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Ce compte rendu n'a pas d'annexe.  Dit verslag heeft geen bijlage.  
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SÉANCE PLÉNIÈRE PLENUMVERGADERING 
 

du 

 

MARDI 21 DECEMBRE 2021 

 
Soir 

 
______ 

 

 

van 

 

DINSDAG 21 DECEMBER 2021 

 
Avond 

 
______ 

 
 
La séance est ouverte à 20 h 29 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente. 
De vergadering wordt geopend om 20.29 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster. 
 
La présidente: La séance est ouverte. 
De vergadering is geopend. 
 
Ministres du gouvernement fédéral présentes lors de l'ouverture de la séance: 
Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering: 
Karine Lalieux, Zakia Khattabi. 
 

Budgets 

Begrotingen 

 

01 Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2022 (2291/1-7) 

- Projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 (2292/1-
42+44+45) 
- Budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2022 – Exposé général (2290/1) 
- Justification du Budget Général des Dépenses pour l'année budgétaire 2022 (2293/1-24) 
- Liste des notes de politique générale (2294/1-25) 
- Projet de loi-programme (2349/1-18) 

01 Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 (2291/1-7) 

- Wetsontwerp houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 (2292/1-
42+44+45) 
- Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2022 – Algemene toelichting 
(2290/1) 
- Verantwoording van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 (2293/1-24) 
- Lijst van de beleidsnota's (2294/1-25) 
- Ontwerp van programmawet (2349/1-18) 
 
Reprise de la discussion générale 
Hervatting van de algemene bespreking 
 
La discussion générale est reprise. 
De algemene bespreking is hervat. 
 
Débat thématique 
Thematisch debat 
 
Nous entamons les discussions thématiques avec les compétences de la ministre Lalieux. 
 

01.01  Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de voorzitster, me-

vrouw de minister, collega's, de begrotingspost pensioenen wordt als 
eerste besproken. De gepensioneerden mogen ook eens als eerste 
aan bod komen. 
 
Ik heb lang getwijfeld of ik wel het woord zou nemen in het thematisch 

01.01  Wim Van der Donckt (N-

VA): J'ai longtemps hésité à pren-
dre la parole sur la question des 
pensions dans le débat sur le bud-
get et la loi-programme, car les me-
sures en matière de pensions ne 
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debat, want ik ben naarstig naar uw bevoegdheid op zoek gegaan in 
de begroting en de programmawet en die komt daar weinig aan bod. 
Heeft men u niet vergeten? Of hebt u niet goed uw best gedaan voor 
de gepensioneerden? Of zult u volgend jaar geen beleid voeren? 
 
Toen ik u eerder die vraag stelde, antwoordde u dat een en ander hors 
du budget is. U handelt dus buiten de begroting. Dat is een bizarre 
reactie, vooral wanneer wij teruggaan in de geschiedenis. Die is welis-
waar kort, want u bent nog niet zo lang minister van Pensioenen. 
 
Bij het aantreden van de vivaldiregering, eind 2020, dus inderdaad nog 
niet zo lang geleden, werd er een grote pensioenhervorming aange-
kondigd, die absoluut noodzakelijk is. Dat zou dan gebeuren – hoef ik 
u er nog aan te herinneren – tegen september 2021, dus ongeveer een 
jaar later. 
 
De vergrijzingskosten swingen de pan uit. Die vaststelling zult u wel-
licht beamen Volgens het regeerakkoord moest het voorstel tot doel 
hebben die kosten te beheersen en terug te dringen waar mogelijk, 
zoals wij dat trouwens ook in de regering-Michel hebben gedaan. Dat 
werd zodoende een van de hoofdopdrachten van de regering, daar 
werd toen veel poeha rond gemaakt. 
 
Verschillende keren heb ik u daarover ondervraagd en u zult toegeven 
dat ik heel veel geduld heb gehad. Ik was altijd beleefd in mijn vraag-
stelling. U hebt ook altijd heel beleefd geantwoord dat u aan het stude-
ren was, dat u overleg pleegde enzovoort. 
 
Met heel onze fractie keken wij reikhalzend uit naar september 2021. 
Ik had mij daarop voorbereid. Op een goede morgen – ik herinner mij 
het nog, omdat ik mijn dochter, die de trein gemist had, naar de les 
bracht – hoorde ik u op het radioprogramma De Ochtend plots de zo-
gezegde grote hervormingsplannen aankondigen, die u in de regering 
voort zou bespreken, maar wat bleek? Dat waren helemaal geen her-
vormingsplannen. U liet enkel wat rode ballonnetjes op, zoals u voor-
dien al had gedaan – ik had u daar in de plenaire vergadering op 
gewezen – met de aanvullende pensioenen, een systeem waarvan u 
vond dat het goed in mekaar zat en waar u uw oog op had laten vallen, 
omdat er misschien iets te rapen viel om de eerste pensioenpijler op 
peil te kunnen houden. 
 
De ballonnetjes die u in september de wereld instuurde, komen erop 
neer dat mensen gemakkelijker met vervroegd pensioen kunnen gaan, 
na 42 in plaats van 44 gewerkte jaren, en dat een minimumpensioen 
toegekend kan worden vanaf 10 gewerkte jaren. Dat garandeerde u. 
Toen ik dat hoorde, viel ik, weliswaar in figuurlijke zin, van mijn stoel. 
Dat overkwam niet alleen mij, want blijkbaar had u die rode ballonne-
tjes niet doorgesproken met uw collega's in de vivaldiregering. Al rap 
werden die ballonnetjes doorgeprikt, want uw collega's vielen volledig 
uit de lucht.  
 
U had bovendien aangekondigd dat die ballonnetjes budgetneutraal 
zouden zijn, maar het Parlement werd daar verder niet over ingelicht. 
Uiteindelijk moest de premier zelf tussenkomen en uw coalitiepartner 
Open Vld reageerde nogal scherp. Ik hoorde die ochtend trouwens ook 
de minster van Financiën vrij scherp reageren. Om de lieve vrede te 
bewaren heeft de minister u dan een tweede zittijd beloofd in de late 
herfst. Ik heb dat onthouden en u daar in het kader van de bespreking 
van uw beleidsnota vragen over gesteld. Vandaag doe ik dat hier op-
nieuw. We zijn intussen bijna aan de zonnewende toe, het is dus al 

sont pratiquement pas abordées. 
Selon la ministre, les mesures 
qu'elle a prises ne relèvent pas du 
budget, ce qui est un peu curieux. 
 
Pourtant, au début, le gouverne-
ment avait vu les choses en grand: 
après l'entrée en fonction de la Vi-
valdi, une réforme des pensions de 
grande ampleur avait été annon-
cée pour septembre 2021. 
 
Selon l'accord de gouvernement, 
cette réforme avait pour but de 
maîtriser, voire d'abaisser les coûts 
du vieillissement. Il s'agissait 
même d'une des missions les plus 
importantes de ce gouvernement. 
 
La ministre a pris le temps d'exami-
ner la question et de se concerter à 
ce sujet. Un matin de septembre, 
j'ai cru que j'allais enfin entendre en 
quoi allaient consister les grands 
projets de réforme de la ministre. 
Hélas, j'ai plutôt assisté à un lancer 
de ballons d'essai – rouges – qu'à 
la présentation d'un projet de ré-
forme. Elle avait déjà usé précé-
demment de cette méthode, par 
exemple lorsqu'elle avait estimé 
qu'elle pouvait grappiller dans les 
pensions complémentaires pour 
consolider le premier pilier. 
 
Les plans de la ministre revenaient 
à dire qu'il serait déjà possible de 
prendre sa retraite après 42 an-
nées de travail et non plus 44 et 
qu'un droit à la pension existerait 
déjà à partir de 10 ans de travail. 
Certains ont cependant rapidement 
fait éclater ces ballons d'essai car il 
semble que ces derniers n'avaient 
pas fait l'objet de discussions avec 
les partenaires de la Vivaldi. 
 
Le Parlement n'a pas non plus été 
informé. 
 
Le ministre des Finances (CD&V) a 
réagi de façon plutôt acerbe par 
rapport aux projets, tout comme 
son partenaire de coalition, l'Open 
Vld. Afin de préserver la paix, la mi-
nistre s'est alors vue accorder une 
deuxième chance. Elle allait pré-
senter de nouveaux projets à la fin 
de l'automne. Mais l'hiver est à nos 
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geen late herfst meer, maar eerder winter. 
 
Ik ben opnieuw teleurgesteld, want ik had wel wat verwachtingen van 
de ambitieuze plannen uit het initiële regeerakkoord. Mevrouw de mi-
nister, ik moet vandaag zeggen dat u mijn geduld toch wel zeer sterk 
op de proef stelt. Mijn teleurstelling komt voort uit het feit dat uw pen-
sioenhervorming niet meer ernstig te nemen valt. In uw voorstel van 
september werd er met geen woord gerept over de gelijkschakeling 
van de diverse pensioenstelsels, de harmonisering die nochtans in het 
regeerakkoord voorzien was. Er was al evenmin sprake van een ver-
sterking van de solidariteit tussen de hoogste en de laagste pensioe-
nen, noch van een rationalisering van de gelijkgestelde periodes. 
 
Met andere woorden, u hebt de twee maanden die u de tijd had om u 
voor te bereiden op uw tweede zittijd niet gebruikt om te slagen, om de 
beloofde en absoluut noodzakelijke, structurele pensioenhervorming 
uit te werken. U had minstens op een constructieve manier in overleg 
kunnen gaan met alle partners in het veld: de sociale partners, de ex-
perts, de instellingen, de universiteiten enzovoort. Uw eerste gedach-
tewisseling kwam er pas begin december, met name met de 
werkgevers. Blijkbaar waren zij niet echt overtuigd van uw plannen, zo 
konden we lezen in de pers. Zij hebben uw voorstellen eigenlijk volledig 
gehekeld. 
 
In de 17 pagina's van uw beleidsnota kondigde u aan dat uw pensioen-
hervorming in drie fasen zou plaatsvinden. 
 
De eerste fase is volbracht: dat is de verhoging van de minimumpensi-
oenen, de loonplafonds, een correctiecoëfficiënt voor zelfstandigen. Al-
lemaal goed en wel, wij hebben die maatregelen zelfs gesteund, maar 
u spant het paard achter de wagen, mevrouw de minister. Er staat im-
mers geen enkele financiering tegenover, ondanks het feit dat de spe-
cifieke kosten voor de vergrijzing goed zijn voor 3,2 % van het bbp of 
bijna 9 miljard euro. Met andere woorden, uw projectplan hoort thuis in 
de omgekeerde wereld. 
 
