Vlinderakkoord met de rege-
ling voor Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). 
De metropolitane gemeenschap is volgens 
N-VA een toegift voor de Franstaligen in ruil 
voor de splitsing van BHV en een verdoken 
uitbreiding van Brussel, een verfransing 
van de Vlaamse Rand. De Franse politici 
zijn daar volgens de partij zeer duidelijk 
over: het is de voorloper naar een Groot 
Brussel.

Op lokaal vlak ging de partij dan ook in 
de aanval. Begin 2013 riep ondervoorzit-
ter Ben Weyts zijn partijgenoten op om in 
de gemeenten moties in te dienen met de 

vraag niet deel te nemen aan de hoofd-
stedelijke gemeenschap. Verschillende 
gemeenteraden ontvingen dergelijke 
moties. Overijse en Steenokkerzeel, 
gemeenten met N-VA als grootste meer-
derheidspartij, trokken zelfs naar het 
Grondwettelijk Hof om de beslissing tot 
oprichting van dit orgaan te vernietigen.

Vlaamse Regering onder druk

Het kon niet uitblijven dat de oppositie 
en zelfs leden van de meerderheid bij de 
Vlaamse Regering op duidelijkheid aan-
drongen in het Vlaams Parlement. Zou de 
Vlaamse Regering haar belofte nakomen of 
zou ze rekening houden met het standpunt 
van coalitiepartner N-VA? Minister-
president Kris Peeters gaf in elk geval niet 
meteen een geruststellend antwoord op 
de actuele vraag van Hermes Sanctorum 
(Groen) eind januari 2013: de regering was 
de meerwaarde van zo’n overlegplatform 
aan het bekijken, over een samenwerkings-
akkoord was nog niet gesproken.

Eind februari vroeg Eric Van Rompuy 
(CD&V) aan N-VA-minister Geert Bourgeois, 
Vlaams minister voor de Rand en de lokale 
besturen, dat de Vlaamse Regering  de 
desinformatie in de gemeenten in Vlaams-
Brabant zou stoppen. Leden van CD&V, 
Sp.a, Open Vld en Groen sloten zich daarbij 
aan. Minister Bourgeois zorgde met een 
loutere verwijzing naar het antwoord van 
de minister-president voor commotie in de 
commissie.

Het debat werd onmiddellijk voortgezet 
bij de behandeling van een voorstel van 
resolutie waarin Open Vld en Groen om 
duidelijkheid vroegen. N-VA’ers Matthias 
Diependaele en Kris Van Dijck  benadrukten 
dat overleg tussen gewesten al  mogelijk 
is en dat een nieuw overlegplatform geen 
meerwaarde biedt. De indieners kregen de 
steun van Eric Van Rompuy (CD&V) die de 
N-VA erop wees dat de gemeenten wel van 
rechtswege lid zijn van de BHG, maar niet 
verplicht worden om ook echt aanwezig te 
zijn. Bij de huidige samenwerking tussen 
gewesten worden de gemeenten niet 
betrokken. De angst voor een Groot Brussel 
is volgens hem ook uit de lucht gegrepen: 
de hoofdstedelijke gemeenschap is een 

De Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap: 
ieder zijn waarheid
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‘De metropolitane gemeenschap 
is volgens N-VA een toegift 
voor de Franstaligen in ruil voor 
de splitsing van BHV en een 
verdoken uitbreiding van Brussel, 
een verfransing van de Vlaamse 
Rand.’

overlegplatform over gewestmateries 
zonder beslissingsbevoegdheid.

Sp.a zei voorstander te zijn van de 
metropolitane gemeenschap, maar 
niet van het blind onderschrijven 
van een samenwerkingsakkoord. 
Vlaams Belang beschuldigde N-VA 
van hypocrisie. Joris Van Hauthem  
en Wim Van Dijck (VB) vonden dat 
het voorstel nog verder moest gaan 
en dienden een voorstel van resolu-
tie in tégen de medewerking van de 
Vlaamse Regering aan de hoofdste-
delijke gemeenschap.

De meerderheid sluit de rangen

De stemming werd uitgesteld, wat de 
Vlaamse Regering de kans bood om 
met een standpunt voor de dag te 
komen. Omdat ze voorstander blijft 
van overleg met andere gewesten, 
wil ze zeker samenzitten over een 
samenwerkingsakkoord. Er waren 
wel enkele bemerkingen: de regering 
wacht eerst op de uitspraak van het 
Grondwettelijk Hof over de procedu-
res tot vernietiging van de bijzondere 
wet van 19 juli 2012. Het initiatief 
moet ook duidelijk van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest komen. 
Volgens Eric Van Rompuy zou er een 
uitspraak van het Grondwettelijk 
Hof zijn tegen het afsluiten van een 
samenwerkingsakkoord. De gesprek-
ken kunnen daarvoor al starten.  
Voor CD&V en Sp.a had de Vlaamse 
Regering nu een duidelijk standpunt 
ingenomen vóór de oprichting van de 
hoofdstedelijke gemeenschap.

De meerderheid verwierp de voor-
stellen van resolutie en sloot zo 
de rangen voor de buitenwereld. 
Volgens Open Vld en Groen was dit in 
de praktijk een overwinning voor de 
N-VA, voor Vlaams Belang een bocht 
van 180 graden voor N-VA. De hete 
aardappel werd doorgeschoven tot 
na de verkiezingen van 25 mei 2014.
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Vlaanderen speelt zijn rol op het Europese 
toneel 

In zijn 11 julitoespraak hield minister-
president Kris Peeters een pleidooi voor 
een grotere rol van Vlaanderen op het 
Europese toneel. De uitspraak leverde stof 
voor interpellaties, vragen om uitleg en 
een uitgebreide gedachtewisseling. Het 
was slechts een van de vele ‘Europese’ 
onderwerpen die aan bod kwamen in de 
commissie voor Buitenlands Beleid.

De minister-president kreeg ruime steun 
voor zijn stelling dat het samenwerkings-
akkoord van 8 maart 1994, onder meer 
over de coördinatie van de bepaling van 
het Belgische standpunt in de Raad en de 
vertegenwoordiging van België in die Raad, 
aangepast moet worden aan de huidige 
situatie. Hij kondigde aan dat Vlaanderen 
inmiddels voorstellen heeft uitgewerkt 
met concrete tekstwijzigingen voor het 
bestaande samenwerkingsakkoord.

Omzetting van Europese richtlijnen 
vertraagd?

Een andere bron voor vragen over de 
Europese Unie was het scorebord van de 
interne markt, dat het directoraat-generaal 
Interne Markt van de Europese Commissie 
elk semester publiceert. Hoe zit het met de 
minder goede resultaten van België bij het 
omzetten van Europese richtlijnen? En wat 
is het aandeel van Vlaanderen daarin?

Vlaanderen bleek maar in een vijfde van de 
Belgische inbreukdossiers betrokken partij 
te zijn. In de overgrote meerderheid van 
die Vlaamse inbreukdossiers wordt boven-
dien een oplossing gevonden zonder dat 
het tot een veroordeling door het Hof van 
Justitie komt.

Een versterking van de economische 
pijler van de EMU

De verenigde commissies bevoegd voor 
Financiën en Begroting en voor Europese 
Aangelegenheden behandelden op 12 
december 2012 het ontwerp van decreet 
tot instemming met het verdrag inzake 
stabiliteit, coördinatie en bestuur in de 
Economische en Monetaire Unie tussen de 
EU-lidstaten. Doel is om de economische 
pijler van de EMU te versterken. Daarvoor 
zetten de Europese lidstaten verschil-
lende middelen in: het invoeren van regels 

die de begrotingsdiscipline bevorderen, 
hun economische beleid beter op elkaar 
afstemmen en het bestuur van de eurozone 
verbeteren. Groen en Vlaams Belang stem-
den, weliswaar om uiteenlopende redenen, 
tegen dit ontwerp van decreet.

Een nieuwe lidstaat: Kroatië

De commissie voor Buitenlands Beleid boog 
zich ook over het instemmingsdecreet over 
de toetreding van de Republiek Kroatië tot 
de Europese Unie. Het ontwerp van decreet 
werd op 19 februari 2013 bij consensus 
goedgekeurd in de commissie en er werd 
een week later al, op 27 februari 2013, ook 
in de plenaire vergadering eenparig mee 
ingestemd. Dit snelle procedureverloop 
maakte het mee mogelijk dat de vooropge-
stelde datum van toetreding, 1 juli 2013, 
kon worden gehaald.

Het Vlaams Parlement en de Arabische 
lente

De gebeurtenissen in de Arabische wereld 
lieten ook het Vlaams Parlement niet onbe-
roerd. De commissie voor Buitenlands 
Beleid nam het initiatief om een twee-
daagse themavergadering te organiseren 
over de Arabische lente.

Professor Sami Zemni van de vakgroep 
Conflict- en Ontwikkelingsstudies van de 
Universiteit Gent leidde het thema de 
eerste dag in. Ambassadeur Lahebib Adami 
liet de commissie vervolgens kennis maken 
met het standpunt van de Arabische Liga, 
die 22 Arabische landen vertegenwoor-
digt. Kwamen die dag ook nog aan bod: 
mevrouw Simone Susskind, voorzitter van 
Actions in the Mediterranean, en professor 
Jan Wouters en mevrouw Sanderijn Duquet 
van het Instituut voor Internationaal 
Recht van de KULeuven. ’s Anderendaags 
werd ingezoomd op Vlaanderen en de 
Arabische lente, met sprekers van Flanders 
Investment & Trade, Pax Christi/Broederlijk 
Delen en de Strategische Adviesraad inter-
nationaal Vlaanderen (SARiV).

De interesse voor de Arabische wereld 
bleek bovendien uit diverse vragen om 
uitleg. De minister-president moest 
onder meer antwoorden op vragen over 
de bevriezing van wapenuitvoer- en 
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doorvoervergunningen, wapenleveringen 
aan Saoedi-Arabië, de hulp aan Syrische 
vluchtelingen en de samenwerking met 
Marokko.

Vlaanderen speelt zijn rol bij 
internationale akkoorden

In het afgelopen zittingsjaar werden ver-
schillende ‘instemmingsdecreten’ ingediend 
bij het Vlaams Parlement: ontwerpen van 
decreet tot instemming met internationale 
akkoorden. Vaak ging het daarbij om belas-
tingverdragen: over het uitwisselen van 

‘De gebeurtenissen in de 
Arabische wereld lieten ook 
het Vlaams Parlement niet 
onberoerd. De commissie voor 
Buitenlands Beleid nam het 
initiatief om een tweedaagse 
themavergadering te organiseren 
over de Arabische lente.’

inlichtingen inzake belastingaangelegenhe-
den, het vermijden van dubbele belasting 
en het voorkomen van belastingontduiking. 

De commissie voor Buitenlands Beleid 
behandelde zo eens 28 instemmingsde-
creten op één vergadering. Het Parlement 
keurde ook heel wat luchtvaartovereen-
komsten tussen de Europese Unie en 
andere landen goed. In die gevallen ging 
het over luchtvervoersovereenkomsten 
of akkoorden over het opzetten van een 
gemeenschappelijke luchtvaartruimte.
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Dopingbestrijding, niet alleen bij 
elitesporters

De regels over dopingbestrijding zijn duide-
lijk, maar hoe kan dit beleid in de praktijk 
worden gebracht, dat was de vraag die 
het Vlaams Parlement zich dit zittings-
jaar stelde. Kunnen de controles beter? 
Is het mogelijk nieuwe producten op te 
sporen? En voor elitesporters is er een vrij 
sluitend controlesysteem, maar wat met 
vrijetijdsporters?

Het decreet van 2012 over de preventie en 
bestrijding van doping in de sport bracht 
de dopingbestrijding van de drie gemeen-
schappen van de Belgische federatie op 
één lijn. Tegelijk werd het antidopingbeleid 
afgestemd op dat van internationale orga-
nisaties. Maar kan dit beleid in de praktijk 
worden gehandhaafd? En is er verbetering 
mogelijk? Hierover overlegde de commis-
sie voor Sport met de betrokkenen uit de 
sector.

Meer dopingproducten

Voor de algemene opspoing werkt een mul-
tidisciplinaire hormonencel samen met
de bijzondere inspectiediensten,
dopingagentschappen en politiediensten,
het Voedselagentschap, het Genees-
middelenagentschap en het Team Medisch 
Verantwoord Sporten.

De cel stelt een toename van de producten 
vast: naast klassieke anabole steroïden zijn 
er ook groeihormonen, insuline en nieuwe 
research chemicals. Deze producten zijn 
vrij makkelijk aan te kopen via het internet. 
Dit zorgt er mee voor dat het moeilijk is om 
te controleren in welke omstandigheden ze 
worden geproduceerd en wat de samenstel-
ling is, wat dan ook nog eens implicaties 
kan hebben voor de volksgezondheid. 

Een individueel biologisch paspoort

Elitesporters hebben tegenwoordig een 
individueel biologisch paspoort dat het 
mogelijk maakt om plotse schomme-
lingen in bloedwaarden op te sporen. 
Computermodellen kunnen dan met 99 
percent zekerheid zeggen of de resultaten 
in overeenstemming zijn met vorige waar-
den. Enkel bij afwijkingen is bijkomend 
onderzoek nodig door de Atleet Paspoort 
Management Eenheid en eventueel 
experts. 

Bij de elitesporters staan de sportfedera-
ties in voor het beheer van de resultaten 
en de disciplinaire vervolging. Dat doen 
ze volgens de WADA-code, de internatio-
nale standaarden en dopingregels van de 
sportfederaties zelf. Het Vlaams Doping 
Tribunaal biedt ondersteuning. Beroep 
is mogelijk bij het Tribunal Arbitral du 
Sport (TAS). De niet-elitesporters vallen 
onder de organen van de Vlaamse over-
heid en de disciplinaire commissie voor 
niet-elitesporters.

Wordt vervolgd

Dit debat wordt tijdens het volgende par-
lementaire jaar ongetwijfeld voortgezet. 
Tijdens het Festival van de Politiek in okto-
ber 2013 vindt een debat met ex-sporters 
plaats om naast de organisatie van de 
dopingcontroles ook de ervaringen van de 
sporters zelf te belichten, en hoe zij als 
atleet de discussie over het dopinggebruik 
in hun sport ervaren.

‘Elitesporters hebben 
tegenwoordig een individueel 
biologisch paspoort dat het 
mogelijk maakt om plotse 
schommelingen in bloedwaarden 
op te sporen.’
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Parlement en regering werken samen aan 
een vernieuwd kunstenbeleid

Het Kunstendecreet van 2004 schetste 
de mogelijkheden voor organisaties en 
individuele kunstenaars om subsidies te ver-
werven voor hun creatieve ideeën. Doel was 
een integrale aanpak van alle kunstuitingen: 
muziek, beeldende en audiovisuele kun-
sten, theater, letteren, dans, film en nieuwe 
media. Na bijna tien jaar werking werd het 
tijd voor een grondige aanpassing.

De Vlaamse Regering diende daarom 
een conceptnota in met voorstellen 
voor een grondige vernieuwing van het 
Kunstendecreet. Vanuit de commissie voor 
Cultuur stelde ook Bart Caron (Groen) 
een eigen conceptnota voor. Beide nota’s 
werden ondersteund, aangevuld en genu-
anceerd tijdens drie hoorzittingen die de 
commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media in 2013 organiseerde met een groot 
aantal actoren uit de kunstensector.

Uiteindelijk leidde dit tot het ‘voorstel van 
decreet houdende de ondersteuning van 

de professionele kunsten’, dat de meer-
derheidspartijen en Groen in juli 2013 
indienden. Het is de bedoeling dat het 
Vlaams Parlement dit voorstel van decreet 
in het najaar van 2013 bespreekt en even-
tueel aanpast. 

Inspelen op nieuwe noden

Het voorstel van decreet behoudt een 
open en uniform kader voor de onder-
steuning van alle kunstvormen, zoals 
in het Kunstendecreet al aanwezig was. 
Het aangepaste instrumentarium speelt 
in op hedendaagse tendensen en noden: 
nieuwe culturele en creatieve sectoren, 
het stimuleren van ondernemerschap, de 
internationale promotie van kunst en kun-
stenaars en de aankoop van kunst. Het 
blijft de bedoeling om een professioneel 
en kwalitatief kunstenlandschap te stimu-
leren, de internationale samenwerking en 
uitwisseling te bevorderen en de maat-
schappelijke inbedding te vergroten.
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Vlaams certificatensysteem van groene 
stroom onder druk

Om de Europese 2020-doelstellingen te 
halen, promoot Vlaanderen de produc-
tie van groene stroom met een systeem 
van verhandelbare certificaten. Het 
Energiedecreet legt alle energieleveran-
ciers die de Vlaamse markt willen bespelen, 
een quotum aan Vlaamse certificaten op. 
Ze zijn dus verplicht om hun steentje bij 
te dragen: ofwel door zelf in Vlaanderen 
groene stroom te produceren, ofwel door 
Vlaamse groene stroom te financieren via 
de certificatenhandel. Dit systeem kwam 
het afgelopen zittingsjaar onder zware juri-
dische druk te staan.

Twee privéfirma’s zorgden voor die druk. 
Een procedure van Essent leidde tot een 
advies van de Europese advocaat-generaal 
dat mogelijk het hele Vlaamse systeem op 
de helling zet. In een andere procedure 
kreeg Stora Enso van het Grondwettelijk 
Hof gelijk en moest het Vlaams Parlement 
aan de slag voor een reparatie van het 
Energiedecreet.

In mei 2013 vroeg de commissie voor 
Energie de bevoegde minister Freya 
Van den Bossche om uitleg in het dos-
sier-Essent. Die leverancier ontving 
systematisch boetes – in totaal al voor 
750.000 euro – omdat hij naast Vlaamse 
certificaten ook Waalse en buitenlandse 
garanties van oorsprong inbracht om zijn 
decretaal opgelegde quotum te halen. 
Volgens de advocaat-generaal impliceert 
het vrij verkeer van goederen en diensten 
in Europa dat die buitenlandse garan-
ties aanvaard moeten worden. Dergelijke 
adviezen zijn nog geen vonnis, maar het 
Europees Hof neemt ze doorgaans wel over 
in zijn definitieve uitspraak. 

Instortingsgevaar 

Mocht het inderdaad zover komen, 
dan zit Vlaanderen met een groot pro-
bleem, zo betoogde CD&V. De Vlaamse 
certificatenmarkt zou instorten, wat de 
elektriciteitsprijs in de hoogte zou jagen. 
LDD stelde voor om het vonnis niet af te 
wachten en proactief de Vlaamse regelge-
ving aan te passen. Een heel ander geluid 
klonk bij Vlaams Belang, dat zijn pijlen op 
de Europese instellingen richtte, waar de 
wetgever een klimaatbeleid oplegt en de 
rechterlijke macht vervolgens de uitvoering 

daarvan onmogelijk dreigt te maken. 
Groen toonde zich verrast door de scherpe 
bewoordingen van de advocaat-gene-
raal, die niet alleen van mening was dat 
Vlaanderen het vrije verkeer van goederen 
schond, maar ook de verplichte aanmelding 
van staatssteun.

Minister Van den Bossche maakte duidelijk 
dat de Vlaamse Regering de visie van de 
advocaat-generaal niet deelt en hierover 
praat met de Europese Commissie, die haar 
lijn volgt. Het hele Europese groenestroom-
beleid zou op de helling komen te staan 
als het Europees Hof dit advies zou volgen. 
Bovendien had de Europese Commissie 
Vlaanderen al eerder laten verstaan dat 
hier geen sprake was van staatssteun.

Reparaties aan het Energiedecreet

Eind mei behandelde dezelfde commissie al 
een ontwerp van decreet ‘houdende diverse 
bepalingen inzake energie’. De Vlaamse 
Regering kwam met dit ontwerp tegemoet 
aan het arrest van het Grondwettelijk Hof 
in de zaak-Stora Enso. Het ging erom dat 
bestaande installaties voor levering van 
stroom op het transmissienet dezelfde 
certificatenrechten moeten krijgen als de 
nieuwe installaties en de installaties die op 
het distributienet leveren.  

De regering maakte meteen van de gele-
genheid gebruik om ook andere correcties 
op het Energiedecreet voor te stellen. 
Hoewel de oppositie de noodzaak daarvan 
niet wezenlijk betwistte, hekelde ze toch 
het feit dat al voor het derde zittingsjaar op 
rij aan het Energiedecreet werd gesleuteld. 
Zowel Groen als Vlaams Belang wees erop 
dat de meerderheid zich in het verleden 
al geregeld had bezondigd aan decretaal 
haastwerk na veel tijd te hebben verloren 
aan gebakkelei over principes. Volgens 
Open Vld heeft dit geleid tot een grote 
rechtsonzekerheid, die zwaar op de groene-
energiesector weegt. 

