
Bewijst dat politiek
talent niet altijd erfe-
lijk is. Nog geen schim
van zijn vader Hugo.
Wordt wel meer geap-
precieerd dan Mathias
of Jean-Jacques, die

andere liberale nieuwkomers met
een politieke stamboom.
Lanceerde enkele wetsvoorstellen
in de commissie Bedrijfsleven, die
hij daarna moest intrekken onder
druk van de meerderheid. Durft
op zijn bek te gaan, maar deed
dat toch iets te veel. 

WILLEM-FREDERIK SCHILTZ

!!

31 jaar, Antwerpen

36

11
45

Groeit, maar niet met-
een aan de topsnelheid
die intern hier en daar
van haar verwacht
werd. (Nog) geen
hoogvlieger. Wel actief
in de luwte, maar

steekt zeker nog niet uit boven
het maaiveld. In de commissie
Bedrijfsleven had ze Schiltz als
haar compagnon.  

SOFIE STAELRAEVE

!!

35 jaar, West-Vlaanderen

31
141
87

Werkte in een tandem
met Sabien Lahaye-
Battheu, die andere
justitiespecialiste van
Open Vld en – niet
onbelangrijk – geen
rechtstreekse concur-

rente. De legislatuur leek wat te
snel aan haar einde gekomen
voor deze Oost-Vlaamse en gewe-
zen gedeputeerde. Na een trage
start kwam ze de laatste twee jaar
pas echt op kruissnelheid. 

CARINA VAN CAUTER

!!!

48 jaar, Oost-Vlaanderen

119 

62
112

Bij de Vlaamse
Volksbeweging wegge-
plukt om Vlaams-nati-
onalisten weg te hou-
den bij N-VA. Dat lukte
niet bijster goed. Als
stemmenkanon ont-

goochelde De Bont, als Kamerlid
nog meer. Kreeg wel de lachers op
de hand toen ze de federale poli-
tie de ‘Weermacht’ noemde in
volle plenaire zitting. Een voor
extreemrechts nogal pijnlijke
Zuid-Afrikaanse spraakverwar-
ring.

RITA DE BONT

0

55 jaar, Antwerpen

80
222
78

Partijmedewerkster
die in 2007 op amper
25-jarige leeftijd tot
Kamerlid werd gepro-
moveerd. Voor de
meeste van haar colle-
ga’s in het halfrond is

ze een nobele onbekende geble-
ven. Diegenen die haar wel ken-
nen, zijn – om het beleefd uit te
drukken – not impressed. In de
Commissie Financiën beperkte ze
zich overwegend tot zwijgen en
luisteren. Zo hoort dat voor een
vrouw bij het VB.

BARBARA PAS

0

28 jaar, Oost-Vlaanderen

37

109
34

Had het aan het begin
van de legislatuur te
druk als voorzitter van
Open Vld om een par-
lementslid van enige
betekenis te zijn en
plooide zich na zijn

ontslag als kopman van de libera-
len terug op zijn thuisstad
Mechelen. Het boerkaverbod inte-
resseerde hem burgemeesterge-
wijs wel genoeg om recentelijk
plenair tussen te komen. Stelde
verder ontstellend weinig vragen. 

BART SOMERS

0

46 jaar, Antwerpen

4

10
2

De blauwe boekhou-
der en fiscalist van
dienst. Onuitputtelijke
grapjas in de wandel-
gangen en koffieka-
mer, geliefd bij zijn col-
lega’s. Ministers die

zijn vragen moesten beantwoor-
den in de commissies voor
Financiën en Begroting of Fiscale
Fraude, konden maar beter goed
uitgeslapen zijn. Een kuitenbijter,
die niet losliet. Als inwoner van
Kraainem dé B-H-V-autoriteit van
Open Vld, in bijberoep. 

LUK VAN BIESEN

!!!

50 jaar, B-H-V

39
86
102

Een omgekeerde
Bruno Tobback: beter
als dossiervretend par-
lementslid dan als
bevlogen fractieleid-
ster. Gewaardeerde
experte rond Defensie

en Buitenlandse Zaken, nog een
maatje te klein als fractieleidster.
Als lid van de meerderheid
schaatste ze vaak op de rand: ze
durft ministers tackelen, maar zal
geen grote, verbale oorlogen ont-
ketenen met de coalitiepartners. 

HILDE VAUTMANS

!!!

38 jaar, Limburg

89

159
209

De meest radicale aller
Belangers. De Man
staat symbool voor het
oude fascistische
Vlaams Blok, waar hij
zich overigens abso-
luut niet voor

schaamt. Die positie komt zijn
geloofwaardigheid ook niet ten
goede. Als De Man spreekt, dan
spreekt Philip Dewinter. Uiterst
rechts, altijd met een racistisch
kantje. Uitgespuwd door zijn col-
lega’s, wat hijzelf wellicht een
hele verdienste vindt. 

