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Een op de vijf vragen aan regeringsleden krijgt geen tijdig antwoord

Vragen inparlement
vaakzondergevolg
ANN VAN DEN BROEK
BRUSSEL

Ruimeenvijfde vande
schriftelijke vragendiede
regering-DiRupovorig
jaar inKamerenSenaat
kreeg, ontving geen tijdig
antwoord. PieterDeCrem
(CD&V) is debeste leerling
vandeklas, ondermeer
zijnpartijgenotenSteven
Vanackere enServais
Verherstraetenhebben
nogheelwatwerk.

3.556 schriftelijke vragen dienden
desenatoren in tussendeeedafleg-
ging van de regering-Di Rupo, en
december2012.Op770of21,65pro-
cent van die vragen kwam er in de
loopvandat jaargeenantwoord. In
de Kamer is er een gelijkaardig
beeld:22,8procentvande5.871vra-
gendiedevolksvertegenwoordigers
stelden, blevenonbeantwoord.
Uit de cijfers die het bureau van

de Senaat en de diensten van de
Kamer verzamelden, blijkt dat de
regeringsleden die de meeste vra-
gen krijgen, niet noodzakelijk ook
de meeste antwoorden geven. Zo
komt het trio van minister van

Justitie Annemie Turtelboom
(Open Vld), minister van Sociale
Zaken Laurette Onkelinx (PS) en
minister van Binnenlandse Zaken
Joëlle Milquet telkens als vragen-
kampioenenuitdebus.Maaralshet
overhetbeantwoordengaat,bevin-
denzekerMilquetenOnkelinxzich
inde veiligemiddenmoot.
Annemie Turtelboom vervolle-

digt indeKamerwelnognetdetop
drie van slechtst antwoordende
ministers met 272 vragen die niet
tijdig behandeld werden op een
totaal van 766, goed voor 35,5 pro-
cent. Ze houdt daarmee nipt haar
collega op Financiën Steven
Vanackere(CD&V)vanhetpodium,
diestrandt indeKameropeenper-
centage van 35,3 procent. In de
Senaat haalt Vanackere overigens
welbronsmet34procentonbeant-
woorde vragen, Turtelboom volgt
daar op plaats vijf met net geen 30
procent.

Di Rupo
Deklepperszijnzowel inKamerals
Senaatechteronderdestaatssecre-
tarissen te vinden. Waar John
Crombez(sp.a)zijnschriftelijkevra-
gen over fraudebestrijding in de
Senaat relatief keurig afhandelt
(5/56 onbeantwoord), laat hij in de
Kamer36,8procent (42/114) liggen.

Servais Verherstraeten, staatsse-
cretaris voor Staatshervorming en
Regie der Gebouwen, blijft in de
Kamer net onder het gemiddelde
met 22,4 procent onbeantwoorde
vragen, indeSenaat ishijwelveruit
deslechtsteleerlingvandeklas.Niet
dat Verherstraeten er zo veel vra-
genkrijgt:slechts48ophethelejaar.
Toch liet Verherstraeten 20 daar-
van links liggen, 41,67procent.
Deabsolutekampioenmoetwel

aandeanderekantvandetaalgrens
gezochtworden. IndeSenaathaalt

PhilippeCourard,ookaleenstaats-
secretaris,nogbedenkelijkzilverna
Verherstraeten, in de Kamer slaat
hij alle recordsdoor 39van49vra-
gen, ofmaar liefst 79,8 procent, op
zijn beloop te laten.
Helemaalaandeanderekantvan

het spectrum staat minister van
DefensiePieterDeCrem(CD&V).In
de Senaat is erwelgeteld één vraag
die hij (nog) niet beantwoordde, in
de Kamer gaat De Crem voor een
vlekkeloosresultaat:alle386vragen
werdennetjesbehandeld.Niemand
deedbeter.OokpremierDiRupoliet
amper één vraag onbeantwoord in
deSenaatennul indeKamer,maar
hijkreegerookveelmindergesteld.
Senatrice Freya Piryns (Groen)

benadrukt dat het recht op vragen
stellenineendemocratieergbelang-
rijk is. “Het isnietalleenweinigres-
pectvol, maar ook een echt demo-
cratisch probleem wanneer de
regeringzichonttrektaanhaartaak
om te antwoorden op vragen.
Wanneer de nadruk gelegd wordt
opopenbaarheidvanbestuur,isant-
woorden op vragen van parle-
mentsledentochechtwelhetmini-
mumminimorum.Maarzelfsdaar
slagensommigenduidelijkniet in.”
Pirynsvermoedtookeenreden.“In
een aantal gevallen is het wellicht
eentrucomvragenuitdeactualiteit
tehouden.”

