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Crevits vraagt De Lijn om boetes te
herbekijken ● Het systeem van de
administratieve boetes bij De Lijn
wordt herbekeken. Dat heeft minister
van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V)
opgedragen na kritiek over de hoogte
van de boetes en enkele bemerkingen
van de ombudsman. De evaluatie is
nog lopende, blijkt uit het antwoord
van Crevits op een schriftelijke vraag
van Sophie De Wit (N-VA).

Bovenop de gewone boete legt De Lijn
nog een administratieve boete op aan
betrapte zwartrijders die zich weigeren
te identificeren. Controleurs van De
Lijn mogen personen bij wie een
inbreuk werd vastgesteld, en die weige-
ren hun identiteitskaart te tonen,
tegenhouden tot de komst van de poli-
tie. Het gaat volgens Crevits om een
zeer beperkt aantal gevallen. De hoogte
van de administratieve boete wordt nu
bepaald in verhouding tot het gedrag
van de bekeurde.

België wil Congo helpen om van de
Europese zwarte luchtvaartlijst te
verdwijnen ● De bevoegde admini-
straties van België en Congo (DRC) wil-
len de handen in mekaar slaan om de
veiligheid van de Congolese luchtvaart
te verbeteren. Bedoeling is dat het land
geschrapt wordt van de Europese zwar-
te lijsten, waarop alle Congolese lucht-
vaartmaatschappijen momenteel
terug te vinden zijn. Dat bevestigt het
kabinet van staatssecretaris voor
Mobiliteit Etienne Schouppe. Een dele-
gatie van het directoraat-generaal
Luchtvaart (DGLV) zakte vorige week al
af naar Kinshasa. Congo werkt momen-
teel aan een verbetering van de situa-
tie, zodat het van de bewuste lijsten
zou verdwijnen. Op dit moment ver-
biedt de EU Congolese vliegtuigen elke
toegang tot het Europese luchtruim.

Leterme begin mei naar Rusland ●
Premier Yves Leterme zal op 4 en 5 mei
een bezoek brengen aan Rusland. “Het
bezoek zal plaatsvinden op initiatief
van België, dat geïnteresseerd is in de
dynamische ontwikkeling van onze
economische en politieke relaties,” ver-
klaarde de Russische ambassadeur
Romanov aan het persagentschap Itar-
Tass.

Volgens de ambassadeur zal tijdens
de gesprekken een breed gamma aan
onderwerpen worden aangesneden,
waaronder economie, investeringen,
handel en technische en culturele
samenwerking. Daarnaast zullen ook
internationale thema’s aan bod
komen. Zo zullen Leterme en zijn
gesprekspartners het onder meer heb-
ben over de bevordering van een ver-
drag over de nieuwe veiligheidsarchi-
tectuur in Europa en een versterking
van de Russische relaties met de EU en
de NAVO.

Reynders bevestigt Belgische 
bijdrage van 1 miljard aan
Griekenland ● België zal ongeveer 1
miljard euro bijdragen aan het red-
dingsplan voor Griekenland, als dat
ooit geactiveerd moet worden. Dat cij-
fer, gebaseerd op het Belgische belang
van 3,58 procent in het kapitaal van de
Europese Centrale Bank (ECB), wordt
bevestigd door minister van Financiën
Didier Reynders (MR) in Le Soir. Omdat
België tegen een lagere rente zal lenen
dan het zelf aan de Grieken leent, kan
het reddingsplan zelfs inkomsten
genereren, benadrukt Reynders nog. 