FILIP DE MAN

!

54 jaar, B-H-V

60
368
32

Annick wie?

ANNICK PONTHIER

0

38 jaar, Limburg

4

14
24

Kwam volgens haar
collega’s altijd stipt op
tijd, meteen de enige
kwaliteit die diezelfde
collega’s zich van Ine
Somers voor de geest
kunnen halen. Bleef

totaal onbekend en volledig
onzichtbaar. Ter verschoning: ze
arriveerde pas halfweg 2009 in de
Kamer, toen übervragensteller
Guido De Padt de sprong naar de
regering maakte. 

INE SOMERS

0

39 jaar, Oost-Vlaanderen

11

42
67

Het levende bewijs dat
een schepenambt van
een grote stad als
Antwerpen niet te
combineren valt met
een parlementair man-
daat. Hij bracht de

Antwerpse dossiers naar Brussel,
maar meer ook niet. Eén licht-
puntje op het einde van de legi-
slatuur: als rapporteur van de
commissie rond het treinongeval
in Buizingen kweet hij zich niet
onverdienstelijk van zijn taak. 

LUDO VAN CAMPENHOUT

!

44 jaar, Antwerpen

29
55
29

Verdeelt zijn kostbare
tijd tussen het voorzit-
terschap van het
Gentse OCMW en elek-
triciteitsnetbeheerder
Eandis. Voor de inter-
parlementaire unie en

bijbehorende buitenlandse reis-
jes wil hij nog wel een inspanning
doen, voor het nationale parle-
ment veel minder. Niemand
rouwt erom dat hij in de volgen-
de legislatuur niet meer zal terug-
keren in de Kamer.   

GEERT VERSNICK

!

54 jaar, Oost-Vlaanderen

35

99
4

Fractieleider voor het
leven. Nog altijd de
beste redenaar van
zijn partij. Maar net als
Philip Dewinter in het
Vlaams Parlement
wordt hij wel heel erg

voorspelbaar. De dreiging is weg,
de houding wordt wat lijdzamer,
the thrill is gone. Het gros van
zijn speeches gaat het ene oor in
en het andere weer uit. Zal er ook
de volgende vier jaar weer zitten,
op exact dezelfde plaats, in exact
dezelfde rol. 

GEROLF ANNEMANS

!!1/2

51 jaar, Antwerpen

56

96
53

Gematigde Vlaams
Belanger. Viel in de
commissie Financiën
en Begroting op door
zijn dossierkennis,
moeten ook de demo-
cratische partijen toe-

geven. Wordt overschreeuwd
door de roepers in zijn fractie,
waardoor zijn werk in de commis-
sie ook intern niet naar waarde
wordt geschat. Degelijk parle-
mentslid in een voor hem ver-
keerde partij. Hallo, N-VA?

HAGEN GOYVAERTS

!!1/2

49 jaar, Leuven

106
181
109

Justitiespecialist bij
het Vlaams Belang, in
het niet al te schreeu-
werige genre zelfs.
Schoofs werkte con-
structief mee in de jus-
titiecommissie van de

Kamer. Is geen dwarsligger. Een
brave mens, als we de andere
leden mogen geloven. Hield zich
voor de rest nogal ver van het
gewoel, zowel in het halfrond als
in zijn eigen partij. Doet zijn ding.

BERT SCHOOFS

!!

42 jaar, Limburg

92

197
207

Kreeg als burgemees-
ter van Herentals en
als tweede op de lijst in
2007 een vrijgeleide
naar de Kamer, maar
deed zijn parlementair
mandaat vier jaar lang

oneer aan. In tijden van pleidooi-
en voor langer werken, is het voor
een socialist onbetamelijk om op
je zevenenveertigste te beginnen
uitbollen. Komt niet meer terug
en dat is maar best ook.

JAN PEETERS

0

47 jaar, Antwerpen

3
19
14

Bij de beteren in zijn
partij, kan mooie sta-
tistieken voorleggen.
Beschikt over de nodi-
ge dossierkennis,
onder andere over
gezondheidszorg.

Maar die raakt al eens onderge-
sneeuwd door zijn aparte en
nogal overdonderende stijl van
speechen. Lijkt zich telkens in te
beelden dat hij niet de Kamer,
maar een tot de nok gevuld
Olympische Stadion van Berlijn
toespreekt. 

KOEN BULTINCK

!!