Tijdens de plenaire behandeling op 19 juni 
stelde de meerderheid dat dit ontwerp een 
stap is in de richting van meer investe-
ringszekerheid. De plenaire vergadering 
keurde het ontwerp vervolgens goed met 
56 stemmen bij 35 onthoudingen.
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Vlaamse integratie- en inburgeringssector 
niet zonder slag of stoot hervormd 

Door de staatshervorming van 8 augus-
tus 1980 werd de Vlaamse Gemeenschap 
bevoegd voor het onthaal en de integra-
tie van immigranten. In de beginperiode 
namen vooral verenigingen op het ter-
rein initiatieven voor migranten, in latere 
jaren volgden het Minderhedendecreet, 
het Inburgeringsdecreet en het 
Integratiedecreet. De Vlaamse Regering 
besloot dat het tijd was om voor meer 
structuur en een vereenvoudiging te 
zorgen.

De activiteiten van de eerste verenigingen 
die met migranten werkten, hadden vooral 
betrekking op het onthaal van nieuwko-
mers, het uitbouwen van het taalonderricht 
en het stimuleren van een verenigingsleven 
voor migranten.

De eerste decreten inzake onthaal en 
integratie 

Pas in 1998 kwam het eerste 
decreet tot stand, het zogenaamde 
Minderhedendecreet. Het decreet had een 
belangrijke organisatorische component: 
van acht regionale en drieënveertig lokale 
integratiecentra evolueerde de sector naar 
vijf provinciale, twee lokale en één hoofd-
stedelijk integratiecentrum. Tevens werden 
het Vlaams Minderhedencentrum en het 
Minderhedenforum opgericht.

Het Inburgeringsdecreet van 2003 
leidde tot de erkenning van in totaal 
acht onthaalbureaus in Vlaanderen en 
Brussel. Ondertussen werd de Vlaamse 
Tolkentelefoon Ba-bel operationeel en 
kregen de Huizen van het Nederlands vorm. 
In 2009 werd het Minderhedendecreet 
omgevormd tot het Integratiedecreet: de 
doelgroep wijzigde, de kerntaken werden 
verhelderd en het sociaal tolken kreeg een 
formele erkenning.

Integratie wordt een kerntaak van de 
Vlaamse overheid

Het is tegen deze achtergrond – een veel-
heid aan organisaties en een breed gamma 
aan taken – dat de Vlaamse Regering 
meer structuur en vereenvoudiging wilde 
brengen in het geheel van instellingen 
die belast zijn met het inburgerings- en 
integratiebeleid. De basis voor de eerste 

discussie in het parlement was de concept-
nota Integratie en Inburgering.

Tijdens de hoorzittingen over deze nota in 
de commissie voor Inburgering bleek dat er 
geen consensus bestond over het voorge-
stelde organisatiemodel. De sector vreesde 
een verambtelijking van het beleid en een 
afbraak van het middenveld. Alle betrok-
kenen waren het er wel over eens dat een 
hervorming gericht op meer afstemming 
absoluut nodig was.

Het uiteindelijke ontwerp van decreet 
betreffende het Vlaams integratie- en 
inburgeringsbeleid voorzag in de oprichting 
van een extern verzelfstandigd agentschap 
Integratie, dat de integratiecentra, onthaal-
bureaus, tolk- en vertaaldiensten en het 
Kruispunt Migratie-Integratie zou overkoe-
pelen. Op die manier is het integratiebeleid 
een echte kerntaak van de Vlaamse over-
heid geworden. De lokale besturen kregen 
een regierol toevertrouwd: zij moeten in de 
steden en gemeenten het integratiebeleid 
concreet gestalte geven.

Door te kiezen voor het meest flexibele 
overheidsagentschap blijft  samenwerking 
met het middenveld mogelijk. De expertise 
die daar jarenlang werd opgebouwd door 
verenigingen en vrijwilligers, hoeft dus niet 
verloren te gaan. Actoren die relevant zijn 
voor het realiseren van de doelstellingen 
van het integratiebeleid, kunnen immers 
worden opgenomen in de raad van bestuur 
van het Agentschap Integratie.

‘Het uiteindelijke ontwerp van 
decreet betreffende het Vlaams 
integratie- en inburgeringsbeleid 
voorzag in de oprichting van 
een extern verzelfstandigd 
agentschap Integratie, dat de 
integratiecentra, onthaalbureaus, 
tolk- en vertaaldiensten en het 
Kruispunt Migratie-Integratie zou 
overkoepelen.’
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Van de sluiting van Ford-Genk naar het 
Strategisch Actieplan Limburg in het 
Kwadraat (SALK)

Op 24 oktober 2012 werd de sluiting van 
Ford Genk bekendgemaakt. Dezelfde dag 
al werd er fel over gedebatteerd in de ple-
naire vergadering. Na een verklaring van 
de Vlaamse Regering vond een actuali-
teitsdebat plaats, dat werd besloten met 
een motie. Daarin werd aan de Vlaamse 
Regering onder meer gevraagd om werk te 
maken van een ingrijpende economische 
reconversie in Limburg. Het leidde alvast 
tot een strategisch actieplan voor Limburg.
 
Een maand na de plenaire discussies richtte 
de Vlaamse Regering de Taskforce Limburg 
op. Naast leden van de regering zijn daar 
ook de plaatselijke besturen en de sociale 
partners vertegenwoordigd. De taskforce 
gaf aan een expertengroep, onder leiding 
van professor Herman Daems, de opdracht 
om op korte termijn een voorstel uit te 
werken voor een Strategisch Actieplan 
Limburg in het Kwadraat (SALK). Het eind-
rapport van de experts werd op 1 februari 
2013 aan de Vlaamse Regering voorgesteld 
en een week later ook aan het Vlaams 
Parlement.

Het rapport bevatte een groot aantal 
voorstellen die door de diverse Limburgse 
actoren – lokale besturen, middenveldor-
ganisaties, bedrijven –werden ingediend 
bij de expertengroep. Het was nu aan de 
taskforce om die voorstellen te bundelen 
in een consistent strategisch plan. Toen de 
krachtlijnen van dat plan duidelijk werden, 
werd de Vlaamse Regering hierover geïn-
terpelleerd in de commissievergadering van 
4 juli 2013.

Omdat er nog wat onduidelijkheden waren, 
werd er tijdens het zomerreces, op 18 juli, 
een uitgebreide gedachtewisseling geor-
ganiseerd waarop de diverse ministers het 
SALK kwam toelichten. Niet alleen was het 
uitzonderlijk dat een commissie nog tij-
dens het zomerreces bijeenkwam, ook de 
aanwezigheid van niet minder dan zeven 
Vlaamse ministers in een commissiebe-
spreking was een primeur in het Vlaams 
Parlement. Op die gedachtewisseling werd 
afgesproken om na zes maanden, rond de 
jaarwisseling, een eerste monitoring van 
de uitvoering te doen en die in het Vlaams 
Parlement te bespreken.
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Volvo brengt ook goed nieuws uit de 
automobielsector

Ook de toekomst van een ander groot 
automobielbedrijf, Volvo, kwam regelma-
tig aan bod in het Vlaams Parlement. Het 
zag er even naar uit dat ook dit bedrijf ons 
land zou verlaten, maar dat bleek gelukkig 
niet het geval. Integendeel zelfs, ondertus-
sen is er beslist dat er productiecapaciteit 
bijkomt.

Naar aanleiding van de strubbelingen rond 
het eenheidsstatuut van arbeiders en 
bedienden deed de CEO van Volvo in april 
de uitspraak dat zijn onderneming mogelijk 
zou vertrekken uit België. De goede pres-
taties van de vestiging in Gent zorgden er 
echter voor dat Volvo er nu zelfs aan denkt 
om bijkomende productiecapaciteit in Gent 
te installeren.

Elektrische wagens de toekomst

Steeds meer is iedereen ervan overtuigd 
dat we de toekomst van de automo-
bielsector in Vlaanderen slechts kunnen 

garanderen met ingrijpende innovaties. Het 
ontwikkelen van elektrische voertuigen is 
daar een goed voorbeeld van. De proef-
tuin die de Vlaamse Regering daarvoor 
heeft opgezet, kwam regelmatig aan bod 
in vragen om uitleg. Het eerste jaarverslag 
van de proeftuin werd in het parlement 
voorgesteld: het maakte duidelijk dat het 
project zeker op het goede spoor zit.
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Brengt het Bankenplan soelaas in 
crisistijden?

Een van de grote gevolgen van de finan-
ciële crisis is de lijdensweg die vooral 
kleine en middelgrote bedrijven kennen 
bij het zoeken naar krediet voor nieuwe 
investeringen. Om daar iets aan te doen, 
lanceerde de Vlaamse Regering eind 2012 
het zogenaamde Bankenplan. In de loop 
van 2013 leidde dat al tot allerlei concrete 
maatregelen.

De zogenaamde Basel II- en Basel III-
regels zetten de banken ertoe aan om zeer 
voorzichtig te zijn in het toekennen van 
kredieten waar veel kapitaal mee gemoeid 
is. Daarop pakte de Vlaamse Regering uit 
met het Bankenplan, dat dit jaar al werd 
geconcretiseerd. Het gaf alvast aanleiding 
tot heel wat vragen en interpellaties.

Aanpassing Gigarant

Zo was de aanpassing van de Gigarant-
waarborgregeling onontbeerlijk om het 
Bankenplan te kunnen concretiseren. Het 
Vlaams Parlement nam daarvoor in juni 
2013 een decreet aan. De nieuwe regel-
geving bouwt waarborginstrumenten in 
die het voor banken makkelijker maken 
om langetermijnkredieten aan kmo’s te 
verlenen.

Dat de Gigarant-regeling niet altijd over 
rozen gaat, bleek trouwens nog maar eens 
uit het faillissement van het mediabedrijf 
Alfacam, dat van deze waarborgen had 
gebruikgemaakt. Hierover werd de Vlaamse 
Regering door verschillende partijen 
geïnterpelleerd.

Winwinlening

Er was het voorbije zittingsjaar ook enige 
discussie over de Winwinlening. Het gaat 
hier om een lening van een particulier aan 
een bedrijf, waaraan voor de ontlener fis-
cale voordelen verbonden zijn. De Europese 

Commissie had een aantal opmerkingen 
bij deze Vlaamse regelgeving, onder meer 
over de bepaling dat de bedrijven die een 
zo een lening krijgen, hun belangrijkste 
exploitatiezetel in Vlaanderen moeten 
hebben. Volgens de Europese Commissie 
strookte dit niet met de Europese regelge-
ving. Het decreet op de Winwinlening werd 
daarom gewijzigd, waardoor deze vorm van 
bedrijfsfinanciering kon blijven bestaan.

‘De nieuwe regelgeving bouwt 
waarborginstrumenten in die het 
voor banken makkelijker maken 
om langetermijnkredieten aan 
kmo’s te verlenen.’
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Twee primeurs: een Vlaamse spoorstrategie 
en het investeringsplan van de NMBS in het 
Vlaams Parlement

Het spoorvervoer speelt een essenti-
ele rol in het Vlaamse mobiliteitsbeleid 
voor goederen en personen. Logisch dus 
dat het gebrek aan reële inspraak in het 
beheer en de ontwikkeling van het spoor in 
Vlaanderen al lang als een pijnpunt wordt 
ervaren. Het Vlaams Parlement volgde in 
de voorbije zittingsperiode zowel de stap-
pen van de Vlaamse Regering als die van 
de NMBS op de voet.

De ontwikkeling van een eigen spoor-
strategie is opgenomen in het Vlaams 
Regeerakkoord en de beleidsnota van 
minister van Mobiliteit Crevits. Op 8 
december 2011 hield het Vlaams Parlement 
een eerste gedachtewisseling over de 
conceptnota Vlaamse Spoorstrategie 
van de regering. Het parlement wou zo 
zijn inbreng doen nog voor de Vlaamse 
Regering tot een principiële beslissing 
kwam. Ondertussen werkte de NMBS aan 
de opmaak van een meerjareninvesterings-
programma voor de periode 2013-2025. 
Het parlement wou ook onrechtstreeks op 
dat investeringsplan wegen.

Een lijstje met Vlaamse wensen

Op 14 december 2011 keurde het parle-
ment een voorstel van resolutie met een 
reeks desiderata goed. Zo was het van 
oordeel dat de opvolging van de lopende 
spoordossiers moeizaam verliep doordat er 
te weinig informatie doorstroomde vanuit 
de NMBS. Informatie over trafiekcijfers of 
het uitbreidingspotentieel van een lijn zijn 
bijvoorbeeld noodzakelijk om keuzes te 
kunnen maken op langere termijn.

Een ander aandachtspunt was de nood 
aan samenwerking bij de aanleg van 
de stationsomgevingen als multimo-
dale aansluitingspolen. Er moet ook een 
goede afstemming komen tussen de 
verschillende vormen van openbaar ver-
voer, vooral tussen De Lijn en de NMBS. 
Daarnaast moet het spoor zich oriënteren 
op de doelstellingen inzake modal split en 
comodaliteit.

Omdat het parlement vaststelde dat 
bepaalde lopende projecten vertraging 
hadden opgelopen, werd gepleit om voor 
de strategische spoorprojecten een nieuw 
samenwerkingsakkoord af te sluiten met 

een duidelijke timing. Ook de spooront-
sluiting van de havens en het gebundelde 
vervoer van goederen en volumes was 
een prioriteit voor het parlement. Ten 
slotte maakte het parlement duidelijk dat 
het de juiste becijfering en objectivering 
van de 60/40-verdeelsleutel voor NMBS-
investeringen nauwlettend zou opvolgen. 
De Vlaamse Regering werd verzocht om 
met haar spoorstrategie te wegen op de 
spoorbeslissingen en duidelijke prioriteiten 
vast te leggen voor zowel het personen- als 
het goederenvervoer.

De Vlaamse spoorstrategie 

Op 21 februari 2013 lichtte minister Crevits 
voor het eerst een Vlaamse spoorstrategie 
toe in het parlement. De regering bevestigt 
daarin dat het spoorvervoer de ruggen-
graat van het openbaar vervoer is en dat 
deze vorm van transport nog moet groeien. 
Dat vervoer moet ook beantwoorden aan 
enkele randvoorwaarden: de centrale rol 
van de reiziger, stiptheid, betrouwbaarheid, 
veiligheid, een goede aansluiting op andere 
vervoersmodi … De regering wil bovendien 
dat het bestaande goederenvervoer naar 
de Vlaamse havens en bedrijven blijft ver-
zekerd, maar op een meer kostenefficiënte, 
flexibele en kwalitatieve wijze.

In haar strategie formuleert de rege-
ring vervolgens in detail 51 prioritaire 
projecten en missing links die ze gereali-
seerd wil zien, en vergelijkt deze met het 
investeringsplan van de NMBS. Uit deze 
vergelijking blijkt dat de NMBS, zeker de 
eerstkomende jaren, het leeuwendeel van 
haar middelen inzet op veiligheid en dat 
er relatief beperkte middelen voor nieuwe 
spoorinfrastructuur en stationsprojecten 
overblijven.

De regering is ook van mening dat het 
werken met een gesloten enveloppe afge-
stemd op de natuurlijke groei, niet gericht 
is op de gewenste modal shift van het 
wegverkeer naar het treinverkeer. Naast 
objectieve criteria voor de 60/40-verdeel-
sleutel van de middelen wenst de regering 
dan ook dat deze enveloppe op jaarlijkse 
basis wordt berekend. Als voorwaarde voor 
het pre- en cofinancieren van bepaalde 
investeringen wenst ze ten slotte meer 
inspraak en duidelijke afspraken.
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Scepsis ten aanzien van de NMBS

De parlementsleden stelden daarop een 
reeks technische vragen over specifieke 
investeringsprojecten. Nogal wat leden 
lieten zich sceptisch uit over de impact van 
de Vlaamse Regering op de NMBS, die ze 
een ‘staat binnen de staat’ noemden. De 
ontgoocheling over wat de NMBS had gere-
aliseerd van het vorige investeringsplan 
2001-2012 en het daarmee samenhan-
gende samenwerkingsakkoord was groot.

De Lijn zou volgens sommigen met zijn 
tramprojecten de onwil van de NMBS om 
in bepaalde lijnen te investeren opvangen. 
De parlementsleden vroegen ook om extra 
aandacht voor de parkeermogelijkheden bij 
de stations.

De minister antwoordde dat er bij de 
Vlaamse spoorstrategie wel degelijk keuzes 
werden gemaakt. Zo werden eerst de pro-
jecten opgenomen uit de vorige planning 
van de NMBS die nog niet zijn gerealiseerd. 
Voor een deel van de projecten zal een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse 
uitmaken welke vervoersmodi het meest 
aangewezen zijn. De minister benadrukte 
evenwel dat er uiteraard een marge tot 
onderhandelen blijft en dat men niet 
zomaar alle kaarten op tafel kan leggen.

Bezoek van de CEO’s van de NMBS

Op 7 maart 2013 kwamen de CEO’s van 
de NMBS het investeringsplan 2013-2025 
voor het Vlaams Parlement toelichten. Ook 
dit was een primeur, die ze zelf als histo-
risch beschouwden. Het NMBS-plan bevat 
naast een aantal algemene tendensen en 
cijfers en de intentieverklaring om met alle 
stakeholders rond de tafel te zitten, een 
exhaustieve opsomming en becijfering van 
alle geplande investeringen.

Tijdens de investeringsperiode wordt onge-
veer een kwart miljard euro verdeeld over 
projecten als veiligheid en mobiliteit, met 
daarbinnen een opsplitsing tussen de HST, 
het GEN en het klassieke treinvervoer. De 
NMBS-leiding lichtte omstandig toe hoe het 
plan tot stand was gekomen. Ze verduide-
lijkte dat er, naast de investeringen op het 
vlak van veiligheid, ruimte was voor bij-
sturingen door de gewesten. Minister Hilde 

Crevits gaf ten slotte nog duiding over het 
lopende politieke overleg. 

Communicatie is een begin

Bij de commissieleden viel eenzelfde scep-
ticisme te noteren als bij de bespreking 
van de Vlaamse spoorstrategie. Toch uitten 
verschillende leden ook hun tevredenheid 
over de communicatie van de NMBS. Men 
sprak de hoop uit dat bij de toekomstige 
planning andere vervoersmaatschappijen 
zoals De Lijn van bij de aanvang betrok-
ken zouden worden. Samenwerking moet 
de regel zijn bij kosten-batenanalyses en 
milieueffectrapportage.

Er werden vragen gesteld over de tussen-
tijdse evaluatie van het plan en over de 
mogelijkheden tot bijsturing. Sommigen 
waren van oordeel dat de Vlaamse cofinan-
ciering niet kan dienen om te realiseren 
wat de NMBS in wezen zelf moet doen, 
maar wel voor het realiseren van projecten 
die het Vlaamse Gewest zelf als prioritair 
beschouwt. Ook de 60/40-verdeelsleutel 
werd in twijfel getrokken. Er waren veel 
vragen waarover geen eensgezindheid 
bleek te bestaan: over de realisatie en 
exploitatie van het GEN, over de impact 
van de Europese vrijmaking van het rei-
zigersvervoer en over de noodzaak van 
bepaalde havenontsluitingen.

Kortom, de rechtstreekse discussie en 
confrontatie met de NMBS – zoals die ook 
geregeld plaatsvindt met De Lijn – vormde 
een nuttig moment om informatie te 
krijgen en elkaars gevoeligheden of frus-
traties te leren kennen. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd.
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De sociale economie in de kijker: het nieuwe 
maatwerkdecreet

Het voorbije zittingsjaar werd het land-
schap van de sociale economie volledig 
hertekend, zodat de sector zich nu inpast 
in het normale economische circuit. Drie 
decreten regelen deze belangrijke stap 
voorwaarts.

Het Vlaams Parlement nam al in februari 
2012 het decreet op de ondersteuning 
van het ondernemerschap in de sociale 
economie aan, en zal in het najaar van 
2013 het ontwerp van decreet op de lokale 
diensteneconomie behandelen. Maar het 
derde en wellicht belangrijkste decreet is 
het zogenaamde maatwerkdecreet, dat het 
parlement in juni 2013 heeft besproken en 
aangenomen.

