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CD&V, FRACTIELEIDER

CD&V

CD&V

OPEN VLD

OPEN VLD

OPEN VLD

OPEN VLD

OPEN VLD

OPEN VLD

OPEN VLD

SERVAIS VERHERSTRAETEN

KRISTOF WATERSCHOOT

YALCIN HILAL

YOLANDE AVONTROODT

RIK DAEMS

PATRICK DEWAEL

SABIEN LAHAYE-BATTHEU

WILLEM-FREDERIK SCHILTZ

BART SOMERS

INE SOMERS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

Leeftijd 50
Regio Antwerpen
Parlementslid sinds 1995

Leeftijd 28
Regio Antwerpen
Parlementslid sinds
2009

Leeftijd 28
Regio Limburg
Parlementslid sinds
2007

Leeftijd 60
Regio Antwerpen
Parlementslid sinds 1995
(Vlaams Parlement/Kamer)

Leeftijd 50 jaar
Regio Leuven
Parlementslid sinds 1987

Leeftijd 55
Regio Limburg
Parlementslid sinds 1985

CIJFERS

CIJFERS

Leeftijd 42
Regio West-Vlaanderen
Parlementslid sinds
2003

Leeftijd 30
Regio Antwerpen
Parlementslid sinds
2007

Leeftijd 46
Regio Mechelen
Parlementslid sinds 1999
(Kamer/Vl. Parlement)

Leeftijd 38
Regio Oost-Vlaanderen
Parlementslid sinds eind
2008

CIJFERS

CIJFERS

CIJFERS

CIJFERS

CIJFERS

CIJFERS

Interpellaties en
mondelinge vragen 20
Wetgevend werk 18
Tussenkomsten 7

Interpellaties en
mondelinge vragen 91
Wetgevend werk 57
Tussenkomsten 41

Interpellaties en
mondelinge vragen 0
Wetgevend werk 7
Tussenkomsten 121

CIJFERS

Interpellaties
en mondelinge vragen 49
Wetgevend werk 6
Tussenkomsten 13

Interpellaties en
mondelinge vragen 23
Wetgevend werk 18
Tussenkomsten 30

RAPPORT

RAPPORT

Interpellaties en
mondelinge vragen 162
Wetgevend werk 96
Tussenkomsten 44

Interpellaties en
mondelinge vragen 45
Wetgevend werk 36
Tussenkomsten 49

Interpellaties en
mondelinge vragen 2
Wetgevend werk 5
Tussenkomsten 16

Interpellaties en
mondelinge vragen 67
Wetgevend werk 11
Tussenkomsten 9

RAPPORT

RAPPORT

RAPPORT

RAPPORT

RAPPORT

RAPPORT

Agendasetting Te bescheiden en
zelfs onzichtbaar in de plenaire
vergadering. Hilal was lang afwezig
uit de Wetstraat wegens medische
complicaties. Een verkiesbare plaats
zat er voor haar niet meer in.
Dossierkennis Moeilijk te beoordelen.
Output Veel, niet altijd dankbaar
werk verzet in de commissie Naturalisatie. Secondant in de commissie
Sociale Zaken.
Communicatie Erg weinig van
gehoord.
Werving Verder dan een bescheiden
rol als tweede opvolger is ze niet
geraakt.
Oordeel fractieleider ‘Yalcin is een
intelligente vrouw, maar gelet op de
omstandigheden heeft ze haar
talenten niet volop kunnen ontplooien.’
U ziet haar terug Neen

Agendasetting Zeldzame ziektes,
resoluties nanotechnologie en
hersenaandoeningen.
Dossierkennis Zeer goed voor alles
wat volksgezondheid betreft. Wordt
ook door de leden van andere
fracties in die commissie gewaardeerd vanwege haar vakkennis.
Output Vaker afwezig dan in de
vorige legislatuur, maar toch nog
bezige bij in haar vakgebied.
Communicatie Te beperkt, alleen
over haar vakgebied.
Werving Weinig. Is burgemeester
van Schilde en mobiliseert lokaal.
Heeft in het parlement nooit de
ambitie getoond om ook buiten haar
vakgebied voor Open VLD een
leidende politica te zijn.
Oordeel fractieleider ‘Een gewaardeerd lid van de commissie Volksgezondheid. Haar resolutie over weesziektes is uitgemond in een nationaal plan.’
U ziet haar terug Neen, komt niet
meer op.