in de commissie maakt hij daar
een punt van. Defensie is een
domein waarin veel gebeurt,
het is logisch dat de parle-
mentsleden vragen hebben. Ze
hebben het recht om een ant-
woord te krijgen, vindt hij. Het
is een vorm van respect.”

“We zijn hierover erg verwon-
derd”, reageert het kabinet
van Verherstraeten. “Vooral
omdat uit de cijfers van de
Kamer blijkt dat die wel goed
worden opgevolgd en er is
geen enkele indicatie waarom
dat in de Senaat anders zou

zijn. We gaan dit sowieso uit-
zoeken, want dit is zeker niet
de wens van Servais Verher-
straeten. Hij is zelf jarenlang
parlementair geweest en
hecht dan ook erg veel be-
lang aan de vragen vanuit het
parlement.”

‘Verjonging leger’ kost
108miljoeneuro
BRUSSEL —Nietminderdan3.427
militairen hebben vorig jaar een
vrijwillige opschorting van presta-
ties (VOP)gekregen, eensoort ‘ver-
vroegd pensioen’ waar militairen
vanaf vijftig jaar gebruik van kon-
den maken. Het systeemmoet de
verjonging van het leger mogelijk
maken,maarkostte in2012wel 108
miljoeneuro.Datblijktuitcijfersdie
parlementslid Luk Van Biesen
(OpenVld)opvroegbijministervan
DefensiePieterDe Crem(CD&V).
MilitairenkondeneenVOPaan-

vragen tot vijf jaar voor hun rust-
pensioen. Het gaf hen wel nog het
rechtopdriekwartvanhunloonen
eenaantal toelagen.

Sindsdit jaarishetsysteemafge-
schaft. In 2012 werden 1.116 VOP’s
toegekend,waarvanal490militai-
ren het ook effectief hebben toege-
past.Aangevuldmethetaantalmili-
tairen die in de jaren daarvoor een
VOPgenoten,komthettotaleaantal
op3.427.
“Ik begrijp dat de maatregel in

2009 is ingevoerd, omdat het leger
dringendaanverjongingtoewasen
er een afslanking van het aantal
militairen nodig was”, zegt Van
Biesen. “Door de VOP kon dit alle-
maalversneldwordendoorgevoerd.
Maar ondanks de besparing staat
hier tegenover nog altijd een grote
kostprijs.” (SV)

Sp.awil gratisopenbaar
vervoer65-plusbehouden
BRUSSEL — Sp.a weigert de
afschaffing vanhet gratis vervoer
voor seniorenomdeontvangsten
van De Lijn op te krikken. “Dat
staat niet in het regeerakkoord”,
zegt Vlaams Parlementslid Jan
Roegiers (sp.a). Volgens hem zijn
er andere mogelijkheden om de
inkomsten te verhogen. “Weden-
ken aan hogere reclame-inkom-
sten, bijvoorbeeld door het toela-
ten van anderstalige reclame.
Daarnaast kan de strijd tegen
zwartrijderswordenopgedreven.
Ook het aanrekenen van een een-
malige kost voor deMOBIB-kaart
(de elektronische chipkaart, JVH)
is voor ons bespreekbaar”, aldus
Roegiers.
Roegiers reageert daarmee op

de uitspraken van ACV-vak-
bondsmanJanCoolbrandt.Die liet
gisteren verstaan dat het voor de
christelijkevakbondbespreekbaar
is om het gratis vervoer voor 65-
plussersaf te schaffen,mits sociale
correcties.
De Vlaamse regeringspartners

hekelen het socialistische veto.
N-VA vraagt dat er “exclusieven”
gesteld worden. “We juichen de

houding van vakbond toe. Het is
van belang dat zo’n beslissingen
kunnen steunen op een breed
maatschappelijk draagvlak. We
hopen dat alle politieke partijen
ditdebatmeteenopengeestbena-
deren”, benadrukt Vlaams
Parlementslid Lies Jans (N-VA).

