
Luk Van Biesen mag terugkeren naar 
Kamer 
 
De nieuw samengestelde Kamer wordt op dinsdag 6 juli geïnstalleerd. Dan 
leggen alle kersverse verkozenen de eed af. De rechtstreeks verkozen 
senatoren doen op die dag hetzelfde. Een week later volgen de 
gemeenschapssenatoren. Op 20 juli is het dan de beurt aan de gecoöpteerde 
senatoren. Pas op dat moment is de Hoge Vergadering volledig samengesteld 
en kan de instelling beginnen werken. 
 
Bourgeois en Lieten zetelen niet 
Ondertussen is nu al duidelijk dat verschillende nieuwbakken verkozenen niet 
gaan zetelen in de Kamer. Het gaat onder meer om de Vlaamse ministers 
Geert Bourgeois (N-VA) en Ingrid Lieten (sp.a), die in de Vlaamse regering 
blijven en worden opgevolgd door respectievelijk Bert Maertens en Meryame 
Kitir. 
 
Bij N-VA staat het ook zo goed als vast dat fractieleider in het Vlaams 
parlement Kris Van Dijck ook in de Vlaamse assemblee blijft zetelen. In dat 
geval mag Bert Wollants naar de Kamer. Over het lot van Europees 
parlementslid en Limburgs lijsttrekker Frieda Brepoels moet ook nog worden 
beslist. Mogelijk gaat Brepoels toch zetelen in de Kamer. Zoniet mag 
aftredend volksvertegenwoordiger Kris Luykx zich weer opwarmen. 
 
Vanhengel naar Brusselse regering? 
Bij Open Vld is de afspraak gemaakt dat eerste opvolger in B-H-V Luk Van 
Biesen uit de faciliteitengemeente Kraainem mag terugkeren naar de Kamer. 
Hij vervangt aftredend vicepremier Guy Vanhengel. Indien de Vlaamse 
liberalen federaal op de oppositiebanken belanden, keert de ket sowieso 
terug naar de Brusselse regering. 
 
Europees parlementslid Ivo Belet (CD&V), die in Limburg vanop de 
lijstduwersplaats verkozen raakte, wordt opgevolgd door aftredend Kamerlid 
Gerald Kindermans. 
 
Bij sp.a ziet David Geerts zich normaal gezien verzekerd van een verlengd 
verblijf in de Kamer. Hij volgt Antwerps burgemeester en Vlaams 
parlementslid Patrick Janssens op. Of voorzitster Caroline Gennez de 



overstap maakt van de Vlaamse naar de federale assemblee is nog niet 
duidelijk. Indien ze in het Vlaams parlement blijft, neemt Güler Turan haar 
plaats in. (belga/mvdb) 
 
 
	  