46 jaar, West-Vlaanderen

138

164
148

Misschien wel het
sterkste Kamerlid bij
het Vlaams Belang.
Woont in strijdgebied
B-H-V, en is dan ook
een communautaire
scherpslijper. Heeft

niettemin de reputatie zowat de
meest redelijke stem in zijn partij
te vertolken. Werkte als voorzitter
van de commissie Bedrijfsleven
uitstekend samen met de meer-
derheidspartijen. Als ze dat bij
het Vlaams Belang maar kunnen
appreciëren.

BART LAEREMANS

!!1/2

44 jaar, B-H-V

107
243
241

Heeft zich vastgebeten
in Defensie. Doet dat
niet slecht, is goed geïn-
formeerd en laat zich
zelden op fouten
betrappen. Weegt wel
niet op tegen een De

Vriendt (Groen!) of Van der Maelen
(sp.a) en kon Crembo nooit echt in
verlegenheid brengen. Had als
Doel-verzetsstrijder wel een afwij-
kende mening over de Antwerpse
havenuitbreiding. Die kost hem nu
de voortzetting van zijn parlemen-
taire loopbaan.

BRUNO STEVENHEYDENS

!!

42 jaar, Oost-Vlaanderen

46

180

Kwam pas vorig jaar de
Kamer binnen als
opvolgster van Freya
Van den Bossche, maar
slaagde er in tegenstel-
ling tot enkele andere
nieuwkomers nog niet

in een positieve indruk te wek-
ken. Werd aangesteld als energie-
specialiste van sp.a, maar laat
zich voortdurend de kaas van het
brood eten door haar collega van
Groen!.   

CATHY PLASMAN

!

45 jaar, Oost-Vlaanderen

22
6
31

Vertegenwoordigt al
sinds mensenheugenis
de ultraconservatieve
vleugel van het Vlaams
Belang. Al neemt ze die
taak duidelijk niet
meer zo serieus de

laatste jaren. Zelfs bij wat toch
haar thema’s zouden moeten zijn
– abortus, euthanasie... – bleef het
ter hoogte van Colen oorverdo-
vend stil. Teert nog puur op haar
reputatie als moraalridder van
extreem rechts.

ALEXANDRA COLEN

0

54 jaar, Antwerpen

59

186
48

Nobele onbekende,
hoewel hij de minis-
ters drie jaar lang om
de oren sloeg met
schriftelijke vragen -
gemiddeld meer dan
één per werkdag, alstu-

blieft! Meteen de enige reden die
we kunnen bedenken om hem
toch nog  met een ster te beden-
ken. Meer dan duizend vragen
stellen – zelfs al zitten daar ontzet-
tend veel nutteloze tussen – daar
mag wel iéts tegenover staan. 

PETER LOGGHE

!

51 jaar, West-Vlaanderen

79

1132
386

In de eerste plaats par-
tijvoorzitter. Dat zijn
doorgaans niet de
meest actieve parle-
mentsleden, maar ze
hebben meestal wél
een impact. Als ze spre-

ken, wordt er geluisterd.
Valkeniers spreekt zelden, er
wordt dan ook niet echt geluis-
terd. Heeft weinig verstand van
het parlementaire werk. Op zijn
bankje naast Annemans lijkt hij
een handpop van de echte macht-
hebbers in zijn partij.

BRUNO VALKENIERS

0

54 jaar, Antwerpen

18

39
13

Liet zich opnieuw
opvallen als een dege-
lijk parlementslid dat
sterk vanuit de eigen
praktijkervaring
werkt. Een echte dos-
siervreter, die zich wel

eens durft verliezen in langdradi-
ge tussenkomsten. Toonde zich in
de oppositie veel strijdvaardiger,
met opvallend oppositiewerk
tegen het arbeidsbeleid van
Milquet, misbruik bij consumen-
tenkrediet en wanpraktijken bij
Citibank.

HANS BONTE

!!!1/2

48 jaar, kieskring B-H-V

35

102
118

Limburgse partijsol-
daat van het eerste
uur, die na een eerste
intermezzo tussen
december 2006 en juni
2007 vorig jaar Peter
Vanvelthoven mocht

vervangen in de Kamer. Heeft als
populaire schepen in Herk-de-
Stad echter geen federale materie
in de vingers en slaagde er dan
ook niet in om op de korte tijd die
haar gegund werd in eender welk
dossier haar naam te vestigen.   

MAGDA RAEMAEKERS

!

62 jaar, Limburg

2
19
68

Vlaams Belang -
specialist wat betreft
Sociale Zaken, zij het
dan vooral in theorie.
In de praktijk laat hij
van die specialisatie
weinig blijken, al laat

hij zich ook niet helemaal weg-
spelen in de commissie. Hij stu-
deert. D’Haeseleer ligt in de
bovenste lade bij de partijtop. Hij
trekt opnieuw de Kamerlijst in
Oost-Vlaanderen, en keert behou-
dens gigantische electorale ram-
pen dus ook terug.