WETSTRAAT KORT

ONDER VRIENDEN

Crembo, part two
Voor de tweede dag op rij duikt 

, de echtgenote van defensieminister
De Crem, op in deze rubriek. Mevrouw De
Crem ontkent in een e-mail dat ze een rol
speelde bij de keuze van de kleuren voor
het herschilderen van de vliegtuigen van
Defensie, zoals verscheidene bronnen bij
het leger afgelopen weekend bevestig-
den. “De invloed die ik heb op de kleu-
renkeuze van schilderwerken
beperkt zich tot onze huiskamers”,
schrijft Bergez. “Op geen enkele
wijze ben ik ook maar enigszins
betrokken bij  beslissingen
van het ministerie van
Defensie. Mijn enige rol
ligt in het feit dat ik
mijn echtgenoot mo -
reel steun bij de  zware
verantwoordelijkheid
die 24 uur op 24 op
zijn schouders rust.”

Landkaart, deel drie

In Wallonië wordt voor de derde keer
op rij gepikeerd gereageerd op een
landkaart van de promotiedienst ‘Visit
Flanders’. Op het kaartje wordt Brussel
bij Vlaanderen gerekend en worden

Wallonië en het Brussels Gewest
niet vermeld. Ook de tekst doet

de Franstalige krant La
Dernière Heure steigeren. “De
Grote Markt van Brussel, het
Atomium, Manneken Pis...
Die kent u vast en zeker. Maar

Vlaanderen biedt u veel
meer dan dat”, staat er
onder andere te lezen.

Volgens de brochure kan je
je in Vlaanderen ook snel
verplaatsen van de ene
stad naar de andere, bij-
voorbeeld “van Brussel
naar Antwerpen”.

●

“De voorstellen die nu op tafel liggen,
zijn totaal onvoldoende.” De boodschap
die Michel Konen, directeur communica-
tie van cdH, de wereld instuurde, was even
verrassend als duidelijk. Met het doorbre-
ken van het stilzwijgen rond B-H-V hoopt
cdH – uiteraard had Konen zijn demarche
eerst doorgepraat met voorzitster
Milquet – twee zaken te bereiken. Ten eer-
ste willen Milquet en co de druk op
konink lijk onderhandelaar Jean-Luc De -
haene opdrijven, maar daarnaast speelt
ook haar profileringsdrang in het Brussel -
se een rol. Het FDF loste de afgelopen
weken immers al verschillende schoten
voor de boeg van Dehaene. Milquet wil
duidelijk maken dat de Franstaligen ook
op haar partij kunnen rekenen als het er
op aankomt hun rechten met hand en
tand te verdedigen.

Hetzelfde zeel

Al is daarvoor eensgezindheid aan de
onderhandelingstafel een must. Niet voor
niets had Milquet haar uitgestuurde man-
netje eveneens opgedragen om de
Franstalige poitici te waarschuwen niet van
elkaars zijde te wijken. “Meer dan ooit moe-
ten we aan hetzelfde zeel trekken tijdens de
communautaire onderhandelingen. Er kan
geen sprake zijn van aparte onderhandelin-
gen. We moeten ons aan één gemeenschap-
pelijke, Franstalige strategie houden”, zei
Konen aan La Libre. 

Niet toevallig had die krant dezelfde dag
een lijstje gepubliceerd van de Vlaamse
toegevingen die momenteel op tafel zou-
den liggen. Die zijn inderdaad niet van die
aard dat ze de MR met FDF-voorzitter
Olivier Maingain zullen overtuigen. Ten
eerste is er sprake van de rechtstreekse ver-
kiezing vanaf 2012 van de burgemeesters
in de zes faciliteitengemeenten rond
Brussel. Dat moet een herhaling van de
huidige soap voorkomen. Daarnaast zou-
den diezelfde faciliteitengemeenten onder
de bevoegdheid van de federale regering
geplaatst worden. Daarbovenop zou voor
de Franstalige inwoners van de zes facilitei-
tengemeenten een inschrijvingsrecht in
een Brusselse gemeente gelden, waardoor
ze bij de federale verkiezingen op
Franstalige lijsten kunnen blijven stem-
men. Ten slotte zou de splitsing van het

gerechtelijke arrondissement B-H-V ge -
com penseerd worden door Franstalige in -
woners van Halle-Vilvoorde de kans te
geven zich voor de rechtbanken van
Brussel of Nijvel te verdedigen. Niemand
van de betrokkenen wilde echter commen-
taar kwijt op de waarachtigheid van de
gelanceerde voorstellen, al bevestigde
cdH’er Konen aan De Morgen wel dat zijn
uitspraak “inderdaad een signaal is aan
Dehaene dat we meer willen”.