Van de hervormingen in de pensioenen en noodzakelijkerwijs dus ook 
van de arbeidsmarkt hebben we tot op heden niets gezien, behalve dat 
u de "passieven" hebt aangemoedigd en extra hebt beloond. De mini-
mumpensioenen gaan immers omhoog, er is ook een sterke stijging 
van de tegemoetkomingen voor wie het moeilijk heeft. Daar hebben wij 
allemaal geen probleem mee, maar daarmee zult u de vergrijzingskos-
ten niet omlaag brengen. Integendeel. Door de eerste fase die u gere-
aliseerd hebt en waarmee u waarschijnlijk uw kiezers tevreden hebt 
gesteld, hebt u de vergrijzingskosten laten exploderen. 
 
De vraag is natuurlijk hoe we dat allemaal zullen betalen. Ik kan me 
voorstellen wat de socialistische logica op dat vlak is. Vanochtend 
hoorde ik collega Laaouej zeggen dat we dan maar geld moeten lenen, 
dat het probleem wel opgelost zal geraken of beter nog dat er geen 
probleem is. U past er dus wel een mouw aan, maar daarmee trekt u 
eigenlijk aan de mouw van wie werkt en belastingen betaalt. U lost het 
probleem niet op; u verschuift het alleen. 
 
Gemakkelijkheidshalve schermt u met dé wonderoplossing, een werk-
zaamheidsgraad van 80 %. Zo staat het ook in het regeerakkoord. Ook 
daarvan heb ik echter nog niets gezien bij de regering. Misschien moet 
u daarover ook even uw collega-minister van Werk aan de mouw trek-
ken. 
 

portes et je dois constater avec re-
gret qu'il n'y a toujours pas de pro-
jets ambitieux sur la table. 
 
La proposition de septembre ne fai-
sait aucune mention de l'harmoni-
sation des différents régimes de 
pension ni d'un renforcement de la 
solidarité entre les pensions les 
plus élevées et les plus faibles. Il 
n'était pas non plus question d'une 
rationalisation des périodes assimi-
lées. Tous ces points figurent pour-
tant dans l'accord de gouver-
nement. 
 
Par ailleurs, aucune initiative n'a 
été prise, depuis septembre, pour 
élaborer cette réforme ou, à tout le 
moins, pour engager une concerta-
tion avec les partenaires sociaux, 
les experts, les institutions et les 
universités. Certes, un premier 
échange de vues a eu lieu début 
décembre avec les employeurs, 
mais ces derniers ont ensuite 
éreinté dans la presse les proposi-
tions de la ministre. 
 
Dans sa note de politique générale, 
nous lisons que la réforme des 
pensions se déroulera en trois 
phases. La première phase est 
achevée: elle a consisté en un trip-
tyque: augmentation des pensions 
minimums, relèvement des pla-
fonds salariaux et instauration d'un 
coefficient de correction pour les 
indépendants.  
 
Ce sont de bonnes mesures, mais 
qui ne sont pas financées. On at-
tend encore des réformes en ma-
tière de pensions ou de marché de 
l'emploi. Les personnes inactives 
sont les seules qui bénéficient 
d'une augmentation de revenus. 
Les pensions minimales et plu-
sieurs types d'allocations sont aug-
mentées. Concrètement, cela ne 
nous pose aucun problème, mais 
de telles mesures vont faire explo-
ser le coût du système.  
 
Comment allons-nous financer tout 
cela? Selon M. Laaouej, nous de-
vrons emprunter l'argent, mais une 
fois de plus, cela se répercutera 
sur les personnes qui travaillent et 
paient des impôts. Cela revient à 
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Mijn tijd zit er bijna op, zie ik. Ik heb nog één vraag, de enige vraag die 
er voor ons, voor onze kinderen en kleinkinderen toe doet: waarom 
kwamen er nog geen maatregelen aan bod die de financiële haalbaar-
heid van het pensioenstelsel op de langere termijn versterken? Mogen 
we die volgend jaar dan wel verwachten? Met andere woorden, me-
vrouw de minister, zult u zorgen voor de poen van ons pensioen? Ik 
kijk uit naar uw antwoord. 
 

déplacer le problème.  
 
En outre, on ne cesse de faire réfé-
rence à la solution miracle de ce 
gouvernement: parvenir à un taux 
d'emploi de 80 %. Cependant, le 
ministre de l'Emploi n'a encore pris 
aucune initiative pour atteindre cet 
objectif.  
 
Je conclurai par la seule question 
qui importe vraiment pour nos en-
fants et petits-enfants: pourquoi ne 
prend-on aucune mesure afin de 
renforcer, sur le long terme, la ca-
pacité financière de notre système 
de pensions? Quand le ministre 
fournira-t-il enfin le pognon de nos 
pensions? 
 

01.02  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minis-

ter, de eerste zin in uw nota is er één die kan tellen. U spreekt van de 
verdere uitvoering van de pensioenhervorming. Welke pensioenher-
vorming? We hebben van de beloofde grote pensioenhervorming voor 
het najaar 2021 vooralsnog niets gezien. U herhaalt de eerder gestelde 
principes uit het regeerakkoord. Er is niets nieuws onder de zon, maar 
ook in verband met de financiële en sociale houdbaarheid bekijkt de 
regering wat ze kan doen. Met drie oud-ministers van pensioenen in 
de regering en u als zittend minister van pensioenen moet er toch een 
gigantische kennis op dat vlak zijn aan boord van het vivaldischip?  
 
Voor fase 1, de verhoging van de pensioenen, is het geld uitgegeven. 
Fase 2 en 3 zijn een grote hervorming die u in enkele regels kunt uit-
eenzetten. Dat doet ons het ergste vermoeden. Er is dus geen plan en 
dat is bijzonder schrijnend.  
 
Wat het aanvullend pensioen betreft, weten we intussen op basis van 
een kritisch rapport van het Rekenhof dat dit grotendeels het beoogde 
doel voorbijschiet, omdat het vooral toegankelijk is voor wie meer ver-
dient. Het is dus geen oplossing voor de lage pensioenen. U schuift 
deze zaak door naar de sociale partners.  
 
Mevrouw de minister, dat u de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
wilt aanpakken, is uiteraard een goede zaak. Op het vlak van de pen-
sioenen kunt u dat doen door bepaalde eerder typisch vrouwelijke ge-
lijkgestelde periodes naar behoren te honoreren, want inderdaad, het 
huidige pensioensysteem is nog steeds gebaseerd op het oude kost-
winnersmodel. Het zal u niet verwonderen dat we positieve initiatieven 
in dit verband als traditionele gezinspartij aanmoedigen.  
 
Mevrouw de minister, ook vorig jaar kaartte onze partij de heksenjacht 
aan op de IGO-gerechtigden. De fiscale fraude moet zeker worden 
aangepakt, maar deze is niet onmiddellijk te zoeken bij de tachtigplus-
sers die vaak met moeite de eindjes aan mekaar kunnen knopen. De 
procedure voor de controle op de naleving van de verblijfsvoorwaarden 
voor mensen met een IGO is nog steeds onmenselijk streng. Een ge-
pensioneerde moet vooral in alle rust kunnen genieten van zijn oude 
dag. Vandaag zijn we zelfs veel soepeler voor werklozen en leefloners 
dan voor onze eigen oudjes.  
 

01.02  Ellen Samyn (VB): Dans la 

note de politique générale, il est fait 
mention de la "poursuite de la mise 
en oeuvre de la réforme des pen-
sions". Toutefois, nous n'avons en-
core jamais vu la couleur de cette 
réforme. La ministre ne fait que ré-
péter les grands principes énoncés 
dans l'accord de gouvernement. 
Avec trois anciens ministres des 
Pensions dans l'exécutif, il me 
semble que la Vivaldi devrait tout 
de même disposer d'une somme 
impressionnante de connaissan-
ces à ce sujet. 
 
Pour la première phase, à savoir 
l'augmentation des pensions, l'ar-
gent a déjà été dépensé. Pour les 
phases suivantes, nous ne trou-
vons que quelques lignes dans le 
document. Nous supposons donc 
qu'il n'y a aucun plan à ce sujet. 
 
Un rapport de la Cour des comptes 
nous apprend que les pensions 
complémentaires manquent en 
grande partie leur cible étant donné 
qu'elles bénéficient essentielle-
ment aux revenus supérieurs. 
Cette question est également 
sous-traitée aux partenaires so-
ciaux. 
 
En tant que parti des familles, le 
Vlaams Belang soutient toute initia-
tive positive en faveur de l'égalité 
des hommes et des femmes sous 
la forme, par exemple, d'une meil-
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Een aantal zaken mis ik in uw beleidsnota. Sterke schouders dragen 
de grootste lasten. Zo hoort dat ook in een samenleving, ook wat de 
hoogste ambtenarenpensioenen betreft. Er wordt zelfs niet overwogen 
om aan de ambtenarenpensioenen te raken.  
 
In het verleden werd dit ook al aangekaart door de Ombudsdienst Pen-
sioenen. Er is geen of te weinig aandacht voor de problematiek van de 
pensioenberekening bij een echtscheiding. Uit tal van vragen die wij 
binnenkrijgen, blijkt dat de financiële situatie van vrouwen die op latere 
leeftijd scheiden problematisch is. Zeker als die vrouwen een zeer 
lange carrière als meewerkende echtgenote hebben gehad, is de fi-
nanciële situatie problematisch. 
 
De lijst van zware beroepen is ook iets wat onze partij na aan het hart 
ligt. Ook dit jaar is daarvan geen spoor in uw beleidsnota terug te vin-
den. Nochtans zei u vorig jaar in de pers dat dit vroeg of laat op de 
onderhandelingstafel zou liggen. Waar wacht u nog op, mevrouw de 
minister? U kent ons standpunt ondertussen. Een zwaar beroep kan 
onmogelijk tot de leeftijd van 67 jaar worden uitgeoefend. 
 
Mevrouw de minister, het pensioendossier is bij uitstek een voorbeeld 
van de Belgische ziekte. Een gebrek aan politieke moed en visie heb-
ben ervoor gezorgd dat de vergrijzing als een budgettaire pletwals op 
deze en volgende generaties terechtkomt. Wie jarenlang heeft gewerkt 
en bijgedragen aan onze welvaart zou onbezonnen van de oude dag 
moeten kunnen genieten, maar wij stellen vast dat dit helaas vaak niet 
het geval is. 
 
Mevrouw de minister, wat uw pensioenhervorming betreft, is het voor-
alsnog wachten wij op Godot. Uw ambitie vorig jaar was zeer groot. 
Hebt u het dossier onderschat? Vindt u geen partners in de regering? 
Of blijft het wederom bij bestuderen, overleggen, evalueren? Mevrouw 
de minister, de studies bestaan, de oplossingen ook, maar u blijft wat 
in de marge rommelen en u laat na om eerder gemaakte beloftes na te 
komen. Dat is ten zeerste te betreuren. 
 
