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LUK VAN BIESEN

CARINA VAN CAUTER

VINCENT VAN
QUICKENBORNE

Leeftijd: 53 jaar
Parlementslid sinds:
2004
Oordeel: De communautaire en financiële specialist van Open VLD moest
tot eind 2011 wachten
tot hij als vervanger van
Maggie De Block kon terugkeren 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 ACWwinstbewijzen. Daar was
hij de enige in de meerderheid die een kritisch
woord over de lippen
kreeg.
Plaats op 25 mei: Vierde
op de kamerlijst in
Vlaams-Brabant.

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 geloofwaardig lid van de commissie Seksueel Misbruik,
maar drukte vooral haar
stempel als de justitiespecialiste van haar partij. Ze
bewees dat het geen nadeel
hoeft te zijn om op het terrein van een minister van
de eigen partij te werken.
Ze moest weliswaar voortdurend Annemie Turtelboom in bescherming nemen, maar toonde daarnaast ook eigen initiatief,
bijvoorbeeld met wetsvoorstellen over de enkelband
en het recht op schadevergoeding voor slachtoffers
van een misdrijf.
Plaats op 25 mei: Tweede
op de Vlaamse lijst in
Oost-Vlaanderen.
	
  

Leeftijd: 40 jaar
Parlementslid sinds:
1999
Oordeel: Van Quickenborne heeft een divers
parcours gereden, eerst
als vicepremier in de federale 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 gelegenheid om te scoren: als
ex-minister werd verwacht
dat hij zich een jaar op de
achtergrond zou houden.
Voor Q zal dat niet vanzelfsprekend geweest zijn,
maar het is gelukt.
Plaats op 25 mei: Lijsttrekker voor de Kamer
in West-Vlaanderen.

d: 42 jaar
mentslid sinds:

el: Somers doet
b, vooral dan in
missie Volksgeid en de commissie
eiligheid. Helaas is
t doorslaggevend.
s trok zich vooral
ele dossiers aan en
de grote beleidslijn bescheiden backr met een
te spanwijdte.
op 25 mei: Vierde
amerlijst in Oosteren.
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HANS BONTE

MAYA DETIÈGE


DAVID
GEERTS


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 collectieve schuldenregeling.

Leeftijd: 46 jaar
Parlementslid sinds:
2003
Oordeel: Detiège heeft de
voorbije vier jaar doorgebracht in de commissie
Volksgezondheid, waar ze
voorzitster was. Ze is ook
ondervoorzitster van het
Benelux-parlement. Als

Leeftijd: 38 jaar
Parlementslid sinds:
2004
Oordeel: Geerts had zijn
handen vol als voorzitter
van de bijzondere commissie Spoorveiligheid, aangezien er op dat vlak nogal
wat misliep. Daar ligt ook
zijn verdienste. Daarnaast