Bij de andere partijen viel de loslippig-
heid van het cdH niet in goede aarde. ”Ik
ben verbaasd. Dit is vreemd”, reageerde PS-
ondervoorzitter Philippe Moureaux vanop
zijn vakantiebestemming. “Dit is een zeer
slecht signaal. Misschien wil mevrouw
Milquet opnieuw Madame Non worden.”
Ook andere betrokkenen reageerden ver-
rast. “CdH heeft de afgelopen weken duide-

lijk gemaakt dat ze dit probleem voor eens
en altijd willen oplossen. Ik denk dus niet
dat de partij de bedoeling heeft de zaak op
te blazen, maar misschien voelt Milquet
zich inderdaad opgejaagd door het FDF” ,
zegt een ingewijde aan Vlaamse kant. 

Premier Leterme liet vanuit Washington
weten de indescreties van cdH weinig te
appreciëren. Hij herhaalde dat hij de
opdracht van Dehaene alle kansen op sla-

gen wilt geven. “En dat doe je niet door
grote verklaringen af te leggen, maar
door rond de tafel tot een oplossing te
komen. In dit dossier is spreken zilver en
zwijgen goud.” Een spreuk die Ecolo-voor-
zitter Jean-Michel Javaux veelzeggend op
zijn Facebookprofiel plaatste. Ook de
voorzitters van Open Vld en Groen!,
Alexander De Croo en Wouter Van Besien,
toonden weinig begrip voor de loslippig-
heid van cdH.   

Toch was er een iemand die de stelling van
cdH volledig onderschreef. “Hun reactie is
volledig gegrond en consistent”, reageerde
FDF-voorzitter Olivier Maingain. “Ik geef
hen volledig gelijk. Het lijkt me dat Dehaene
nog heel wat werk heeft om zijn missie tot
een goed einde te brengen. Ik zie sinds de
voorstellen die ik in december te horen
kreeg immers weinig vooruitgang.”

PS-ondervoorzitter Philippe Moureaux is verbaasd over loslippigheid van cdH 

‘Misschien wil Joëlle Milquet
opnieuw Madame Non worden’
Dat cdH de omerta over 
de B-H-V-onderhandelingen
doorbrak, belooft volgens 
PS-ondervoorzitter Philippe
Moureaux weinig goeds. ‘Een
zeer slecht signaal.’ Misschien
wil Milquet opnieuw Madame
Non worden.’
DOOR THOMAS MELS

●

De malaise bij Fedasil, dat in ons land
asielzoekers opvangt, blijft uitdijen.
Vorige week raakte bekend dat de moege-
tergde topvrouw van het agentschap er de
brui aan had gegeven, samen met haar
adjunct-directeur. Deze week slaan de vak-
bonden alarm. De drie syndicaten zitten
morgen samen om over een stakingsaan-
zegging te beslissen. ACV Openbare
Diensten is nu al vrij zeker dat in de
opvangcentra in de komende weken het
werk zal worden neergelegd. “Wij kunnen

op deze manier niet meer verder werken,”
zegt afgevaardigde Hilde De Leeuw. 

Het tekort aan personeel, de hoge werk-
druk en het wanbeheer door de directie
hangt de christelijke vakbond de keel uit.
“Er is niet eens een fatsoenlijk personeels-
plan dat duidelijk maakt hoeveel perso-
neel er in de centra werkt en hoeveel men-
sen er moeten bijkomen. Op deze manier
kunnen wij de noden van de asielzoekers
echt niet meer lenigen”, zegt De Leeuw.