Vlaamsminister vanMobiliteit
Hilde Crevits (CD&V) zegt dat zij-
zelf geen veto’s heeft in het dos-
sier. “Hetplanmoetgedragenwor-
den door de drie partijen. De
deadline blijft de budgetcontrole
2013. Ik hoop dat we binnen de
regeringmet eenopengeest over-
eenstemming kunnen bereiken.”
(JVH/BELGA)

‘In een aantal
gevallen is het
wellicht een truc
om vragen uit de
actualiteit te
houden’
FREYA PIRYNS
SENATRICE GROEN

You gotta be

f**** kidding

me!

Stefaan De Clerck, de ge-
wezen burgemeester van
Kortrijk, loopt na een heup-
operatie op krukken. De
CD&V’er verloor zijn sjerp
nadat Vincent Van Quic-
kenborne (Open Vld)
samen met N-VA en sp.a
een anti-CD&V-coalitie op
de been bracht. Van Quic-
kenborne werd door de
Raad voor Verkiezingsbe-
twistingen voor een maand
geschorst, maar zit onder-
tussen niet stil.

Dinsdagnamiddag bracht
hij een verrassingsbezoek
aan De Clerck die met en-
kele partijgenoten aan het
vergaderen was. De libe-
raal overhandigde de oud-
burgemeester een
winterboeket en wenste
hem veel beterschap. “Dit
is geen politiek, maar een
menselijk signaal”, klonk
het. Een verbouwereerde
De Clerck leek het gebaar
maar matig te appreciëren,
maar wilde niet veel kwijt.
Zoon Felix De Clerck deed
dat wel op Twitter: “You
gotta be f**** kidding me!
Onaangekondigd, met fo-
tograaf binnenvallen...
#tactloos.” (SS)

“Antwoorden op alle vragen
vindt de minister uiterst be-
langrijk”, luidt het bij De Crem.
“Iedereen op het kabinet moet
daarvoor een tandje bijsteken.
De minister heeft een ijzersterk
geheugen, hij weet exact welke
vragen er nog openstaan. Ook

Kamer: 125 vragen, 28 onbeantwoord

Senaat: 48 vragen, 20 onbeantwoord

‘Er zijn andere
mogelijkheden om
de inkomsten van
De Lijn te verhogen’
JAN ROEGIERS
VLAAMS PARLEMENTSLID

Pieter De Crem (CD&V)
kreeg 510 vragen,
beantwoordde er 1 niet

Servais Verherstraeten (CD&V)
kreeg 173 vragen,
beantwoordde er 48 niet

Kamer: 386 vragen, 0 onbeantwoord

Senaat: 124 vragen, 1 onbeantwoord
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Digitalisering vervangt papierberg, raadscommissies krimpen in, premies niet langer geïndexeerd

DeWeverbespaarthalfmiljoen instadhuis

JEROEN VAN HORENBEEK
BRUSSEL

BurgemeesterBartDeWever
(N-VA) zet de teringnaarde
nering inAntwerpen. Enhij
begint op zijn eigenSchoon
Verdiep.Het stadsbestuur zal
560.000eurobesparen.

Het gaat om een reeks praktische ingre-
pen. Zo verdwijnt het meeste papier uit
het stadhuis.Het collegewerkt voortaan
zo goed als digitaal. Zowat alle docu-
mentenzijnonline te lezen.Ookdepapie-
renverslagenvanalle vergaderingenver-
dwijnen. Dat is samen goed voor elf ton
papier minder of een bezuiniging van
72.000euroover zes jaar. Indeplaats van
een laptopkrijgendepolitici vanafnuook
een goedkopere iPad, weer 24.000 euro
gewonnen.
De grootste besparing komt in de

bestendige raadscommissies. Die com-
missies adviseren de gemeenteraad. Er
worden deskundigen gehoord en voor-
stellenvoorbereid.Vandaagzetelendaar
46 leden in, die allemaal een aanwezig-
heidspremie opstrijken van 150 euro per
vergadering. Voortaan wordt het aantal
leden teruggebracht tot 26. Dat levert de
stadskas310.000euroopdeze legislatuur.