Agendasetting Weinig.
Dossierkennis Oké.
Output Leidde de debatten in de
Kamer met schwung. Wees premier
Leterme al eens terecht als die het
parlement niet au sérieux nam,
maar liet op de beslissende dag dat
Open VLD uit de regering stapte na
om de Kamer nog te laten samenkomen.
Communicatie Na zijn moeilijke
periode als minister van Binnenlandse Zaken laste hij wat stilte in. Heeft
als kamervoorzitter de juiste toon
gevonden.
Werving Dewael kan nog altijd niet
gemist worden als boegbeeld in
Limburg en vindt zichzelf ook onmisbaar.
Oordeel fractieleider ‘Als Patrick
spreekt, dan wordt er geluisterd.
Een monument voor onze partij.’
U ziet hem terug Ja, lijsttrekker in
Limburg.

RAPPORT

Agendasetting Hij zat nog geen jaar
in het parlement als opvolger van
Bart De Wever. Hij is daardoor
moeilijk te beoordelen.
Dossierkennis –
Output –
Communicatie –
Werving Erg beperkt.
Oordeel fractieleider ‘Positief
assertief. Als hij terugkomt, zullen
we zeker nog van hem horen.’
U ziet hem terug Goede kans.
Eerste opvolger op de kamerlijst in
Antwerpen.

Agendasetting Klopt telkens weer
op de spijker van een btw-verlaging
in de horeca en dat wierp uiteindelijk zijn vruchten af.
Dossierkennis Denkt te snel dat hij
een dossier helemaal beheerst, op
begroting en financiën wordt hij
overklast door Luk Van Biesen.
Output Zowel buitenlandse handel
als financiën is zijn ding, maar
iemand met zijn ervaring en staat
van dienst zou daar meer moeten
kunnen uithalen. Beperkt aantal
tussenkomsten.
Communicatie Heeft zijn draai weer
gevonden na een moeilijker legislatuur vorige keer.
Werving Staat bekend als stevig
campaigner in Leuven, maar moet
het jonge talent laten voorgaan.
Oordeel fractieleider ‘Bruisend van
ideeën, altijd op zoek naar manieren
om de economie in ons land aan te
wakkeren en te versterken.’
U ziet hem terug Wellicht in de
Senaat, staat op plek 3.

Agendasetting Hervorming van
Justitie, familierecht.
Dossierkennis Zeer goed.
Output Liet zich als lid van de
meerderheid de mond niet dichtsnoeren in de commissie Justitie en
Familierecht. Werkte mee aan de
verdere verfijning van de echtscheidingsprocedure en de regeling voor
onderhoudsgeld.
Communicatie Behoorlijk, speelt
wel altijd op veilig terrein.
Werving Typische vakpolitica, is
goed op haar domein maar manifesteert zich daar nooit buiten.
Oordeel fractieleider ‘De angel in
de voet van Stefaan De Clerck.’
U ziet haar terug Ja, tweede plaats
West-Vlaamse lijst.

Agendasetting De vrijmaking van
de gas- en elektriciteitsmarkt.
Pleitte ook als een van de jonge
liberalen om uit de regering te
stappen als het begrotingsbeleid
niet strikter werd en de koers van de
regering niet liberaler werd.
Dossierkennis Een van de verstandigste jonge liberalen, spreekt met
kennis van zaken over energie.
Output Moest met lede ogen toezien hoe de meerderheid een rommeltje maakte van het energiebeleid. Veel heeft hij daar niet aan
kunnen veranderen. Heeft mee druk
gezet om bijvoorbeeld de financiering van het onderzoeksproject
Myrrha te vrijwaren. Met succes.
Communicatie Moest eerst zijn weg
zoeken en was wat te bedeesd.
Werving Zijn familienaam heeft hij
al. Zijn basis moet hij nu weten te
veroveren. Kreeg nog een beschermde plaats. Verdient het om door te
groeien.
Oordeel fractieleider ‘Een intelligente man, die razendsnel moeilijke
materie absorbeert.’
U ziet hem terug Normaal wel,
derde plaats Antwerpen.

Agendasetting Regularisatiedossier
Dossierkennis Heeft als parlementslid vooral een functie als
stemmachine. Raapte geen stro van
de aarde in de Kamer. Is wel sinds
jaar en dag als burgemeester intens
bezig met het asiel- en regularisatiedossier en kon hierover ook nationaal invloed uitoefenen.
Output Cumulard, die het burgemeesterschap tien keer belangrijker
vindt dan zijn rol als parlementslid.
Jammer, want hij zou een belangrijke pion kunnen zijn voor de fractie
als hij dat zou willen.
Communicatie Hulde zich in stilzwijgen na de verkiezingsnederlaag
van 2009.
Werving Belabberde score bij de
jongste verkiezingen.
Oordeel fractieleider ‘Hij gebruikt
zijn ervaring als burgemeester niet
alleen in de Dorpsstraat, maar hij
schudt er ook de Wetstraat mee
wakker, bijvoorbeeld over onveiligheid.’
U ziet hem terug Ja, tweede plaats
Kamer.