Werk op maat

Het maatwerkdecreet wil de zwaksten op 
de arbeidsmarkt optimaal ondersteunen op 
basis van hun individuele noden. Doel is 
werk te creëren op maat van de individuele 
werknemer naargelang zijn of haar afstand 
tot de reguliere arbeidsmarkt. Omdat 
daarvoor een vereenvoudiging en een 

verregaande afstemming van de bestaande 
regelgeving nodig was, integreert het 
nieuwe decreet de tewerkstellingsmaatre-
gelen in beschutte werkplaatsen, sociale 
werkplaatsen en zogenaamde invoegbe-
drijven – bedrijven die met kwetsbare 
werknemers werken. Het maatwerkdecreet 
doorbreekt ook de schotten tussen de 
verschillende werkvormen. Integratie van 
kwetsbare werknemers op de reguliere 
arbeidsmarkt is een belangrijke doelstel-
ling, maar tegelijkertijd moeten degenen 
voor wie integratie niet mogelijk is, nog 
steeds een beschermde tewerkstelling 
kunnen genieten. Het Vlaams Parlement wil 
dat dit decreet zo snel mogelijk in de prak-
tijk wordt gebracht. 
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Doelgroepenbeleid: jongeren, 50-plussers en 
discriminatie op de arbeidsmarkt

Door de economische crisis blijft de strijd 
tegen de werkloosheid een topprioriteit, 
wat ook blijkt uit het grote aantal parle-
mentaire vragen over de vele maatregelen 
om mensen aan het werk te krijgen. Alle 
ogen zijn daarbij gericht op het activerings-
beleid dat de Vlaamse Regering nu al drie 
regeerperiodes aan het ontwikkelen is.

Een eerste belangrijke doelgroep van dit 
beleid zijn de jongeren. Vlaanderen heeft 
een aantal maatregelen uitgewerkt om 
hen hun eerste professionele kansen te 
bieden, zoals instapstages, werkinlevings-
trajecten en beroepsopleidingen in de 
onderneming. De trage start en de op het 
eerste gezicht beperkte resultaten van deze 
maatregelen gaven aanleiding tot kritische 
vragen. Andere onderwerpen die aandacht 
moeten krijgen, zijn de jongeren die zonder 
diploma op de arbeidsmarkt terechtkomen 
en het stimuleren van jongeren om techni-
sche beroepsopleidingen te volgen.
Een tweede doelgroep zijn de 50-plus-
sers. Maatregelen als de 50-pluspremie, 
waarmee bedrijven worden aangemoedigd 
om 50-plussers aan te trekken, en het 

verhogen van de activeringsleeftijd van 
50-plussers tot 58 jaar worden door het 
Vlaams Parlement van nabij opgevolgd.

Ten slotte blijft ook de discriminatie op de 
arbeidsmarkt een steeds weerkerend aan-
dachtspunt in de parlementaire debatten. 
Het Parlement nam daarom het Actieplan 
tot bestrijding van arbeidsgerelateerde dis-
criminatie (ABAD), de taalondersteuning 
van allochtone werknemers en het anoniem 
solliciteren kritisch onder de loep.

Besparingen bij VDAB niet 
contraproductief?

Omdat de VDAB bij deze doelgroepen-
aanpak een grote rol speelt, plaatsten 
sommige parlementsleden vraagtekens bij 
de besparingen die het agentschap onlangs 
moest doorvoeren. Zal de VDAB met 
minder personeel en middelen de individu-
ele begeleiding, die het activeringsbeleid 
veronderstelt, nog wel kunnen garanderen? 
Het debat daarover loopt nog en zal bij 
de volgende begrotingsbesprekingen een 
belangrijk aandachtspunt zijn.
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De stijgende leerlingenpopulatie en de 
grote uitstroom van leerkrachten die 
met pensioen gaan, zullen de vraag naar 
leerkrachten in de toekomst alleen doen 
stijgen. Dramatisch is dat ook het aantal 
afgestudeerde leerkrachten jaar na jaar 
daalt. Om het beroep van leerkracht weer 
aantrekkelijker te maken, stelde minis-
ter Pascal Smet een loopbaanpact in het 
vooruitzicht.

Het loopbaandebat startte op 16 september 
2010, toen de sociale partners door minis-
ter Smet werden uitgenodigd om aan te 
geven wat volgens hen de knelpunten van 
het lerarenberoep waren en welke oplos-
singen zij voorstelden. Het overleg, dat 
doorkruist werd door de discussies over de 
hervorming van het secundair onderwijs, 
de cao-besprekingen en de hervorming 
van de terbeschikkingstellingsregeling als 
gevolg van de federale pensioenhervor-
ming, verliep buiten het Vlaams Parlement.
 
Omdat onderwijsminister Pascal Smet bij 
parlementaire vragen regelmatig naar het 
toekomstige loopbaanpact verwees, drong 
de oppositie erop aan dat hij dit pact zou 
toelichten in de commissie voor Onderwijs. 
Na enig aandringen stelde de minister op 
4 oktober 2011 in een besloten vergade-
ring van de commissie wel een pact in het 
vooruitzicht, maar tot 5 december 2012 
hadden de parlementsleden – toch zeker 
die van de oppositie – het raden naar welke 
concrete maatregelen ter tafel lagen. Die 
dag publiceerden enkele kranten een lijst 
van maatregelen uit een (gelekte) discus-
sietekst van juli 2012.

Scholengemeenschappen vervangen 
door grotere scholenassociaties

De maatregelen waren in de discussietekst 
opgedeeld in drie categorieën. De maat-
regelen voor het personeel waren: een 
loopbaanladder met drie trappen (junior-
leraar, leraar en expertleraar), een nieuw 
verloningssysteem dat hierop gebaseerd 
is, werkzekerheid voor beginnende leer-
krachten, bijscholing als recht maar ook als 
plicht, een hervorming van de lerarenoplei-
ding (schools of education) en een grotere 
meeneembaarheid van anciënniteit voor 

Een loopbaanpact als oplossing voor het 
tekort aan leerkrachten?

personen die eerder elders hebben gewerkt 
(zij-instroom).

Op bestuurlijk vlak voorziet de tekst in het 
vervangen van de scholengemeenschappen 
door grotere scholenassociaties. Zo kan 
men meer werkzekerheid bieden aan begin-
nende leerkrachten. Scholen kunnen zich 
op die manier ook meer professionaliseren, 
door het aanstellen van bijvoorbeeld een 
algemeen en een pedagogisch directeur. 
De voorgestelde maatregelen op orga-
nisatorisch vlak bevatten onder meer de 
jaaropdracht en de planlastvermindering.

Weinig enthousiasme in de scholen

Door het uitlekken van de maatregelen 
uit de discussietekst zag minister Smet 
zich verplicht om het document ook aan 
de parlementsleden te bezorgen. De com-
missie besliste daarop om in het voorjaar 
van 2013 vier hoorzittingen te houden en 
professoren, vertegenwoordigers van lera-
renopleidingen, directeursverenigingen en 
vakbonden en werkgevers uit te nodigen. 
Het werd duidelijk bij die gesprekken dat 
te grote scholengroepen veel sprekers 
angst inboezemden en ook de schools of 
education konden op weinig enthousiasme 
rekenen.

Om de minister te confronteren met de 
kritiek uit de hoorzittingen, werd hij uit-
genodigd op de hoorzitting van 28 maart 
2013. De minister lichtte er meteen de 
maatregel toe waarover de Vlaamse 
Regering de avond voordien een consensus 
had bereikt: de oprichting van scholengroe-
pen (met minimum 2000 leerlingen) op 
vrijwillige basis vanaf 1 september 2017. 

‘Door het uitlekken van de 
maatregelen uit de discussietekst 
zag de minister zich verplicht 
om het document ook aan de 
parlementsleden te bezorgen…’
‘Over sommige maatregelen, 
zoals de meeneembaarheid 
van anciënniteit, zou nog deze 
zittingsperiode een beslissing 
worden genomen.’
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De bestaande scholengemeenschappen 
worden verlengd tot 31 augustus 2020. 
De nieuwe scholengroepen kunnen de 
onderwijsniveaus overstijgen. Zij worden 
de werkgever van het personeel en krij-
gen financiële middelen van de overheid. 
Deze schaalvergroting zou het bestuurlijke 
vermogen groter maken en een reeks van 
problemen aanpakken: de organisatie van 
de aanvangsbegeleiding, de werkonzeker-
heid, de nood aan een aantrekkelijkere 
jobinhoud, jobdifferentiatie en permanente 
competentieontwikkeling, de noodzakelijke 
verhoging van het beleidsvoerende vermo-
gen en een efficiëntere aanwending van 
de middelen. De bedoeling is om nog voor 
het einde van de huidige regeerperiode een 
decreet hierover goed te keuren.

Daarnaast bevestigde de Vlaamse Regering 
dat de oorspronkelijke discussietekst als 
basis zou dienen voor het debat met de 
sociale partners. Over sommige maatre-
gelen, zoals de meeneembaarheid van 
anciënniteit, zou nog deze zittingsperiode 
een beslissing worden genomen. Andere 
maatregelen zouden, mits akkoord van de 
sociale partners, pas tijdens de volgende 
legislatuur gerealiseerd kunnen worden.

Een steen verlegd in een rivier

Tijdens de hoorzitting met minister Smet 
hekelde de oppositie het feit dat men nog 
geen stap dichter is bij een oplossing voor 
het lerarentekort en de ermee samen-
hangende problemen. Ook leden van de 
meerderheid betreurden dat er nog geen 
concrete maatregelen zijn om jonge leer-
krachten te behouden. Volgens de minister 
is de beslissing over de scholengroepen 
de steen die verlegd moest worden om de 
stroom anders te doen lopen. Het is vol-
gens hem een noodzakelijke voorwaarde 
om bijvoorbeeld de werkonzekerheid van 
jonge leerkrachten structureel aan te 
pakken en om een aanvangsbegeleiding 
voor hen uit te bouwen. Het woord is nu 
opnieuw aan de sociale partners.
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Naar een eengemaakt distributietarief?

In Vlaanderen kan je als klant vrij kiezen 
bij welke energieleverancier je je energie 
koopt. Maar je netbeheerder – die ervoor 
zorgt dat die energie bij jou geraakt – kies 
je niet zelf: dat hangt af van de plaats 
waar je woont. Er is aanzwellende kri-
tiek op het feit dat sommige mensen voor 
dezelfde dienstverlening meer moeten 
betalen dan andere, zonder daar zelf ook 
maar enige invloed op te kunnen uitoe-
fenen. Deze vaststelling leidde tot twee 
opmerkelijke debatten in het Vlaams 
Parlement.

Voor het beheer van de netwerken waar-
mee energie tot bij de eindgebruikers 
wordt getransporteerd, staan elf distribu-
tienetbeheerders in. Zij doen op hun beurt 
een beroep op twee ‘werkmaatschappijen’: 
Eandis en Infrax. De eerste bedient de 
zeven gemengde intercommunales, de 
samenwerkingsverbanden tussen groepen 
gemeenten en privépartners. De tweede 
staat in voor de zuivere intercommunales, 
dit zijn gemeentelijke samenwerkingsver-
banden zonder privéinbreng.

Er bestaan wel degelijk verschillen tussen 
de distributietarieven die de netbeheerders 
laten doorrekenen in de energiefactu-
ren. Hogere netkosten in minder bevolkte 
gebieden en verplichtingen van open-
bare dienstverlening die afhankelijk van 
de regio duurder of goedkoper uitvallen, 

waren de argumenten die netbeheerders 
in het verleden ter verklaring aandroegen. 
Overigens bepalen de beheerders hun dis-
tributietarief niet zomaar zelf: de federale 
regulator CREG zegt wie welk bedrag mag 
aanrekenen. 

Aangezien die tariefbevoegdheid dra in 
de handen van de gewesten komt, stond 
in het Vlaams Parlement de wenselijkheid 
van één gelijk tarief voor heel Vlaanderen 
hoog op de agenda. Bovendien moet 
Electrabel zich de komende jaren uit de 
gemengde intercommunales terugtrekken, 
wat het onderscheid tussen gemengde 
en zuivere intercommunales grotendeels 
opheft.

Limburg tegen de rest

In maart peilde de commissie voor Energie 
naar het standpunt van Vlaams energie-
minister Freya Van den Bossche over de 
plannen van Eandis voor een uniform tarief 
vanaf 2019. Los van de partijgrenzen 
kwam in de discussie een tweespalt aan 
het licht tussen volksvertegenwoordigers 
uit Limburg en uit de rest van Vlaanderen. 
De Limburgers toonden zich resoluut voor-
stander van het behoud van een apart 
Infrax-gebied met eigen tarieven, terwijl 
de anderen juist wel gewonnen bleken voor 
een eenheidstarief. De voorstanders van 
differentiatie baseerden hun argumentatie 
onder andere op concurrentieoverwegin-
gen en op de rol die de regulator te spelen 
heeft. De pleitbezorgers van meer tarief-
integratie vonden dat de kostprijs van de 
openbaredienstverplichtingen solidair door 
iedereen moet worden gedragen. Zij wezen 
ook op het ontbreken van een keuzemoge-
lijkheid voor de klanten. 

‘…de ideale situatie voor de 
minister [blijft] één netbeheerder 
voor heel Vlaanderen.’
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Minister Van den Bossche noemde het voor-
stel van Eandis nuttig. Het beantwoordde 
immers aan de vereenvoudiging van het 
netbeheer, iets waarnaar de Vlaamse 
Regering al langer streeft. Ze deelde mee 
dat Infrax weliswaar geen voorstander 
bleek van een volledige eenmaking, maar 
wel van een solidaire spreiding van de 
kosten van het groenestroombeleid. 

De minister brak een lans om alvast binnen 
de werkmaatschappijen de verschillende 
netbeheerders te fusioneren, en daarbij 
niet te veel rekening te houden met hun 
huidige gebiedsafbakening. In die zin was 
voor haar één netbeheerder voor Limburg 
en één voor de rest van Vlaanderen zeker 
denkbaar. Al blijft de ideale situatie voor 
de minister één netbeheerder voor heel 
Vlaanderen. Het argument van de ver-
hoogde concurrentiekracht in het geval van 
differentiatie betwistte ze: de huidige situ-
atie leidt immers net niet tot betere prijzen. 
En de regulator – in de toekomst dus de 
Vlaamse VREG – blijft bevoegd om de tarie-
ven te bepalen, niet de netbeheerder zelf.

Nog vóór 2016 

In juli ontspon zich een nieuw debat 
naar aanleiding van actuele vragen in de 

‘ De Limburgers toonden zich 
resoluut voorstander van het 
behoud van een apart Infrax-
gebied met eigen tarieven, terwijl 
de anderen juist wel gewonnen 
bleken voor een eenheidstarief.’

plenaire vergadering over een open brief 
van Infrax in alle Vlaamse kranten, waarin 
de maatschappij zich verzette tegen een 
fusie met Eandis. Diverse volksvertegen-
woordigers uitten hun ongenoegen over 
deze dure manier van communiceren. 
Minister Van den Bossche noemde het 
zelfs hypocriet dat een bedrijf zichzelf en 
bijgevolg zijn klanten op kosten jaagt met 
een mededeling over de bezorgdheid over 
de toekomstige tarieven. Voorts verduide-
lijkte de minister dat de Vlaamse Regering 
van de netbeheerders nog vóór 2016 een 
eenheidstarief verwacht voor alle energie-
distributie in Vlaanderen. De regering wil 
ook dat er nog vóór die datum binnen de 
gebieden van de twee werkmaatschappijen 
fusies van de netbeheerders komen.
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Een rivier stopt niet aan de gewestgrenzen: 
nood aan samenwerking

Binnen een federale staatsstructuur is 
samenwerking tussen parlementen niet 
alleen mogelijk maar ook wenselijk, dat is 
het standpunt van de voorzitter van het 
Vlaams Parlement. Die nood aan samen-
werking geldt in het bijzonder voor die 
beleidsdomeinen die een geïntegreerd 
beleid vereisen en die de grenzen van taal 
en regio overschrijden. Dat is zeker het 
geval voor het beheer van waterlopen en 
de beperking van de risico’s op overstro-
mingen. Het water stopt nu eenmaal niet 
aan de gewestgrenzen.

Op 17 januari 2013 vond daarom in het 
Vlaams Parlement een vergadering over 
het waterbeheer plaats tussen volksver-
tegenwoordigers van de drie regionale 
parlementen: het Vlaamse, Waalse en 
Brusselse Parlement. De voorzitters van die 
parlementen wilden zo de interregionale 
parlementaire samenwerking concretiseren. 
Voor de eerste vergadering trad het Vlaams 
Parlement op als gastheer. Een veertigtal 
parlementsleden uit alle politieke fracties 
van de drie regionale parlementen nam aan 
het overleg deel.

Dender en Zenne

Uit de discussie bleek dat er op het ter-
rein al wordt samengewerkt door de 
administraties van de drie gewesten en 
dat er overleg is binnen de Internationale 
Scheldecommissie. Er blijven echter 
belangrijke knelpunten in het bekken 
van de Dender en de Zenne, twee rivie-
ren die de gewestgrenzen overschrijden. 
Beslissingen in het ene gewest kunnen 
gevolgen hebben voor het waterdebiet 
en het overstromingsrisico in de andere 
gewesten. Diverse leden pleitten dan ook 
voor meer intergewestelijke coördinatie en 
benadrukten de urgentie van maatregelen 
om nieuwe grote overstromingen, zoals die 
in de winter van 2010-2011, te vermijden.

Op 23 april 2013 werd een tweede geza-
menlijke gedachtewisseling gehouden, 
ditmaal in het Brussels Parlement en speci-
fiek over het beheer van het Zennebekken. 
In het begin van het zittingsjaar 2013-2014 
zal een werkbezoek aan het Waalse Tubeke 
worden gebracht.

Het overleg tussen de drie assemblees 
heeft nog niet geleid tot gezamenlijke aan-
bevelingen aan de drie gewestregeringen. 
Dat zou kunnen in de vorm van een resolu-
tie die in elk parlement wordt goedgekeurd 
en die aanbevelingen voor de respectieve 
regeringen bevat. Werk aan de winkel voor 
2013-2014!

‘Op 17 januari 2013 vond 
in het Vlaams Parlement 
een vergadering over het 
waterbeheer plaats tussen 
volksvertegenwoordigers van de 
drie regionale parlementen: het 
Vlaamse, Waalse en Brusselse 
Parlement.’
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Het nieuwe Europese landbouwbeleid 
2014-2020

Op 26 juni 2013 bereikten de landbouwmi-
nisters van de EU-lidstaten, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie een 
akkoord over het nieuwe gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 
2014-2020. Daarmee werd een proces 
afgerond van jaren onderhandelen over de 
voorstellen van de Europese Commissie. 
Het nieuwe Europese landbouwbeleid 
moet niet enkel afgestemd worden op 27 
lidstaten met sterk verschillende landbouw-
sectoren en uiteenlopende verwachtingen, 
maar ook op de maatschappelijke trend dat 
de landbouwsector meer moet investeren 
in vergroening.

Op 27 juni had de commissie voor 
Landbouw minister-president Kris Peeters 
te gast om het bereikte politieke akkoord 
samen te bespreken. Het was het sluitstuk 
van de regelmatige opvolging door de com-
missie van de voorbereidingen voor een 
nieuw GLB. Dat proces startte in 2010 met 
de goedkeuring door de plenaire vergade-
ring op 24 november van een voorstel van 
resolutie over de Vlaamse krachtlijnen voor 
een nieuw Europees landbouwbeleid.

In het nieuwe GLB zitten een aantal 
accenten en maatregelen die in overeen-
stemming zijn met de aanbevelingen uit 
deze resolutie. Zo wordt het voor het eerst 
mogelijk dat regio’s binnen een lidstaat 
verschillende keuzes maken. Vlaanderen en 
Wallonië kunnen dus eigen landbouwaccen-
ten leggen.

Flexibiliteit

Vlaanderen zal in de nieuwe plannings-
periode (2014-2020) 1,5 miljard euro 
aan directe inkomenssteun ontvangen. 
Vlaanderen zal deze steun aan de landbou-
wers doelgericht inzetten – zo zal 2 percent 
van de middelen specifiek naar jonge land-
bouwers gaan. Maar onvoorwaardelijk is die 
steun niet. 30 percent van de directe steun 
wordt afhankelijk gemaakt van het door-
voeren van drie vergroeningsmaatregelen: 
permanent grasland, teeltdiversificatie en 
ecologische aandachtsgebieden. 
Voor de uitvoering van dat beleid werd 
de nodige flexibiliteit ingebouwd en een 
aantal bestaande inspanningen, zoals 

agromilieumaatregelen, worden meege-
rekend voor het ecologische focusgebied. 
De commissie toonde zich over het alge-
meen tevreden met deze versoepeling ten 
opzichte van de initiële voorstellen van 
de Europese Commissie. Want binnen de 
verstedelijkte en intensieve Vlaamse land-
bouwcontext zou het anders niet eenvoudig 
zijn om de vergroeningsmaatregelen door 
te voeren. Diverse leden merkten wel op 
dat constant gecontroleerd moet worden 
of de initiatieven ook de vooropgestelde 
klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen 
halen.