‘Geïnfiltreerd door de PS’

Volgens haar wordt Fedasil “geïnfil-
treerd” door de PS en verziekt dat de wer-
king. “De almacht van de PS maakt alles
kapot. Het systeem zit helemaal fout.” ACV
verwijst naar een rapport van het Reken -
hof, dat vorig jaar het personeelsbeleid
van Fedasil door de mangel haalde.

Eind vorig jaar werden de vakbonden al
ontvangen bij staatssecretaris Philippe

Courard (PS) en legden ze hun grieven op
tafel. “Maar hij heeft nooit de moeite
gedaan om te antwoorden”, sneert de
ACV-afgevaardigde. Zijn kabinet is intus-
sen “de voorstellen van de vakbonden aan
het bestuderen”. “Dat heeft langer
geduurd dan voorzien omdat hun voor-
stellen aan bod gekomen zijn bij de laat-
ste begrotingsbesprekingen”, zegt zijn
woordvoerder. “We zullen binnenkort,
zoals voorzien, samen zitten met de vak-
bonden. De dossiers voor nieuwe aanwer-
vingen zijn sinds kort gedeblokkeerd.” 

Vanavond komen de eerste zeven asiel-
zoekers toe in het opvangcentrum Belle-
Vue in Eupen. Dat aantal moet zo snel
mogelijk aangroeien tot een honderdtal,
die er tussen 6 en 12 maanden zullen
wonen. Fedasil wil hier vooral mensen
onderbrengen die nu in de hotels in en
rond Brussel verblijven. Gemiddeld sla-
pen er nog steeds elke nacht 1.200 asiel-
zoekers in een hotelbed.

ACV dreigt met staking in asielcentra

“Naar Washington voor

Nuclear Summit. Twee dagen

overleg onder 40tal landen op

initiatief van Barack Obama.

Eens terug wordt het bhv-

time.” Wie het getwitter van

Yves Leterme (CD&V) volgt,

weet dat zijn prioriteiten bij zijn

terugkeer uit de VS bij het B-H-

V-dossier liggen. Alleen is de

vraag wanneer de kopstukken

echt samen rond de tafel zullen

zitten om de knoop te ontwar-

ren.

Premier Leterme keert mor-

gen pas terug uit Washington,

vicepremier Didier Reynders

(MR) vertrekt donderdag al

naar de Ecofinraad in Madrid. In

principe is die pas zondag

afgelopen. Morgen zou dus in

principe onderhandeld kunnen

worden met Leterme en alle

partijvoorzitters, maar het blijft

erg onduidelijk of dat ook

daadwerkelijk zal gebeuren. 

Bij verschillende Franstalige

partijen wordt ervan uitgegaan

dat het overleg pas volgende

week echt uit de startblokken

zal schieten, voor donderdag,

de dag van de plenaire verga-

dering. Ook aan Vlaamse kant

wordt de deadline steeds losser

geïnterpreteerd. “Strikt geno-

men loopt de deadline van

Dehaene af op zondag om mid-

dernacht, maar dat wil niet zeg-

gen dat de onderhandelingen

nog wat langer kunnen duren,”

zegt een ingewijde aan

Vlaamse kant. 

Tot op vandaag heeft

Dehaene alleen nog maar bila-

terale gesprekken gevoerd en

hebben de verschillende partij-

en nog altijd niet samen aan

tafel gezeten. De vraag is niet

alleen wanneer ze dat dan wel

zullen doen, maar ook wie er

zal opdagen. Strikt genomen,

volgens het oorspronkelijke

communiqué van het Paleis,

gaat het om de partijvoorzitters

en de premier, maar dat gezel-

schap kan altijd aangevuld wor-

den. Zo rekent FDF-voorzitter

Olivier Maingain nog altijd op

een uitnodiging. 