Agendasetting Kwam even in beeld
over het stakingsrecht en minimale
dienstverlening van de treinen.
Dossierkennis In opbouw.
Output Beperkt, resolutie over
ecocombi’s (lange vrachtwagens).
De grote verzachtende omstandigheid is dat ze nog niet lang in het
parlement zit en nog niet veel
kansen heeft gekregen. Voorlopig
komt ze niet uit de verf en kun je
haar mandaat dan ook niet geslaagd
noemen, maar krijgt de kans van de
partij om te tonen dat er veel meer
in zit.
Communicatie Heeft het moeilijk
om haar punt te maken.
Werving Weinig.
Oordeel fractieleider ‘Een hardwerkende volksvertegenwoordigster.’
U ziet haar terug Normaal wel

CIJFERS
Interpellaties en
mondelinge vragen 46
Wetgevend werk 60
Tussenkomsten 83

RAPPORT
Agendasetting Het parlementslid
met de ondankbaarste taak: fractieleider van de meerderheid voor een
partij die de laatste drie jaar in de
knoop lag met haar communautaire
beloftes.
Dossierkennis Gegroeid in zijn job.
Output Bleef overeind, maar geen
overschot. Gelet op de omstandigheden is dat al een prestatie.
Communicatie Vervulde zijn taak
degelijk, maar zonder verbale hoogstandjes. Moest al eens een demagogische truc uit de kast halen om
de critici van antwoord te dienen.
Het schreeuwen en tieren hield hij
meer onder controle dan in de
regeerperiode daarvoor.
Werving Geen topper, wel een vaste
ACW-achterban.
Oordeel over zichzelf ‘Ik wist
waaraan ik begon. Dit waren niet de
makkelijkste jaren uit mijn politieke
loopbaan, maar zeker de boeiendste. Ik had dit voor geen geld van de
wereld willen missen.’
U ziet hem terug Ja. Tweede op de
kamerlijst in Antwerpen.