Geen honger lijden
Nog op het lijstje met bezuinigingen: de
aanwezigheidspremies voorde gemeen-
teraadsleden worden niet geïndexeerd.
Hun internetaansluiting wordt niet lan-

ger door de stad terugbetaald. En ze krij-
gen geen computerondersteuning meer
aan huis. Tot vandaag doet Digipolis, de
IT-partner van de stad, dat nog wel. De
Wever gaat ervan uit dat “ze zelf wel alle
middelen hebben om te werken en te
communiceren”.
“We voeren maatregelen door die de

goede werking van het bestuur op geen
enkelemanierbelemmeren,maarsamen
wel eenbesparingvanmeerdan560.000
euro opleveren”, zegt de burgemeester.
“Ook de uitgebreide lunch na het sche-
pencollege, wat al jaren een traditie is,
schaffenwebijvoorbeeldaf.Nietomdat ik

mijn strengevoedingsregimeaanhet col-
legewil opdringen.Maarwel omdatmet
hetvoorbereidenvandie lunch tweestad-
huismedewerkerseenvolledigedagbezig
zijn. Diemankracht kunnenwe beter op
een anderemanier inzetten.” Al moeten
deschepenengeenhonger lijden.Erblijft
nog steeds “een lichtemaaltijd” voorzien
als het college uitloopt.

Stadsslogan
Specialisten schattendathetplanvanDe
Wever om de Antwerpse slogan ‘’t Stad
is van iedereen’ te veranderen tot eenhalf

miljoeneurokost (DM23/1). De spreuk is
dan ook overal te lezen: op reclamefol-
ders, parkeerplannen, vlaggen, infopa-
nelenofnummerplaten. Zelfs opvoeder-
plaatsen voor zwerfkatten. Is het toeval
datdezenieuwebesparingennetvoldoen
om de slogan van ex-burgemeester

Patrick Janssens (sp.a) overal te schrap-
pen?
“Deze bezuinigingen hebben niets te

maken met de slogan”, benadrukt
PhilippeBeinaerts, dewoordvoerder van
deburgemeester. “Het stadsbestuurheeft
simpelweg beslist om een aantal zaken
te verbeteren. Kijk naar de hele papier-
winkel, dat is toch niet van deze tijd?
Trouwens,wehebbeneenuitdoofscena-
riovoorde slogan ‘’t Stad is van iedereen’.
Watconcreetbetekentdatwegeennieuw
materiaal met de slogan laten maken.
Maar we zullen geen ploegen uitsturen
om elke verwijzing naar Janssens met-
een uit te wissen.”

‘Weg!’, onder die titel plaatste
voormalig burgemeester Patrick
Janssens (sp.a) dinsdagavond
een laatste bericht op zijn offici-
ële website www.burgemeester-
vanantwerpen.be. De socialist
besliste na zijn verkiezingsne-
derlaag om niet meer in de ge-
meenteraad te zetelen. Hij
plaatste een pagina uit het ver-
haal Het vertrek van de mier van
de Nederlandse kinderboeken-
schrijver Toon Tellegen. “De mier
was weg. Maar de potvis wist
niet wat weg betekende. De
inktvis probeerde het hem uit te
leggen. Hij schreef met grote
zwarte letters op de bodem van
de oceaan: WEG. ‘Dat is het’, zei
hij. ‘Ik kan het wel lezen’, zei de
potvis, ‘maar ik kan het niet be-
grijpen.’ ‘Tja’, zei de inktvis, ‘hoe
moet ik het uitleggen…’ Hij trok
een dikke streep door WEG en
zei dat WEG nu weg was. Maar
de potvis keek hem met grote
ogen aan en vroeg: ‘Waar is
WEG dan nu?” Boven het frag-
ment staat een tekening van
Paul Verrept. Een lege bank aan
de oever van de Schelde, met
een schaduw van een zittende
man. (JVH)

LAATSTE BERICHT

Janssens is ‘Weg!’

lHet SchoonVerdiepmoet inleveren. BurgemeesterDeWever schrapt onder
meer ookde traditionele uitgebreide lunchnahet college. © BOB VAN MOL

‘Deze maatregelen
belemmeren de goede
werking van het
bestuur niet, maar
leveren wel een
besparing van meer
dan 560.000 euro op’
BART DE WEVER
BURGEMEESTER ANTWERPEN (N-VA)