(TP)

De vraag is niet alleen wanneer, maar ook met wie onderhandeld zal worden

De Gedachte
Pascal Delwit >21

■ Milquet en co willen duidelijk maken dat de Franstaligen ook op cdH kunnen rekenen om hun rechten te verdedigen.
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CDH:

De voorstellen die
nu op tafel liggen,
zijn totaal
onvoldoende
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Een film van Corneliu Porumboiu

“fantastisch
einde”
- Niels Ruëll

14 APRIL IN DE BIOSCOOP
Antwerpen: Cartoon’s
Brussel: Arenberg - Gent: Sphinx

●

Afgaande op het aantal schriftelijke en
mondelinge vragen die ze stellen, zijn onze
parlementsleden actiever dan ooit. Het
Belang van Limburg vlooide uit dat er in het
lopende parlementaire jaar in de Kamer
gemiddeld 43 vragen per werkdag worden
ingediend, in het Vlaams Parlement 37 en in
de Senaat 13. Nooit eerder lag het tempo zo
hoog. Nu is het uiteraard de taak van elk par-
lementslid om kritische vragen te stellen,
maar volgens Kamervoorzitter Dewael en
Vlaams Parlementsvoorzitter Peumans zijn
ze de laatste tijd toch lichtjes aan het over-
drijven.

Het Vlaams Parlement is pas zeven maan-
den geleden geïnstalleerd. Dat verklaart vol-
gens het kabinet van Peumans ten dele de
lawine aan parlementaire vragen. “In het
begin hebben nogal wat parlementsleden
de neiging om zich te tonen door zoveel
mogelijk vragen te stellen. Dat gaat nog wel
wat minderen.”

“Maar er is onmiskenbaar een evolutie
aan de gang, het is een statistisch feit dat er
steeds meer parlementaire vragen worden
ingediend. Soms iets te snel.
Parlementsleden vragen informatie aan
een minister die ze met een simpele muis-
klik kunnen vinden op de websites van de
administratie of andere organen van de
Vlaamse overheid. Even googlen volstaat
soms. Dan schieten de parlementaire vra-
gen hun doel natuurlijk voorbij.”

Ook Kamervoorzitter Dewael vindt dat er
soms wat te gemakkelijk naar parlementai-
re vragen wordt gegrepen. “Het controle-
recht van het parlement is absoluut en hei-
lig, versta me niet verkeerd, maar soms
bevinden de vragen zich op de grens van het
ridicule. Ze gaan dan over de wasbak van het
toilet van het station van Poelkapelle, wat
toch niet echt veel meerwaarde heeft.”
Dewael sluit zich daarmee aan bij de her-
haalde klacht van Peumans dat veel vragen
in het parlement een veel te lokaal karakter
hebben, en het halfrond te vaak herschapen
wordt in een veredelde gemeenteraad.

Maar als de ministers klagen over een
stortvloed aan parlementaire vragen, moe-

ten ze volgens de parlementsvoorzitters de
hand ook in eigen boezem steken. “In
bepaalde periodes van het jaar brengt de
regering nauwelijks wetgevend werk naar
het parlement, om er dan in een nachtzit-
ting plots het ene voorstel na het andere
door te jagen”, aldus Dewael. “Dan gaan de
volksvertegenwoordigers die technische
werkloosheid natuurlijk compenseren met
het stellen van vragen.”

Het Vlaams Parlement worstelt volgens
Peumans met een gelijkaardig probleem.
“Als er geen voorstellen vanuit de Vlaamse
regering komen, dan hebben de Parle -
ments leden weinig om handen en gaan ze
vragen stellen. Heel veel vragen zijn ook lou-
ter vragen om informatie, die kan de rege-
ring makkelijk voor zijn door het parle-
ment zelf open en actief te informeren.”

