
	  














6 VERKIEZINGEN DE STANDAARD
ZATERDAG 29 MAART 2014

OPEN VLD

WILLEM-FREDERIK
SCHILTZ

Leeftijd: 34 jaar
Parlementslid sinds:
2007
Oordeel: De energiespeci-
alist van Open VLD die
verfrissende verbale
gevechten uitvocht met
Groen-kamerlid Kristof
Calvo, maar ook door hem
overvleugeld werd. Schiltz
kent zijn zaken, mocht ook
de subcommissie Nucleai-
re Veiligheid voorzitten en
durft kritisch te zijn, ook
tegenover de eigen meer-
derheid. Met wat meer
maturiteit zit er nog
meer in.
Plaats op 25 mei: Derde
op de Vlaamse lijst in
Antwerpen.

Score

6

OPEN VLD

BART SOMERS

Leeftijd: 49 jaar
Parlementslid sinds:
1999
Oordeel: Somers is een
boeiende spreker op zijn
thema’s: binnenlandse za-
ken en integratievraag-
stukken. Hij heeft impact.
Hij slaagt erin, als een van
de weinigen, om een lijn te
trekken doorheen zijn acti-
viteiten als burgemeester
van Mechelen en als ka-
merlid. Zijn tussenkom-
sten zijn vaak een reality
check, hij staat met zijn
twee voeten in de praktijk.
Plaats op 25 mei: Vlaams
lijsttrekker in Antwerpen.

Score

6,5

OPEN VLD

INE SOMERS

Leeftijd: 42 jaar
Parlementslid sinds:
2008
Oordeel: Somers doet
haar job, vooral dan in
de commissie Volksge-
zondheid en de commissie
Spoorveiligheid. Helaas is
ze nooit doorslaggevend.
Somers trok zich vooral
punctuele dossiers aan en
minder de grote beleidslij-
nen. Een bescheiden back-
bencher met een
beperkte spanwijdte.
Plaats op 25 mei: Vierde
op de kamerlijst in Oost-
Vlaanderen.

Score:

4,5

OPEN VLD

LUK VAN BIESEN

Leeftijd: 53 jaar
Parlementslid sinds:
2004
Oordeel: De communau-
taire en financiële specia-
list van Open VLD moest
tot eind 2011 wachten
tot hij als vervanger van
Maggie De Block kon te-
rugkeren in het parlement.
Behalve zijn werk in de
Dexiacommissie, waarin
hij zich bitter toonde over
het belabberde resultaat,
speelde Van Biesen vooral
een opvallende rol in de
discussie over de ACW-
winstbewijzen. Daar was
hij de enige in de meerder-
heid die een kritisch
woord over de lippen
kreeg.
Plaats op 25 mei: Vierde
op de kamerlijst in
Vlaams-Brabant.

Score:

6

OPEN VLD

LIEVE WIERINCK

Leeftijd: 56 jaar
Parlementslid sinds: 2011
Oordeel: Wierinck kwam
eind 2011 als vervangster
van Guy Vanhengel in het
parlement. Aan haar inzet
en voluntarisme in de
commissie Volksgezond-
heid zal het niet gelegen
hebben, maar daarom ben
je nog geen topper.
Wierinck, die enige tijd
buiten strijd was wegens
ziekte, zit nog in de leer-
fase. In Zaventem, waar
ze in 2016 burgemeester
wordt, heeft ze een stevi-
ge basis gelegd voor haar
carrière. Maar die zal zich
voorlopig lokaal afspelen.
Plaats op 25 mei: Derde
opvolger op de Europese
lijst.

Score:

4

OPEN VLD

FRANK WILRYCX

Leeftijd: 48 jaar
Parlementslid sinds: 2011
Oordeel: De populaire
burgemeester van Merks-
plas kwam als vervanger
van minister van Justitie
Annemie Turtelboom in
het parlement. De klem-
toon ligt duidelijk op zijn
werk in Merksplas. Dat
vermoeden we toch, want
zijn parlementaire resulta-
ten zijn onbeduidend.
Plaats op 25 mei: Eerste
opvolger op de kamerlijst
in Antwerpen.