De oprichting van producentenorganisa-
ties zal de impact van de producenten en 
de marktwerking verbeteren. In het plat-
telandsbeleid zal minstens 30 percent van 
de Europese middelen ingezet moeten 
worden voor maatregelen op het vlak van 
leefmilieu en klimaat. Over de beschikbare 
Europese middelen voor plattelandsontwik-
keling was er even onduidelijkheid. Maar de 
verhoopte verhoging van het budget voor 
België kwam er uiteindelijk niet.

Opvolging

Ook tijdens het zittingsjaar 2012-2013 
heeft een vertegenwoordiger van de 
commissie voor Landbouw de Vlaamse 
krachtlijnen verduidelijkt tijdens Europese 
interparlementaire conferenties. En de 
strikte opvolging van de uitvoering van het 
nieuwe GLB, zowel op Vlaams als Europees 
niveau, is een opdracht die de commissie 
met enthousiasme zal blijven uitvoeren.

‘ Vlaanderen en Wallonië kunnen 
dus eigen landbouwaccenten 
leggen…’
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Integrale jeugdhulp

Jongeren en hun ouders hebben recht op 
een goede hulpverlening. Het ontwerp van 
decreet betreffende de integrale jeugdhulp 
wil daar mee voor zorgen. De commis-
sie voor Welzijn rondde het zittingsjaar 
af met een uitgebreide en geanimeerde 
behandeling van dit ontwerp, dat een lange 
(parlementaire) voorgeschiedenis heeft.

In 1998 was er al de maatschappelijke 
beleidsnota Bijzondere jeugdzorg, tijdens 
de zittingsperiode 2010-2011 was er de 
commissie voor Jeugdzorg. Deze werk-
zaamheden kregen nu een vervolg met de 
bespreking van het ontwerp van decreet 
over de integrale jeugdhulp.

Kritische geluiden

Tijdens de bespreking waren ondanks 
de eensgezindheid over het uitgangs-
punt kritische geluiden te horen. Peter 
Gysbrechts van Open Vld uitte twijfels over 
het integrale karakter van de vernieuwde 
jeugdhulp. Het ontwerp van decreet was 
volgens hem te sectoraal opgebouwd.

Ook Mieke Vogels (Groen) had bedenkingen 
bij het integrale karakter: met de inter-
sectorale toegangspoort bouwt dit decreet 
volgens haar een burcht rond de niet-recht-
streeks toegankelijke hulp, wat niet zal 
leiden tot een grotere betrokkenheid van 
jongeren en ouders. Zij vreesde voorts dat 
de integrale aanpak er niet toe zou leiden 
dat de verschillende sectoren zich samen 
verantwoordelijk voelen voor kwetsbare 
jongeren en gezinnen.

Mevrouw Schryvers van CD&V benadrukte 
tijdens haar uiteenzetting dat gedeelde 
verantwoordelijkheid het tegenoverge-
stelde betekent van verantwoordelijkheid 
afschuiven.

Marijke Dillen (Vlaams Belang) merkte op 
dat het decreet maar weinig normatieve 
bepalingen bevatte en daardoor tot ondui-
delijkheid aanleiding zou geven.

Met de integrale jeugdhulp wordt ook het 
recht op jeugdhulp geïntroduceerd. Een 
recht dat volgens de oppositie maar rela-
tief is, aangezien het afhankelijk wordt 
gemaakt van het beschikbare aanbod en 
budget.

Een ander punt van discussie was de 
vermaatschappelijking van de zorg, een 
begrip dat niet door elke fractie op dezelfde 
manier wordt geïnterpreteerd. Het decreet 
kiest volgens Groen uitdrukkelijk voor 
een diagnostische en medische invals-
hoek, wat haaks staat op empowerment, 
krachtdenken en vermaatschappelijking. 
De meerderheid bevestigde dat deze 
vermaatschappelijking niet betekent dat 
hulpverlening voorwaardelijk wordt – en 
nam daarmee de vrees van Open Vld weg 
– of dat de overheid haar verantwoordelijk-
heid afschuift op de goegemeente. Waar 
zorgbehoeften groot zijn, moet de overheid 
haar verantwoordelijkheid opnemen.

Veel aandacht ging ook naar de ruime 
instap in de rechtstreeks toegankelijke 
hulp. Else De Wachter (sp.a) drong erop 
aan het aanbod voldoende uit te bouwen. 
De minister antwoordde dat het decreet 
bepaalt waarin prioritair geïnvesteerd moet 
worden. De oppositie had sterke twijfels 
over de brede instroom: zullen de centra 
voor leerlingenbegeleiding, die in de eerste 
plaats een onderwijsopdracht vervullen, 
over voldoende middelen beschikken om 
er deze omvangrijke taak bij te nemen? En 
zullen jongeren en hun ouders wel hun weg 
vinden?

Het ontwerp van decreet werd vervolgens 
uitgebreid met kwaliteitseisen voor over-
leg en bemiddeling. Een bemiddelaar kan 
vastgelopen hulpverlening weer op gang 
trekken. De rol van de vertrouwenspersoon 
werd verduidelijkt. Voor klachtrecht en 
extern toezicht, dat een bredere discus-
sie vraagt, zal in de nabije toekomst een 
afzonderlijk initiatief worden genomen.

‘Met de integrale jeugdhulp 
verdwijnen de schotten tussen de 
beleidssectoren.’
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Wat is integrale jeugdhulp?

Integrale jeugdhulp beoogt hulp op 
maat voor jongeren en hun ouders, 
en dat op basis van een gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle beleids-
sectoren. Jongeren en ouders hebben 
bovendien recht op hulpverlening die 
niet zonder hun eigen inbreng wordt 
georganiseerd. Door de ruime instap-
mogelijkheden moet wie hulp zoekt, 
ook snel en transparant hulp krijgen. 
Integrale jeugdhulp streeft ten slotte 
naar hulpcontinuïteit, onder meer 
door bemiddeling en de inschakeling 
van een bijstandspersoon.

Met de integrale jeugdhulp ver-
dwijnen de schotten tussen de 
beleidssectoren. Transparantie 
versterkt nog de verantwoordelijk-
heid van de hulpverleners. In het 
nieuwe jeugdhulplandschap vormen 
de centra voor leerlingenbegelei-
ding, Kind en Gezin en de centra 
voor algemeen welzijnswerk de 
ruime instap tot de rechtstreeks toe-
gankelijke hulp. De intersectorale 
toegangspoort beslist of niet-recht-
streeks toegankelijke hulp nodig is. 
Een ander belangrijk accent in de 
integrale jeugdhulp is de vermaat-
schappelijking: de jeugdhulp wordt 
ertoe aangezet verder te kijken 
dan de reguliere en professionele 
hulpverlening.
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Het masterplan voor de hervorming van het 
secundair onderwijs

Dat het secundair onderwijs met problemen 
kampt, daarover zijn alle fracties in het 
Vlaams Parlement het eigenlijk eens. Maar 
hoe deze problemen aangepakt moeten 
worden, die vraag leidt tot minder eens-
gezindheid. Ook dit jaar leverde het weer 
stof voor enkele actualiteitsdebatten, met 
als orgelpunt het debat over het master-
plan voor de hervorming van het secundair 
onderwijs in juni 2013. Maar daarmee zijn 
de discussies geenszins van de baan.

Op het einde van het vorige zittingsjaar 
al gaf de hervorming van het secun-
dair onderwijs – een engagement uit het 
regeerakkoord – aanleiding tot een actu-
aliteitsdebat: N-VA-voorzitter Bart De 
Wever had immers op televisie brandhout 
gemaakt van de beoogde brede eerste 
graad. De uitspraak van minister-president 
Kris Peeters op 26 november 2012 in de 
krant De Standaard dat de hervorming van 
het secundair onderwijs stilstond en de 
nota van minister Pascal Smet niet meer 
als basis voor het debat kon dienen, ont-
lokte opnieuw een actualiteitsdebat op 28 
november 2012.

Eensgezind of niet?

De minister-president beklemtoonde dat hij 
op één lijn stond met minister Smet, maar 
de oppositie was van mening dat regering 
en meerderheid over de hervorming ver-
deeld waren en het dossier afremden. CD&V 
zou bovendien met zijn visienota de consen-
susnota, waaraan samen met de oppositie 
was gewerkt, opgeblazen hebben. N-VA van 
zijn kant zou het dossier het liefst uitgesteld 
zien tot na de verkiezingen van 2014 – met 
andere woorden: tot de nieuwe machtsver-
houdingen vastliggen.

Regering en meerderheid wezen erop dat 
het belangrijk is om een ruim draagvlak te 
hebben en dat dit tijd vergt. Ze verklaarden 
dat ze in hun werkgroep al een eensgezind-
heid over de hervorming hadden bereikt, 
niet alleen over de sterktes en zwaktes van 
het secundair onderwijs, maar ook over de 
doelstellingen van de hervorming. Ondanks 
herhaalde vragen van de oppositie bleef de 
meerderheid over die doelstellingen echter 
het stilzwijgen bewaren.

Hoewel iedere fractie eigen accenten 
legde, bleek tijdens het debat toch een vrij 
algemene consensus te bestaan over de 
problemen van het secundair onderwijs. 
Steeds minder leerlingen opteren voor het 
technisch en beroepsonderwijs, wat het 
bedrijfsleven parten speelt. De uiteindelijke 
studierichting wordt nog te sterk bepaald 
door het zogenaamde watervalsysteem en 
stoelt derhalve niet op een doordachte en 
goed begeleide oriëntering. Te veel jongeren 
verlaten ook de school zonder diploma. En 
ten slotte komt de internationale toppositie 
van het Vlaamse onderwijs onder druk te 
staan.

N-VA vraagt om slimme en gepaste 
maatregelen

De uitspraken van Kris Van Dijck in de 
krant De Tijd van 24 april 2013 gaven 
opnieuw aanleiding tot een actualiteitsde-
bat. De onderwijsspecialist van N-VA zei dat 
niemand zat te wachten op een grote her-
vorming van het secundair onderwijs, maar 
dat er wel slimme en gepaste maatregelen 
nodig waren. 

De oppositie vroeg zich af of N-VA die maat-
regelen eigenlijk wel wilde, aangezien de 

‘In het actualiteitsdebat dat 
hierop volgde, hekelde de 
oppositie weerom de traagheid 
waarmee de regering tot het 
akkoord was gekomen, net als 
het uitstel tot 2016, zodat een 
nieuwe politieke meerderheid 
de hervorming mogelijk kan 
terugschroeven.’ 

‘De meerderheid repliceerde 
dat er voor het eerst in twintig 
jaar na overleg een beslissing 
was genomen, mét een groot 
draagvlak, en dat de uitvoering 
daarvan tijd zou vergen.’
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partij twee cruciale elementen, namelijk een 
brede eerste graad en de afschaffing van de 
schotten tussen de onderwijsvormen, niet 
meteen zag zitten. Minister Pascal Smet had 
die in zijn nota opgenomen op basis van de 
nota-Monard, die volgens het regeerakkoord 
als vertrekpunt voor de hervorming moest 
worden beschouwd. N-VA repliceerde dat 
de partij de hervorming hoegenaamd niet 
blokkeerde en dat de gesprekken binnen 
de meerderheid op een constructieve wijze 
verliepen. Minister Pascal Smet kondigde 
tegen einde mei 2013 een masterplan aan, 
op basis waarvan de Vlaamse Regering dan 
tegen het einde van de regeerperiode de 
nodige ontwerpen van decreet zou indienen.

Een masterplan

Op 5 juni 2013 stelde minister-president 
Kris Peeters het masterplan voor de her-
vorming van het secundair onderwijs 
voor. Ouders en leerlingen krijgen daar-
door mogelijkheden om een gefaseerde, 
bewuste en positieve studiekeuze te 
maken. Het technisch georiënteerde onder-
wijs wordt opgewaardeerd en gestimuleerd. 
Wetenschap en techniek krijgen een vol-
waardige plaats in het curriculum vanaf het 
basisonderwijs. Ook in de eerste graad van 
het secundair onderwijs komt er een breed 
en voor iedereen gelijk basispakket, waarin 
onder andere techniek en wetenschap zijn 
opgenomen, aangevuld met een reeks 
keuzevakken.

In de tweede en de derde graad worden 
de studierichtingen verminderd. De matrix 
– vijf studiedomeinen, gericht op doorstro-
ming of arbeidsmarkt – die dat gestalte 
moet geven, zou midden 2016 klaar 
zijn. De begrippen algemeen, technisch, 
beroeps- en kunstsecundair onderwijs 
zullen dan verdwijnen. De beoogde scholen 
van de toekomst zijn domeinscholen, die 
voor een of meer studiedomeinen zowel de 
doorstromings- als de arbeidsgerichte stu-
dierichtingen aanbieden.

In het actualiteitsdebat dat hierop volgde, 
hekelde de oppositie weerom de traagheid 

waarmee de regering tot het akkoord was 
gekomen, net als het uitstel tot 2016, 
zodat een nieuwe politieke meerderheid de 
hervorming mogelijk kan terugschroeven. 
Groen pleitte alvast voor een decretale 
verankering van de krijtlijnen tijdens de 
lopende regeerperiode. De meerderheid 
repliceerde dat er voor het eerst in twintig 
jaar na overleg een beslissing was geno-
men, mét een groot draagvlak, en dat de 
uitvoering daarvan tijd zou vergen.

De oppositiepartijen merkten op dat de 
meerderheidspartijen de hervorming op uit-
eenlopende wijze interpreteren. Vooral dan 
als het gaat over de vraag of de scholen 
verplicht domeinscholen moeten worden 
en over het al dan niet verdwijnen van de 
huidige onderwijsvormen en in het bijzon-
der de aso-scholen. Vlaams Belang kantte 
zich alvast scherp tegen de hervorming en 
verklaarde trots de enige verdediger van 
het traditionele onderwijs te zijn. Open 
Vld stelde een alternatief voor, met een 
vervroegde inschrijvingsplicht vanaf 3 of 4 
jaar en een versterking van het basison-
derwijs als cruciale elementen, naast een 
sterkere integratie van aso, tso en kso, 
maar met behoud van een afzonderlijk ver-
sterkt bso. In tegenstelling tot de sp.a, die 
een voorafgaand globaal plan noodzakelijk 
achtte om de hervormingen een richting te 
geven, toonde LDD zich bevreesd voor een 
‘tekentafelhervorming’ van een historisch 
gegroeid scholenlandschap. LDD opteerde 
daarom voor geleidelijke aanpassingen op 
basis van de huidige onderwijsvormen. 

Het onderwerp zal ook de volgende zit-
tingsperiode ongetwijfeld voor de nodige 
beroering zorgen.
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Het langverwachte Plattelandsfonds

Het uitblijven van het Plattelandsfonds 
– een engagement uit het Vlaamse regeer-
akkoord – was de voorbije jaren een vast 
discussiepunt bij de bespreking van de 
beleidsbrief en de begroting. De commis-
sie maande de minister meermaals aan 
om vaart te zetten achter de oprichting 
van dat fonds, maar in het voorjaar van 
2013 was het dan toch zover: het ont-
werp van decreet werd ingediend en bij 
de aanpassing van de begroting 2013 
werden middelen voor het Plattelandsfonds 
ingeschreven.

Plattelandsgemeenten hebben hun taken-
pakket de voorbije jaren zien groeien, maar 
dat ging niet gepaard met een evenre-
dige groei van de financiering. Bovendien 
hebben deze gemeenten ook minder eco-
nomische activiteiten en minder inwoners 
op hun grondgebied, dus minder mogelijk-
heden om voor eigen inkomsten te zorgen. 
Het Plattelandsfonds moet op projectbasis 
bijkomende middelen genereren, zodat 
deze gemeenten hun taken kunnen blijven 
vervullen.

Criteria, doelstellingen en projecten

De vijftig gemeenten met het laagste 
aantal inwoners per vierkante kilometer 
in combinatie met het laagste aandeel 
bebouwde oppervlakte komen in aanmer-
king voor geld uit het Plattelandsfonds. De 
omvang van het bedrag wordt bepaald op 
basis van de lengte van het lokale verharde 
wegennet: 1000 euro per kilometer, voor 
de fiscaal armste gemeenten 1200 per kilo-
meter, dit met een maximum op jaarbasis 
van 250.000 euro per gemeente.

De middelen van het Plattelandsfonds 
moeten gebruikt worden voor een of 
meerdere van de negen vastgelegde doel-
stellingen: inspanningen leveren tot het 
vrijwaren en ontwikkelen van de open 
ruimte; bijzondere aandacht hebben voor 
de kwetsbare gebieden; een functioneel 
wegennet op het platteland onderhouden, 
herstellen of opnieuw aanleggen; bijdragen 
tot het beheren en onderhouden van water-
wegen; rurale ondernemers ondersteunen; 
de landbouw op het platteland versterken 
en verbreden; toerisme en recreatie kansen 
geven; aandacht hebben voor kwetsbare 
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groepen en de leefbaarheid van de dorpen 
stimuleren.

De juiste methodiek?

De plattelandsgemeenten met de kleinste 
fiscale draagkracht in staat stellen om hun 
opdrachten beter te vervullen, dat is de 
duidelijke en algemeen gedeelde doelstel-
ling. Maar hanteert het Plattelandsfonds 
daar de juiste criteria en methodiek voor?

Om de eigen visie te verduidelijken en het 
herhaalde uitstel aan de kaak te stellen, 
diende Open Vld begin 2013 een concept-
nota voor nieuwe regelgeving over een 
Plattelandsfonds in. De partij diende de 
hoofdlijnen van deze nota ook in als amen-
dementen op het ontwerp van decreet, 
maar ze werden niet goedgekeurd.

CD&V, sp.a en N-VA wezen op de weten-
schappelijke onderbouw van het fonds, al 
erkenden ze dat criteria opstellen steeds 
een evenwichtsoefening is en dat kritiek 
altijd mogelijk is.

Het ontwerp van decreet vertrekt – zoals 
in het regeerakkoord staat – van een 
projectmatig fonds, wat impliceert dat 
gemeenten een projectvoorstel moeten 
indienen. Open Vld en Vlaams Belang 
zagen liever een structurele ondersteuning 
van de plattelandsgemeenten met een vast 
bedrag. Bovendien zorgt het opstellen van 
een dossier steeds voor een bijkomende 
administratieve inspanning. Ook CD&V en 
N-VA vroegen om de procedure zo beperkt 
mogelijk te houden.

Groen merkte op dat de kwaliteitsbewaking 
van de projecten onbestaande zou zijn. De 
partij was vooral ook mistevreden over het 
feit dat het trekkingsrecht gebaseerd wordt 
op het aantal kilometer verharde wegen 
en verwees naar het advies van de Raad 
van State. Aangezien een van de negen 
doelstellingen het onderhoud van een func-
tioneel wegennet is, bestaat bij deze fractie 
de vrees dat de middelen vooral zullen 

worden ingezet voor de verharding van 
plattelandswegen.
Zowel in de commissie als de plenaire ver-
gadering werd het ontwerp van decreet 
goedgekeurd door de meerderheid. De 
oppositie onthield zich.

En de centen?

Het decreet regelt de verdeling van de mid-
delen van het Plattelandsfonds, maar die 
moeten natuurlijk eerst in de begroting 
worden ingeschreven. Het opzet was steeds 
om 8 miljoen euro uit te trekken voor het 
fonds, om zo vijftig gemeenten een trek-
kingsrecht te geven. Bij de aanpassing van 
de begroting 2013 bleek echter dat slechts 
6 miljoen euro werd ingeschreven, goed 
voor de ondersteuning van 37 gemeenten. 
Dat zorgde voor afkeurende reacties bij de 
oppositiefracties, maar ook de meerderheid 
vroeg om een financieel groeitraject voor 
het fonds.

Twee dagen na de goedkeuring van het 
decreet in de plenaire zitting van 29 mei 
diende de Vlaamse Regering nog een 
amendement in op de begrotingsaan-
passing, waardoor het budget voor het 
Plattelandsfonds in 2013 op 8 miljoen euro 
werd gebracht. Naast de verontwaardi-
ging over het feit dat het parlement bij de 
bespreking van het decreet door de rege-
ring in het ongewisse was gelaten over 
die budgettaire plannen, was er toch ook 
tevredenheid over het feit dat nu effec-
tief vijftig gemeenten projecten kunnen 
indienen.