GUY D’HAESELEER

!

41 jaar, Oost-Vlaanderen

76

795
43

Veel vragen stellen is
één ding – en
Mortelmans springt er
met zijn schriftelijke
vragen echt wel uit –
resultaat halen is een
ander paar mouwen.

Gelukkig voor de nummer een
van Vlaams Belang in Lier zeggen
de statistieken niets over de kwa-
liteit van zijn vragen. Zo kan hij
onbedreigd de nummer een in
Lier blijven. Dat is toch ook al dat.

JAN MORTELMANS

0

46 jaar, Antwerpen

61

308
57

Hoort bij het partij-
meubilair, maar ver-
liest in sneltempo zijn
strepen. Moest als
Oost-Vlaams boeg-
beeld plaatsmaken
voor D’Haeseleer.

Andere factoren zetten die degra-
datie in gang, maar zijn parle-
mentaire werk zat er ook wel voor
iets tussen. In de commissie
Buitenlandse Zaken speelt Van
den Eynde zijn rol, maar de motor
slaat nog maar moeilijk aan.
Uitgeblust.

FRANCIS VAN DEN EYNDE

!

64 jaar, Oost-Vlaanderen

91

359
176

Bij de sp.a overheerst de duali-
teit. De fractie heeft met Dirk Van
der Maelen de onbetwiste num-
mer één in de rangen, door
vriend en vijand erkend als beste

Kamerlid van de voorbije verkorte legislatuur. Justitiespecialist
Renaat Landuyt is een uitstekende tweede, en Bruno Tobback
ontpopte zich in de laatste rechte lijn tot een retorisch bijzonder
sterke fractieleider. Maar de sp.a sleept ook flink wat dood
gewicht mee, met miscast Christine Van Broeckhoven als triest
dieptepunt.  Voor sp.a wordt het een uitdaging om na 13 juni
het gemiddelde niveau van de fractie op te krikken. Dat kan
alleen lukken als de treurnis om gemiste ministerportefeuilles
definitief plaats maakt voor oprecht parlementair engagement.

Het Vlaams Belang heeft een
paar harde werkers in zijn ran-
gen. Meer dan vroeger zelfs.
Een handvol Kamerleden dat

zijn dossiers kent en ook bij de andere partijen amper weer-
stand oproept. Maar die volksvertegenwoordigers worden in
aantal nog altijd moeiteloos overtroffen door totaal onzichtbare
collega’s, die het parlement enkel en alleen beschouwen als een
lucratieve bezigheidstherapie. Bijkomend probleem voor het
Vlaams Belang is de stilaan totaal grijsgedraaide plaat van frac-
tieleider Gerolf Annemans. Hij spreekt alleen nog voor zijn
eigen partijgenoten, de rest van het halfrond haalt de schouders
op  en gaat een koffie drinken als hij het spreekgestoelte
betreedt. 

Als de partijvoorzitter uit armoe-
de ook fractievoorzitter moet
worden, weet je dat de partij een
probleem heeft. Jean-Marie
Dedecker heeft met Rob Van de
Velde welgeteld één Kamerlid

wiens handje hij niet hoeft vast te houden. De andere drie zijn,
met alle respect, totale mislukkingen gebleken. Na de spectacu-
laire verkiezingsoverwinning in 2007 wordt bij Lijst Dedecker in
heel wat provincies alweer gevreesd dat de kiesdrempel uitein-
delijk een onoverkomelijke hindernis blijkt. De kwaliteit van
het politieke personeel zal daar zeker een rol in spelen. Wie te
snel te groot wordt, krijgt dat als een boemerang terug in zijn
gezicht.
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TOP 5
1. DIRK VAN DER MAELEN (SP.A)
2. TINNE VAN DER STRAETEN 

(GROEN!)
3. RENAAT LANDUYT (SP.A)
4. WOUTER DE VRIENDT 

(GROEN!)
5. BEN WEYTS (N-VA)

FLOP 5
1. DIRK VIJNCK (LDD)
2. ANNICK PONTHIER (VB)
3. RITA DE BONT (VB)
4. CHRISTINE VAN 

BROECKHOVEN (SP.A)
5. ILSE UYTTERSPROT (CD&V)

439

Ook al ziet ze zichzelf
graag als experte inzake
Volksgezondheid, de
status van Detiège is
stilaan verworden tot
die van een societyfi-
guur, van wie het hoofd-

doel een zo groot mogelijke zicht-
baarheid in de ‘boekskes’ is.
Tekenend is dat Detiège niet zelf
voor haar opvallendste parlemen-
taire daad tekende, maar daarvoor
moest rekenen op de zes weken
oude labrador Mona, die het tapijt
van de Kamer bevuilde.     