Mevrouw de minister, niettegenstaande uw federaal armoedeplan heel 
ambitieus klinkt, kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat deze regering 
eerder aan symptoombestrijding doet in de plaats van de fundamentele 
oorzaken van armoede aan te pakken. Overtuig uw federale collega's. 
Haal de btw bijvoorbeeld uit de energiefactuur of breng ze naar 6 %. 
Haal allerhande extra kosten en belastingen uit deze factuur. Derge-
lijke maatregelen zouden financieel al een hele slok op de borrel kun-
nen schelen voor de meest kwetsbaren onder ons. 
 
Voor de aanpak van de strijd tegen armoede en ongelijkheid verwijst u 
naar uw vierde federaal plan. U zegt dat maatregelen moeten worden 
genomen, maar welke maatregelen zijn dat dan? U haalt de pijnpunten 
aan, maar u zet daar geen concrete maatregelen tegenover. Het sa-
menwerken met armoedeorganisaties lijkt eerder op het afschuiven 
van de eigen verantwoordelijkheid, maar er moeten meer structurele 
maatregelen worden genomen, maatregelen voor kinderarmoede en 
eenoudergezinnen. Wat ik vooral mis, zijn maatregelen voor onze arme 
ouderen. 
 
Mevrouw de minister, veel middelen verdwijnen in de werking van tien-
tallen vzw's die u subsidieert en waarvan het veelal niet duidelijk is wat 
de effectieve impact is van hun werking op het bestrijden van de struc-
turele armoede. Wij zouden graag zien dat de impact van alle subsidies 
tegen het licht wordt gehouden. U kent bovendien onze bezorgdheid 

leure valorisation de certaines pé-
riodes assimilées spécifiques aux 
femmes. Une telle mesure s'im-
pose étant donné que le système 
de pensions actuel est toujours 
fondé sur le modèle du soutien de 
famille. 
 
Notre parti est cependant écœuré 
par la véritable chasse aux sor-
cières à laquelle sont confrontés 
les bénéficiaires de la garantie de 
revenus aux personnes âgées 
(GRAPA). Les procédures liées au 
contrôle du respect de la condition 
de résidence pour les bénéficiaires 
d'une GRAPA restent inhumaines. 
Désormais, nous faisons preuve 
d'une plus grande souplesse vis-à-
vis des chômeurs et des bénéfi-
ciaires d'un revenu d'intégration 
qu'à l'égard de nos propres aînés. 
 
Alors que les épaules les plus 
larges devraient soutenir les 
charges les plus lourdes, il n'est 
pas envisagé de réformer les pen-
sions des fonctionnaires les plus 
haut placés. 
 
Une attention insuffisante est con-
sacrée au calcul de la pension en 
cas de divorce. Pourtant, la situa-
tion financière des femmes qui di-
vorcent à un âge avancé est 
délicate, en particulier si elles ont 
eu une longue carrière en tant que 
conjoint aidant. 
 
Cette année non plus, il n'y a pas 
de liste des métiers pénibles. 
Qu'attend la ministre? Pour mon 
parti, il est impossible pour une 
personne exerçant un métier pé-
nible de continuer à travailler jus-
qu'à 67 ans. 
 
Le dossier des pensions est un 
symptôme par excellence de la 
maladie belge. Par manque de 
courage et de vision politiques, le 
coût du vieillissement de la popula-
tion risque d'écraser les pro-
chaines générations comme un 
rouleau compresseur budgétaire. 
Nombreux sont ceux qui après 
avoir travaillé et cotisé pendant de 
longues années ne pourront plus 
profiter d'une retraite sans soucis. 
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inzake subsidies die bestemd zijn voor sociale projecten in het kader 
van de armoedebestrijding. Het is opvallend dat Vlaanderen vaak uit 
de boot valt, het lijkt alsof er in Vlaanderen geen armoede zou bestaan. 
Crisismaatregelen als daklozenopvang en voedselbanken zijn uiter-
aard nodig. Het is overigens hallucinant dat de vraag naar voedselhulp 
in maart 2021 haar hoogtepunt bereikte, terwijl wij al in de relance za-
ten. Het blijft onze maatschappij onwaardig dat zij zoveel kwetsbaren 
telt. Dat toont helaas de inefficiëntie van het huidige armoedebeleid 
aan.  
 
Inzake personen met een handicap zegt u dat uw beleid zal worden 
gestuurd door de 145 punten van het federaal actieplan handicap dat 
u hebt opgesteld en dat unaniem werd goedgekeurd. Ik blijf erbij dat 
het jammer is dat dat werkstuk niet afzonderlijk in de commissie werd 
besproken, omdat het niet zomaar in twee woorden samen te vatten 
is. Veel problemen zijn er terecht in opgenomen, maar de uitwerking 
en vooral de opvolging ervan zijn een ander paar mouwen. Veel zaken 
worden doorverwezen naar andere ministers of staatssecretarissen. In 
heel wat gevallen zijn er dus verschillende beleidsverantwoordelijken 
bij betrokken, maar er is geen coördinatie van de opvolging gepland. 
Uiteindelijk is iedereen en bijgevolg niemand de eindverantwoordelijke. 
Bovendien hebt u geen stok achter de deur om uw collega's bij de uit-
voering van de maatregelen tot de orde te roepen.  
 
De minister van Ambtenarenzaken zal de inclusie bewerkstelligen. Dat 
zal niet moeilijk zijn, maar moet ik er u aan herinneren hoeveel mensen 
met een handicap op uw eigen kabinet werken? Geen enkele, nie-
mand. U wilt uw plan laten leven op het interfederaal niveau, u gaat 
strategieën ontwikkelen en plannen maken. Dat is allemaal fantastisch, 
maar er beweegt amper iets. Het resultaat van uw beleid – de eerlijk-
heid gebiedt mij te zeggen dat dat ook voor het beleid van uw voorgan-
ger geldt – is dat amper 1,22 % van de medewerkers bij de federale 
overheidsdienst personen met een handicap zijn. Op alle ministeriële 
kabinetten werken vijf personen met een handicap, vijf op 648 tewerk-
gestelde personen. Dat is minder dan 1 %. Bij de grote roergangers 
van het sociaal inclusiebeleid van de regering werken welgeteld nul 
personen met een handicap.  
 
U gaat veel engagementen aan, bijvoorbeeld wat betreft de toeganke-
lijkheid van gebouwen, het spoor, de publieke dienstverlening en de 
digitale toegang, die niet voor iedereen een sinecure is. Er wordt vooral 
geld uitgetrokken voor projectoproepen en dus draait de subsidiemolen 
volop, maar engagementen alleen zijn niet voldoende.  
 
Goede bedoelingen alleen zijn niet voldoende. Het probleem is dat u 
een beroep moet doen op al uw collega's om te komen tot de uitvoering 
van uw engagementen. U weet net als wij dat dit moeilijk is en dat het 
de bottleneck zal zijn voor het al dan niet slagen van uw plannen.  
 
Mijn partij zal u blijven stalken om uw engagementen uitgevoerd te 
zien. Er zijn veel personen met een handicap en zij verdienen alle spe-
ciale aandacht en steun.  
 

En ce qui concerne la réforme des 
pensions, les solutions sont con-
nues. Bien que les études aient 
déjà été réalisées, la ministre con-
tinue à étudier, à se concerter et à 
évaluer. Pourquoi ne respecte-t-
elle pas ses engagements? Ne 
trouve-t-elle pas de partenaires au 
sein du gouvernement pour ses 
projets? 
 
Dans le Plan fédéral de lutte contre 
la pauvreté, la ministre ne fait que 
lutter contre les symptômes plutôt 
que de s'attaquer aux causes fon-
damentales de la pauvreté. Le gou-
vernement pourrait supprimer la 
TVA sur la facture énergétique ou 
au moins la réduire à 6 %. Il pour-
rait retirer toutes sortes de coûts et 
d'impôts de cette facture. 
 
La ministre fait référence à un qua-
trième plan fédéral de lutte contre 
la pauvreté et les inégalités, mais 
quelles mesures concrètes et 
structurelles prendra-t-elle, notam-
ment au profit des enfants et des 
familles monoparentales? Je re-
grette également qu'aucune me-
sure ne soit prévue pour nos aînés 
démunis. 
 

01.03  Karine Lalieux, ministre: Madame la présidente, chers col-

lègues, je tiens à vous remercier pour vos interventions.  
 
Pour ce qui concerne les pensions, prétendre que rien n'est prévu dans 
le budget pour les pensions, c'est l'avoir mal lu. 
 
Comme vous l'avez dit, monsieur Van der Donckt, la première phase 

01.03 Minister Karine Lalieux: 

Wie zegt dat de begroting een lege 
doos is op het vlak van de pensioe-
nen, heeft ze niet goed gelezen. De 
eerste en belangrijkste fase van de 
hervorming is voltooid.  
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de la réforme des pensions a été réalisée. Il s'agissait de l'une des plus 
importantes.  
 
(…): (…) 
 

01.04  Karine Lalieux, ministre: Cela vous déplaît peut-être. Mais faire 

en sorte que nos pensionnés puissent vivre dans la dignité, c'est im-
portant pour le gouvernement. Il importait donc que ce gouvernement 
dégage 1,2 milliard d'euros – la ministre du Budget est assise à côté 
de moi –, ce qui représente quand même énormément d'argent, pour 
qu'enfin la pension minimum dans ce pays atteigne 1 500 euros net 
par mois. C'était fondamental! 
 
Si vous estimez qu'un senior qui a travaillé toute sa vie ne mérite pas 
de vivre dignement, de pouvoir continuer à avoir des loisirs, de pouvoir 
continuer à se soigner correctement, c'est votre choix politique!  
 

01.04 Minister Karine Lalieux: Het 

was voor ons belangrijk dat gepen-
sioneerden een waardig leven kun-
nen leiden. Dankzij de 1,2 miljard 
euro kunnen de minimumuitkerin-
gen tot 1.500 euro netto per maand 
opgetrokken worden. Iedereen 
heeft het recht zijn eigen politieke 
keuzes te maken!  
 
(Protest bij de N-VA) 
 

01.05  Theo Francken (N-VA): (…)  

 

 

01.06  Karine Lalieux, ministre: Madame la présidente, j'ai toujours 

travaillé en faisant preuve de respect. Certains qui ne font pas partie 
de la commission des Affaires sociales ont l'habitude de travailler avec 
moins de respect. Je n'ai pas interrompu les parlementaires, comme je 
ne le fais jamais en commission.  
 

 

01.07  Theo Francken (N-VA): (...)  

 

 

01.08  Karine Lalieux, ministre: Je ne vais pas interrompre mon inter-

vention, monsieur Francken. Tout comme vous, j'ai le droit de prendre 
la parole et je continuerai à le faire, tout comme je continuerai à dire, 
ne vous en déplaise, ce que fait ce gouvernement pour les pensionnés.  
 