Nog werk aan de winkel

Er moet niet alleen snel geëvalueerd 
worden, zoals sp.a en Groen vroegen, of 
het fonds de vooropgestelde doelstellin-
gen haalt. Alle fracties zijn van mening dat 
het Plattelandsfonds belangrijk is, maar 
geen structurele oplossing betekent voor 
de financiële situatie van de plattelands-
gemeenten. Een algehele herziening van 
de financiering van steden en gemeenten 
dringt zich daarom op, maar dat zal werk 
zijn voor de volgende legislatuur.

‘Het Plattelandsfonds moet 
op projectbasis bijkomende 
middelen genereren, zodat 
[plattelands]gemeenten hun 
taken kunnen blijven vervullen.’
‘ Een algehele herziening van 
de financiering van steden en 
gemeenten dringt zich op…’
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Eindelijk een  decreet over het onroerend 
erfgoed

In het regeerakkoord 2009-2014 enga-
geerde de Vlaamse Regering zich ertoe 
om ‘een nieuw decreet onroerend erf-
goed te maken waarin het Verdrag van 
Malta volledig tot zijn recht komt en de 
versnippering binnen het domein onroe-
rend erfgoed radicaal tegengegaan wordt’. 
Dit heeft er uiteindelijk – na een lange 
voorbereidingstijd – toe geleid dat de 
plenaire vergadering op 3 juli 2013 het 
Onroerenderfgoeddecreet goedkeurde.
 
In het zittingsjaar 2010-2011 maakten 
het parlement en de regering al werk van 
twee conceptnota’s over dit onderwerp. 
Het Vlaams Parlement organiseerde daar 
hoorzittingen over en keurde op 25 mei 
2011 een voorstel van resolutie goed met 
een twintigtal punten die volgens het par-
lement in het decreet moesten komen. Na 
een ruime consultatieronde, een rondetafel 
en talrijke overlegmomenten keurde de 
Vlaamse Regering het ontwerp van decreet 
op 25 januari 2013 definitief goed. Minister 
Geert Bourgeois zorgde voor een concept-
nota over het uitvoeringsbesluit bij het 
decreet.

Waarom een nieuw decreet?

De bestaande regelgeving was onover-
zichtelijk en onduidelijk. Het nieuwe 
decreet vervangt drie decreten: dat over 
de bescherming van monumenten en 
stads- en dorpsgezichten, dat over de 
landschapszorg en dat over de bescher-
ming van het archeologische patrimonium. 
Het streeft naar een geïntegreerde en 
eigentijdse benadering van onroerenderf-
goedzorg en beoogt een betere integratie 
van het onroerend erfgoed in de processen 
van ruimtelijke ordening, natuur, bos en 
milieu.

Het nieuwe decreet implementeert ook het 
Verdrag van Malta, dat richtlijnen oplegt op 
het vlak van archeologie. Het voert tevens 
de principes van het witboek Interne 
Staatshervorming uit, dat koos voor twee 
bestuursniveaus inzake onroerend erfgoed: 
de Vlaamse overheid en de gemeenten. 
De zogenaamde ‘koppelsubsidies’ worden 
afgeschaft en de regionale landschappen 
vallen voor erkenning, subsidiëring en 
opvolging voortaan onder de bevoegdheid 
van de provincies.

Er komt zo één decreet met procedures 
en termijnen. De gemeenten kunnen een 
grotere rol spelen door de erkenning als 
onroerenderfgoedgemeente. Er komt een 
openbaar onderzoek bij de vaststelling van 
de inventarissen van onroerend erfgoed. 
Voorts komen er duidelijke bepalingen voor 
de preventieve archeologie en wordt het 
handhavingsinstrumentarium uitgebreid en 
gemoderniseerd.

Verdeelde meningen

Uit de hoofzittingen die de commissie voor 
Onroerend Erfgoed organiseerde in maart 
2013, bleek dat de meningen over het 
werkstuk van de regering verdeeld waren. 
Sommige commissieleden spraken van 
een gemiste kans en raadden de minis-
ter aan opnieuw te beginnen van een wit 
blad. Het ontwerp van decreet was volgens 
hen onevenwichtig: de hoofdstukken over 
archeologie en handhaving waren goed 
uitgewerkt, de andere gaven een te grote 
delegatie aan de Vlaamse Regering. De 
integratie werd onvoldoende doorgetrokken 
en er was kritiek op de onduidelijke finan-
ciering en de te strenge omzetting van het 
Verdrag van Malta. Het maatschappelijke 
draagvlak voor dit decreet zou bovendien 
ontbreken.

De minister argumenteerde dat de rechts-
zekerheid vraagt dat bepaalde zaken 
gedetailleerd worden geregeld, terwijl 
andere aspecten omwille van de flexibili-
teit beter in een uitvoeringsbesluit worden 
uitgewerkt. Archeologie is een specifieke 
materie en die regelgeving is nieuw, wat de 
focus erop verklaart. Handhaving gaat dan 
weer over procedures en sancties, en dus 
over de rechtsbescherming van de burger, 
dus is een goede uitwerking noodzakelijk. 
De minister wees op de integratie op het 
vlak van de digitale ontsluiting en de proce-
dure voor vaststelling van de inventarissen. 
Instrumenten als het onroerenderf-
goedrichtplan bieden mogelijkheden tot 
integratie met onder meer het beleidsveld 
Ruimtelijke Ordening. Een groot draagvlak 
voor de zorg voor het onroerend erfgoed is 
ook voor de minister belangrijk, maar kan 
niet via een decreet worden geregeld. De 
nieuwe erfgoedorganisatie Herita zal daar 
initiatieven voor nemen.
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Enkele belangrijke 
amendementen

De behandeling in commissie zorgde 
nog voor enkele belangrijke wijzi-
gingen. Zo keurde de commissie 
het amendement goed waardoor de 
eigenaar van een monument gehoord 
kan worden door het agentschap 
wanneer hij kennisneemt van een 
voorlopig beschermingsbesluit. Het 
meerderheidsamendement dat de 
premiepercentages van het Vlaamse 
Gewest voor werkzaamheden aan of 
in beschermd bouwkundig erfgoed 
inschreef, kreeg veel steun. De com-
missie gaf zo het duidelijke signaal 
dat ze veel belang hecht aan het 
behoud van de premies, al heeft 
dat budgettaire consequenties. Een 
ander amendement bepaalde dat er 
meer dan één archeologisch solidari-
teitsfonds kan worden opgericht. Dit 
maakt maatwerk voor de verschil-
lende sectoren mogelijk.

‘Het nieuwe decreet […] streeft 
naar een geïntegreerde en 
eigentijdse benadering van 
onroerenderfgoedzorg en 
beoogt een betere integratie 
van het onroerend erfgoed in 
de processen van ruimtelijke 
ordening, natuur, bos en milieu.’



58

Jaarverslag 2012 – 2013

Een van de twee  
doventolken van 
Vlaams volksverte-
genwoordiger Helga 
Stevens aan het 
werk in de plenaire 
vergadering.
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Naar een nieuw financieringssysteem voor 
personen met een handicap 

Met de conceptnota ‘Persoonsvolgende 
financiering voor personen met een han-
dicap’ bereidt de Vlaamse Regering de 
decretale basis voor van een nieuw finan-
cieringssysteem dat personen met een 
handicap vraaggestuurde zorg, dito onder-
steuning en zorggarantie moet bieden. 
Bedoeling is om het recht te creëren op een 
basisondersteuningsbudget én de groei van 
het ondersteuningsaanbod voor personen 
met een handicap decretaal vast te leggen.

Contra …

Tijdens de gedachtewisseling over deze 
conceptnota omschreef de Open Vld de 
nota als vaag en algemeen, vooral door het 
ontbreken van cijfers. En waarom werd de 
uitvoering van de persoonsvolgende finan-
ciering doorgeschoven naar de volgende 
regeerperiode? De minister verduidelijkte 
dat een conceptnota decretale bepalin-
gen voorbereidt, maar er onmogelijk op 
vooruit kan lopen. Het was zijn bedoeling 
dat de volgende Vlaamse meerderheid het 
debat over de sector van personen met 
een handicap zou voeren op basis van 
een systeemwijziging die nog tijdens deze 
regeerperiode was gerealiseerd.

Persoonsvolgende financiering was vol-
gens Open Vld overigens geen nieuw 
concept. De regering had precies daarom 
moeten voortbouwen op de ervaringen 
uit het experiment met het persoonsge-
bonden budget. De partij hekelde ook het 
gebrek aan duidelijkheid over het budget-
taire kader. Veel gebruikers vragen geen 
budget, maar professionele ondersteuning. 
Tal van randvoorwaarden zijn daar niet 
voor vervuld: de reguliere diensten zijn er 
niet voor uitgerust, mantelzorgers kunnen 
op onvoldoende steun rekenen en het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap is niet in staat om het nieuwe 
financieringssysteem door te voeren.

Groen was het dan weer oneens met 
de wijze waarop de conceptnota was 
geschreven, in besloten kring. Dat sprak 
de minister met klem tegen: er was gere-
geld overleg geweest met het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een 
Handicap, en met de gebruikers. Het was 
voor Groen ook onduidelijk hoe een basis-
ondersteuningsbudget de zorggarantie zou 

bewerkstelligen. Dat budget zou gewoon 
beschouwd worden als een extra inkomen, 
en niet noodzakelijk gebruikt worden om 
de ondersteuningsnood te lenigen. Doordat 
het experiment met de persoonsgebonden 
financiering nooit tot wasdom was geko-
men en er bijgevolg amper conclusies uit te 
trekken waren, bleef de persoonsvolgende 
financiering volgens Groen een lege doos.

… en pro

Voor de meerderheid stond het vast dat 
persoonsvolgende financiering het leven 
van personen met een handicap wezenlijk 
zou verbeteren. Zij krijgen zo het vertrou-
wen om hun budget naar believen in te 
zetten en kunnen er bijvoorbeeld zelf hun 
mantelzorg mee organiseren. Het nieuwe 
systeem zou beoordeeld moeten worden 
als het eenmaal uitgevoerd was. Het ging 
immers om een ingrijpende verandering: 
waar nu voorzieningen en instellingen 
gesubsidieerd worden, zullen met het 
nieuwe systeem voortaan de personen met 
een handicap zelf een toelage ontvangen.

De conceptnota stippelt enkel de weg uit 
die alle betrokkenen samen moeten afleg-
gen. De uitdagingen waarvoor de sector 
van personen met een handicap staat, 
zijn niet op te lossen met alleen maar 
meer financiële middelen. Personen met 
een handicap hebben niet alleen recht op 
een budget, er moet tegelijk geïnvesteerd 
worden in meer en een betere ondersteu-
ning. Daarnaast dragen tal van andere 
beleidsdomeinen een deel van de verant-
woordelijkheid. Een kind met een handicap 
moet terecht kunnen in een algemene 
kinderopvangvoorziening. Tieners met een 
handicap moeten in een gewone school 
les kunnen volgen. En voor de groep van 
personen met een handicap die niet in een 
reguliere school of werkomgeving terecht-
kunnen, is aangepaste dagbesteding nodig.

‘De uitdagingen waarvoor de 
sector van personen met een 
handicap staat, zijn niet op te 
lossen met alleen maar meer 
financiële middelen.’
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Naar een Vlaamse islam?

De islam is sinds 1974 een erkende ere-
dienst in België. De migranten uit vooral 
Marokko en Turkije die vanaf de jaren 1960 
naar Vlaanderen kwamen op zoek naar een 
beter leven, brachten ook hun godsdienst 
mee. De plaats van deze wereldgods-
dienst in een geseculariseerde westerse 
samenleving blijft tot vandaag onderwerp 
van debat, ook in het Vlaams Parlement. 
Het wereldwijde islamitische reveil en de 
opkomst van internationale radicale stro-
mingen sinds de Iraanse revolutie van 
1979 en de aanslagen van 9/11, hebben de 
debatten sterk beïnvloed.

Hoewel de migratie naar België en 
Vlaanderen met het wegvallen van de 
grenzen en de toegenomen mobiliteit zich 
al lang niet meer beperkt tot mensen met 
een islamachtergrond, gaat het in het 
integratiedebat toch dikwijls over hen. Uit 
talrijke studies en onderzoeken blijkt tel-
kens weer dat de maatschappelijke positie 
en integratie van veel nieuwkomers en hun 
nakomelingen in Vlaanderen problematisch 
blijft. De politieke standpunten die ter zake 
worden ingenomen, verschillen scherp 
naargelang van de ideologische overtuiging 
van de partij. Wat is de rol en invloed van 
religie in het integratieproces? Kan er in 
Vlaanderen een aan de Europese gesecula-
riseerde samenleving aangepaste vorm van 
islam tot stand komen en hoe?

De hoofddoek: een geladen onderwerp

De discussie over het dragen van de 
hoofddoek door islamitische vrouwen is uit-
gegroeid tot een geladen symbooldossier: 
teken van ongelijkheid tussen vrouwen en 
mannen of van geloofsijver voor de enen, 
uiting van de vrijheid van godsdienst of van 
diversiteit voor de anderen. Belangrijke 
maatschappelijke principes als religieuze 
verdraagzaamheid, gendergelijkheid en 
scheiding van Kerk en staat komen aan bod 
in dit debat.

Dit debat werd ook meer dan eens gevoerd 
in het Vlaams Parlement, zowel in discus-
sies over de neutraliteit van ambtenaren (al 
dan niet in loketfuncties) als in die over het 
dragen van de hoofddoek in het gemeen-
schapsonderwijs. Minister van Inburgering 
Bourgeois moest in de plenaire vergadering 
verschillende malen antwoorden op actuele 
vragen over de neutraliteit van loketamb-
tenaren, onder meer naar aanleiding van 
de opheffing van het hoofddoekenver-
bod in Gent. Hij verwees telkens naar de 
bestaande regelgeving en de gemeente-
lijke autonomie. De minister werd daarbij 
geconfronteerd met het gewijzigde stand-
punt van zijn partij ter zake.

Vlaamse strijders in Syrië

De opmars van extreme bewegingen 
binnen de islam, zoals het salafisme, laat 
zich ook in Vlaanderen voelen. Dat bleek 
zeer duidelijk toen tientallen in Vlaanderen 
geboren en opgegroeide jongeren naar 
Syrië vertrokken om er aan de zijde van 
jihadistische groeperingen te gaan vech-
ten tegen het Assad-regime. Dat zoveel 
Vlaamse jongeren (onder wie ook nieuwe 
bekeerlingen) zich lieten ronselen voor het 
internationale jihadisme, zorgde voor grote 
ophef in de media en bij de publieke opinie.
 

De plenaire vergadering hield op 17 april 
2013 een actualiteitsdebat over de vraag 
wat de Vlaamse overheid binnen haar 
bevoegdheden onderwijs, jeugdhulp en 
werk kon doen om dit fenomeen te stop-
pen. Minister Bourgeois, bevoegd voor 
lokale besturen en inburgering, werd in de 
commissie ook meermaals ondervraagd 
over het oprukkende salafisme en wat 
ertegen kan worden ondernomen via de 
erkenning en subsidiëring van moskeeën en 
de controle op wat daar gepredikt wordt. 
Naar aanleiding van een rapport van de 

‘De discussie over het dragen van 
de hoofddoek door islamitische 
vrouwen is uitgegroeid tot een 
geladen symbooldossier’

‘Dat het onderwijs in het 
integratieproces en in het 
tegengaan van extremistische 
tendensen een sleutelrol moet 
spelen, is voor de meeste fracties 
een uitgemaakte zaak.’
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Staatsveiligheid kondigde de minister aan 
dat hij de procedure voor de intrekking 
van de erkenning van twee moskeeën zou 
starten.

Allochtone jeugdbewegingen en 
concentratiescholen

Toen bekend raakte dat in Borgerhout 
een eerste allochtone jeugdbeweging zou 
worden opgericht en dat die zou worden 
gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, 
werd minister van Jeugd Smet hierover 
ondervraagd. Zou dit soort van initiatie-
ven niet leiden tot een gesegregeerde 
samenleving en contraproductief zijn voor 
het integratieproces? Als minister van 
Onderwijs werd hij in de plenaire verga-
dering ook ondervraagd over de sluiting 
van de concentratieschool De Blokkendoos 
in Antwerpen na fanatiek-religieus geïn-
spireerd straatprotest tegen vermeend 
seksueel misbruik van kinderen.

Een grote rol voor het onderwijs

Dat het onderwijs in het integratieproces 
en in het tegengaan van extremistische 
tendensen een sleutelrol moet spelen, is 
voor de meeste fracties een uitgemaakte 
zaak. Minister van Onderwijs Pascal 
Smet moest herhaaldelijk antwoorden 
op vragen over de opleiding van imams 
en islamleerkrachten in eigen land, de 
kwaliteit van het islamonderricht in de 
Vlaamse scholen en het uitblijven van de 
oprichting van een richting Islamitische 
Godsdienstwetenschappen aan de Vlaamse 
universiteiten.

Het parlement nam daarom op 5 juli 2012 
een resolutie aan waarin het de Vlaamse 
Regering opriep om in overleg met de 
Moslimexecutieve een universitaire oplei-
ding Islamitische Godsdienstwetenschappen 
op te richten en de inspanningen voort te 
zetten om in Vlaanderen een professionele 
opleiding voor imams te realiseren. De 
parlementsleden maakten van hun contro-
lerecht gebruik om de uitvoering van die 
resolutie geregeld op te volgen.
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De zesde staatshervorming krijgt vorm

In de zomer van 2012 werd het arrondis-
sement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) 
gesplitst. Dat was het gevolg van het 
Vlinderakkoord over de zesde staatsher-
vorming uit 2011. Dat akkoord bepaalde 
ook dat een aantal federale bevoegdheden 
naar de deelstaten zouden worden over-
geheveld en dat de Financieringswet, die 
de geldstromen binnen België regelt, zou 
worden herzien. Maar wanneer en hoe zou 
dat gebeuren? En hoe stond het intus-
sen met de zogenaamde usurperende 
bevoegdheden, die eigenlijk de deelstaten 
toekwamen, maar waarvoor de federale 
overheid nog steeds uitgaven verrichtte? 

‘Waar blijft het groenboek?’

Bij de start van het parlementaire jaar, 
in september 2012, kondigde minister-
president Kris Peeters een groenboek 
aan om de overheveling van de nieuwe 
bevoegdheden praktisch voor te bereiden. 
Maar zonder de nodige informatie van 
de federale overheid kon zijn administra-
tie daar moeilijk aan beginnen, zei hij. 
Parlementsvoorzitter Jan Peumans drong 
er in elk geval op aan zijn assemblee daar 
zo snel mogelijk bij te betrekken, het liefst 
door middel van een opvolgingscommissie 
voor Staatshervorming. 

Pas eind januari 2013 kwamen minister-
president Peeters en federaal premier Elio 
Di Rupo overeen dat een voorhoede van 
federale ambtenaren naar de deelstaten 
zou overkomen om hen te helpen bij de 
voorbereiding van de staatshervorming. 
Wegens gebrek aan duidelijke informatie 
stelde het Vlaams Parlement de oprichting 
van een commissie ad hoc uit. Maar intus-
sen nam bij de oppositie het ongeduld wel 
toe. Peeters bleef erbij dat de staatshervor-
ming voor de zomer zou worden afgerond, 
maar was die timing nog wel realistisch? 
Het zinde de oppositie ook niet dat de 
Vlaamse Regering nog geen uitspraken 
wou doen over hoe ze die nieuwe bevoegd-
heden, bijvoorbeeld inzake kinderbijslag, 
concreet wou invullen. 

‘Geen financiële reserves’

De grootste ongerustheid betrof nog 
de financiën. Tegen 2015 moeten alle 
overheden in België een evenwichtige 

begroting hebben, zo bepaalt het Europese 
Stabiliteitspact. En het zag ernaar uit dat 
alle deelstaten zouden moeten bijdragen 
aan de saneringsinspanning, doordat niet al 
het geld dat bij hun nieuwe bevoegdheden 
hoorde, mee zou worden overgeheveld. 
De Vlaamse Regering legde het parlement 
dan wel een begroting in evenwicht voor, 
maar daarin had ze in geen enkele reserve 
voorzien, niet voor de komende staatsher-
vorming en ook niet voor de usurperende 
bevoegdheden, zo luidde de kritiek van 
vooral LDD en Open Vld. 

