Toespraak door Jan Peumans
Vlaams Parlementsvoorzitter
23 september 2013

OPENING PARLEMENTAIR JAAR 2013-2014

Beste collega’s, dames en heren ministers,
geacht publiek, beste medewerkers,
geachte dames en heren van de pers,
Ik heet u allen van harte welkom. Ik hoop dat u een ontspannende en verkwikkende
vakantie achter de rug hebt en klaar bent voor een ongetwijfeld boeiend werkjaar. Mede
namens de andere leden, dank ik u voor het vertrouwen dat u in het Bureau van het Vlaams
Parlement en uw voorzitter stelt. Ik wil hier nog eens benadrukken dat ik de voorzitter ben
en zal zijn van alle 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers, zonder een onderscheid tussen
de meerderheid en de oppositie te maken.
Behalve de hernieuwing van het Bureau hoort u in deze openingszitting de
Septemberverklaring van de Vlaamse regering. De minister-president zal daarin de
algemeen maatschappelijke situatie bespreken, de beleidsvoornemens van de Vlaamse
ministers bekendmaken en de krachtlijnen van de begroting aangeven.
Ik kan u ook meedelen dat de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag het groenboek over de
implementatie van de zesde staatshervorming aan het Vlaams Parlement heeft
overgemaakt. Dat groenboek bevat een inventaris van de beleidsopties die op tafel liggen
door de extra bevoegdheden die Vlaanderen na de staatshervorming zal krijgen in de
domeinen gezondheid, gezin, arbeidsmarkt, wonen, het justitieel beleid en het sociaaleconomisch beleid. Vlaanderen staat voor een aantal belangrijke keuzes en dat belooft een
boeiend debat te worden.
Daarom wil ik op deze plaats er op aandringen dat ook het Vlaams Parlement zo snel
mogelijk bij de overheveling van bevoegdheden wordt betrokken. Vlaanderen zal in de
toekomst immers over meer beleidsruimte beschikken dan het federale niveau. Dat vergt
ook een aanpassing van dit parlement, dat zich zal moeten beraden over zijn manier van
werken na de implementatie van de staatshervorming.