01.08 Minister Karine Lalieux: 

Mijnheer Francken, ik zal mijn toe-
spraak niet beëindigen omdat u me 
onderbreekt. Ik zal blijven herhalen 
wat deze regering voor de gepen-
sioneerden doet, of u dat nu bevalt 
of niet!  
 

01.09  Theo Francken (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik vind het be-

langrijk te repliceren op wat de minister hier poogt te insinueren. Er 
werd hier al een intentieproces gevoerd door de heer Vanden Burre en 
de heer Laaouej. Het is hier constant hetzelfde, waarbij men onze frac-
tie dingen verwijt zoals dat wij de werkgevers, Vlamingen tegen Walen 
willen opzetten, dat wij er plezier aan hebben mensen in de armoede 
te storten. 
 
Mevrouw de minister, u maakt opnieuw een intentieproces van de pen-
sioenplannen van onze partij. U zegt dat u de pensioenen verhoogt en 
ervoor zorgt dat mensen die heel hun leven hebben gewerkt op een 
eerlijke manier een pensioen krijgen. Wij, de N-VA, zouden dat niet 
willen. Waar haalt u dat, mevrouw de minister? Op basis van welke 
informatie meent u dat wij een partij zijn die mensen die hun hele leven 
hebben gewerkt geen fatsoenlijk pensioen wil garanderen? Stop toch 
met die intentieprocessen. Keer op keer is het hetzelfde. U bent er 
kampioen in telkens dingen te insinueren die wij helemaal niet gezegd 
hebben. 
 
Ik heb mijn collega hier heel duidelijk gehoord. Heeft hij geïnsinueerd 
dat wij mensen die hun hele leven hebben gewerkt geen fatsoenlijk 
pensioen willen geven? Dat onze partij, de grootste partij van dit land 
Vlamingen, Walen, Brusselaars, peu importe, die heel hun leven ge-
werkt hebben geen fatsoenlijk en eerlijk pensioen willen geven? Waar 
haalt u die informatie? Wat geeft u het recht, mevrouw Lalieux, die nog 

01.09 Theo Francken (N-VA): On 

accuse notre groupe de tous les 
maux. Nous dresserions les gens 
les uns contre les autres et nous 
prendrions plaisir à les plonger 
dans la pauvreté. Aujourd'hui, la 
ministre permettrait enfin aux ci-
toyens de percevoir une pension 
décente et notre parti y serait op-
posé. D'où tient-elle cette informa-
tion? La ministre excelle dans l'art 
de nous attribuer des propos que 
nous n'avons jamais tenus. Pour-
quoi la ministre des Pensions, qui 
n'a encore rien accompli en cette 
qualité, s'arroge-t-elle le droit de 
nous désigner sans cesse d'un 
doigt moralisateur? 
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niets gepresteerd hebt als minister van Pensioenen, constant die mo-
rele vinger naar ons op te steken?  
 

01.10  Karine Lalieux, ministre: Madame la présidente, je ne répon-

dais pas à M. Francken. Je crois qu'il y a la liberté de parole ici. Je dis 
simplement ce que le gouvernement a investi et ce que le précédent 
gouvernement n'a pas investi: 1,2 milliard dans les pensions et notam-
ment dans la pension minimum mais aussi pour que nos pensionnés 
puissent vivre dignement et payer leurs soins de santé. D'ailleurs, nous 
réinvestissons aussi dans les soins de santé alors qu'il y a eu un dé-
sinvestissement sous la précédente législature. Par ailleurs, pour 
maintenir l'équilibre dans nos pensions et le principe assuranciel de 
nos pensions, nous augmentons aussi le plafond pour l'ensemble de 
nos travailleurs. Je me félicite et je crois que ce gouvernement se féli-
cite que 700 000 personnes verront leur pension augmenter. C'est cela 
aussi lutter contre la pauvreté et rendre la dignité à nos seniors. Cette 
phase A1 est réalisée.  
 
Par ailleurs, je pense qu'il faut aussi arrêter les fake news. J'en ai en-
tendues. J'ai des oreilles. J'aime à croire que je comprends quand 
même ce qu'on me dit. Il n'y a pas d'accès à la pension minimum après 
dix ans. Il faut trente ans pour avoir accès à la pension minimum. Ce 
que je vais vous dire, c'est qu'il est hors de question de toucher aux 
périodes assimilées parce qu'on sait que les périodes assimilées, c'est 
surtout toucher aux femmes. Quand on remet en cause les périodes 
assimilées et les carrières, on remet en cause l'accès à la pension mi-
nimum des femmes. Vous savez que les propositions qui ont été sur la 
table font en sorte que près de 70 % des femmes seraient exclues de 
la pension minimum. Ce n'est pas notre choix! Notre choix, c'est d'ame-
ner tout le monde au travail. Notre choix, c'est d'augmenter le taux 
d'emploi. Notre choix, c'est d'avoir des emplois de qualité avec des co-
tisations sociales pour permettre à notre sécurité sociale d'être correc-
tement financée. C'est cela le choix de ce gouvernement et nous allons 
continuer comme cela. 
 
Si on parle de soutenabilité financière, on sait comment on peut l'assu-
rer. C'est en payant des cotisations sociales, en créant des emplois de 
qualité, en augmentant le taux d'emploi. On y travaille avec le ministre 
Pierre-Yves Dermagne. C'est comme cela qu'on finance mais ce n'est 
pas en diminuant les pensions des pensionnés. Ce n'est pas en res-
treignant leurs droits. Ce n'est pas comme cela qu'on va travailler. On 
va travailler dans une soutenabilité financière et sociale. Ce que vous 
oubliez aussi parce que je n'ai pas entendu la soutenabilité sociale de 
votre part. J'ai juste entendu la soutenabilité financière. Il faut garantir 
les pensions de demain. Nous allons effectivement les garantir. 
 
Mais, si vous me dites qu'il y a trop de pensionnés en Belgique… Ef-
fectivement, le coût des pensions augmente. Quand on passe de 
2,2 millions de pensionnés en 2022 à 3 millions en 2040, que voulez-
vous? Voulez-vous que le coût des pensions diminue? Voulez-vous 
vraiment que les pensions coûtent moins cher? Voulez-vous vraiment 
toucher aux pensionnés? Nous pas! Par contre, nous ferons en sorte 
qu'il y ait une soutenabilité financière de notre système. Cela, nous le 
ferons! Mais pas en touchant à la dignité et aux droits de nos pension-
nés. 
 
Effectivement, la réforme des pensions n'est pas encore sur la table, 
du moins la phase 2 et la phase 3 puisque la première phase a été 
réalisée. C'est vrai qu'on y travaille. Et je vais vous rassurer: on y tra-

01.10 Minister Karine Lalieux: Ik 

zal niet ingaan op wat de 
heer Francken mij hier aanwrijft. Er 
is zoiets als de vrijheid van me-
ningsuiting. Ik zeg enkel en alleen 
dat de regering investeringen ge-
daan heeft en dat de vorige rege-
ring dat niet gedaan heeft. Om het 
evenwicht in onze pensioenen en 
het verzekeringsprincipe te vrijwa-
ren, verhogen wij het plafond voor 
alle werknemers. Wij zijn blij dat 
het pensioen van 700.000 werkne-
mers zal stijgen. Op die manier ge-
ven we de senioren hun waar-
digheid terug en dragen we bij tot 
de armoedebestrijding.  
 
Ik wil komaf maken met al het fake 
news. Men heeft niet na een loop-
baan van tien jaar, maar van dertig 
jaar recht op het minimumpensi-
oen. Er zal in geen geval geraakt 
worden aan de gelijkgestelde peri-
odes, want dat zou vooral nadelig 
zijn voor de vrouwen. Bijna 70 % 
van de vrouwen zou niet in aan-
merking komen voor het minimum-
pensioen, terwijl wij de toegang tot 
werk en de tewerkstellingsgraad 
net willen verbeteren en kwaliteits-
volle banen willen bieden, waarbij 
er sociale bijdragen betaald wor-
den. Dat alles zorgt ervoor dat het 
systeem betaalbaar is, wat met een 
inperking van de pensioenrechten 
niet gerealiseerd kan worden. Bo-
vendien schenkt u geen aandacht 
aan de sociale houdbaarheid.  
 
Wij zullen de pensioenen van mor-
gen veiligstellen. Vindt u dat er te-
veel gepensioneerden zijn in 
België? Daar hangt inderdaad een 
kostenplaatje aan, maar wij verze-
keren de financiële houdbaarheid 
van het pensioenstelsel zonder te 
raken aan de rechten en de waar-
digheid van de gepensioneerden. 
 
Hervormingsfase 1 is afgerond. Wij 
werken hard aan de fases 2 en 3, 
samen met de partners en alle mi-
nisters We zullen het Parlement 
daar binnenkort bij betrekken.  
 
Wat de IGO betreft, hebben wij de 
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vaille tous les jours avec les partenaires. Les employeurs se sont ex-
primés. J'ai vu plein d'autres acteurs qui ne se sont pas exprimés mais 
nous travaillons. Nous travaillons aussi avec l'ensemble du gouverne-
ment, et ce, en bilatéral, avec l'ensemble des premiers ministres. Nous 
continuerons à travailler. Je vous rassure, monsieur Van der Donckt, 
très bientôt, le Parlement pourra travailler aussi à cette réforme des 
pensions. 
 
Madame Samyn, toujours en ce qui concerne les pensions, vous avez 
parlé de la problématique du contrôle des personnes bénéficiant d'une 
GRAPA. Vous savez très bien qu'on a déjà réalisé une partie du travail 
en faisant en sorte que les personnes de plus de 80 ans ne soient plus 
contrôlées, de même que les personnes à mobilité réduite. En outre, 
les facteurs ne doivent plus sonner aux portes. Ce n'était effectivement 
pas proportionnel par rapport au contrôle des personnes. 
 
Je vous rappelle qui sont les grapistes? Les grapistes, ce sont pour 
50 % des personnes qui ont travaillé pendant 20 ans pour avoir une 
moyenne de 300 euros par mois. Ce sont, pour 40 % d'entre eux, des 
indépendants et, ce sont aussi, pour 65 %, des femmes. On estime 
que ces personnes dans notre société ont le droit de vivre dans la di-
gnité. Mais la dignité, cela veut dire aussi des contrôles proportionnés. 
Nous y travaillons pour rendre un minimum de libertés à ces per-
sonnes. 
 
Madame Samyn, je vous entends aussi sur la problématique des con-
joints aidants et des parents d'accueil. Nous y travaillons aussi avec 
mon collègue David Clarinval. 
 