Quid N-VA?

De oppositie ontwaarde bovendien een 
gebrek aan cohesie binnen de Vlaamse 
Regering. Ze wees herhaaldelijk op de 
‘spagaat van N-VA’, die federaal in de 
oppositie zat en in de Kamer en op lokaal 
niveau het Vlinderakkoord aanviel, maar 
het als Vlaamse regeringspartij wel mee 
zou moeten uitvoeren. Begin maart haalde 
N-VA-voorzitter Bart De Wever in de krant 
La Libre Belgique fors uit naar de zesde 
staatshervorming. Amper veertien dagen 
nadien stelde Vlaams N-VA-minister Geert 
Bourgeois in De Standaard dat ook hij er 
niet echt in geloofde. 

In het Vlaams Parlement minimaliseerde 
Bourgeois de heisa over zijn uitspraken: 
hij zei louter als partijpoliticus en niet als 
lid van de Vlaamse Regering te hebben 
gesproken. De N-VA-fractie bevestigde de 
staatshervorming loyaal te zullen uitvoeren. 
Tegelijkertijd maakte ze wel duidelijk dat 
de nieuwe bevoegdheden voor haar onvol-
doende waren en dat ze het moeilijk had 
met de vaagheid inzake timing en budget. 

Ook voor CD&V was de zesde staatsher-
vorming ‘geen eindpunt’. Toch stak vooral 
CD&V’er Eric Van Rompuy zijn wrevel over 

‘De staatshervorming zou op 1 
juli 2014 in werking treden, kort 
na de verkiezingen. De eigen 
middelen van de deelstaten 
zouden met meer dan 40 procent 
toenemen.’
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de houding van N-VA niet onder stoelen of 
banken. Eerder al had hij in de commis-
sie voor Brussel een regelrechte aanval 
op zijn coalitiepartner gelanceerd over de 
kwestie van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Gemeenschap.

Een extra budgettaire inspanning

Bleef de vraag wat de usurperende 
bevoegdheden de deelstaten zouden gaan 
kosten. In de federale begroting voor 2013, 
die pas in februari was goedgekeurd, werd 
het afstoten ervan ingeschreven als een 
besparing van 300 miljoen euro. Pas op 
19 april nodigde de premier de ministers-
presidenten van de deelstaten voor overleg 
daarover uit, maar ze bereikten geen 
akkoord. 

Week na week volgden er in het Vlaams 
Parlement vragen, vooral van Vlaams 
Belang, over hoeveel Vlaanderen zou 
moeten bijdragen om de Belgische staats-
financiën te saneren. N-VA liet alvast 
weten dat de regering-Di Rupo haar begro-
tingsproblemen niet op Vlaanderen moest 
afwentelen. Bij haar eigen begrotingscon-
trole legde de Vlaamse Regering een buffer 
van 150 miljoen euro betaalkredieten aan. 
Maar de federale minister van Financiën, 
Koen Geens, suggereerde begin mei dat 
een grotere Vlaamse inspanning nodig 
was. En dat, zo klaagde Open Vld aan, op 
een ogenblik dat ook de Vlaamse steden 
en gemeenten met geldnood kampen. 
LDD vond de Vlaamse Regering te passief. 
Waarom drong ze niet meer op overleg 
aan? Vlaanderen had immers zelf alle 
belang bij een snelle beslissing. 

Loonkosten

In juni 2013 bracht minister-president 
Peeters nog een bijkomend element in de 
discussie in. Toen buitenlandse bedrijven 
op de valreep beslisten hun distributie-
centra niet in Limburg te vestigen maar 
net over de grens in Nederland, werd het 
meer dan ooit duidelijk dat de hoge loon-
kosten de Vlaamse en Belgische economie 
parten speelden. Peeters toonde zich 
bereid bij te dragen aan de vermindering 
daarvan, maar de oppositie wou meteen 
weten of hij daarbij wel door al zijn rege-
ringspartners werd gesteund. De N-VA 
vond het alvast vreemd dat het initiatief 

van de Vlaamse Regering moest komen, 
terwijl loonkosten een exclusief federale 
bevoegdheid zijn. De partij vreesde dat de 
zaak zou blijven steken in werkgroepen. 
Dat was ook de vrees van Open Vld, die 
er zich overigens, samen met Groen, over 
verheugde dat er eindelijk sprake was van 
‘samenwerkingsfederalisme’. 

Een doorbraak

Op de vooravond van 11 juli kon premier 
Di Rupo eindelijk een akkoord met de deel-
staten voorstellen. De staatshervorming 
zou op 1 juli 2014 in werking treden, kort 
na de verkiezingen. De eigen middelen van 
de deelstaten zouden met meer dan 40 
procent toenemen. Het zwaartepunt van 
het beleid verschoof daarmee definitief 
naar de deelstaten, stelden minister-
president Peeters en de regeringspartijen 
in het Vlaams Parlement. Maar de oppo-
sitie hamerde vooral op de zware kosten 
voor Vlaanderen. De bijhorende midde-
len werden niet volledig overgeheveld en 
daarbovenop zouden de deelstaten, door 
de nieuwe Financieringswet, tussen 2014 
en 2016 2,5 miljard euro bijdragen aan 
de sanering van de federale openbare 
financiën. In ruil daarvoor zou de Federale 
Regering in 2013 nog wel de usurperende 
bevoegdheden blijven betalen.

Op de 11 juliviering herhaalde parlements-
voorzitter Peumans zijn pleidooi voor de 
oprichting van een opvolgingscommis-
sie voor Staatshervorming in het Vlaams 
Parlement. Voor de zomer werkte de admi-
nistratie het groenboek af en net voor de 
opening van het zittingsjaar 2013-2014 
diende de regering het bij het Vlaams 
Parlement in. Het inhoudelijke debat over 
de uitvoering van de zesde staatshervor-
ming kon beginnen.‘…de oppositie hamerde vooral 

op de zware kosten voor 
Vlaanderen…’
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3 Pendelend tussen Parlement en 
Gemeentehuis

Op 14 oktober 2012 werden verkiezingen gehouden voor de gemeente- en provinciera-
den: een goede gelegenheid om een staalkaart van lokale politici-Vlaams parlementsleden 
te peilen naar hun ervaring over de combinatie van een lokaal met een Vlaams mandaat. 
Aangestuurd door vragen van Luk Van Looy (jurist) en Frank Ornelis (stafmedewerker 
secretariaat-generaal) komen zeven lokaal verankerde parlementsleden, die zich na een 
bewogen plenaire vergadering even vrij konden maken, aan het woord in een afwisselend 
gesprek over hun passies: politiek en politiek. 
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Ronde tafel:
Vlaamse volksvertegenwoordigers met een 
lokaal mandaat

Vaak wordt op lokaal niveau geklaagd 
over de tsunami van regels uit 
‘Brussel’. Het Vlaams Parlement is 
nochtans druk bevolkt met lokale 
mandatarissen. U bent als het ware 
zowel dader als slachtoffer van die 
reglementering. Hoe ervaart u die 
paradox?

Sas van Rouveroij: Als gewezen voor-
zitter van de raad van bestuur van de 
Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) heb ik daar inderdaad 

ervaring mee. In die periode was ik nog 
geen parlementslid, en verbaasde het mij 
hoeveel Vlaamse volksvertegenwoordigers 
ook een lokaal mandaat hebben. Ze zete-
len in de raad van bestuur van de VVSG, 
formuleren met luide trom het verzet 
tegen die regelnichten en jakobijnen van 
het Vlaams Parlement, terwijl ze er zelf in 
zetelen. Dat is een schizofrene toestand die 
ik altijd heb aangeklaagd en die ik alleen 
maar kan verklaren door de lijdzaamheid 
van parlementsleden ten overstaan van 
de uitvoerende machten, zeker als ze tot 
de meerderheid behoren. Het valt op dat 
vooral ministers het gevoel van toen ze 
schepen of burgemeester waren verliezen 
en vanuit hun nieuwe functie zich plots ont-
poppen tot regelnichten.

Peter Reekmans: Collega Rouveroij heeft 
een punt als hij zegt dat Vlaanderen nog 
altijd aan overreglementering lijdt. Deels 
heeft dat te maken met de profilerings-
drang van de parlementsleden in hun 
assemblee. Maar je kan ook duidelijk een 

onderscheid maken tussen de parlements-
leden die in hun gemeente in de oppositie 
zitten en de parlementsleden met een 
uitvoerend gemeentelijk mandaat. En dat 
fenomeen geldt over de partijgrenzen heen. 
Ik heb bijna achttien jaar oppositie gevoerd 
in mijn gemeente. Pas nu ik zelf mee 
deel uitmaak van het gemeentebestuur 
merk ik dat we in het Vlaams Parlement 
enorm bedreven zijn in het produceren 
van regelgeving en wetgeving. We zouden 
beter wat vaker regelgeving afschaffen of 
op zijn minst rekening houden met reeds 
bestaande regelgeving. Het gaat om het 
kwalitatieve werk dat in het parlement 
wordt gedaan. Ik begrijp dat gemeente-
bestuurders die geen voeling hebben met 
dit parlement, daar dikwijls – en terecht – 
aanstoot aan nemen. 

Martine Fournier: Bij de bespreking van 
een decreet wordt vaak onvoldoende reke-
ning gehouden met de praktijk. Wanneer je 
een reglement of decreet moet implemen-
teren in je stad of gemeente, merk je vaak 
dat er andere visies of beleidsdoelstellingen 
zijn. Soms botst dat.

Je zou verwachten dat u daar als 
lokale mandataris in het parlement 
rekening mee houdt. 

Martine Fournier: Elk praktijkgeval is 
anders. Het is ontzettend moeilijk om met 
één decreet goed te doen voor iedereen. 

Elisabeth Meuleman: Als lid van de 
oppositie bekijk ik dat met een andere 
bril. Ik ben het ermee eens dat we niet 
mogen overdrijven met regels en dat de 

Martine Fournier 
(CD&V, burgemees-
ter van Menen sinds 
2013, schepen van 
2007-2012)

Sas van Rouveroij 
(Open VLD, schepen 
van de stad Gent 
van 1989 tot 2009, 
nu gemeenteraadslid 
in Gent)
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gemeenten nood hebben aan een zekere 
standvastigheid, anders is het totaal niet 
meer werkbaar. Anderzijds geeft die regel-
geving mij vanuit de oppositie wel een 
houvast om in mijn gemeente bepaalde 
minimumeisen te stellen, of het nu gaat 
over de subsidievoorwaarden voor sport 
of over ecologisch beheer. Ik ben zeer blij 
dat er Vlaamse regelgeving is om op terug 
te vallen, voor mij is het alleszins vaak 
een zeer handig instrument om een beleid 
te eisen dat wat ambitieuzer is dan de 
minimumnormen. 

Els Robeyns: Er is een groot verschil 
tussen lokale bestuurders die een uit-
voerend mandaat hebben en zij die in de 
oppositie zitten. De vorige legislatuur zat 
ik in de oppositie en in die positie ben je je 
vaak niet bewust van de consequenties van 
goedbedoelde regelgeving op het lokale 
niveau. Sinds januari ben ik burgemeester, 
en mijn kijk daarop is sindsdien veranderd.

Jan Penris: Als lid van de districtsraad 
van Merksem zit ik op het laagste lokaal 
niveau. Vroeger werden wij op het districts-
niveau niet geconsulteerd door de hogere 
overheden. Ik ben blij dat ik dat niveau in 
het parlement heb kunnen brengen. In het 
Oosterweeldossier moesten bijvoorbeeld 
een aantal lokale afwikkelingen worden 
besproken die niet door de hogere overhe-
den werden besproken. Ik ben blij dat ik 
als parlementslid, vertegenwoordiger van 
mijn heel klein districtje, dat gegeven heb 
kunnen inbrengen. 

U raakt een interessant punt aan. In 
welke mate ga je als lokaal mandataris 
je eigen lokale belangen op dat hoger 
parlementair niveau verdedigen? Hoe 
maak je de afweging tussen lokale en 
algemene belangen?

Sas van Rouveroij: Op parlementair 
niveau is het risico om het lokaal belang 
te laten primeren op het algemeen belang 
niet zo groot. Ik vind het trouwens niet erg 

dat een parlementslid zijn eigen streek ver-
tegenwoordigt. De besluitvorming gebeurt 
namelijk door de hele plenaire vergade-
ring waardoor de impact van die lokale 
belangen uitgevaagd wordt. Op uitvoerend 
niveau is dat risico groter. Een minister 
kan wel zijn eigen regio bevoordelen. Ik 
zeg niet dat dat gebeurt, maar het risico 
bestaat wel.

Peter Reekmans: De kiezer die een stem 
uitbrengt voor een parlementskandidaat 
uit zijn eigen streek, mag toch verwach-
ten dat zodra die kandidaat verkozen is, 
hij zijn streek verdedigt in het parlement. 
In die zin is de invoering van de provinci-
ale kieskringen een slecht idee geweest. 
Vroeger vertegenwoordigde de volksver-
tegenwoordiger het volk van zijn eigen 
streek, nu moet die de hele provincie 
vertegenwoordigen.

Martine Fournier: Ik vind het wel een 
goede zaak dat de kieskringen samenvallen 
met de provincies. Als je in een systeem 
van arrondissementele verkiezingen in één 
arrondissement geen verkozene hebt, moet 
je afspreken wie zich met dat arrondisse-
ment gaat bezighouden. Nu zijn we gewoon 
allemaal verkozen voor de hele provincie. 

Kris Van Dijck: Ik geef toe dat er bij de 
invoering van de provinciale kieskringen 
in de provincie Antwerpen, met een grote 
metropool en een uitgestrekt buitengebied, 
de vrees bestond dat er geen kandidaten 
uit gebieden met kleinere electoraten, zoals 
de Kempen, zouden verkozen worden. 
Tot op heden is dit geen enkel probleem 
gebleken. Hoewel je als parlementslid 
steeds ingebed bent in een lokale gemeen-
schap, moeten je interesse en je politiek 
handelen die lokale belangen overstijgen. 
Zo heb ik in het verleden heel wat initiatie-
ven genomen en vragen gesteld over het 
onderwijs in Brussel. In die debatten was 
ik vaak de enige niet-Brusselaar die het 
woord nam. Je kunt dat dus overstijgen. 
Ik ben er een hevige pleitbezorger van dat 
lokale bestuurders ook in het parlement 
zetelen, maar dan niet om voor hun eigen 
stad of gemeente te rijden. Steden en 
gemeenten klagen nu over regulitis. Ik zeg 
u, als we morgen een parlement hebben 
zonder lokale bestuurders, dan denk ik dat 
steden en gemeenten nog veel meer dan 
nu het gelag zullen betalen van een aantal 
maatregelen.

Jan Penris: Ikzelf verdedig de belangen 
van mijn grote havenstad Antwerpen, maar 
tegelijkertijd ben ik een ‘maritimist’ die 
de belangen van de hele maritieme sector 
verdedigt. Dat overstijgt onze provincies en 
ook – althans dat hoop ik – onze partijen. 

Els Robeyns (sp.a, 
kersvers burge-
meester van het 
Limburgse Wellen 
sinds 2013)
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Als Zeebrugge of Gent een maritieme eis 
hebben, verdedigen we die mee vanuit 
Antwerpen. Vanuit de praktijk weet ik dat 
dat zo gebeurt.

Martine Fournier: In kleinere dossiers 
gaat de aandacht wel sneller naar de eigen 
provincie. Je wordt vaker aangesproken 
door mensen uit je eigen provincie en het 
is dan ook logisch dat je wat vaker dos-
siers uit de eigen provincie behartigt. Als 
volksvertegenwoordiger is het niettemin 
belangrijk om niet alleen bepaalde regio-
nale dossiers te behartigen, maar ook om 
je parlementaire werk open te trekken. Het 
is belangrijk om thema’s aan te kaarten 
die voor heel Vlaanderen gelden. Als je je 
als volksvertegenwoordiger alleen maar 
focust op je regionale dossiers, dan ben je 
niet goed bezig. Weten de mensen in uw 
gemeente dat u ook een parlementair man-
daat heeft. En zo ja, klampt men u aan om 
iets geregeld te krijgen op hoger niveau?

Kris Van Dijck: Ik word wel eens 
aangesproken door schoolbesturen die 
informeren naar renovatiedossiers en 
vragen of hun dossier niet kan worden 
versneld. Ik zeg hen dan altijd dat ze 
hun beurt moeten afwachten. Maar soms 
komen ze ook met ideeën waarmee je als 
parlementslid iets kan doen. Als je alleen 
volksvertegenwoordiger bent en je hebt 
geen lokale inbedding als burgemeester of 
schepen, weet ik niet of je diezelfde toe-
gankelijkheid hebt.

Wordt je als parlementslid sneller 
aangesproken wanneer je lokaal en/of 
in het parlement deel uitmaakt van de 
meerderheid ?

Sas van Rouveroij: Ik denk dat er vooral 
een verschil is tussen de parlementsleden 
met een lokaal uitvoerend mandaat en 
diegenen die alleen gemeenteraadslid zijn.
Als schepen of burgemeester sta je gewoon 
veel dichter bij de bevolking.

Martine Fournier: Datzelfde geldt 
voor ministers. In onze provincie (West-
Vlaanderen, n.v.d.r.) hebben we een 
minister van onze eigen partij. Dat maakt 
een groot verschil uit: mensen gaan sneller 
naar het kabinet zelf omdat er een minister 
is die aanspreekbaar is. 

Jan Penris: Ik zit al twintig jaar overal in 
de oppositie, en toch krijg ook ik heel veel 
mensen over de vloer. En daarbij spreekt 
men mij zowel over districtsproblemen aan 
als over dossiers die meer in de lijn van 
mijn parlementair werk liggen. Als voorzit-
ter van de commissie Wonen krijg ik veel 
mensen over de vloer die denken dat ik iets 

voor hen kan doen. Uiteraard verwijs ik die 
mensen dan door naar de administraties 
die daarvoor bevoegd zijn. 

Elisabeth Meuleman: In onze partij 
(Groen, n.v.d.r.) is de cumulatie van een 
lokaal bestuursmandaat met een zitje in 
het parlement niet toegestaan. Een man-
daat als gemeenteraadslid mag wel. Ik 
vind dat een goede opdeling. Ik vind het 
namelijk zeer nuttig om lokale voeling te 
hebben en dat te kunnen vertalen naar het 
parlement, zelfs in de oppositie. Ook vanuit 
gemeenten waar we wel in de meerderheid 
zitten, zoals Gent bijvoorbeeld, houden we 
voeling met de belangen van het lokale 
niveau. Het voordeel daarbij is dat er voor 
mij nooit rechtstreeks lokale belangen 
spelen. Dat laat me makkelijker toe om te 
beoordelen of de aangehaalde problematiek 
relevant is voor heel Vlaanderen. 

Els Robeyns: Ik denk ook dat er een ver-
schil is tussen een kleine gemeente en 
een grote stad. Ik kom uit een heel kleine 
gemeente waar je sowieso dicht bij de 
mensen staat en heel direct aanspreek-
baar bent, ook als je in de oppositie zit. In 
een kleine gemeente heb je anderzijds het 
nadeel dat je administratief minder goed 
omkaderd bent. Je moet bijna dag en nacht 
zelf de kar trekken. 

Hebt u ervaren dat uw parlementaire 
zetel u ook extra gewicht heeft 
gegeven in de lokale politiek ?

Kris Van Dijck: Als parlementslid maak 
je deel uit van een politieke beweging. 
Dat mandaat brengt heel wat verplich-
tingen met zich mee, ook op lokaal en 
provinciaal niveau. Je wordt verwacht op 
afdelingsvergaderingen en uitgenodigd 
om spreekbeurten te geven en standpun-
ten toe te lichten. Van een parlementslid 
verwachten de militanten en de lokale 
bestuursleden veel return. Het zijn ten-
slotte zij die tijdens de verkiezingen mee 
campagne voor je voeren. 

Elisabeth 
Meuleman (Groen, 
gemeenteraadslid in 
Oudenaarde sinds 
2007)
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Sas van Rouveroij: Naar mijn ervaring 
heb je in mijn partij als parlementslid net 
iets meer in de pap te brokken. De vraag 
is alleen: wat is de oorzaak en wat is het 
gevolg? Bij ons word je meestal pas par-
lementslid als je al belangrijk bent. Zelf 
heb ik daar een uitgesproken mening over: 
je moet lokaal starten. Daar leer je het 
klappen van de zweep. Daar leer je wat 
participatieve democratie is. In een parle-
ment leer je dat niet of onvoldoende. Als 
je op lokaal niveau de band met de reali-
teit verliest, zullen de burgers of de lokale 
bedrijven er wel voor zorgen dat je bij de 
les blijft. In het parlement kan nog de illu-
sie van de ivoren toren heersen. Op lokaal 
niveau wordt dat onmiddellijk afgestraft. 

