Toespraak door Jan Peumans
Vlaams Parlementsvoorzitter
Woensdag 18 november 2015

Welkomstwoord aan de voorzitter. van het Comité van
de Regio’s, de heer Markku MARKKULA

Geachte heer Markkula,
Geachte collega’s voorzitters van de verschillende parlementen uit ons land,
Geachte minister-president Bourgeois,
Geachte leden van de Vlaamse regering,
Geachte collega’s volksvertegenwoordigers,
Dames en Heren,
Het is mij een grote eer dat ik deze bijzondere plenaire zitting van ons Vlaams Parlement
mag openen.
Wij verwelkomen in ons midden namelijk de heer Markku Markkula, voorzitter van het
Comité van de Regio’s, dat hier in samenwerking met ons Vlaams Parlement sinds
gisteren belangrijk werk levert in haar tweedaagse subsidiariteitsconferentie.
Voor we de normale agenda van deze zitting opnemen, is het gepast om ons even te
bezinnen over wat er zich vrijdagavond in Parijs heeft afgespeeld. De terroristische
aanslagen in de Franse hoofdstad, en ook alle andere aanslagen wereldwijd, hebben
expliciet als bedoeling om angst en tweedracht te zaaien en om onze democratische
samenlevingen te ondermijnen.
Wij, als leden van ons Vlaams Parlement, beschouwen het als onze expliciete taak om
die democratie te vrijwaren, net zoals de leden van talloze parlementen wereldwijd erop
uit zijn om democratische leefomstandigheden te creëren in hun land of regio.
Dagelijks ervaren wij binnen ons Vlaams Parlement dat een democratie slechts overleven
kan door permanent overleg tussen verschillende strekkingen binnen de maatschappij.
Door respect voor andermans opinie.
Datzelfde respect is ook nodig als we ons naar het Europese terrein verplaatsen, want
daar kruisen de visies van veel meer volkeren, partijen en levensovertuigingen elkaar.