S'agissant de la lutte contre la pauvreté, le plan fédéral de pauvreté 
sera sur votre table au premier trimestre 2022. Vous avez parlé du prix 
de l'énergie et nous avons obtenu 16 millions dans ce budget pour ali-
menter le fonds gaz et électricité au niveau des CPAS. Nous avons 
pratiquement doublé ce fonds qui sert à soutenir les personnes pour 
éviter le surendettement. Une personne qui a des difficultés pour payer 
ses factures peut s'adresser au CPAS. La médiation de dettes et ce 
fonds gaz et électricité sont utilisés pour les trois quarts par des ci-
toyens qui ne sont pas au CPAS. 
 
Je rappelle également qu'on a élargi le tarif social à un million de fa-
milles et que nous avons donné une prime de 80 euros. Est-ce suffi-
sant? Nous verrons comment le prix de l'énergie va évoluer. Nous 
serons attentifs à ce que les personnes ne se surendettent pas à cause 
des prix de l'énergie. 
 
Madame Samyn, nous avons octroyé beaucoup d'aides conjonctu-
relles dans le cadre de la crise covid. Mais nous travaillons sur le struc-
turel. Vous avez parlé d'aide alimentaire et ce gouvernement n'a jamais 
fait autant dans ce domaine. Aujourd'hui, et je remercie les entités fé-
dérées pour les fonds qu'elles apportent, il y a 27 millions d'euros pour 
l'aide alimentaire. Le fait que cela augmente ne me réjouit pas car cela 
signifie qu'il y a plus de gens dans le besoin. Nous devons travailler 
pour faire disparaître cette pauvreté. Mais tant qu'il y aura des besoins, 
nous serons aux côtés des associations et des CPAS pour que les 
gens puissent manger à leur faim. 
 
S'agissant des personnes handicapées, c'est la première fois dans ce 
pays que nous avons un plan fédéral transversal qui concerne l'en-
semble des ministres. Je remercie d'ailleurs tous mes collègues du 
gouvernement qui se sont engagés dans leurs compétences et leurs 

controle voor de 80-plussers en de 
personen met een beperkte mobili-
teit geschrapt, alsook het feit dat de 
postbodes aanbellen. Die maatre-
gelen waren niet proportioneel. De 
helft van de IGO-begunstigden 
heeft 20 jaar gewerkt en ontvangt 
een maandelijkse uitkering van ge-
middeld 300 euro, 40 % zijn zelf-
standigen en 65 % zijn vrouwen. 
Wij werken aan proportionele con-
troles om deze personen hun waar-
digheid en vrijheid terug te geven. 
 
Samen met minister Clarinval wer-
ken wij aan de problematiek van de 
onthaalouders en de meewer-
kende echtgenoten. 
 
Het Federaal Plan Armoedebestrij-
ding zal tijdens het eerste kwartaal 
van 2022 ontvouwd worden. We 
hebben voor het Gas- en Elektrici-
teitsfonds 16 miljoen euro losge-
kregen, dat is bijna een verdub-
beling. Dat fonds dient om mensen 
te steunen zodat ze niet in de 
schulden raken. 
 
Ik herinner eraan dat driekwart van 
de burgers die een beroep doen op 
hulp uit dit fonds niet bij het OCMW 
ingeschreven zijn. We hebben ook 
het sociaal tarief uitgebreid zodat 
een miljoen gezinnen er nu recht 
op hebben, en we hebben een pre-
mie van 80 euro toegekend aan 
kwetsbare gezinnen. Volstaat dat? 
We zullen er hoe dan ook voor zor-
gen dat deze mensen zich niet ver-
der in de schulden steken door de 
hoge energieprijzen. 
 
Deze regering heeft nog nooit zo-
veel gedaan voor voedselhulp. 
Dankzij de deelgebieden gaat er 27 
miljoen euro naar dergelijke steun. 
Ik had liever gezien dat dit bedrag 
niet omhoog was gegaan, omdat 
dat zou betekenen dat er minder 
behoefte aan is. Zolang het er is, 
zullen we verenigingen en 
OCMW's echter steunen zodat ie-
dereen genoeg te eten heeft. 
 
Wat personen met een handicap 
betreft, is het de eerste keer dat we 
een transversaal plan hebben 
waarbij alle ministers betrokken 
zijn, en dat we in ons beleid uitgaan 
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budgets à réaliser des mesures concrètes pour rendre notre société 
plus inclusive. La Belgique est un très mauvais élève dans ce cadre. 
 
Je les en remercie parce que nous avançons. Dire que nous n'avons 
rien fait quand, en fin de législature, l'allocation de remplacement de 
revenu aura augmenté de 20 %, ce n'est pas correct. Nous avons éli-
miné le prix de l'amour: quand vous habiterez avec quelqu'un, vos al-
locations d'intégration ne seront plus diminuées. Nous avons presque 
supprimé le prix du travail: lorsque vous travaillerez, vous ne serez plus 
sanctionné. Nous avons abaissé l'âge pour l'allocation de remplace-
ment à 18 ans, comme la Cour constitutionnelle nous le demandait. 
 
Lundi, j'ai participé à une CIM avec l'ensemble des entités fédérées 
pour travailler à un plan interfédéral. La CIM Handicap ne s'était plus 
réunie depuis plus de huit ans. Je pense qu'il y a une volonté dans 
l'ensemble des gouvernements de ce pays de travailler à une société 
plus inclusive. Qu'il y ait encore énormément de travail, je suis complè-
tement d'accord avec vous. Je balaie devant ma porte, car il y en a 
encore énormément dans le cadre de l'emploi fédéral. Vous avez rai-
son. Mais j'espère pouvoir compter sur le Parlement pour continuer à 
travailler à une société plus inclusive. En tout cas, c'est aussi une vo-
lonté de notre gouvernement. 
 

van handistreaming. Al mijn colle-
ga's hebben maatregelen geno-
men om de samenleving inclu-
siever te maken en ik dank hen 
daarvoor. 
 
In 2024 zal de inkomensvervan-
gende tegemoetkoming met 20 % 
gestegen zijn. We hebben de prijs 
van de liefde afgeschaft, want 
daardoor daalden de uitkeringen 
wanneer partners gingen samen-
wonen. We hebben de prijs van de 
arbeid ook bijna afgeschaft: wie 
werkt, zal niet meer bestraft wor-
den. We hebben de minimumleef-
tijd voor de inkomensvervangende 
tegemoetkoming tot 18 jaar ver-
laagd. Wie beweert dat we niets 
gedaan hebben, vertelt niet de 
waarheid!  
 
Alle regeringen die deel uitmaken 
van de IMC Handicap zijn bereid 
om werk te maken van een inclu-
sievere samenleving. Er is zeker 
nog veel werk aan de winkel, met 
name wat de federale werkgele-
genheid betreft, maar ik reken op 
het Parlement om ook op dat vlak 
verdere inspanningen te leveren.  
 

01.11  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de minister, bedankt voor uw ant-

woorden. Ik hoor u graag zeggen dat u eraan werkt en ik hoop dat u 
de aangehaalde plannen ook effectief zult uitvoeren. 
 
Om even terug te komen op het federaal actieplan handicap: ik heb 
niet gezegd dat daar niets is gebeurd of dat de regering daar niets in 
zal doen. Ik heb gewoon gezegd dat dit plan opvolging behoeft. U bent 
heel ambitieus met die 145 punten. Daar zitten veel goede zaken bij. 
Het plan is goedgekeurd in de commissie en wij moedigen dat aan. Er 
moet echter ook opvolging en coördinatie zijn, en op dit moment ont-
breken die. Ik hoop dus dat u dit zult opvolgen, want wij hebben zeker 
niet gezegd dat er niets is gebeurd op dit vlak. 
 

01.11  Ellen Samyn (VB): Nous 

espérons que la ministre va effecti-
vement concrétiser ces plans. 
 
En ce qui concerne le plan d’action 
fédéral Handicap, je n'ai pas dit 
que rien n'avait été fait. La ministre 
est très ambitieuse avec ces 
145 points qui comportent de très 
nombreux aspects positifs. Toute-
fois, ce plan manque actuellement 
d'un suivi et d'une coordination. 
 

01.12  Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de minister, ik sluit mij 

om te beginnen volledig aan bij collega Francken. Hij drukt zich wel op 
een andere manier uit dan ik, maar inhoudelijk zeggen we natuurlijk 
hetzelfde. Ik heb het u trouwens in de commissie bijzonder kwalijk ge-
nomen dat u onze partij als een hardvochtige partij neerzette. Ik heb u 
toen proberen uit te leggen – maar u zult allicht niet goed geluisterd 
hebben – dat dit absoluut niet het geval is. Ik heb u toen proberen uit 
te leggen dat ons pensioenstelsel eigenlijk een zorgenkind zou moeten 
zijn van deze regering. Waarom? Tot voor kort kon ons pensioenstelsel 
goed blijven draaien, maar momenteel zit het in zwaar weer. Dat komt 
doordat wij met een repartitiesysteem werken: de mensen die vandaag 
werken en bijdragen, betalen de pensioenen van de mensen die van-
daag met pensioen zijn. Dat wil zeggen dat de mensen die vandaag 
kunnen werken, maar niet bijdragen, uiteraard ook recht hebben op 

01.12 Wim Van der Donckt (N-

VA): J'ai particulièrement reproché 
à la ministre d'avoir déclaré en 
commission que nous étions un 
parti impitoyable. J'ai essayé d'ex-
pliquer que notre système de pen-
sions devait être considéré par ce 
gouvernement comme un véritable 
problème qui appelle des solutions. 
Si jusqu'il y a peu, notre système 
de pensions fonctionnait bien, ac-
tuellement, il traverse une zone de 
turbulences en raison du système 
de répartition selon lequel les per-
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een pensioen, maar dat hun pensioen ook betaald wordt door de men-
sen die vandaag werken. Om dat systeem in stand te kunnen houden, 
is een evenwicht nodig tussen het solidariteitsprincipe – dat hebt u zeer 
goed gehoord – en het verzekeringsprincipe, met andere woorden de 
bijdragen. Als daar een onevenwicht in ontstaat, stort heel dat systeem 
in elkaar. De eerste slachtoffers van dat onevenwicht zullen de mensen 
zijn die een beroep moeten doen op die solidariteit, de mensen die een 
laag pensioen hebben. Dat kan door omstandigheden komen; het is 
niet altijd hun schuld, mensen kunnen pech hebben in hun carrière. U 
moet daar aandacht voor hebben en u moet ook aandacht hebben voor 
de mensen die werken. 
 