Contraproductief

Dewael vreest dat de vragenwoede van de
Kamerleden contraproductief werkt. “Door
de veelheid aan vragen wordt het voor de
minister veel gemakkelijker om zich los te
haken van zijn verantwoordelijkheid.
Moeilijke vragen verdwijnen dan in de
massa, wat toch ook niet de bedoeling kan

zijn.” De Kamervoorzitter raadt parlements-
leden aan om te doseren. “Beter twee, drie
heel goede, gerichte vragen dan 102 detail-
kwesties. In de plenaire zitting van de
Kamer is het aantal vragen al beperkt. Eerst
waren alle fracties tegen, ze protesteerden
omdat ik een heilige koe wou slachten. Nu is
iedereen tevreden. Het vragenuurtje is geen
‘vragendrieuurtje’ meer. (opgetogen) Soms
zijn we zelfs al om vier uur klaar. Ik wil ook
in de commissies een plafond zetten op het
aantal vragen. Dat moet een levendiger, spi-
tanter debat opleveren.” Dewael spoort de
ministers ook aan om sneller te antwoor-
den op schriftelijke vragen, dan zullen de
parlementsleden niet langer grijpen naar
de grove middelen: een mondelinge vraag. 

Een cruciale factor in de forse toename
van het aantal parlementaire vragen zijn

volgens Dewael de rapporten die veel kran-
ten op het einde van de legislatuur uitdelen.
“De media moeten afstappen van hun
kwantitatieve benadering van het parle-
mentair werk. De parlementsleden denken
te vaak aan de rapporten die op het einde
van de meet worden uitgereikt, voor een
stuk op basis van de hoeveelheid vragen.”
Sommige parlementsleden halen daarom
alles uit de kast om hun vragenaantal op te
vijzelen. Dezelfde algemene vraag aan
negen ministers tegelijk stellen bijvoor-
beeld: maximaal resultaat voor een mini-
male inspanning. Maar niet altijd met het
gewenste resultaat. Zo kwam in 2007 sena-
tor Guy Swennen (sp.a) in het rapport van
De Morgen uit de bus als beste federaal par-
lementslid. Swennen zat echter hoege-
naamd niet in de kopgroep van veelvragers.

Volksvertegenwoordigers moeten bezinnen eer ze beginnen, regeringsleden moeten duidelijker informeren

Wildgroei aan parlementaire vragen 
De federale en Vlaamse
ministers worden
gebombardeerd door een
recordaantal parlementaire
vragen. Kamervoorzitter
Patrick Dewael (Open Vld) en
Vlaams Parlementsvoorzitter
Jan Peumans (N-VA) willen de
vragen nog beter filteren om
het kaf van het koren te
scheiden. ‘Heel wat parle men -
taire vragen zijn overbodig,
even googlen en je kent het
antwoord.’
DOOR JEROEN VERELST EN TINE PEETERS

●

In 2008 bedroeg de gemiddelde totale con-
sumptie van een Belgisch huishouden op een jaar
32.986 euro, of 409 euro meer dan in 2007.
Huishoudens in Vlaanderen gaven gemiddeld
34.075 euro uit in 2008, terwijl dit 30.696 euro was
voor Brusselse huishoudens en gemiddeld 31.847
euro in Wallonië. In 2008 was de Brusselaar het
zuinigst: hij legde 18 procent van wat hij verdien-
de (37.431 euro) aan de kant. De Waal spaarde 12
procent van zijn 36.047 euro aan inkomsten en
een Vlaams huishouden spaarde 14 procent van
zijn koopkracht (39.338 euro).

Vlaamse gezinnen voeren het klassement aan in
de volgende categorieën: voeding, kleding en
schoenen, kosten voor autogebruik, culturele uit-
gaven, lichaamsverzorging, restaurants en rei-

zen. De Waal verslaat zijn buren op vlak van uitga-
ven voor verwarming, verlichting en water, aan-
koop van voertuig, verzekeringen en tabak. De
Brusselaar tast het meest genereus in de geldbeu-
gel voor de betaling van zijn huur, de aankoop
van meubels, gezondheidszorg en telefoon.