SCORE –

SCORE 3/10

SCORE 7/10

SCORE 7/10

SCORE 5/10

SCORE 6/10

SCORE 7/10

SCORE 2/10

SCORE 3/10

SCORE 5/10

OPEN VLD

OPEN VLD

OPEN VLD

OPEN VLD

OPEN VLD

OPEN VLD

OPEN VLD

OPEN VLD

OPEN VLD

OPEN VLD, FRACTIELEIDER

MAGGIE DE BLOCK

MATHIAS DE CLERCQ

HERMAN DE CROO

ROLAND DEFREYNE

KATIA DELLA FAILLE

SOFIE STAELRAEVE

LUK VAN BIESEN

LUDO VAN CAMPENHOUT

CARINA VAN CAUTER

HILDE VAUTMANS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

GEGEVENS

Leeftijd 48
Regio BHV
Parlementslid sinds 1999

Leeftijd 28
Regio Gent
Parlementslid sinds
2007

Leeftijd 73
Regio Oost-Vlaanderen
Parlementslid sinds 1968

Leeftijd 56
Regio West-Vlaanderen
Parlementslid sinds juli
2009

Leeftijd 41
Regio Leuven
Parlementslid sinds
2007

Leeftijd 34
Regio West-Vlaanderen
Parlementslid sinds mei
2008

Leeftijd 49 jaar
Regio BHV
Parlementslid sinds
2004

Leeftijd 43
Regio Antwerpen
Parlementslid sinds 1999

Leeftijd 47
Regio Oost-Vlaanderen
Parlementslid sinds
2007

Leeftijd 38
Regio Limburg
Parlementslid sinds
2003

CIJFERS

Interpellaties en
mondelinge vragen 10
Wetgevend werk 126
Tussenkomsten 89

CIJFERS

CIJFERS

CIJFERS

CIJFERS

CIJFERS

Interpellaties en
mondelinge vragen 78
Wetgevend werk 63
Tussenkomsten 35

Interpellaties en
mondelinge vragen 87
Wetgevend werk 38
Tussenkomsten 31

Interpellaties en
mondelinge vragen 102
Wetgevend werk 40
Tussenkomsten 64

Interpellaties en
mondelinge vragen 29
Wetgevend werk 29
Tussenkomsten 21

CIJFERS

Interpellaties en
mondelinge vragen 33
Wetgevend werk 7
Tussenkomsten 5

Interpellaties en
mondelinge vragen 112
Wetgevend werk 121
Tussenkomsten 55

Interpellaties en
mondelinge vragen 208
Wetgevend werk 89
Tussenkomsten 91

RAPPORT

RAPPORT

RAPPORT

RAPPORT

RAPPORT

RAPPORT

Agendasetting Voorlopig weinig, of
het moeten de aanhoudende vragen
zijn om toch geen asielcentrum te
openen in Oostende.
Dossierkennis –
Output Nog maar een nieuwkomer,
geen output.
Communicatie Wist zich nog helemaal niet te onderscheiden, op geen
enkel thema.
Werving Geen provinciaal stemmenkanon, gewezen burgemeester van
Gistel.
Oordeel fractieleider ‘In de korte
tijd dat hij zetelt in het parlement,
heeft hij een degelijke indruk gemaakt.’
U ziet hem terug Als Van Quickenborne weer minister wordt, zien we
hem zeker terug: is eerste opvolger.

Agendasetting Gezond eten.
Dossierkennis Verdiept zich in eten
en gezondheid, maar heeft geen
dossierkennis over thema’s die
politiek zwaarder wegen.
Output Weinig.
Communicatie Voorzichtig, weegt
niet.
Werving Moest bij de lijstvorming
de duimen leggen voor het inhoudelijk veel sterkere liberale jonge
talent Gwendolyn Rutten. Heeft niet
het potentieel om een regio te
kunnen dragen.
Oordeel fractieleider ‘Katia denkt
positieve ideeën uit en lanceert
campagnes voor gezondheid die het
bewustmakingsproces op een
aangename manier aanwakkeren.’
U ziet haar terug Niet in de Kamer,
misschien wel in de Senaat.

Agendasetting Heeft dienstencheques voor iedereen kunnen
vrijwaren, en de beperking van
dienstencheques die minister Milquet wou, kunnen tegengaan.
Dossierkennis In opbouw.
Output Staelraeve kreeg tal van
kansen van de partij en kreeg de
goals op een blaadje aangeboden.
Stelde teleur omdat ze daar zo
weinig mee aangevangen heeft.
Iedereen verwachtte veel meer van
haar.
Communicatie Bleef te onzichtbaar.
Werving Voert intensief campagne.
Oordeel fractieleider ‘Sofie is een
politiek talent om te koesteren.’
U ziet haar terug Wellicht wel.

Agendasetting Financiële dossiers,
behoud van notionele-intrestaftrek.
Dossierkennis Uitstekend. Niet te
beroerd om de liberale minister van
Financiën Didier Reynders aan de
tand te voelen, maar kan ook de
socialistische oppositie met een
paar opmerkingen terechtwijzen.
Output Wetsvoorstel rond de tijdelijke werkloosheid voor bedienden.
Communicatie Of het nu over
vermogensbelasting, notionele
intrest, de schuld van de gemeenten
of de dubbele boekhouding gaat,
altijd weet Van Biesen met kennis
van zaken het liberale standpunt te
verdedigen.
Werving Vrij behoorlijk.
Oordeel fractieleider ‘Onze cijferaar.’
U ziet hem terug Onzeker, eerste
opvolger. Als Guy Vanhengel minister wordt, wel.

Agendasetting Vereenvoudiging
justitie, wetsvoorstel over het sluiten van deals in fraudeprocessen.
Dossierkennis Zeer goed over
justitie.
Output Voor een eerste regeerperiode kon ze als advocate al meteen
goed haar mannetje staan, samen
met Sabien Lahaye en Martine
Taelman (Senaat) in de commissie
Justitie.
Communicatie Vrij behoorlijk.
Werving Kan beter.
Oordeel fractieleider ‘Werklustig,
strijdvaardig en met een groot
rechtvaardigheidsgevoel. Is oprecht
verontwaardigd wanneer de zaken
niet vooruit gaan.’
U ziet haar terug Ja.