MAYA DETIEGE

!

42 jaar, Antwerpen

49

10
44

De echte oppositielei-
der van de Kamer, een
verbetering tegenover
zijn iets te zachtaardi-
ge voorganger Peter
Vanvelthoven. Kan
bogen op een sterk

ontwikkeld redenaarstalent, een
familietrekje. Moet wel opletten
om niet al te betweterig over te
komen. Kreeg als ex-minister van
Pensioenen het nieuwe pensioen-
plan van zijn partij evenwel niet
duidelijk uitgelegd.   

BRUNO TOBBACK

!!!!

40 jaar, Leuven

24
5

54

Binnen de fractie
wordt De Maght dan
wel geroemd als een
hard werkertje, toch
komen haar inspan-
ningen niet echt uit de
verf. De Aalsterse

maakte allerminst een verplette-
rende indruk, maar kan zich
troosten met het idee dat ze van-
uit een ‘dicht bij de mensen’-filo-
sofie aan politiek doet.   

MARTINE DE MAGHT

!1/2

44 jaar, Oost-Vlaanderen

14

73
111

Ondankbaar parcours.
Belandde als opvolger
in de Kamer toen Jo
Vandeurzen minister
werd, verdween na de
Fortisaffaire weer uit
het parlement, om zijn

plek ten slotte weer in te nemen
toen Vandeurzen naar het
Vlaamse niveau verhuisde. Zoekt
daarom nog wat zijn weg tussen
de dossiers. Heeft potentieel,
maar dan hoogstens als goede
backbencher.

PETER LUYKX

!!

45 jaar, Limburg

14
52
63

Als ‘eerste’ West-
Vlaamse vrouw bij sp.a
kan Douifi rekenen op
een rechtstreeks ticket
naar een vierde ambts-
termijn in de Kamer.
Schoot ze omwille van

die erkzekerheid pas traag op
gang?  Forceerde pas het laatste
jaar haar doorbraak, door zich in
het asieldossier vast te bijten. Met
resultaat: het debat over de
dwangsommen voor niet opge-
vangen vluchtelingen kwam er
na haar interventies. 

DALILA DOUIFI

!!1/2

40 jaar, West-Vlaanderen

17

33
54

Heeft het als ex-staats-
secretaris niet gemak-
kelijk om zich in zijn
rol van oppositiepoliti-
cus in te leven.
Profileerde zich wel
sterk in de strijd tegen

de exuberante bonussen in het
bedrijfsleven. Wordt ook door
tegenstanders gewaardeerd voor
zijn inhoudelijke inbreng. Toch
werd er van een voormalig lid van
de regering net iets meer ver-
wacht.   

BRUNO TUYBENS

!!1/2

48 jaar, Oost-Vlaanderen

21
26
65

De judotrainer is moe.
Dat komt zijn parle-
mentaire werk niet ten
goede, maar wanneer
Dedecker achter het
spreekgestoelte gaat
staan, wordt het wel

nog steeds stil in de Kamer. De
Oostendenaar blijft immers een
raspoliticus, al is de combinatie
fractieleider-partijvoorzitter
nagenoeg ondoenbaar, met wis-
selvallige prestaties tot gevolg.
Teert net iets te veel louter op zijn
retorische kwaliteiten.

JEAN MARIE DEDECKER

!!!

57 jaar, West-Vlaanderen

19

31
58

Opgestapt bij het
Vlaams Belang, aan
boord gehesen door de
N-VA. Zeker niet over-
dreven begaafd als
politicus, maar lost dat
handig op door er één

domein uit te kiezen en zich daar-
in te specialiseren. Focust zich
uitsluitend op Defensie. Wierp
zich op als een van de meest fer-
vente verdedigers van defensie-
minister Pieter De Crem (CD&V).
Ietwat vreemd voor een opposi-
tielid.

LUC SEVENHANS

!!

55 jaar, Antwerpen

17
31
66

Heeft als nieuwkomer
op erg korte tijd haar
plaats verworven als
fractieleider. Heeft
geen makkelijke job in
het verstandshuwelijk
met Ecolo, maar als

‘junior’ in staat gebleken tot
gefundeerde discussies, wat res-
pect afdwingt. Felle debater, maar
moet leren doseren. Haar stem
draagt tot ver buiten het half-
rond, waardoor je soms smeekt
dat ze in godsnaam zou stoppen
met roepen. 

MEYREM ALMACI

!!!

34 jaar, Antwerpen

87

93
108

Ontpopte zich de voor-
bije jaren als een kui-
tenbijtertje in de com-
missies Overheids -
bedrijven en Defensie.
Als stem van de socia-
listische overheidsvak-

bond legde hij de bevoegde
ministers meermaals het vuur
aan de schenen. Voor de top zal
hij nooit meespelen, maar er is
groeimarge. Verdienstelijke werk-
mieren als David Geerts hebben
hun plaats in het halfrond.    