Els Robeyns: Ik ben in het parlement 
begonnen zonder een lokaal verleden. 
Ik ben zelfs nooit opgekomen in lokale 
verkiezingen. Ik denk dat ik op dat vlak 
inderdaad een uitzondering ben.

Peter Reekmans: In mijn gemeente 
Glabbeek heb ik een eigen partij, zonder 
een partijstempel te hebben. Ik wil in mijn 
eigen gemeente geen kleur hebben. En dat 
lukt heel goed. Op gemeentelijk niveau wil 
ik bezig zijn met gemeentelijke belangen. 
Iedereen weet dat ik daarbuiten een heel 
duidelijke partijprofilering heb.

Martine Fournier: Als lokaal mandataris, 
zeker als schepen of burgemeester, kan 
je inderdaad veel meer dan op parlemen-
tair niveau, de partijgrens overschrijden. 
Je bent er voor de hele bevolking, zowel 
voor de kansarmen als voor de industri-
elen. Als parlementslid vertegenwoordig 
je heel duidelijk je partij en verdedig 
je veel nadrukkelijker de partijpolitieke 
standpunten. 

Jan Penris: Ik ben het daar niet volle-
dig mee eens. Geen enkele politicus gaat 
zuiver voor de partijstandpunten. Ieder van 
ons heeft een achtergrond die veel breder 
is, bij mij is dat de Vlaamse beweging. Die 

achtergrond proberen wij in het Vlaams 
Parlement te verdedigen. Dat is uiteindelijk 
onze opdracht.

Kris Van Dijck: Vanuit een interesse 
in nationale politiek heb ik mij op lokaal 
niveau geëngageerd in een partij. Al op 
jonge leeftijd werd ik schepen en vervol-
gens burgemeester. Daardoor heb ik de 
kans gekregen om in 1995, bij de eerste 
rechtstreekse verkiezing van dit parlement, 
de lijst te trekken. Mocht ik toen geen 
burgemeester zijn geweest, had onze toen-
malige voorzitter waarschijnlijk niet aan mij 
gedacht. 

Peter Reekmans: Velen worden pas parle-
mentslid na eerst schepen of burgemeester 
te zijn geweest. Dat lijkt me de juiste 
volgorde. Toch gebeurt vaak het tegenover-
gestelde, kijk maar naar wie er allemaal als 
opvolger in het parlement komt. De rege-
ling van opvolgers zou veel rechtvaardiger 
zijn zonder aparte opvolgerslijsten. Op die 
manier komen de kandidaten die ook lokaal 
sterk staan sneller aan de bak. Nu bepaalt 
vooral de partijleiding wie opvolger wordt.

De slotvraag sluit aan bij de warme 
woorden die over de eigen gemeente 
worden uitgesproken. Stel nu eens dat 
beide mandaten onverenigbaar zouden 
zijn en u moet kiezen, voor welk 
mandaat zou u kiezen?

Peter Reekmans: Het burgemeester-
schap is het mooiste mandaat dat je kunt 
krijgen van je kiezers. Maar tegelijkertijd 
een onderschat beroep, als je bijvoorbeeld 
ziet hoeveel tijd je in het mandaat van 
burgemeester of schepen moet stoppen, 
zeker in vergelijking met een parlementair 
mandaat. 

Martine Fournier: Ook voor mij is burge-
meester zijn de job van mijn leven. Ik zou 
geen andere job willen. Er is een immens 
verschil tussen de waardering die je krijgt 
als volksvertegenwoordiger en de waarde-
ring als burgemeester. 

Peter Reekmans 
(LDD, voorzitter van 
de gemeenteraad en 
eerste schepen van 
Glabbeek in Vlaams-
Brabant voor zijn 
eigen Dorpspartij)

Kris Van Dijck 
(N-VA, burgemees-
ter van Dessel van 
1995-2000 en van 
2007 tot nu)
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maar als ik op dit moment echt zou moeten 
kiezen, zou ik voor het Vlaams Parlement 
gaan. Ik zit hier al sinds 1995 en ik ben 
emotioneel gebonden aan dit parlement. 
Ik was bij de laatste verkiezingen als 
lijstduwer rechtstreeks verkozen voor de 
Kamer, maar ik heb er geen twee secon-
den over nagedacht om dat mandaat op te 
nemen. Op mijn bureau hangt nog de affi-
che ‘Vlaams Parlement nu!’. Dit parlement 
is een heel belangrijke emanatie van de 
Vlaamse Beweging. En het heeft ook een 
grote toekomst. 

Els Robeyns: Ik kan dat alleen maar 
bevestigen. Ik ben nog maar zes maan-
den burgemeester, maar de betrokkenheid 
met de mensen van je gemeente is zoveel 
groter. Je kunt zoveel concrete dingen doen 
op het terrein. Het parlementaire werk is 
veel abstracter, hoezeer je ook probeert om 
andere dingen aan te brengen. Mocht men 
mij dwingen dan zou ik kiezen voor het 
mandaat van burgemeester.

Elisabeth Meuleman: Ik heb geen erva-
ring als schepen of burgemeester, alleen 
als gemeenteraadslid. Ik doe mijn job als 
parlementslid ontzettend graag. Als ik 
tussen beide moet kiezen, dan kies ik voor 
het parlement. Mocht ik ervaring hebben 
met een uitvoerend mandaat, zou ik mis-
schien anders spreken. Dan kun je dingen 
veranderen. In het parlement kan ik dingen 
op de agenda plaatsen, heb ik gevoel dat 
ik kan wegen, zelfs vanuit de oppositie. Je 
kunt de koers van de tanker traag bijstu-
ren. Maar als burgemeester zit je wel aan 
het stuur van de tanker.

Jan Penris: Ik zit ook graag in het Vlaams 
Parlement. Maar indien men mij ooit een 
uitvoerend mandaat zou aanbieden, zou ik 
niet weigeren. Ik ben trouwens bescheiden 
genoeg om het burgemeesterschap aan 
anderen te laten, met het mandaat van 
Havenschepen zou ik perfect kunnen leven. 

Sas van Rouveroij: Op het eerste gezicht 
zou ik kiezen voor het lokale mandaat: 
de band met de realiteit van de politiek 
van elke dag is toch veel groter, je ziet de 
onmiddellijke gevolgen van je beslissingen, 
en ook de onmiddellijke reactie van je kie-
zers. Maar als je ‘t echt persoonlijk vraagt 
aan Sas van Rouveroij: in het parlement 
is je impact toch groter en algemener. De 
resultaten van je beslissingen zijn mis-
schien niet direct zichtbaar, maar ze zijn 
belangrijker. 

Kris Van Dijck: Ik onderschrijf volledig 
wat mijn collega-burgemeesters zeggen, 

Jan Penris (Vlaams 
Belang, gemeen-
teraadslid van 
Antwerpen van 
1995 tot 2012, nu 
districtsraadslid in 
Merksem)
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Internationale contacten, bezoeken, protocol

Het versterken van de internationale wer-
king van het parlement en de aanwezigheid 
op Europese en internationale fora blijven 
belangrijk voor het Vlaams Parlement, 
zeker nu Europa en de euro zich nog steeds 
in woelige wateren bevinden en de impact 
en invloed van Europa op het dagelijkse 
leven van de Vlaamse burgers steeds 
groter wordt. Het bezoek van regionale en 
nationale parlementen en de ontvangst van 
talrijke buitenlandse delegaties stonden 
daarom ook dit jaar weer op de agenda. 

Gerard Mortier: ‘Geef Don Juan en 
Faust een kans’

In samenwerking met Ryckevelde vzw en 
het Vlaams-Europees verbindingsagent-
schap nodigde het Vlaams Parlement op 
woensdag 8 mei 2013 artistiek directeur 
van het Teatro Real in Madrid en operaco-
ryfee Gerard Mortier uit om de jaarlijkse 
State of the European Union uit te spreken. 
De heer Mortier koos als titel voor zijn toe-
spraak ‘Geef Don Juan en Faust een kans’. 

Hij trachtte aan de hand van cultuur en 
literatuur een beeld te schetsen van wat 
volgens hem Europa en Europeaan zijn 
betekent en wat Europa onderscheidt van 
andere werelddelen. Met een rijke bloemle-
zing uit de Europese cultuur en referenties 
aan zowel grote literaire werken als aan 
opera en jazz, wandelde Mortier door de 
geschiedenis van ons Europese continent 
en gunde ons een blik op zijn denkbeelden 
over de Europese identiteit. 

Naar jaarlijkse gewoonte werd de State of 
the European Union voorafgegaan door de 
prijsuitreiking voor twee wedstrijden voor 
jongeren (Junior State of the European 
Union en State of Arts) waarin deze laats-
ten met jeugdige creativiteit hun visie op 
Europa gaven. 

Bezoek aan Estland

Een uitgebreide delegatie van het Vlaams 
Parlement bracht van 6 tot 7 juni 2013 
een bezoek aan de republiek Estland. 
De delegatie onder leiding van voorzitter 
Peumans werd ontvangen en rondgeleid in 
het Parlement van Estland door de voorzit-
ter, mevrouw Ene Ergma, die de delegatie 

toelichting gaf bij de werking van het Estse 
Parlement. De delegatie bracht ook een uit-
gebreid bezoek aan de hoofdstad Tallinn en 
aan de universiteitsstad Tartu. De delegatie 
bezocht het observatiecentrum in Tõravere, 
waar een ontmoeting plaatsvond met het 
Team van Estcube-1. Estcube-1 is een door 
studenten gebouwde nano-satelliet die 
gebruik maakt van ‘electrical solar wind 
sail’ en die in mei 2013 werd gelanceerd.

Het Vlaams Parlement legt het federale 
België uit over de grenzen heen

Opmerkelijk dit jaar was dat er uit het 
buitenland veel belangstelling was voor 
België en het ‘unieke’ Belgische federale 
systeem. Voorzitter Peumans werd enkele 
keren uitgenodigd om het Belgische fede-
ralisme en de rol en plaats van Vlaanderen 
en het Vlaams Parlement daarin te komen 
uitleggen.

• Op 25 oktober 2012 was voorzitter 
Peumans te gast in het Parlement van de 
Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De 
voorzitter was in Stuttgart, de hoofdstad 
van Baden-Württemberg, op uitnodiging 
van de voorzitter van het Parlement, 
de heer Guido Wolf. In de commis-
sie voor Europese en Internationale 
Aangelegenheden lichtte hij het Belgische 
federalisme toe.

• Nog opmerkelijker, maar in dezelfde zin, 
was het bezoek dat voorzitter Peumans 
aan Banja Luka, de hoofdstad van de 
Republika Srpska, een deelstaat van 
Bosnië-Herzegovina, in maart 2013 
bracht. Ook hier werd hij uitgenodigd 
om voor de Europacommissie van het 
Parlement een toelichting te geven over 
het Belgische federalisme en de manier 
waarop de deelstaat Vlaanderen zijn rol 
binnen het Europese besluitvormings-
proces speelt. Voorzitter Peumans sprak 
nadien de plenaire vergadering van het 
parlement toe. De delegatie werd ont-
vangen door de eerste minister en de 
president van de Republika Srpska.

Het Vlaams Parlement ontvangt

• Op vrijdag 1 februari 2013 werd de voor-
zitter van het Parlement van Luxemburg, 
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de heer Laurent Moser, samen met 
een delegatie in het Vlaams Parlement 
ontvangen nadat een delegatie van 
het Vlaams Parlement in 2012 het 
Luxemburgse parlement bezocht had. Op 
4 juni 2013 bracht een uitgebreide dele-
gatie van het Parlement van Azerbeidzjan 
een bezoek aan Brussel en het Vlaams 
Parlement.

• Het Vlaams Parlement ontving het 
bezoek van een aantal voorzitters van 
regionale parlementen: op 16 januari 
2013 kregen we de heer Jésus Manzano 
Pedrera, voorzitter van het Parlement 
van de Spaanse regio Extramadura 
met een delegatie op bezoek, en op 28 
januari 2013 bracht de voorzitter van 
de Landtag van de Duitse deelstaat 
Baden-Württemberg, de heer Guido 
Wolf, een tegenbezoek aan het Vlaams 
Parlement. Op 21 en 22 februari 2013 
bracht mevrouw Rosemary Butler, voor-
zitster van de National Assembly for 
Wales, samen met een delegatie van 
de Assembly Commission een twee-
daags bezoek aan het Vlaams Parlement 
en Vlaanderen op uitnodiging van het 
bureau van het Vlaams Parlement. De 
delegatie bezocht ook het Museum aan 
de Stroom in Antwerpen en werd ontvan-
gen op het stadhuis van Antwerpen.

• Ook de voorzitters van andere Belgische 
deelstaatparlementen bezochten het 
Vlaams Parlement: de heer Patrick 
Dupriez, voorzitter van het Waals 
Parlement bracht een bezoek op dins-
dag 4 december 2012. Op vrijdag 5 
juni 2013 bracht de nieuwe voorzitter 
van het Parlement van de Duitstalige 
Gemeenschap, de heer Alexander 
Miesen, een eerste bezoek aan het 
Vlaams Parlement.

• Ook in 2012-2013 verleende het Vlaams 
Parlement zijn medewerking aan het 
door het departement Internationaal 
Vlaanderen opgezette Flanders Inspires 
International Visitors Programme, een 
ontmoeting van buitenlandse opinion lea-
ders en decision makers met Vlaanderen 
en het Vlaams Parlement. Beloftevolle 
internationale gasten werden naar 
Vlaanderen en het Vlaams Parlement 
uitgenodigd en kwamen er in contact 
met Vlaamse volksvertegenwoordigers. 
Het programma stond onder meer in het 
teken van cultuur, innovatie en industri-
ele ontwikkeling.

• De voorzitter ontving daarnaast tal-
rijke ambassadeurs en buitenlandse 
delegaties. We vermelden onder meer 

Gerard Mortier, 
spreker op de State 
of the European 
Union 2013
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• Sinds 2013 bevat het Reglement van 
het Vlaams Parlement een regeling 
in verband met de goedkeuring van 
subsidiariteitsadviezen over Europese 
wetgevingsinitiatieven. De plenaire 
vergadering keurde twee subsidiari-
teitsadviezen goed: een negatief advies 
betreffende de Europese richtlijn omtrent 
Maritieme Ruimtelijke Ordening en een 
positief advies met opmerkingen over 
een voorstel van Europese verordening 
tot vaststelling van een kader voor de 
toegang tot de markt voor havendien-
sten en de financiële transparantie van 
havens. 

• Leden van verschillende commissies 
van het Vlaams Parlement namen deel 
aan vergaderingen die door het Ierse 
en het Cypriotische voorzitterschap van 
de Europese Unie werden georganiseerd 
(Landbouw, Leefmilieu). De voorzit-
ter van de commissie voor Cultuur nam 
namens het Vlaams Parlement op 18 en 
19 juni 2013 deel aan een parlementaire 
bijeenkomst in Parijs over de financie-
ring van de Europese filmindustrie, die 
werd georganiseerd door de commissie 
voor Europese Aangelegenheden en de 
commissie voor Cultuur van de Franse 
Assemblée Nationale. 

• Het Vlaams Parlement stuurde ook een 
jonge volksvertegenwoordiger naar het 
G20 Youth Forum dat van 17 tot 20 april 
2013 plaatsvond in Sint-Petersburg en 
waar jonge parlementsleden van over de 
hele wereld de grote internationale uitda-
gingen bespraken.

de ambassadeurs van de Verenigde 
Staten, Kroatië, Iran, Slovakije, Estland, 
Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, 
Frankrijk, Bosnië-Herzegovina, Japan, 
Macedonië, Canada, en een uitgebreide 
delegatie van ambassadeurs van de 
ASEAN-landen in Brussel (Indonesië, 
Vietnam, Singapore, Laos, Brunei, 
Thailand, Cambodja).

Europese dossiers

• In het kader van de Europawerking 
van het Vlaams Parlement werd 
samen met het Vlaams-Europees 
Verbindingsagentschap en het 
Departement Internationaal Vlaanderen 
op dinsdag 29 januari 2013 in de 
Loketten een EU-contactmoment met 
mevrouw Lucinda Creighton, Iers 
Minister voor Europese zaken, georga-
niseerd. Voor een publiek van Vlaamse 
volksvertegenwoordigers en Vlaamse 
en Europese ambtenaren werd de Ierse 
minister geïnterviewd door Axel Buyse, 
Vlaams Permanent Vertegenwoordiger, 
en gaf ze toelichting bij de ambities en 
realisaties van het Iers voorzitterschap 
van de Europese Unie. 

• Binnen het samenwerkingsverband van 
regionale parlementen CALRE blijft het 
Vlaams Parlement een actieve aanwe-
zigheidspolitiek voeren. Het Vlaams 
Parlement is onder meer lid van de 
werkgroepen Subsidiariteit, Fiscaal 
federalisme, Gendergelijkheid en 
Institutionele modellen. De voorzitter en 
de secretaris-generaal van het Vlaams 
Parlement namen deel aan de plenaire 
vergadering van CALRE in het Spaanse 
Merida op 29 en 30 november 2012. 
Vlaamse volksvertegenwoordigers en 
medewerkers van het Vlaams Parlement 
namen deel aan vergaderingen van de 
verschillende werkgroepen van CALRE. 
Voorzitter Peumans ontving op 25 juni 
2013 de Commissie voor Europese 
Aangelegenheden van het Parlement 
van Beieren die toelichting kreeg bij 
de Europese werking van het Vlaams 
Parlement.

• De vakcommissies van het Vlaams 
Parlement hebben daarnaast de nodige 
aandacht besteed aan Europese dos-
siers. Over de vergaderingen van de 
Raad van de EU waarop voor Vlaanderen 
belangrijke Europese dossiers geagen-
deerd stonden, werd door de bevoegde 
ministers verslag uitgebracht in de over-
eenstemmende vakcommissies. 
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De voorzitter gidst
internationale dele-
gaties door het 
parlement
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Rondleidingen

Ook dit zittingsjaar waren de rondleidin-
gen in het Vlaams Parlement zeer populair. 
Maar liefst 17.773 bezoekers namen de 
tijd om naar Brussel te reizen om ‘hun’ 
parlement beter te leren kennen. 11.980 
scholieren van de derde graad basisonder-
wijs tot de derde graad secundair onderwijs 
kwamen langs.

Met 5.186 bezoekers zijn de verenigingen 
aan een opmars begonnen. Vooral het 
bezoek op woensdag wordt steeds meer 
gesmaakt. In de voormiddag een boeiende 
rondleiding, daarna een lichte lunch in de 
Loketten, gevolgd door een uurtje kijken 
en luisteren naar de actuele vragen op de 
publiekstribune.

Gastheer

Het Vlaams Parlement wil een ‘open huis’ 
zijn voor alle Vlamingen. Daarom stelt het 
zijn lokalen ter beschikking van instellin-
gen, verenigingen of de Vlaamse overheid 
voor initiatieven met een maatschappelijke 
meerwaarde. Op die manier kunnen zij in 
het unieke kader van het Vlaams Parlement 
hun studiedagen, congressen of colloquia 
organiseren voor een breed publiek.

In het parlementaire jaar 2012-2013 
vonden er op die manier 176 evenementen 
plaats. Daarvoor daagden meer dan 20.000  
deelnemers op. De diverse evenementen 
werden opgezet door  organisaties van het 
zogenaamde maatschappelijke middenveld, 
de politieke fracties, de paraparlemen-
taire instellingen (Vlaamse Ombudsdienst, 
Kinderrechtencommissariaat en Vlaams 
Vredesinstituut), de Vlaamse overheid en 
het Vlaams Parlement zelf.

Te gast in het Vlaams Parlement: 
Evenementen, Bezoekersgroepen

Verhouding tussen aantallen 
bezoekers van het Vlaams 
Parlement (2012-2013)

Andere  3,5%

Verenigingen 29%

Scholieren 67,5%



81

Jaarverslag 2012 – 2013



82

Jaarverslag 2012 – 2013

Prof. dr. Sophie De Schaepdrijver 

(Kortrijk, 11 september 1961) stu-
deerde geschiedenis aan de Vrije 
Universiteit Brusel en het European 
University Institute te Florence. 
Vanaf 1983 doceerde ze vervol-
gens aan de universiteiten van 
Amsterdam, Groningen en Leiden. In 
1995 vertrok ze naar de Verenigde 
Staten, waar ze sinds 2000 
moderne Europese geschiedenis 
doceert aan de Pennsylvania State 
University. Prof. De Schaepdryver 
is vooral bekend voor haar werk 
rond de geschiedenis van de Eerste 
Wereldoorlog.