Wat doet u in uw grote pensioenhervorming? In uw eerste fase hebt u 
enkel de accenten gelegd op die solidariteit en niet gekeken naar de 
mensen die moeten bijdragen, want anders valt die solidariteit op haar 
gat en dan is heel het pensioensysteem naar de vaantjes. Hoe kunt u 
dat doen, mevrouw de minister? Het is niet alleen loon naar werken, 
maar ook pensioen naar werken. Mensen die vandaag hard werken, 
hebben recht op een goed pensioen. Dat moet uw uitgangspunt zijn. 
Als mensen er zeker van kunnen zijn dat zij een goed pensioen zullen 
hebben als ze hun hele leven hebben gewerkt, zijn zij bereid om soli-
dair te zijn met de mensen die het moeilijk hebben gehad. 
 
Door ons repartitiesysteem en door de babyboomers die nu allemaal 
met pensioen gaan, is er daarin een onevenwicht opgetreden. Dat 
klopt. Hoe kunt u dat oplossen? Door meer mensen aan het werk te 
krijgen. Dat staat ook zo in het regeerakkoord, maar dat gebeurt niet. 
Integendeel, u focust enkel op die solidariteit, maar op de duur is het 
geld op. Ik weet wel dat het voor de socialisten geen probleem is als 
het geld op is, dat men dan gaat lenen, maar dan trekt u wel opnieuw 
aan de mouw van de mensen die werken, want zij zullen het moeten 
betalen en niet de mensen die gebruikmaken van die solidariteit. 
 
Dat zijn officiële cijfers die u niet graag hoort. 
 

sonnes qui travaillent et contri-
buent aujourd'hui paient les pen-
sions des retraités actuels. Pour 
pouvoir maintenir ce système en 
l'état, il est nécessaire d'avoir un 
équilibre entre le principe de soli-
darité et celui d'assurance, c'est-à-
dire le paiement des cotisations. 
Tout déséquilibre entraînera un ef-
fondrement du système dont les 
premières victimes seront les re-
traités qui, pour toute une série de 
raisons, touchent une faible pen-
sion. La ministre doit se consacrer 
à ce problème. 
 
Elle doit également accorder une 
attention particulière aux travail-
leurs. Or dans la première phase 
de sa grande réforme des pen-
sions, elle a seulement mis l'accent 
sur la solidarité. 
 
Elle ne s'est pas intéressée à ceux 
et celles qui doivent contribuer. Le 
travail presté ne doit pas unique-
ment se refléter dans la rémunéra-
tion, mais également dans la 
pension. La ministre devrait appli-
quer le principe selon lequel les 
personnes qui travaillent dur au-
jourd'hui auront droit à une pension 
décente. Lorsque nos concitoyens 
ont la certitude qu'ils bénéficieront 
d'une pension décente s'ils ont tra-
vaillé toute leur vie, ils sont dispo-
sés à se montrer solidaires envers 
les personnes qui ont connu des 
difficultés. 
 
En raison du système de répartition 
et de la vague de départs à la re-
traite des babyboomers, un désé-
quilibre s'est créé. La ministre peut 
y remédier en aidant un plus grand 
nombre de personnes à trouver du 
travail. Cet objectif a été fixé dans 
l'accord de gouvernement, mais il 
n'est pas réalisé. Au contraire, la 
ministre se concentre uniquement 
sur la solidarité, mais les moyens 
finissent par s'épuiser. Les socia-
listes vont alors emprunter, mais 
en mettant de nouveau à contribu-
tion celles et ceux qui travaillent. 
 

De voorzitster: Mijnheer Van der Donckt, mag ik u vragen om af te ronden? Iedereen heeft het recht om te 
spreken, maar wij hebben regels. 
 
U hebt al tien minuten spreektijd gehad en nog eens tweemaal twee minuten. Niet iedereen gaat akkoord 
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met uw spreektijd. 
 

01.13  Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de voorzitster, de mi-

nister heeft heel veel spreektijd gekregen. Toen heb ik de klok niet zien 
tikken. 
 
Kijk even naar de pensioenkassen voor de zelfstandigen. Die hebben 
geen financiële problemen en draaien break-even. Dat komt omdat 
een zelfstandige die veertig jaar pensioen opbouwt, ook effectief veer-
tig jaar of 39 jaar bijdraagt. 
 

01.13 Wim Van der Donckt (N-

VA): La ministre a pu bénéficier 
d'un long temps de parole. Je n'ai 
pas vu le temps passer.  
 
La caisse de pension pour les tra-
vailleurs indépendants n'a aucun 
problème financier et est à l'équi-
libre car un indépendant qui se 
constitue une pension pendant 40 
ans cotise en fait pendant 39 ou 40 
ans. 
 

La présidente: Monsieur Laaouej, M. Van der Donckt parle depuis presque cinq minutes. Je lui ai fait la 
remarque. Je comprends que chacun veuille intervenir mais l'accord pris était de dix minutes, avec une 
réplique de deux minutes. Cela semble normal. 
 

01.14  Ahmed Laaouej (PS): Ce n'est pas la première fois que je dois 

déplorer l'obsession anti-socialiste de la N-VA. Je viens de vous en-
tendre: "Vous, les socialistes, de toute façon, quand il n'y a plus d'ar-
gent, ce n'est pas grave, on va emprunter". 
 
Deux petits éléments d'histoire. Un très récent, et l'autre un peu plus 
ancien. Dans les années 1990, pour ceux qui connaissent un peu l'his-
toire de nos finances publiques, en raison, malheureusement, des an-
nées de plomb, des années 1980, nous avions dépassé le chiffre 
record de plus de 135 % d'endettement par rapport au PIB. Et puis, il 
y a eu le gouvernement Dehaene-Di Rupo, et nous sommes parvenus, 
avec beaucoup d'efforts, et une bonne gestion, à ramener le taux d'en-
dettement à 85 %, et même à 83 %. 
 
Commencer à dire qu'il y a dans le chef du parti socialiste un goût pour 
l'endettement, d'abord, c'est ne pas être au fait des chiffres et de l'his-
toire des finances publiques dans notre pays; mais c'est surtout, en 
même temps, cette espèce de tendance que vous avez systématique-
ment, du côté de la N-VA, à vouloir être non pas dans le débat parle-
mentaire et le débat politique, mais dans la caricature, dans la 
fake news et dans l'offense gratuite. Premier élément. 
 
Deuxième élément, dois-je vous rappeler les différents rapports de la 
Banque nationale sur le tax shift du précédent gouvernement? Vous 
aviez le portefeuille des Finances, et vous avez amené un prétendu 
tax shift de 9 milliards d'euros, qui n'était pas financé à hauteur de 
6 milliards d'euros. C'est la Banque nationale qui l'a dit. Et vous venez, 
vous, ici, me donner des leçons de bonne gestion des finances pu-
bliques? À d'autres, monsieur Van der Donckt! À d'autres! 
 

01.14 Ahmed Laaouej (PS): De 

N-VA verspreidt graag het beeld 
van een PS die niets liever doet 
dan schulden maken.  
 
Moet ik eraan herinneren dat, toen 
we in de jaren 90 het record van 
een schuldenlast van meer dan 
135 % van het bbp gebroken had-
den, het de regering Dehaene-Di 
Rupo was die erin geslaagd is om 
middels forse inspanningen en een 
goed beheer de schuldgraad terug 
te brengen tot 85 %, en zelfs tot 
83 %.  
 
Wie beweert dat de PS graag 
schulden maakt, miskent in de eer-
ste plaats de cijfers en de geschie-
denis van de overheidsfinanciën 
van ons land, maar schetst vooral 
een karikaturaal beeld en ver-
spreidt fake news.  
 
Toen u overigens in een vorige re-
gering voor Financiën bevoegd 
was, hebt u zogezegd een taxshift 
van 9 miljard euro gerealiseerd, 
maar die was voor 6 miljard euro 
niet gefinancierd. Dat heeft de Na-
tionale Bank van België gezegd. 
En dan komt u me hier lessen in het 
beheer van de overheidsfinanciën 
geven? Niet met mij, mijnheer Van 
der Donckt!  
 

01.15  Peter De Roover (N-VA): We moeten al een hele dag horen 

dat we tegen fatsoenlijke pensioenen en voor lage pensioenen zijn. Dat 
is fake news. Dat verhaal vertellen de socialisten hier al een hele dag. 
 
Wanneer u keer op keer zegt dat de taxshift niet gefinancierd was, dan 

01.15 Peter De Roover (N-VA): 

Les socialistes propagent déjà 
toute la journée, dans cette Assem-
blée, l'infox selon laquelle nous se-
rions opposés à des pensions 
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is er dankzij de taxshift meer geld van de overheid naar de burger ge-
gaan in plaats van omgekeerd. Ik ben trots op die niet-gefinancierde 
taxshift. Dat betekent immers dat de belasting is gedaald. U hebt gelijk: 
het was geen taxshift, maar een belastingvermindering. Als socialist 
vertaalt u dat alsof die niet gefinancierd was, maar de samenleving 
heeft meer teruggekregen dan wij hebben afgenomen. Dat is het grote 
verschil met wat de regering momenteel aan het doen is. 
 
Mevrouw de minister, u komt binnenkort met uw plannen, deel 2 en 
deel 3, zegt u. U hebt daar geen datum op gekleefd. Hoe dan ook, u 
was een van de weinigen die het regeerakkoord goed gelezen heeft, 
want u hebt op 1 september uw plan ingediend, zoals in het regeerak-
koord stond. Het plan was niet keurig, maar de timing was keurig. Uw 
partners hebben dat meteen in de vuilnisbak gegooid. Ondertussen 
had de eerste minister gezegd dat men daar in het najaar werk van zou 
maken. Veel "najaarder" dan vandaag kan het niet. Eigenlijk moet het 
plan er zijn. U bent al veel te laat. Het zou in september in de regering 
worden afgeklopt. Het zal niet voor dit najaar zijn. Er wordt in de be-
groting zelfs geen gewag van gemaakt. Als u zich aan de begroting 
houdt, hebt u geen ruimte om een pensioenhervorming door te voeren. 
 
Wanneer komt het plan er? Graag kreeg ik een redelijk concreet ant-
woord. Binnenkort is toch wel heel vaag. 

décentes et favorables à des pen-
sions peu élevées. 
 
Grâce au tax shift, des fonds plus 
importants ont été transférés de 
l'autorité publique vers nos conci-
toyens plutôt que l'inverse. Les im-
pôts ont diminué. La société a 
récupéré plus que ce que nous 
avons prélevé. C'est la grande dif-
férence par rapport à ce que fait ac-
tuellement le gouvernement. 
 
La ministre présentera prochaine-
ment les deuxième et troisième 
parties de ses plans, mais ne fixe 
aucune date à cet égard. Confor-
mément à l'accord de gouverne-
ment, elle a présenté son plan le 
1er septembre. Le timing est irré-
prochable, mais pas le plan. Les 
partenaires de la coalition l'ont im-
médiatement mis au rebut. Entre-
temps, le premier ministre avait dé-
claré qu'on s'y attellerait en au-
tomne. Mais il est difficile d'être 
plus en automne qu'aujourd'hui. La 
ministre est déjà très en retard, car 
le plan aurait déjà dû être élaboré 
au sein du gouvernement en sep-
tembre. Il n'en est même pas fait 
mention dans le budget. Si la mi-
nistre s'en tient au budget, elle ne 
disposera d'aucune marge de ma-
nœuvre pour réaliser une réforme 
des pensions. 
 