DAVID GEERTS

!!!

35 jaar, Antwerpen

36

192
228

Dwingt respect af als
wetenschapper, maar
viel volledig door de
mand  als politicus. De
politieke carrière van
Van Broeckhoven was,
na een erbarmelijke

campagne als lijsttrekker in de
grootste kieskring, al voorbij voor
ze goed en wel begonnen was.
Dieptepunt: een nachtelijke en
niet al te heldere tussenkomst in
de plenaire vergadering over het
rookverbod. Professor, blijf bij uw
leest. 

CHRISTINE VAN BROECKHOVEN

0

57 jaar, Antwerpen

9
7
19

Volgens de een volle-
dig ontbolsterd op het
eind van de legisla-
tuur, volgens de ander
sterk begonnen, maar
nadien wat weggezakt.
Feit is wel dat Van de

Velde naast Dedecker het enige
lichtpunt is in de LDD-fractie.
Manifesteerde zich als een sterk-
houder inzake Financiën en trekt
zich verbaal meer dan aardig uit
de slag. Schuwt bovendien het
theater in de plenaire vergade-
ring niet.   

ROBERT VAN DE VELDE

!!!1/2

43 jaar, Antwerpen

13

170
150

Legde wel veel ijver
aan de dag, maar mist
de kwaliteiten om het
te maken in het parle-
ment. Deed zijn best,
maar kon zijn gebrek
aan politiek talent

onvoldoende compenseren door
hard te werken. Kon op geen
enkel moment indruk maken.
Zien we vermoedelijk dan ook
niet meer terug de volgende legis -
latuur. Toch goed geprobeerd.

PATRICK DE GROOTE

!

51 jaar, West-Vlaanderen

16

22
126

Bijzonder aanwezig,
bijzonder actief. De
ster van het wekelijkse
vragenuurtje bij de N-
VA. Piepjong in het par-
lement beland, als
amper 27-jarige.

Leverde goed werk in het asiel-
dossier, bracht de meerderheid
én de linkerzijde enkele keren in
verlegenheid. Moet nog wel ste-
vig schaven aan haar verbale vaar-
digheden. De N-VA heeft nog
behoorlijk grootse plannen met
Smeyers.

SARAH SMEYERS

!!!

29 jaar, Oost-Vlaanderen

47
155
175

Samen met sp.a’er Dirk
Van der Maelen de luis
in de pels van defensie-
minister Pieter De
Crem. Heeft zijn niche
– defensie en buiten-
lands beleid – mooi

afgebakend, waardoor hij zich
daar volledig op kan storten.
Goed ingewerkt in desbetreffende
dossiers. Kent bovendien zijn weg
naar de media. Klopt soms iets te
veel op dezelfde nagel. Zijn
“minister-van-oorlog”-plaat is na
drie jaar grijsgedraaid. 

WOUTER DE VRIENDT

!!!!

32 jaar, West-Vlaanderen

100

164
167

Als vakbondsvrouw
van Ford Genk met
hoge verwachtingen
begonnen, maar heeft
diezelfde verwachtin-
gen niet echt ingelost.
Mist politiek metier,

maar probeert niettemin haar
mannetje te staan – ook in de ple-
naire vergadering – om de belan-
gen van de arbeiders te verdedi-
gen. Stunt: liet Opel-vakbonds-
makker Rudy Kennes binnen in
het parlement om Leterme face-
to-face te confronteren. 

MERYAME KITIR

!!

32 jaar, Limburg

32

3
53

Tot ver over de partij-
grenzen geroemd voor
zijn bijzondere inzet
en dossierkennis inza-
ke defensie, buiten-
lands beleid en finan-
ciën. Maakte op zijn

eentje het leven zuur van twee
federale ministers, Pieter De
Crem en Didier Reynders. Moet
wel opletten niet drammerig over
te komen. Gouden medaille, die
hij nu als kopman in Oost-
Vlaanderen moet zien te gelde te
maken. Niet simpel.

DIRK VAN DER MAELEN

!!!!1/2

57 jaar, Oost-Vlaanderen

76
328
215

Mocht het lege zitje
invullen dat ex-judoka
Ulla Werbroeck vorige
zomer achterliet,
nadat ze voor het
Vlaams Parlement had
gekozen. Heeft zich in

zijn incubatieperiode echter nog
geen enkele keer doen opmerken,
al zou hij zich naar verluidt heb-
ben ‘vastgebeten’ in het dossier
van de treinramp in Buizingen. 