Zuster Jeanne Devos

(Kortenaken, 9 januari 1935) stu-
deerde in Utrecht logopedie en 
specialeerde zich in doven- en blin-
denonderwijs. Zij trad in de jaren 
zestig in bij de Zusters van de Jacht. 
In 1963 vertrok ze naar India om 
les te geven aan de dovenschool 
in Madras Zuid-India. Samen met 
andere zusters richtte ze in 1985 de 
stichting ‘National Domestic Workers 
Movement’ op. De stichting komt op 
voor rechtvaardigheid en waardigheid 
voor het huishoudelijk personeel.

Gouden Erepenningen 2012

In 1991 ging het Vlaams Parlement 
van start met de uitreiking van Gouden 
Erepenningen, om mensen te huldigen die 
zich langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk 
hebben gemaakt en hierdoor de Vlaamse 
Gemeenschap uitstraling geven. Sinds de 
zevende editie is het een tweejaarlijks 
evenement.

De eerste erepenningen van 1991 gingen 
naar verdienstelijke politici. In 1992 werd 
beslist dat de erepenningen voortaan 
moesten dienen om mensen van buiten de 
politieke wereld te huldigen. Vanaf 1993 
werd telkens op voorhand een specifiek 
thema bepaald, dat in de lijn der Vlaamse 
bevoegdheden ligt. Achtereenvolgens 
kwamen de volgende thema’s aan bod: 
literatuur, beeldende kunst, wetenschap-
pelijk werk, economie, welzijnswerk, 

cultuurbeleid, sport, hedendaagse muziek 
en Vlaamse filmwereld. Voor de Gouden 
Erepenning 2012 werd gekozen voor het 
thema ‘de verdienstelijke Vlaming in het 
buitenland’. De verdienstelijke Vlaming 
fungeert als ambassadeur van Vlaanderen. 
Ze zijn niet alleen verdienstelijk binnen 
hun eigen vakdomein, maar ook tot ver 
daarbuiten.

De gelauwerden van 2012 kregen de 
Gouden Erepenning uitgereikt in een bij-
zondere zitting van de plenaire vergadering 
op 23 januari 2013. Uit de kandidaten 
die de Vlaamse volksvertegenwoordigers 
hebben voorgedragen, werden de volgende 
laureaten geselecteerd:
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Prof. Dr. Koen Lenaerts

(Mortsel, 20 december 1954) stu-
deerde aan de universiteiten van 
Havard, Namen en Leuven, waar hij 
sinds 1983 Europees Recht doceert. 
Hij is sinds 1990 directeur van het 
Instituut voor Europees Recht. Van 
1989 tot 2003 was hij rechter bij het 
Gerecht van Eerste Aanleg van de 
Europese Unie. Hij maakte in 2003 
de overstap naar Het Europees Hof 
van Justitie, waar hij vorig jaar is 
benoemd tot vicepresident.

Prof. Dr. Christine Van den 
Wyngaert

(Antwerpen, 2 april 1952) studeerde 
rechten en criminologie aan de Vrije 
Universiteit van Brussel. Ze is bui-
tengewoon hoogleraar straf(proces)
recht aan de Faculteit Rechten 
van de Universiteit Antwerpen. In 
2005 legde zij in Den Haag de eed 
af als permanent rechter van het 
Internationaal Joegoslavië-tribunaal 
van de Verenigde Naties. In 2009 
werd ze benoemd tot rechter bij het 
Internationaal Strafhof.
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In het bezoekerscentrum De Loketten 
organiseerde het Vlaams Parlement in 
2012 een eigen tentoonstelling, naast aan 
aantal gasttentoonstellingen. De culturele 
programmatie met miniconcerten en de 
Literaire Loketten … wil de burger op een 
andere manier laten kennis maken met het 
Vlaams Parlement.

Strips in Originelen

Van 16 mei tot 10 juli 2013 liep in De 
Loketten en in de gebouwen van de Raad 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
de striptentoonstelling ‘De wereld van 
de strips in originelen’. Curatoren Jan 
Hoet en Dany Vandenbossche brachten 
o.a in samenwerking met het Belgisch 
Stripcentrum meer dan 200 origi-
nele platen van striptekeningen samen 
van verschillende generaties stripte-
kenaars. Voor deze tentoonstelling 
werkte het Vlaams Parlement intensief 
samen met de Raad Van de Vlaamse 
Gemeenschapscommmissie. In de Loketten 
hingen vooral de Vlaamse klassiekers, ter-
wijl de Raad in zijn lokalen de Brusselse 
striptekenaars toonde.

Met de hulp van een aantal gerenom-
meerde verzamelaars, die niet alleen 
vertrouwd zijn met de stripwereld, maar 
ook toegang hebben tot privéverzame-
lingen, diepten de curatoren ook enkele 
bijzondere schatten op. Dankzij de stripver-
zamelaars en striptekenaars zelf werden in 

De Loketten: van bezoekerscentrum naar 
parlementair ervaringscentrum

het Vlaams Parlement en de Raad van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie platen 
tentoongesteld die nooit eerder aan het 
publiek getoond werden.

Gasttentoonstellingen

De tentoonstelling Unlocked - 40 jaar 
Academie voor beeldende kunsten 

Jan Hoet (l.) en Dany Vandenbossche (r.), 
curatoren van de tentoonstelling Strips 
in Originelen. Dany Vandenbossche was 
lid van het Vlaams Parlement van 1999 
tot 2009. Tijdens en na zijn parlemen-
tair mandaat was hij lid en voorzitter 
van de Kunst- en Cultuurcommissie van 
het Vlaams Parlement. Op zondag 1 
december 2013 is Dany Vandenbossche 
onverwacht overleden. 
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Anderlecht liep aan het begin van het par-
lementaire jaar af in De Loketten. In die 
tentoonstelling  ontvouwt de academie haar 
rijke waaier van disciplines, stijlen, en tech-
nieken maar vooral een gevarieerd palet 
van unieke kunstenaars en kunstwerken uit 
de 40 jaar artistieke productie van de artis-
tieke fabriek die de academie eigenlijk is.

Van 17 oktober 2012 tot 17 november 
2012 was de rondreizende tentoonstelling 
Labyrint te zien in het Vlaams Parlement. 
Initiatiefnemer Eric Geijsbregts wilde met 
deze tentoonstelling de aandacht voor alle 
vermiste kinderen in de Europese Unie 
levendig houden en tegelijk ook Child Focus 
ondersteunen. In de tentoonstelling werden 
27 kunstwerken en 10 beelden tentoonge-
steld rond thema’s als verdwijning, vermist 
of leegte, geschonken door de kunstenaars 
die de werken speciaal voor dit project 
hebben geselecteerd. 

Traditioneel worden de Henry van de Velde 
Awards & Labels jaarlijks uitgereikt in het 
Vlaams Parlement. De aansluitende ten-
toonstelling liep van 16 januari tot 2 maart 
2013. 

Lunchevenementen

Vanaf het voorjaar van 2011 werd in 
samenwerking met Poppunt een maan-
delijks minipopconcert gegeven. Daar 
kwamen nog twee nieuwe muzikale lunch-
evenementen bij: sinds oktober 2011 is 
er een maandelijks miniconcert klassiek/
jazz in samenwerking met de conserva-
toria van Antwerpen, Brussel, Gent en 
Leuven en met het Orpheusinstituut uit 
Gent, en in 2012 werd ook samengewerkt 
met de Brussels Philharmonic, die drie 
concerten geprogrammeerd hebben in De 
Loketten. Daardoor werd in De Loketten 
een gevarieerd muzikaal programma ten 

gehore gebracht, dat ging van Maya’s 
moving castle, het geesteskind van Ann-
Sophie Claeys, jazzstandards door Margot 
De Ridder en haar kwartet en Argentijnse 
Tango door Fausto Valeron (percussie) en 
Aleksandra Michalko (dwarsfluit) tot klas-
siekers als muziek voor kleine bezetting 
van Haydn, Schönberg en Weill, de vier 
seizoenen van Vivaldi en kerstmuziek voor 
blazers. 

Sinds januari 2012 werkt het Vlaams 
Parlement samen met het Vlaams-
Nederlands Huis deBuren in De Literaire 
Loketten. In 2012 waren Joke van 
Leeuwen, Charlotte Mutsaerts en Jan 
Terlouw te gast, en werden de jaargang 
2013 van het literaire tijdschrift DW B, de 
nieuwe biografie van Gerard Reve door Nop 
Maas, het boek Grens/Frontière van Ons 
Erfdeel en de citybooks-verzameling rond 
Turnhout voorgesteld 

Toekomst

Vanaf 2014 worden De Loketten vernieuwd: 
er wordt een parlementair ontmoetings-
centrum in ondergebracht waarin de 
parlementaire werking tot uitdrukking 
komt. Daarom worden de huidige activi-
teiten, zoals eigen tentoonstellingen en de 
culturele programmatie, afgebouwd. 
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Het Vlaams Parlement wil het democra-
tische draagvlak van de samenleving 
versterken door het uitdragen en aanmoe-
digen van burgerzin, zo staat het in zijn 
missieverklaring. De Kracht van je Stem 
draagt hiertoe bij met een ruim aanbod van 
activiteiten, lesmateriaal en spelmateriaal 
voor het onderwijs en het vormingswerk.

Educatief materiaal 

Er is educatief materiaal van De Kracht 
van je Stem voor de derde graad van het 
basisonderwijs, voor het hele secundair 
onderwijs en voor het volwassenenon-
derwijs. Het materiaal is zeer veelzijdig: 
er zijn speldozen, lesmappen en diverse 
opdrachtenbundels.

De lesmappen bevatten basisinformatie 
en diverse werkvormen en oefeningen om 
de creativiteit en het probleemoplossende 
vermogen van de leerlingen te stimuleren. 
Door groepsopdrachten leren ze om samen 
te werken en deel te nemen aan een plura-
listisch debat. Het materiaal is ook geschikt 
voor themadagen of projectweken in de 
klas of de hele school. 

Enkele brochures van De Kracht van je 
Stem zijn gratis beschikbaar, voor het 
meeste materiaal wordt een kleine bijdrage 
gevraagd. Ze zijn ook gratis te downloaden 
op www.dekrachtvanjestem.be.

Vormingen

De Kracht van je Stem organiseert in het 
Vlaams Parlement vormingen voor studen-
ten in de lerarenopleiding en nascholing 
voor leraren. 

Tijdens het schooljaar 2012-2013 vonden 
er 15 vormingsdagen plaats voor studenten 
van de lerarenopleiding. In totaal namen 
501 studenten deel uit 10 verschillende 
onderwijsinstellingen. 

De vormingsdagen worden in samenspraak 
met de lectoren op maat uitgewerkt. De 
toekomstige leraren gaan actief op zoek 
naar leerstrategieën die ze in een klas 
kunnen hanteren om aan de vakover-
schrijdende eindtermen met betrekking 
tot democratie en burgerzin te werken. 
Kennisoverdracht door formele lessen over 
democratie en politiek is daarbij een van de 
mogelijkheden. 

Een vormingsdag in het Vlaams Parlement 
biedt heel wat stof om de kennis van de 
studenten zelf te vergroten. Maar minstens 
even belangrijk is een open klasklimaat: 
de klas of school als oefenterrein voor 
democratie.

In de vormingen reiken we de toekom-
stige leraren methodieken aan, oefenen we 
vaardigheden en zetten we hen aan om te 
reflecteren over hun rol als leraar. 

De Kracht van je Stem: Het Vlaams Parlement 
voor jongeren
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Voor leraren organiseerde De Kracht van 
je Stem twee workshops over leerlin-
genparticipatie in het basisonderwijs, in 
samenwerking met Jan Van Dijck, medeau-
teur van de participatiemap ‘Oprechte 
deelneming’. Aan de hand van concrete en 
inspirerende ervaringen van basisscholen 
met leerlingenparticipatie werden aankno-
pingspunten, tips en suggesties aangereikt 
om in je klas of school aan de slag te 
kunnen. 52 leraren volgden deze workshop.

De Kracht van je Stem organiseerde een 
nascholingsdag in het Vlaams Parlement 
voor de voortgezette opleiding voor 
directies en leraren (Diploma Hogere 
Opvoedkundige Studies). Twintig cursisten 
werkten een dag rond het thema ‘Werken 
aan democratisch burgerschap op school 
werkt!‘

De Kracht van je Stem begeleidt ook sta-
gestudenten, zodat studenten van de 
lerarenopleiding een deel van hun prak-
tijkervaring buiten de klas bij De Kracht 
van je Stem kunnen opdoen. Tijdens het 
schooljaar 2012-2013 stond een studente 
lerarenopleiding basisonderwijs zo mee in 
voor begeleidingen van dagprogramma’s en 
andere activiteiten voor leerlingen. 

Educatieve programma’s voor 
leerlingen

Op maandag en vrijdag kunnen leerlingen 
van scholen vanaf de derde graad basis-
onderwijs tot het volwassenenonderwijs 
een educatief dagprogramma volgen in het 
Vlaams Parlement. Dit gratis programma 
bestaat uit een aangepaste rondleiding in 
de voormiddag en een simulatiespel in een 
commissiezaal in de namiddag. 

Tijdens het simulatiespel oefenen de leer-
lingen een aantal democratische attitudes: 
luisteren naar elkaar, samen een oplossing 
uitwerken en verdedigen, argumenteren, 
respect opbrengen voor de mening van 
anderen. Ze zitten op de plaatsen van de 
volksvertegenwoordigers in de commis-
siezalen en voelen zich zo even Vlaams 
volksvertegenwoordiger. Een ervaring die, 
aldus de leraren, beklijft.

De programma’s krijgen reeds jaren een 
hoge waardering van gemiddeld 8,3 van 
de begeleidende leraren en zijn dan ook 
elk jaar weer snel volzet. Van 1 september 
2012 tot 30 juni 2013 namen 3.099 leerlin-
gen deel aan een dagprogramma.

De ‘Dialoogklas’ is een alternatief pro-
gramma dat De Kracht van je Stem 
aanbiedt samen met de collega’s van Puzzel 
Brussel (de educatieve dienst van de Raad 
van de VGC). Een Brusselse klas en een 
klas uit Vlaanderen komen dan samen in 
het Vlaams of het Brussels Parlement en 
buigen zich over een aantal actuele the-
ma’s. Wat zouden zij doen als zij het voor 
het zeggen hadden?

Op 25 januari 2013 deden een klas uit 
Brussel en een klas uit Hasselt mee aan 
de dialoogklas. Ze wisselden ideeën uit en 
bedachten spitsvondige vragen voor het 
debat met de politici later op de dag in het 
Brussels Parlement. 
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De Verzending opereert ondergronds 
in het Huis van de Vlaamse volks-
vertegenwoordigers. ‘Ondanks het 
ontbreken van daglicht vinden we het 
daar best aangenaam om te werken. 
We zitten een beetje op een eiland, 
geïsoleerd van de andere diensten, 
maar dat betekent niet dat we nooit 
volk over de vloer krijgen.’
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Het leven zoals het is in het Vlaams 
Parlement: verzending 

De dienst Verzending maakt deel uit van 
het Algemeen Secretariaat van het Vlaams 
Parlement, de ambtenaren die het parle-
mentaire werk ondersteunen. Oorspronkelijk 
stond de dienst Verzending in voor het 
tijdig versturen van alle documenten die 
het parlement drukt (agenda’s, vergader-
documenten, verslagen) aan de Vlaamse 
volksvertegenwoordigers en alle geïnte-
resseerden. Ettelijke kilo’s papier werden 
dagelijks op de post gedaan. Tegenwoordig 
is de dienst Verzending een centrum van 
dienstverlening voor de parlementaire 
gemeenschap: papieren documenten ver-
sturen is een deel van de opdracht, digitale 
bezorging van documenten, secretariële en 
praktische ondersteuning wordt dat steeds 
meer. Een beeld van een actieve, enthousi-
aste dienst in foto’s en citaten. 

Vrouwen aan de macht in de 
Verzending! Slechts één man, 
omringd door 8 vrouwen. Geen 
vrouwenkwaaltje is hem onbekend. 
Of zoals ze zelf zeggen: ‘Zijn vrouw 
mag ons dankbaar zijn, wij hebben 
Dominique volledig empathisch 
gevormd.’

Aan het begin van de legislatuur 
duiden de leden aan welke documen-
ten ze wensen te ontvangen en in 
welke vorm. De  documenten die het 
vaakst in papieren versie gevraagd 
worden zijn de agenda’s en de begro-
tingsstukken. Ook de gewezen leden 
hebben recht op de parlementaire 
documenten, er zijn er nog een 20 
tal die zich elke legislatuur opnieuw 
abonneren op een aantal stukken. 
Ooit werden bij een gewezen lid dat 
overleden was 2 garages vol met 
parlementaire stukken aangetroffen.

‘De sfeer binnen ons groepje is 
geweldig,  de collega’s van de 
Verzending vormen  echt een leuke 
bende. Ook buiten het werk gaan wij 
vaak, samen met onze partners, op 
stap. Zo zijn we al naar de Moezel 
en de Champagnestreek geweest, 
en binnenkort staat een weekendje 
Londen of Parijs op het programma.’
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‘Ons werk is heel gevarieerd. Naast de 
verzending van documenten beheren we 
ook een archief van de parlementaire stuk-
ken en maken we voor de collega’s van 
Externe relaties de goedkeuringsbrieven die 
bezorgd worden aan de organisatoren van 
evenementen. Iedereen wordt ingeschakeld 
voor alle taken,  die variatie maakt ons 
werk heel boeiend.’

‘Op het einde van de legislatuur zorgen 
we ervoor dat de parlementaire stukken 
ingebonden worden. Het inbinden van de 
documenten gebeurt extern, maar al het 
voorbereidende werk, zoals het verzamelen 
en groeperen van alle documenten, doen 
wij zelf. Een niet te onderschatten werkje, 
elke keer is een van de collega’s daar 
enkele maanden zoet mee.’

De verzending van de papieren stuk-
ken is elke dag een race tegen de 
klok want alles wat gedrukt wordt, 
moet dezelfde dag de deur uit.

Rond 17u30 komt de Post langs, dus 
tegen dan moet alles gedrukt zijn en 
in de juiste omslag steken.

‘Vroeger kwam de Post eventueel 
nog een tweede keer langs, maar 
dat is verleden tijd. Wanneer we 
de deadline niet halen, laten we de 
chauffeurs de stukken naar Brussel 
X brengen, tot 19u30 wordt de post 
daar nog verwerkt.’

‘In principe worden de stukken de 
dag erna geleverd, maar dat lukt niet 
altijd.

We krijgen wel eens een telefoontje 
van parlementsleden die hun stukken 
niet tijdig ontvangen hebben, maar 
zelf kunnen wij daar natuurlijk niets 
aan doen.’

‘De drukkers en de onthaalmedewerkers 
vallen hier regelmatig binnen. En heel af en 
toe klopt er een verdwaalde bezoeker aan 
die zijn groep is kwijtgespeeld.’
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‘Sinds de elektronische verspreiding 
van de agenda’s en de stukken is 
de verzending van papieren docu-
menten met 75% gedaald. Vroeger 
stonden wij letterlijk tussen meters-
hoge stapels papier, en was ons 
werk veel  fysieker dan nu.’  Zodra 
de parlementaire documenten klaar 
zijn om gedrukt te worden,  ontvangt 
de Verzending er een pdf-versie van.  
De Verzending zet die documenten 
dan op een server en duidt vervol-
gens per stuk aan naar welke groep 
van abonnees het verstuurd moet 
worden. Daarna worden alle stukken 
met één klik op de muis elektronisch 
verstuurd.
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Colofon en contactgegevens

Het jaarverslag van het Vlaams Parlement werd uitgegeven in opdracht van het Bureau.
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Stefan Dewilde, Kurt Van Strijthem

Grafische vormgeving
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Meer informatie en contactgegevens

Postadres Vlaams Parlement
  1011 Brussel
Bezoekadres Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers
  Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

  Voor rondleidingen:
  De Loketten
  IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel
  02 552 46 11
  externe.relaties@vlaamsparlement.be

E-mail  algemeen@vlaamsparlement.be
Telefoon 02 552 11 11
Fax  02 552 11 22
Website  www.vlaamsparlement.be
Twitter  @vlaparl
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