Agendasetting Slaagde erin het
rookverbod voor cafés af te zwakken
en geleidelijker in te voeren.
Dossierkennis Nog te beperkt over
algemene politieke thema’s voor een
fractieleider, wel goed over Defensie.
Output Stelt zich constructief op in
meerderheidsoverleg, krijgt daarvoor een pluim van andere fractieleiders, ook in de eigen fractie wordt
ze nu gedragen.
Communicatie Bezielt niet, geen
allerbeste debater in het halfrond.
Werving Behoorlijk.
Oordeel over zichzelf ‘Ik denk niet
in de eerste plaats aan zelf scoren,
maar aan hoe we de hele fractie het
best kunnen laten draaien.’
U ziet haar terug Ja, tweede plaats
Limburg.

CIJFERS
Interpellaties en
mondelinge vragen 86
Wetgevend werk 60
Tussenkomsten 35

RAPPORT
Agendasetting Is een stem met
gezag. Heeft het pensioendossier
naar zich toe getrokken. Heeft de
precaire situatie van de pensioenproblematiek voor vrouwen op de
agenda gezet.
Dossierkennis Goed: zowel volksgezondheid als pensioenen.
Output Liet minister van Pensioenen Michel Daerden af en toe sterretjes zien. Helaas heeft het parlement met lede ogen moeten toezien
hoe er aan de pensioenen niets is
gebeurd.
Communicatie Zal nooit een volbloed redenaar worden, maar wordt
gewaardeerd vanwege haar eerlijke
communicatie.
Werving Behoorlijke lokale basis in
de Rand.
Oordeel fractieleider ‘Maggie is
gewoon keigoed, een kracht die
absoluut onmisbaar is om het
raderwerk van een fractie geolied te
laten ronddraaien.’
U ziet haar terug Wellicht wel,
tweede plaats BHV.

SCORE 7/10

Interpellaties en
mondelinge vragen 23
Wetgevend werk 34
Tussenkomsten 8

RAPPORT
Agendasetting Wel als schepen in
Gent en als gedreven jonge liberaal,
maar niet in het parlement.
Dossierkennis Moet nog beter.
Output Al van jongs af cumuleren
komt het parlementaire werk niet
ten goede, amper enkele tussenkomsten in drie jaar. Hielp wel mee
aan de inkorting van de wachttermijn voor personen met een handicap. Als hij als parlementslid wil
scoren, dan moet hij in het parlement ook bewijzen dat hij een
politicus pur sang is. Nu gebeurt dat
alleen daarbuiten.
Communicatie Weet de pers te
interesseren met zijn ideeën over
sociaal liberalisme en zijn blitzcarrière als eerste schepen in Gent,
maar was in het halfrond maar een
bleke schim.
Werving Zeer goed, heeft in Gent
snel een sterke basis uitgebouwd.
Oordeel fractieleider ‘Mathias is
een politiek raspaardje, die blijvend
zijn stempel zal drukken op de
toekomst van onze partij en het
liberalisme.’
U ziet hem terug Zeker, lijsttrekker
in Oost-Vlaanderen.

SCORE 3/10

CIJFERS

RAPPORT
Agendasetting Europese thema’s,
kankerbestrijding.
Dossierkennis Oké.
Output Altijd overal aanwezig,
actieve voorzitter van de commissie
Europese Aangelegenheden. Zorgde
er mee voor dat de regering nu
telkens parlementaire debriefings
geeft over de Europese toppen.
Communicatie Kan zijn mannetje
staan in debatten.
Werving Zijn basis in Zuid-OostVlaanderen wekt nog altijd bij
iedereen jaloezie op.
Oordeel fractieleider ‘Zijn politieke
en levenservaring zijn een troef die
iedere andere fractie ons benijdt.’
U ziet hem terug Wellicht, lijstduwer Oost-Vlaanderen.

SCORE 6/10

SCORE –

SCORE 4/10

SCORE 4/10

SCORE 8/10

CIJFERS

RAPPORT
Agendasetting Zorgde ervoor dat
de veiligheid van de Antwerpse
diamantairs op de agenda stond.
Dossierkennis Als hij die al heeft,
dan laat hij dat niet blijken in het
parlement. Is een cumulard van het
zuiverste soort, die het parlement
veronachtzaamt.
Output Beperkt, wel enkele tussenkomsten.
Communicatie Vanuit het parlement zeer beperkt.
Werving Heeft de Antwerpse VLD
alleen maar van een slecht naar een
nog slechter resultaat geleid. Heeft
het nooit waargemaakt als boegbeeld.
Oordeel fractieleider ‘Onze Antwerpse stem in Brussel.’
U ziet hem terug Neen, staat niet
meer op de lijst

SCORE 2/10

SCORE 7/10

SCORE 5 /10

