Toespraak door Jan Peumans
Vlaams Parlementsvoorzitter
Dinsdag 17 november 2015

Ter gelegenheid van de Subsidiariteitsconferentie

Dear Mister Markkula, president of the Committee of the Regions,
Dear Mister Timmermans, vice-president of the European Commission,
Dear Mister Schmit, Minister of Labour, Employment, Social Economy and Economic
Solidarity, representing the Luxembourg Presidency to the European Economic and
Social Committee
Dear Members of the Committee of the Regions,
Dear Members of the European Parliament,
Dear Members of National and Regional parliaments,
Dames en heren, Mesdames et Messieurs, Meine Damen und Herren, Ladies and
Gentlemen, Signore i Signori, Señoras y señores,
I would like to express my gratitude for your presence.
Bevoegdheden
Ik ben zeer verheugd u allen hier vandaag in het Vlaams Parlement in Brussel welkom te
mogen heten voor deze subsidiariteitsconferentie.
België is een van de zes stichtende leden van de Europese Unie, Brussel is de Europese
hoofdstad en herbergt veel van de Europese instellingen en onze bevolking staat
traditioneel bekend als zeer pro-Europees en Europa-minded, en toch is er ook in ons
land nog veel werk aan de winkel om de bevolking correct te informeren over Europa, de
Europese instellingen en hun werking.
België is een federaal land, maar binnen onze federale rechtsorde, die de verhoudingen
tussen het federale niveau en het deelstatelijke niveau regelt, speelt subsidiariteit geen
rol. In het Belgisch federaal systeem hebben zowel de federale staat als de deelstaten
exclusieve bevoegdheden en is er geen sprake van gedeelde bevoegdheden waarbinnen
het subsidiariteitsbeginsel kan worden toegepast.
Een juiste juridische analyse van onze grondwet en de bijzondere wetten vertelt ons welk
niveau bevoegd is en wie de bevoegdheid binnen België mag uitoefenen. Ons systeem
heeft het voordeel van de duidelijkheid, maar is natuurlijk minder flexibel dan het
Europese systeem van gedeelde bevoegdheden waarbinnen subsidiariteit een rol speelt

en waar men in elk afzonderlijk geval kan afwegen welk niveau het best geplaatst is om
in een bepaalde materie wetgevend op te treden.
De Belgische deelstaten hebben dan misschien met het Belgische federale niveau geen
gedeelde bevoegdheden, in hun verhoudingen met het Europese niveau is dit wel
degelijk het geval. Het zijn voornamelijk materies waarvoor de deelstaten binnen België
exclusief bevoegd zijn zoals milieu, infrastructuur, landbouw.. waarin ook de Europese
Unie traditioneel een grotere rol speelt. Deze bevoegdheden delen de Belgische
deelstaten met de Europese Unie en wanneer Europa in deze materies wetgevend
optreedt, zijn wij verplicht onze Vlaamse wetgeving aan de hogere Europese wetgeving
aan te passen. De correcte toepassing van het subsidiariteitsbeginsel door de Europese
Unie is dus van groot belang voor de Belgische deelstaten.
Als parlement spelen we een belangrijke rol in het toezicht op de correcte toepassing van
het subsidiariteitsbeginsel door de Europese Unie. We waren dan ook aangenaam verrast
toen het Comité van de Regio’s ons voorstelde om samen de 7de
subsidiariteitsconferentie te organiseren en hebben dan ook met veel overtuiging samen
onze schouders gezet onder de organisatie van deze subsidiariteitsconferentie.
Rol van het parlement
Ik spreek hier vandaag voor een zeer divers publiek van parlementsleden,
regeringsleden, leden van de Europese administratie en niet te vergeten
vertegenwoordigers van lokale besturen, maar ik wens toch even stil te staan bij de
specifieke rol die parlementen en parlementsleden spelen in de subsidiariteitscontrole.
We zijn er ons in dit parlement heel goed van bewust dat sommige problemen het beste
op een Europees of zelfs mondiaal niveau worden beslist en aangepakt, en tegelijk
vinden we dat andere problemen het best in een zo groot mogelijke vrijheid en
autonomie door Vlaanderen en de andere deelstaten geregeld kunnen worden. Een
correcte toepassing van het ‘subsidiariteitsbeginsel’ is dus zeker geen uiting van antiEuropese gevoelens of bekrompen nationalisme. Het is een pleidooi voor het opnemen
van onze eigen verantwoordelijkheid en het verzorgen van goed bestuur. Het opnemen
van onze verantwoordelijkheid op ons eigen niveau is onze eerste en belangrijkste plicht
als parlementsleden.
De rol die parlementen, zowel nationale als regionale parlementen, in de controle op de
correcte toepassing van het subsidiariteitsprincipe spelen, is belangrijk en verregaand.
Indien de parlementen hun rol in de subsidiariteitscontrole ten volle willen spelen zullen
ze niet alleen hun structuren en manier van werken moeten aanpassen, ze zullen ook
verplicht zijn om meer aandacht te besteden aan Europese regelgeving en Europees
beleid. Ik vrees dat dat laatste de grootste en moeilijkste uitdaging is voor de
parlementen en de parlementsleden. Het is in vele parlementen, zowel nationale als
regionale, niet evident om aandacht te besteden aan de Europees beleid en Europese
wetgeving in wording.
Ontmoetingen
Ik geloof wel dat we op conferenties zoals vandaag ervaringen moeten uitwisselen en
netwerken moeten opbouwen. Ik dat hierin ook een belangrijke rol is weggelegd voor het
Comité van de Regio’s. Een plaats waar vertegenwoordigers regionale en lokale besturen
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elkaar ontmoeten, contacten leggen met het Europese niveau, en ervaringen en best
practices uitwisselen.
Ik reken erop dat u die taak ter harte neemt en ik wens u allen een vruchtbare
conferentie toe.
Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u een vruchtbaar congres toe. Daarom geef ik
meteen graag het woord aan de heer Michael Schneider, voorzitter van de Subsidiarity
Steering Group van het Comité van deRegio’s. Hij zal het eerste panelgesprek met als
titel “Subsidiarity: a driving force for Better Regulation?” modereren.
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