Quand le plan sera-t-il prêt?  
 

01.16  Ahmed Laaouej (PS): Revenons sur votre prétendu tax shift, 

monsieur De Roover. Vous auriez fait baisser la pression fiscale et 
vous vous en réjouissez. Sur les 9 milliards, il y avait 3 milliards de ré-
duction d'IPP compensés par des augmentations de taxes sur la con-
sommation. Vous avez un peu donné d'un côté mais vous avez surtout 
pris l'équivalent dans la poche des gens en passant d'un impôt pro-
gressif à un impôt régressif. Premier élément. 
 
Deuxième élément: que représentait le reste du tax shift? Des réduc-
tions de cotisations sociales. Que financent les cotisations sociales? 
Les protections sociales. Nous avons là certainement une divergence 
de vues et je m'en réjouis d'ailleurs. Pour nous, les cotisations sociales 
financent les protections sociales qui sont un des autres éléments du 
contrat de travail. Le contrat de travail, c'est travail contre salaire et 
protection sociale. En faisant ce que vous avez fait, vous avez défi-
nancé les protections sociales et vous avez appauvri les travailleurs de 
Belgique. Quand vous nous dites que vous avez diminué la pression 
fiscale sur les gens, ce n'est pas vrai. Vous avez baissé le financement 
des protections sociales des gens. C'est cela que vous avez fait avec 
votre tax shift. C'est pour cela que vous êtes mal placé pour faire la 
leçon. 

01.16 Ahmed Laaouej (PS): U 

was blij dat u met uw zogezegde 
taxshift de belastingdruk had doen 
dalen, maar van de negen mil-
jard euro kwam er drie miljard euro 
uit een vermindering van de perso-
nenbelasting, die gecompenseerd 
werd door verhogingen van de be-
lastingen op de consumptie. De ca-
deaus die u uitgedeeld hebt, bent u 
dus weer in de portemonnee van 
de burgers gaan halen, door van 
een progressieve op een regres-
sieve belasting over te stappen. De 
rest van de taxshift bestond uit ver-
minderingen van de sociale bijdra-
gen. De sociale bijdragen finan-
cieren echter de sociale bescher-
mingsmechanismen, die, samen 
met het loon, een onderdeel zijn 
van de arbeidsovereenkomst. Door 
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 de financiering daarvan te verla-
gen, hebt u de werknemers armer 
gemaakt. U bent dus slecht ge-
plaatst om mij hier lessen te komen 
geven! 
 

01.17  Peter De Roover (N-VA): Los van het antwoord dat zo dadelijk 

van de minister komt, merk ik toch het volgende op. Mijnheer Laaouej, 
dat is inderdaad juist. Dat is het verschil tussen ons. U denkt dat het 
fatsoen slechts kan bereikt worden wanneer het geld naar de overheid 
stroomt en de overheid kan bepalen naar wie dat geld teruggaat. Wij 
zijn voorstander van het terugschroeven van het overheidsbeslag. Wij 
geloven immers in het vrij ondernemersschap van ondernemingen, 
burgers en iedereen die actief is. Dat verschil hebt u mooi onder de 
aandacht gebracht. Wat dat betreft, ben ik het volledig met u eens, ik 
denk niet dat de overheid steeds nodig is om tot een fatsoenlijke ver-
deling van de middelen te komen. Ik denk dat eigen inspanningen mo-
gen tellen. Dat is het verschil tussen onze en uw visie. 
 
Mijn vraag aan de minister blijft natuurlijk overeind. 
 

01.17 Peter De Roover (N-VA): Le 

discours de M. Laaouej illustre par-
faitement la différence entre nos 
deux visions: il ne voit que du posi-
tif dans un système où l'argent ar-
rive dans les poches des pouvoirs 
publics, qui décident ensuite de 
son affectation. Nous voulons, 
quant à nous, moins de prélève-
ments publics parce que nous 
croyons au libre entrepreneuriat 
des entreprises, des citoyens et de 
tous les actifs. Il va sans dire que 
ma question à la ministre demeure. 
 

01.18  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur De Roover, nous avons bien 

compris: vous voulez réduire les protections sociales, les pensions, les 
revenus de remplacement, les allocations de chômage, les allocations 
sociales. Nous avons bien compris! Au moins, de la sorte, les choses 
sont claires. Et nous ne sommes, bien sûr, pas d'accord là-dessus. 
 

01.18 Ahmed Laaouej (PS): De 

zaken zijn duidelijk: u wilt de soci-
ale bescherming verminderen en 
de pensioenen, de vervangingsuit-
keringen en de sociale uitkeringen 
verlagen. Wij zijn het daarmee niet 
eens.  
 

01.19  Peter De Roover (N-VA): Als u dat vertaalt als protection soci-

ale, dan is dat natuurlijk uw manier om fake news te verspreiden. Ik 
heb het over de vrijheid van mensen om vrij te kunnen beschikken over 
hun inkomsten, terwijl u denkt dat de overheid nodig is om mensen te 
kunnen betuttelen en om geld te kunnen uitdelen. Daarmee zijn wij het 
niet eens. Dat u dat vertaalt als protection sociale, past in uw propa-
gandistisch praatje, maar dat laat ik voor uw rekening. Het gaat niet 
over beschermen, het gaat over betuttelen en over geld afpakken. 
 

01.19 Peter De Roover (N-VA): 

En prétextant la protection sociale, 
M. Laaouej fait bien entendu de la 
propagande. Je parle de la liberté 
des personnes de disposer libre-
ment de leurs revenus, alors qu'il 
pense que les autorités doivent 
traiter les citoyens comme des en-
fants et s'occuper de la répartition 
de leur argent. Il ne s'agit pas là de 
protection. 
 

La présidente: Chers collègues, nous passons maintenant au volet qui relève de la compétence de la mi-
nistre de la Défense, Mme Dedonder.  
 

01.20  Theo Francken (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik spreek nu 

voor het thema van defensie, indien ik het goed heb begrepen. Dat is 
heel belangrijk. Aan het thema pensioenen heb ik niet zoveel toe te 
voegen. 
 
Dat de heer Di Rupo echt probeert de cijfers juist te krijgen, is waar. Zo 
was zijn reputatie. De heer Di Rupo was inderdaad heel streng inzake 
de cijfers. Hij probeert dat trouwens nog altijd als Waals minister-pre-
sident, maar dat lukt niet meer. Het is dramatisch. De Waalse begroting 
is echt dramatisch en hij weet dat ook, maar wat moet hij doen na de 
overstromingen? Hij kan die mensen niet aan hun lot overlaten. Daar 
gaat het nu echter niet over. 
 
Mevrouw de minister, ik wil vooreerst de heer Buysrogge, de voorzitter 
van de commissie voor Landsverdediging, op zijn vraag verontschuldi-
gen. In Sint-Niklaas staat het begrotingsdebat op de agenda en hij is 

01.20 Theo Francken (N-VA): 

Tout d'abord, je voudrais excuser 
le président de la commission de la 
Défense, M. Buysrogge, qui est re-
tenu à Saint-Nicolas pour un débat 
budgétaire en tant qu'échevin des 
Finances. 
 
Nous vivons une époque tumul-
tueuse marquée par de nombreux 
problèmes en Biélorussie et en 
Ukraine. Un Conseil de l'Atlantique 
Nord avait lieu aujourd'hui à 
l'OTAN. J'imagine que les nou-
velles n'étaient pas bonnes. 
L'Ukraine est en partie le terrain de 
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schepen van Financiën. Hij kon er dus echt niet bij zijn, anders zou hij 
zeker aanwezig geweest zijn. Alleszins proberen we samen de oppo-
sitie vorm te geven en goed te luisteren, wanneer het gaat over defen-
sie. 
 
Mevrouw de minister, wij leven in een bangelijke tijd. Er zijn heel wat 
problemen in Wit-Rusland en in Oekraïne. Er was vandaag een NAVO-
Raad en een Transatlantic Council, waarvan ik in tegenstelling tot u 
waarschijnlijk, nog geen verslag heb gekregen. Het ziet er dus allemaal 
niet goed uit. Het zit er heel dik tegen tussen het Westen en Rusland. 
Oekraïne is deels het speelveld. Het gaat echter over meer. 
 
Ik heb altijd gemeend dat de chantage die Loekasjenko pleegt in Wit-
Rusland met de migranten - un train en cache un autre – eigenlijk de 
agenda van Poetin dient en dan gaat het altijd al over Oekraïne en over 
Rusland, dat duidelijk wil maken dat het Westen weg moet blijven uit 
Oost-Europa en een stap terugzetten. 
 
Bovendien krijgen we af te rekenen met moeilijke situaties in de Sa-
helregio. Wij krijgen geen grip op Boko Haram. Wij krijgen geen grip op 
Al-Qaida in de Maghreb. Wij krijgen geen grip op de IS. Wij worden 
geconfronteerd met een heel vervelende situatie in Afghanistan. U hebt 
die situatie niet veroorzaakt. Ik probeer enkel maar de geopolitieke 
context te schetsen. U hebt daar op zich niets mee te maken. Ik heb er 
een boek over geschreven en ben daar een jaar mee bezig geweest. 
Het gaat niet over de Belgische regering. Ik verwijt u ook absoluut niets. 
We moeten alleen nadenken over de vraag wat we eigenlijk willen en 
hoe we een en ander het best aanpakken. We hebben die oefening al 
een paar keer samen met u in de commissie voor Landsverdediging 
kunnen doen en ik ben u daar dankbaar voor. 
 
Wat Afghanistan betreft, zijn we er met de staart tussen de benen weg-
getrokken. Dat was een afgang voor het Westen, het westerse denken 
en de ambitie om onze way of life te exporteren naar een aantal landen 
in Centraal-Azië, in Afrika en in het Midden-Oosten. 
 
Er is de situatie in Tunesië, dat sinds 25 juli 2021 helemaal naar een 
dictatuur is geswitcht. De man die er democratisch werd verkozen, 
heeft Kamer en Senaat afgeschaft. Daarmee zijn we de laatste strong-
hold van democratie in Noord-Afrika en de Arabische wereld nu ook 
kwijt. Er is in Noord-Afrika en het Midden-Oosten geen enkel land meer 
met een regering die democratisch gestoeld is op open en vrije verkie-
zingen. Dat is bijzonder treurig om vast te stellen. 
 