PAUL VANHIE

1/2

54 jaar, West-Vlaanderen

6

10
40

De N-VA bespeurde
politieke feeling bij
haar, maar komt
bedrogen uit. De partij
schoof haar naar voor
op Justitie, voedde
haar stevig, maar ze

kon geen potten breken. De
Rammelaere wekte de voorbije
drie jaar zelden of nooit de
indruk dat de Wetstraat haar
natuurlijke habitat is. Ze is sche-
pen in Tielt, en daar lijkt ook met-
een haar politieke plafond te lig-
gen.

ELS DE RAMMELAERE

!

41 jaar, West-Vlaanderen

33

188
101

Heeft zich op geen
enkel moment een
voornaam kunnen ver-
werven. Bijzonder
bleek. Dankzij zijn
bekende achternaam
weet hij zich waar-

schijnlijk verzekerd van nog eens
vier jaar in de Kamer. De N-VA
heeft zijn stemmen nodig, in de
Kempen scoort hij sterk, maar na
de verkiezingen wordt Van
Noppen opnieuw redelijk nutte-
loos voor zijn partij.

FLOR VAN NOPPEN

1/2

53 jaar, Antwerpen

16
104
104

Op drie jaar tijd uitge-
groeid tot dé klimaat-
en energie-experte van
het parlement. Geldt
in die dossiers over de
partijgrenzen heen als
de referentie. Durft in

haar uiteenzettingen wel al eens
te technisch uit de hoek te komen
en is ook een stuk te braaf om
voor verbaal vuurwerk te zorgen.
Samen met Almaci wel verant-
woordelijk voor de drive die de
groene fractie kenmerkt. 

TINNE VAN DER STRAETEN

!!!!

32 jaar, B-H-V

88

57
185

Domineerde zonder
veel moeite als een
schaduwminister de
commissie Justitie.
Liet ook plenair graag
van zich horen.
Schreef een bevattelijk

‘blunderboek’ over Justitie maar
waagde zich niet buiten zijn ver-
trouwde terrein. Worstelt wel met
zijn West-Vlaams accent. Mocht
Landuyt altijd verstaanbaar zijn
op televisie, dan had Justitie -
minister De Clerck al lang ontslag
moeten nemen.  

RENAAT LANDUYT

!!!!

51 jaar, West-Vlaanderen

34

221
115

Is als burgemeester
van Sint-Truiden voor-
al bezig met het
beheer van zijn stad.
Laat zich in de Kamer
enkel opmerken als
voorzitter van de com-

missie Defensie, waar hij met
minister De Crem in de clinch
durft te gaan. Leidt voor het overi-
ge een vrijwel onzichtbaar parle-
mentair bestaan.  

LUDWIG VANDENHOVE

!!

50 jaar, Limburg

39
19
93

Dat Vijnck ooit in de
Kamer is geraakt, blijft
de verantwoordelijk-
heid van Jean-Marie
Dedecker zelf. Die was
destijds bereid zelfs
een hond met een

hoed als lijsttrekker aan te dui-
den, indien de viervoeter genoeg
geld op tafel kon leggen. Terwijl
sp.a’ster Van Broeckhoven nog
getypeerd kan worden als een
miscasting, is zelfs die omschrij-
ving te flatterend voor de brave
man uit Landen.   

DIRK VIJNCK

0

37 jaar, Leuven

7

138
57

Ontpopte zich als neo-
fiet in het federale par-
lement meteen tot een
gedegen fractieleider.
Moest zeker niet
onderdoen voor de
meer ervaren rotten in

het vak. Staat zijn mannetje in de
debatten en toonde tegelijkertijd
dat hij, bijvoorbeeld als het over
Financiën gaat, ook inhoudelijk
uit de verf komt. Moet er zich
alleen voor hoeden om niet te
populistisch uit de hoek te
komen.

JAN JAMBON

!!!!

50 jaar, Antwerpen

22

164
155

Dé B-H-V’er van dienst
bij de N-VA. Arriveerde
pas laat in de Kamer,
als opvolger van nie-
mand minder dan
Herman Van Rompuy.
Liet meteen van zich

horen. Weyts is gepokt en gema-
zeld in de partijstructuren en op
kabinetten. Kent het spel, weet
hoe hij zijn dossiers in de media
aan de man moet brengen. Zijn
tussenkomsten balanceren wel
vaak op het randje van assertief
en agressief.

BEN WEYTS

!!!!

39 jaar, B-H-V

13
193
138

Binnen en buiten de
partijgrenzen geres-
pecteerd als justitie-
specialist. Een echte
dossiervreter. Staat wel
in de schaduw van de
andere fractieleden en

slaagt er ook niet in bredere
bekendheid te verwerven. Grote
steunpilaar achter de schermen
voor partijvoorzitter Wouter Van
Besien. Kan zich volgens partijge-
noten perfect wegcijferen in
dienst van de partij.