Pagina 1 van 3

Dames en heren,
Ik zie dat u met enige nieuwsgierigheid naar de koepel staart en naar de stellingen die hier
tegen de gevels hangen. Deze zomer is het Vlaams Parlement inderdaad van start gegaan
met een aantal grote renovatiewerken. De werkzaamheden aan de binnengevel zullen
minstens tot eind maart 2014 duren. Al de ramen die uitkijken op de koepel zullen ter
bescherming met folie worden afgedekt. Om de plenaire vergadering niet te hinderen, wordt
niet gewerkt op dagen dat er plenaire vergaderingen plaatshebben.
Tijdens het voorbije reces zijn ook het interieur en de technische uitrusting van drie
commissiezalen reeds vernieuwd. De resterende zalen zullen gerenoveerd worden in de preen postelectorale periode en tijdens het zomerreces van 2014. De renovatie is noodzakelijk
voor het conferentiesysteem, de multimedia en de presentatiemogelijkheden. Van de
gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om de zalen uit te rusten met energie-efficiënte
LED-verlichting.
Tijdens deze legislatuur zal ook nog de aanzet gegeven worden tot de hernieuwing van De
Loketten, tot een bezoekerscentrum waar men via multimediale technieken de werking van
het parlement zal belichten.
Ik kan u ook melden dat dit zittingsjaar, zoals voorzien, het kunstwerk “The Sequence” van
Arne Quinze, dat de Leuvenseweg overdekt, wordt afgebroken. Zodra dit kunstwerk
afgebroken is, kan de gevelreiniging aan de straatkant starten. Ten slotte staan ook tegen
het einde van het zittingsjaar grote werken op de agenda aan de keukens van de
zelfbediening en de Daktuin.
Tussen deze werkzaamheden door organiseert het Vlaams Parlement op 19 en 20 oktober
voor de tweede keer het Festival van de Politiek. Het wordt een rijk gevuld weekend met tal
van activiteiten. Zoals tijdens de ‘normale’ zittingen zijn er ook nu ‘vragenuurtjes’ in de
Koepelzaal. Deze keer echter zijn de vraagstellers de burgers. Daarnaast valt nog heel wat
te beleven: debatten, lezingen, ‘speed dates’ met politici, rondleidingen, tentoonstellingen
en infostands.
Collega’s,
Het Festival van de Politiek maakt deel uit van ons voornemen om de politiek dicht bij de
burger te brengen. Ik nodig u dan ook uit om er actief uw medewerking aan te verlenen. U
bent namelijk de beste en eerste ambassadeurs van dit Vlaams Parlement. Om deze rol nog
duidelijker te maken, lieten we de pin met het logo van het Vlaams Parlement maken, die u
op uw zitplaats hebt aangetroffen.
Dames en heren,
De Septemberverklaring vormt de start van het laatste werkjaar van deze zittingsperiode.
Op 25 mei 2014 trekken de burgers van Vlaanderen naar de stembus om een nieuw Vlaams
Parlement samen te stellen. Ook de andere assemblees in dit land en het Europees
Parlement worden die dag hernieuwd. In dat verband kan ik u met genoegen aankondigen
dat de verkiezingsshow van de VRT, die van al deze verkiezingen verslag zal uitbrengen, zal
uitgezonden worden vanuit het Vlaams Parlement. Ook in de weken daarvoor zal de VRT
verkiezingsnieuws verzorgen vanuit het Vlaams Parlement, dat daarmee het kloppend hart
wordt van de verkiezingsverslaggeving.
Door de verkiezingsdatum zal dit parlementaire jaar korter zijn dan een klassiek
parlementair jaar. De limietdatum voor de indiening van decreetgevende initiatieven is
vastgesteld op 31 januari 2014. De laatste plenaire vergadering is gepland op 23 april 2014.
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Dat het om een kortere sessie dan gewoonlijk gaat, is geen reden om zachtjes uit te bollen,
integendeel. Zoiets ligt, zoals u weet, niet in het temperament van de politici in Vlaanderen,
laat staan in mijn temperament. Het parlementaire jaar zal goed gevuld zijn, afgaande op
alles wat nog op stapel staat. Het zou ons te ver leiden hier een exhaustieve opsomming te
geven. Ik beperk me tot enkele voorbeelden ter illustratie.
● De commissie Leefmilieu zal zich verder buigen over de omgevingsvergunning en over de
landinrichting.
● In de commissie Welzijn ligt decreetgevend werk op de plank rond de organisatie van de
preventieve gezinsondersteuning.
● De commissie Binnenlandse Zaken zal werk maken van een decreet over deugdelijk
bestuur in de Vlaamse publieke sector.
● De commissie Economie zal zich buigen over het ontwerpdecreet op de lokale
diensteneconomie en, jawel, de Plantentuin van Meise, die op 1 januari 2014 eindelijk een
Vlaamse instelling zal zijn.
● In de commissie Onderwijs moeten onder meer de rechtspositie van leerlingen, de
participatie op school en maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
worden behandeld.
● Veel werk ook voor de commissie Cultuur met voorstellen of ontwerpen van decreet rond
de ondersteuning van professionele kunsten, de Vlaamse gebarentaal, het gezond en
ethisch sporten en het jeugd- en kinderrechtenbeleid.
● De commissie Wonen zal de aansprakelijkheid van netbeheerders behandelen.
● De commissie Mobiliteit en Openbare Werken tenslotte moet zich uitspreken over een
wijziging van het havendecreet en de wet-Chabert.
Ik herhaal het en ik benadruk het: het betreft hier slechts een greep uit een veel langere
lijst.
Dames en heren,
Een goed gevulde agenda dus voor ons parlement, dat gelukkig mag rekenen op een
dynamische administratie. Wij mogen ons er op verheugen, dat wij ook dit werkjaar op de
dagelijkse inzet van de secretaris-generaal en de medewerkers van het Algemeen
Secretariaat kunnen bouwen om ons professioneel te ondersteunen.
Beste collega’s,
Gelet op al het werk dat nog op ons te wachten ligt, ga ik ervan uit dat u, Vlaamse
Volksvertegenwoordigers, ook dit komende zittingsjaar levendig en gedreven zult
functioneren. Daarbij is zowel voor de leden van de meerderheid als voor de leden van de
oppositie een belangrijke rol weggelegd.
De verkiezingen kondigen zich aan en zullen vanaf het voorjaar een schaduw werpen op
onze werking. Maar laten verkiezingskoorts of campagne geen excuus of alibi zijn om enkel
woensdagnamiddag bij de stemmingen in plenaire vergadering in dit parlement aanwezig te
zijn.
Ik reken op uw constructieve bijdrage om in dit laatste zittingsjaar degelijk werk te blijven
verrichten, in een sterk Vlaams Parlement, ten voordele van de Vlaamse burger, voor een
nog krachtdadiger Vlaanderen.
Ik dank u.
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