Score:

2

SP.A

HANS BONTE

Leeftijd: 52 jaar
Parlementslid sinds:
1995
Oordeel: Bonte heeft zich
in de Kamer verdienstelijk
gemaakt als donkerrode
stem in Sociale Zaken,
met bijvoorbeeld een
wetswijziging rond de col-
lectieve schuldenregeling.
Toen hij de burgemees-
terssjerp van Vilvoorde
mocht omgorden, werden
die activiteiten op een la-
ger pitje gezet. Sindsdien
is hij alleen nog actief als
burgemeester. Als hij zijn
mond het laatste jaar
opendeed, dan meestal
om de woorden ‘Syrië’,
‘strijders’ en ‘radicalise-
ring’ in wisselende combi-
naties op de luisteraar los
te laten. In de Kamer is hij
nauwelijks nog te horen.
Plaats op 25 mei: Lijst-
trekker voor de Kamer
in Vlaams-Brabant.

Score:

6

SP.A

MAYA DETIÈGE

Leeftijd: 46 jaar
Parlementslid sinds:
2003
Oordeel: Detiège heeft de
voorbije vier jaar doorge-
bracht in de commissie
Volksgezondheid, waar ze
voorzitster was. Ze is ook
ondervoorzitster van het
Benelux-parlement. Als
nicheparlementslid in
gezondheidskwesties is
ze verdienstelijk, maar
meer dan dat is het niet.
Daarnaast kreeg ze ook
een wetsvoorstel over het
dichten van de loonkloof
tussen mannen en vrou-
wen goedgekeurd. Detiège
staat, ook in haar eigen
partij, niet bekend als
stachanoviste. Eenvoudi-
ger uitgedrukt: er is meer
in haar leven dan politiek.
Dat brak haar bijna zuur
op bij de lijstvorming.
Plaats op 25 mei: Derde
plaats op de kamerlijst in
Antwerpen.

Score:

5

SP.A

DAVID GEERTS

Leeftijd: 38 jaar
Parlementslid sinds:
2004
Oordeel: Geerts had zijn
handen vol als voorzitter
van de bijzondere commis-
sie Spoorveiligheid, aange-
zien er op dat vlak nogal
wat misliep. Daar ligt ook
zijn verdienste. Daarnaast
liet hij zich vooral opmer-
ken met voorstellen die
de wenkbrauwen doen
fronsen, zoals de invoering
van een legerdienst voor
probleemjongeren of een
volledig verbod op zware
terreinwagens.
Een geëngageerde dos-
siervreter.
Plaats op 25 mei: Tweede
op de kamerlijst in
Antwerpen.

Score:

6

OPEN VLD

CARINA VAN CAUTER

Leeftijd: 51 jaar
Parlementslid sinds: 2007
Oordeel: Van Cauter is een
compleet parlementslid, dat
zich in de Kamer als een vis
in het water voelt. Ze zette
zichzelf op de kaart als ge-
loofwaardig lid van de com-
missie Seksueel Misbruik,
maar drukte vooral haar
stempel als de justitiespeci-
aliste van haar partij. Ze
bewees dat het geen nadeel
hoeft te zijn om op het ter-
rein van een minister van
de eigen partij te werken.
Ze moest weliswaar voort-
durend Annemie Turtel-
boom in bescherming ne-
men, maar toonde daar-
naast ook eigen initiatief,
bijvoorbeeld met wetsvoor-
stellen over de enkelband
en het recht op schadever-
goeding voor slachtoffers
van een misdrijf.
Plaats op 25 mei: Tweede
op de Vlaamse lijst in
Oost-Vlaanderen.

Score:

8

OPEN VLD

VINCENT VAN
QUICKENBORNE

Leeftijd: 40 jaar
Parlementslid sinds:
1999
Oordeel: Van Quickenbor-
ne heeft een divers
parcours gereden, eerst
als vicepremier in de fede-
rale regering, daarna als
burgemeester van Kortrijk.
Niet onbelangrijk minpunt:
zijn parlementair werk
schoot erbij in. Als lid van
de commissie Defensie
had Q ook amper de gele-
genheid om te scoren: als
ex-minister werd verwacht
dat hij zich een jaar op de
achtergrond zou houden.
Voor Q zal dat niet van-
zelfsprekend geweest zijn,
maar het is gelukt.
Plaats op 25 mei: Lijst-
trekker voor de Kamer
in West-Vlaanderen.

Sore:

4
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