Het onderzoek werpt ook een licht op de con-
sumptiepatronen binnen verschillende inko-
mensgroepen. Voor gezinnen liggen de laagste
inkomens tussen 0 en 15.752 euro per jaar, de

hoogste inkomens worden geteld vanaf 41.053
euro. De twee tussengroepen liggen in de zones
15.752 tot 25.503 euro en 25.503 tot 41.053 euro. 

Opvallend is het verschillende consumptiepa-
troon tussen rijk en arm. Zo geven personen met
de laagste inkomens per jaar gemiddeld veel
meer uit aan tabakswaren (140 euro) dan de rijk-
ste groep (68 euro). Ook aan energie en water
betaalt de armste groep gemiddeld veel meer:
1.041 euro tegenover 684 euro. Verder geven arme-
re Belgen 269 euro uit aan farmaceutische pro-
ducten, terwijl rijken 153 neertellen.

Bij de mensen uit de laagste inkomensgroep
wordt per persoon jaarlijks 36 euro aan onderwijs
uitgegeven, bij de rijkste groep 142 euro. Ook voor
reizen naar het buitenland is het verschil vrij
groot: in de armste groep heeft een persoon er
gemiddeld 297 euro voor over. Bij de rijkste groep
bedraagt dat 683 euro per persoon per jaar. Ook
zakgeld geeft het verschil in levensstijl goed weer.
Een armere Belg heeft gemiddeld 12 euro op zak,
een rijkere 133 euro. 

(FVC)

Vlamingen geven gemiddeld meer uit dan Walen en Brusselaars

Volgens de website van

het Vlaams Parlement is

Peter Reekmans (LDD) de

meest actieve vragensteller

in het halfrond: 108 monde-

linge vragen en interpella-

ties, en 149 schriftelijke vra-

gen. Gemiddeld 2,3 vragen

per werkdag. “En dan gaat

het enkel over de beant-

woorde vragen. Ik heb al

zeker 230 schriftelijke vra-

gen ingediend.”

Maar is een Parlementslid

dat heel veel vragen stelt

ook per definitie een goed

Parlementslid? “Dat weet ik

niet”, klinkt het bij

Reekmans. “Ik maak me

sterk dat al mijn vragen

relevant zijn voor het con-

troleren van het beleid.” 

Reekmans is het niet eens

met de kritiek van Parle -

ments voorzitter Peumans

dat teveel vragen een te

lokaal karakter hebben. “Ik

ben verkozen om mijn regio

te vertegenwoordigen. Ik

doe dat niet door op elke

pensenkermis handjes te

gaan schudden, ik doe dat

door vragen te stellen.”

Peter Reekmans (LDD): stelt 2,3 vragen per werkdag
De minister met de meeste

vragen op de teller in de

Vlaamse regering is zonder

enige twijfel CD&V’ster Hilde

Crevits, minister van

Openbare Werken en

Mobiliteit. Zij staat afgete-

kend op kop met meer dan

700 vragen sinds het begin

van deze legislatuur. Crevits

slaat een heuse kloof met de

nummer twee van het pelo-

ton, viceminister-president

Philippe Muyters, die onder

meer Begroting en

Economie in zijn portefeuille

heeft. 

Derde en vierde in deze

tussentijdse rangschikking

zijn Pascal Smet, minister

van Onderwijs (sp.a), en

Joke Schauvliege, minister

van Natuur en Cultuur

(CD&V). Ingrid Lieten, vice-

minister-president van sp.a,

bengelt helemaal onderaan.

De veelbevraagde Crevits

maakt er een prioriteit van

om alle vragen binnen de

deadline van twintig werkda-

gen te halen. “Maar soms is

het echt moeilijk om die

deadline te halen.”  (TP)

Hilde Crevits (CD&V): krijgt tot 85 vragen per week

KAMERVOORZITTER DEWAEL:

Beter twee, drie heel
goede, gerichte
vragen dan 102
detailkwesties
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■ Mensen uit Wallonië geven gemiddeld
meer uit aan tabakswaren.

F
O

T
O

 A
N

P