Het volstaat niet dat we dat besef in ons achterhoofd opslaan. Neen, dat besef moeten
we constant voor onze ogen houden. Alsof het een bril is met omgekeerde lenzen. Eentje
die ons niet doet focussen op één punt, maar eentje die ons blikveld verruimt naar de
hele wereld en naar alle mensensoorten die de planeet bevolken.
Het toeval wil dat we vandaag, vijf dagen na de ontluisterende gebeurtenissen van
Parijs, in dit parlement het Comité voor de Regio’s ontvangen. Daarin worden een groot
aantal regio’s en lokale besturen uit de Europese Unie vertegenwoordigd door liefst 350
leden. Dat cijfers alleen al wijst op de gigantische taak die voor dit Comité is weggelegd
om over de grenzen heen oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen van
allerlei aard.
Daarom wens ik u allen hier aanwezig veel inspiratie om die democratische taak tot een
goed einde te brengen. Dat is uw plicht, vandaag in deze vergadering, maar ook op al de
andere dagen dat u hier zetelt als vertegenwoordigers van uw kiezers. Want uw kiezers
rekenen op u voor het instandhouden van deze democratische en vrije maatschappij.
Geachte heer Markkula,
Het doet mij veel plezier om u hier in ons midden te mogen begroeten. Ik heb begrepen
dat het reeds voor de derde maal is dat u in het Vlaams Parlement te gast bent. Gisteren
was u hier omdat we gezamenlijk, dat wil zeggen uw Comité van de Regio’s en ons
Vlaams Parlement, de 7de Subsidiariteitsconferentie organiseerden. Maar u vertelde mij
ook dat u hier ook al eens op werkbezoek was toen u lid was van het Fins Parlement en
actief was in de Committee for the Future van het Fins Parlement.
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Vlaanderen – Finland
Wij hechten een groot belang aan uw aanwezigheid hier in uw huidige hoedanigheid van
voorzitter van het Comité van de Regio’s. Zij bewijst de nauwe band tussen enerzijds de
grote overkoepelende entiteit, die Europa heet, en anderzijds het parlement van een
relatief kleine regio, namelijk Vlaanderen.
Wij beschouwen het ook als een belangrijk signaal dat u hier staat als de eerste Fin uit
de geschiedenis, die president is van een Europese instelling.
Finland heeft namelijk iets gemeen met Vlaanderen. Ook al beslaat uw wondermooie
‘Land van 1000 meren’ een oppervlakte die bijna 30 keer groter is dan die van
Vlaanderen, met circa 5,5 miljoen inwoners zit uw land in dezelfde grootte-orde als
Vlaanderen.
U kunt zich dus perfect een beeld vormen van wat de noden zijn van de kleinere
democratieën binnen de grote Europese Unie. Een grotere troef kunnen wij ons moeilijk
indenken wanneer er over subsidiariteit gepraat moet worden.
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Comité van de regio’s
Dat is in het verleden al gebleken, want Vlaanderen heeft in het verleden ook al
belangrijke functies mogen bekleden binnen het Comité van de Regio’s. De heren Luc
Van den Brande en wijlen Jos Chabert gingen u voor als voorzitter van het Comité van de
Regio’s. Ook zij verkeerden dus in een uitstekende positie om de noden van een kleinere
gemeenschap aan te kaarten in een veel groter geheel.
In die zin heeft u nog meer pijlen op de boog: u bent namelijk burgemeester geweest
van Espoo. Daar heeft u geleerd om het centrale Finse bestuur op maat te snijden voor
de bevolking van uw stad en, in de andere richting, om de beslissingen van die stad te
behartigen binnen het nationale niveau.
Het beste voorbeeld daarvan vinden we in het verdrag van Espoo uit 1991. Dat verdrag
vormt al bijna een kwarteeuw de basis voor de regelgeving rond grensoverschrijdende
milieu-effecten-rapporten. U was meer dan een bevoorrechte getuige van dit verdrag,
want ten tijde van de ondertekening ervan was u voorzitter van de gemeenteraad van
Espoo.
Dat verdrag is bij uitstek een voorbeeld van overleg tussen bestuursentiteiten, en laat
dat nu precies het terrein zijn waarop het Comité van de Regio’s zich constant begeeft.
In wezen vond u in dat verdrag daar een voorafspiegeling van de taak die u nu vervult
bij het Comité der Regio’s. Dat Comité speelt een cruciale rol: het moet de doorstroming
versoepelen van het centrale Europese bestuur naar de regio’s en lokale besturen door
een verfijnde en betere regelgeving, en anderzijds die decentralisatie alle kansen te
geven door de ontplooiing van het begrip subsidiariteit.
Als regionaal parlement beschouwen wij het Comité van de Regio’s dan ook als een
belangrijk platform om onze autonome politieke keuzes te ontwikkelen binnen Europa.
Het mag dan ook niet verbazen dat niet minder dan elf leden van dit Vlaams Parlement
ook lid of plaatsvervangend lid zijn van het Comité van de Regio’s.
Dat zijn met name de vaste leden Jan Durnez, Bart Somers, Luc Van den Brande, Karl
Vanlouwe en Karim Van Overmeire en de plaatsvervangende leden Rik Daems, Andries
Gryffroy, Marc Hendrickx, Wouter Vanbesien, Wilfried Vandaele en Koen Van den Heuvel.
Zij vinden in dat Comité heel wat inspiratie en wisselen er informatie, ervaringen en
kennis uit met leden uit de andere Europese lidstaten.
Betere regelgeving
Het thema van uw toespraak ‘Betere Regelgeving’ belangt ons allemaal aan en is een
van die terreinen waar zowel het Europese niveau als het Vlaamse niveau een
belangrijke rol te spelen hebben. Een eerste vereiste voor ‘Betere Regelgeving’ is dat de
regelgeving op het meest geschikte niveau wordt uitgewerkt en opgelegd: Europees,
nationaal, regionaal of lokaal.
De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker drukte het als volgt uit:
‘De burgers verwachten van de EU dat zij het verschil maakt inzake de grote sociaaleconomische uitdagingen en minder bemoeienis waar een nationale aanpak meer
aangewezen is. Daarom kiezen wij voor een beleid dat verandering stimuleert en voor
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een grote, ambitieuze EU waar het gaat om grote thema's en een kleinere, meer
bescheiden EU waar het gaat om kleine dingen."
We zijn zeer benieuwd om te zien hoe de Europese Commissie deze beginselen heeft
uitgewerkt en welk de rol hierin is van het Comité van de Regio’s en de regio’s zelf.
Multi-level governance
Uw aanwezigheid biedt ons ook de mogelijkheid om het concept van multi-levelgovernance op een unieke manier tot leven te brengen in het Vlaams Parlement: na uw
toelichting waarbij u zult focussen op het Europese niveau en de inspanningen en
initiatieven die daar tot stand worden gebracht zal de Vlaamse minister-president Geert
Bourgeois toelichten hoe Vlaanderen tracht in te spelen om de Europese initiatieven.
Vervolgens mogen de Vlaamse volksvertegenwoordigers zowel aan u, als aan de
minister-president vragen stellen en we hopen dat u beiden onze vragen op een
bevredigende manier zult beantwoorden.
Daarom, dames en heren, geef ik nu graag het woord aan onze gast Markku Markkula.
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