STEFAAN VAN HECKE

!!!

37 jaar, Oost-Vlaanderen

86

220
150

Ondervoorzitter en
inhoudelijke pijler van
CD&V. Sober, nooit flit-

send. Komt als ethicus en studax
goed tot zijn recht in de Senaat,
waar het allemaal wat trager en
diepgaander mag. Een van de wei-
nige politici die er vermoedelijk
ook liever zitten dan in de Kamer.
Al lijkt het toch te gaan kriebelen
om de bekendheid die hij
opbouwde als partij-ideoloog
toch te verzilveren in de meer
weerklank krijgende Kamer.

WOUTER BEKE

!!!

36 jaar, CD&V

Cafébaas en burge-
meester van Rotselaar.
Schuwt het populisme

niet, en daarom meer een man
voor de Kamer. Dé man van het
rookverbod. Knokte keihard om
de sigaret ook uit cafés te bannen.
Dat lukte, maar slechts gedeelte-
lijk. Hij moest uiteindelijk capitu-
leren voor de horecalobby. Een
halve nederlaag die hard aan-
kwam. Verschillende partijen
trokken als puntje bij paaltje
kwam hun staart weer in. 

DIRK CLAES

!!!

51 jaar, CD&V

Voelt zich als een vis in
het water in de Senaat,
waar ze zich volop kan

bezighouden met de grotere
wereldproblemen. Mag zich vol-
gens collega's wel net iets meer
bezighouden met de kleinere
Belgische problemen. Die laat ze
te graag aan zich voorbijgaan. Als
fractieleidster weegt De Bethune
toch een tikkeltje te licht. Beke,
Vandenberghe of Van Den
Driessche toonden zich slag-
krachtiger dan hun dirigente in
de Senaat.

SABINE DE BETHUNE

!!1/2

52 jaar, CD&V

In het Vlaams parle-
ment al niet overdre-
ven actief, in de Senaat

totaal onopgemerkt. Toegegeven,
hij heeft nog geen jaar tijd gekre-
gen om zich te tonen, maar colle-
ga-gemeenschapssenatoren
slaagden er wel in om de anoni-
miteit te ontstijgen. Trouwe par-
tijsoldaat Durnez zal een paar
tandjes mogen bijsteken als zijn
partij hem nog eens bombardeert
tot gemeenschapssenator.  

JAN DURNEZ

0

57 jaar, CD&V

Gemeenschaps -
senator. Denkt dus net
als de meeste gemeen-

schapssenatoren vooral vanuit
een Vlaamse invalshoek. Heeft na
een jaar nog steeds niet de tijd
gevonden om op haar website de
Senaat aan haar politieke bezig-
heden toe te voegen. Is vooral
bezig met armoedebestrijding,
maar daar kun je in de Senaat niet
veel aan doen. Een half puntje
meer dan Durnez, wegens nét iets
actiever. 

CINDY FRANSSEN

1/2

34 Jaar, CD&V

De N-VA maakte zijn
debuut in de Kamer als
volwaardige fractie. Op
voorhand is heel moeilijk

te voorspellen welke nieuwelingen geknipt zijn voor het parle-
mentaire werk, en welke neofieten door de mand vallen. Na drie
jaar kan de N-VA het kaf van het koren scheiden. De balans oogt
uiteindelijk niet zo heel slecht: een paar zware buizen, maar ook
twee grote onderscheidingen. Met fractieleider Jan Jambon en 
B-H-V-kopman Ben Weyts heeft de N-VA absolute toppers in huis,
die al meteen moeiteloos doorstoten tot de top tien van de
Vlaamse Kamerleden. De volgende vier jaar moeten de troepen
van Bart De Wever bevestigen. Minstens.

Klein, maar
bijzonder
dapper. De
vierkoppige
Kamerfractie

van Groen! haalt met
voorsprong het hoogste
gemiddelde in het
parlementsrapport. Ze
presteerde de voorbije vier jaar
op een constant hoog niveau.
Het valt alleen af te wachten of
die degelijkheid ook electoraal
kan worden verzilverd.

SENAAT

56 MEI 2010RAPPORT VAN HET PARLEMENT
AANTAL
MONDELINGE
VRAGEN

AANTAL
SCHRIFTELIJKE
VRAGEN

AANTAL
GEMAAKTE
WETTEKSTEN

TOP 5
1. HUGO VANDENBERGHE 

(CD&V)
2. JOHN CROMBEZ (SP.A)
3. NAHIMA LANJRI (CD&V)
4. GEERT LAMBERT (GROEN!)
5. POL VAN DEN DRIESSCHE 

(CD&V)