We leven in een bangelijke tijd, mevrouw de minister. U hebt een cru-
ciale functie. U bent minder zichtbaar dan veel andere ministers – de 
heer Vandenbroucke is elke dag in het nieuws –, maar eigenlijk zit u 
samen met mevrouw Wilmès op een cruciale positie voor de toekomst. 
Dat geldt niet alleen voor ons land, natuurlijk. Het feit is dat dit land een 
diplomatiek knooppunt is, een van de founding fathers van de NAVO 
en van de Europese Unie. Wij zijn een van de grondleggers van de 
westerse gedachte en daar zijn we allen fier op. U, ik, socialist, natio-
nalist, communist, het maakt allemaal niks uit, ik denk dat we daar al-
lemaal wel fier op zijn. 
 
U hebt zelf een moeilijk jaar achter de rug, mevrouw de minister. Er is 
het verhaal van de C-130. Die heeft zijn laatste vlucht gemaakt en de 
laatste C-130 staat nu in een wei in Beauvechain. Dat kon beter. Ik heb 
daar een andere mening over. Die C-130 was beter in Melsbroek bij 
ons gebleven, waar die al 30 jaar gestationeerd was. Nee, u vond 

jeu des relations très tendues entre 
l'Occident et la Russie. Le chan-
tage exercé par Alexandre Louka-
chenko, qui utilise des migrants en 
Biélorussie, fait clairement partie 
de l'agenda de la Russie. Cette 
dernière entend faire comprendre 
que l'Occident doit rester en dehors 
de l'Europe de l'Est ou se retirer. 
 
La situation dans la région du Sa-
hel est problématique. Nous 
n'avons aucune prise sur Boko Ha-
ram, Al-Qaïda au Maghreb et l'État 
islamique. Nous sommes confron-
tés à une situation très embarras-
sante en Afghanistan, où l'Occi-
dent a connu un véritable fiasco. La 
ministre n'est pas responsable de 
ces problèmes, mais ces derniers 
doivent nous inciter à réfléchir à 
nos objectifs et à la manière de les 
atteindre. Je suis heureux que 
nous ayons pu avoir cette discus-
sion ensemble, à plusieurs re-
prises, en commission de la Dé-
fense. 
 
Depuis le 25 juillet 2021, la Tunisie 
est une dictature. L'homme qui a 
été élu démocratiquement a sup-
primé la Chambre et le Sénat. Ainsi 
disparaît le dernier bastion démo-
crate en Afrique du Nord et dans le 
monde arabe. C'est un constat par-
ticulièrement navrant. 
 
Nous vivons une époque troublée 
et, bien que la ministre de la Dé-
fense soit beaucoup moins visible 
que d'autres membres du gouver-
nement, elle occupe, avec la mi-
nistre des Affaires étrangères, un 
poste clé. En effet, la Belgique est 
carrefour diplomatique et l'un des 
pays fondateurs de l'OTAN et de 
l'UE. C'est ainsi que nous sommes 
à la base de la pensée occidentale. 
 
La ministre a connu une année 
mouvementée: la mise au vert du 
C-130 à Beauvechain, la nomina-
tion du directeur du War Heritage 
Institute, la triste affaire Jürgen Co-
nings et le licenciement bizarre du 
général Boucké. Mais elle s'est re-
prise en engrangeant, contre toute 
attente, 333 millions d'euros pour le 
plan du personnel People Our Prio-
rity pour augmenter les salaires au 
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Beauvechain een betere optie en daar staat hij nu in een wei te ver-
kommeren. U moet maar eens gaan kijken, het is om te huilen. Ook de 
benoeming van de directeur van het WHI was een triestige affaire. Met 
Jürgen Conings beleefde Defensie ook niet haar beste moment afge-
lopen zomer, om nog maar te zwijgen van het vreemde ontslag van 
generaal Boucké. Daarbij is nog altijd niet duidelijk hoe de vork juist in 
de steel zit. Ik denk dat ik het weet, maar ik zal daar niet meer over 
zeggen. Cela passe. Dat waren niet uw beste dagen. 
 
U hebt zich de jongste maanden evenwel herpakt, waarmee ik de ver-
klaring van de heer Laaouej "il y a une obsession antisocialiste de la 
N-VA" zeker kan tegenspreken. U hebt namelijk 33 miljoen euro bin-
nengehaald bij de begrotingsbesprekingen. Ik dacht, eerlijk gezegd, 
dat u daar nooit in zou slagen, omdat de PS u daarbij niet zou steunen, 
maar het is u toch gelukt. Ik denk dat u uw vice-eersteminister heel 
dankbaar mag zijn. 33 miljoen is veel geld. U zult dat investeren in het 
POP-personeelsplan (People Our Priority) om de lonen bij Defensie te 
verhogen. Wij steunen dat. We hebben dat in de commissie trouwens 
ook gezegd.  
 
De vraag is natuurlijk wat nu er u dient te gebeuren. In het Nederlandse 
regeerakkoord komt er niet 333 miljoen euro bij, maar 500 miljoen vol-
gend jaar, 1,9 miljard in 2023, 4,1 miljard in 2024 en 4,2 miljard in 
2025. Er moet extra geld vrijgemaakt worden voor defensie. Alle Euro-
pese lidstaten investeren bijkomend. België mag niet achterop blijven, 
we zijn sowieso al de slechtste leerling, samen met Luxemburg, dat 
niet echt een defensieland is. Wij huisvesten de NAVO en de SHAPE 
in Casteau, dus zowel het politieke, het diplomatieke als het militaire 
operationele kwartier van de NAVO. Toch zijn we zo'n slechte leerling 
in de klas. Dat is eigenlijk niet te verantwoorden. Er moet bijkomend 
geïnvesteerd worden en ik hoop dat u de komende jaren op tafel slaat. 
U hebt onze steun. We hebben een amendement ingediend dat ook 
daarover gaat. 
 
Behalve inzake de geldkwesties moeten er nog knopen doorgehakt 
worden in drie grote dossiers. 
 
Ten eerste is er de discussie over de vraag wat met een Europees 
leger versus de NAVO. Ik heb u daarover een aantal vragen gesteld. 
Het officiële standpunt van de Belgische regering zou zijn dat het Eu-
ropese leger kan worden ingeschakeld zonder expliciete goedkeuring 
van de Belgische regering. Als de Europese Commissie ertoe beslist 
om 5.000 militairen die in een soort van Europese pooling en sharing 
werden verzameld, internationaal in te zetten, is er geen beslissing bij 
consensus nodig, maar volstaat een beslissing bij meerderheid. Daar 
wens ik wel een heel duidelijk antwoord op. Als we bijvoorbeeld Belgi-
sche soldaten ter beschikking stellen bij pooling and sharing voor de 
Europese troepenmacht van 5.000 soldaten, moet België er dan mee 
akkoord gaan als die soldaten bijvoorbeeld in Irak, Afghanistan, Lybië 
of de Sahelregio worden ingezet? De N-VA vindt van wel. Het zijn onze 
jongens. Het zijn onze meisjes. Het zijn onze levens. Het zijn de Belgi-
sche regering en het Parlement die daarover moeten beslissen. Dat is 
een heel principiële zaak. Klopt het dat de Belgische regering daarvan 
afstapt en de consensusregel verlaat om te kiezen voor de meerder-
heidsregel? Dat zou ooit tegen ons gebruikt kunnen worden, voor alle 
duidelijkheid. Soms voor, maar ook soms tegen. Dat is altijd het nadeel. 
Dat is een afweging, die u moet maken. 
 
Ten tweede, mevrouw de minister, kunt u een actuele schets van de 
situatie in Oekraïne geven? 

sein de la Défense. 
 
Elle peut compter sur notre soutien 
à ce sujet. La question est évidem-
ment de savoir quelle sera la suite. 
Tous les États membres de l'Union 
européenne réalisent des investis-
sements supplémentaires. La Bel-
gique ne peut se permettre de 
rester à la traîne. En effet, elle est 
déjà la plus mauvaise élève, alors 
qu'elle abrite l'OTAN et le SHAPE 
à Casteau. J'espère dès lors que la 
ministre se fera entendre dans les 
prochaines années. Nous la sou-
tiendrons dans ce cadre.  
 
Il y a, en outre, encore d'autres su-
jets à trancher tels que la question 
d'une armée européenne versus 
l'OTAN. Il semble que la position 
officielle du gouvernement belge 
soit que l'armée européenne pour-
rait être déployée sans l'accord ex-
plicite du gouvernement belge. Si 
la Commission européenne décide 
de mobiliser au niveau internatio-
nal 5 000 militaires provenant d'un 
pooling and sharing européens, il 
ne faudra pas de consensus; une 
décision à la majorité suffira. Nous 
pensons que le gouvernement et le 
Parlement belges doivent en faire 
une question de principe. Est-il 
exact que le gouvernement belge 
abandonnerait le consensus au 
profit de la règle de la majorité? La 
ministre peut-elle également faire 
le point sur la situation en Ukraine? 
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01.21  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur Francken, j'essaie de com-

prendre. Est-on dans une discussion budgétaire ou dans une discus-
sion de politique générale? Vous allez chaque fois pouvoir établir un 
lien entre vos propos et des articles budgétaires, peut-être, mais per-
sonne n'est dupe. Vous n'êtes pas dans le débat budgétaire. La parole 
est libre, heureusement d'ailleurs, mais si on passe des heures ici à 
travailler sur le budget en fonction des discussions thématiques, il me 
semble utile de rappeler qu'on est globalement dans un débat budgé-
taire. 
 

01.21  Ahmed Laaouej (PS): Mijn-

heer Francken, zijn we hier bezig 
met een begrotingsbespreking of 
een bespreking van een beleids-
nota? U houdt niemand voor de 
gek: u bent niet bezig met het be-
grotingsdebat! 
 

01.22  Theo Francken (N-VA): Dat begrijp ik, mijnheer Laaouej. Ik heb 

altijd geleerd dat een algemeen begrotingsdebat over alles zou kunnen 
gaan, en ik zit hier ondertussen langer dan u, denk ik, maar goed. Is er 
een budgettaire link? Jazeker. De Europese Defensie is een post in de 
begroting van uw minister, u weet dat waarschijnlijk, of misschien niet. 
Het is dus een legitieme vraag over het budget. 
 
Als dat budget wordt gebruikt om onze troepen in te zetten voor een 
Europese troepenmacht, wie beslist dan over de inzet van die militai-
ren? Dat is toch een logische vraag? Mocht u in de oppositie zitten en 
ik zat hier, op haar plaats, dan zou u dat ook vragen. Het gaat de facto 
over de vraag wie over onze militaire levens beslist. Dat lijkt mij per-
soonlijk een correcte vraag. Maar goed, ieder zijn appreciatie, alle res-
pect voor die van u.  
 
Mijn tweede vraag, mevrouw de minister, gaat zeker over een heel 
operationele kwestie. Ik heb de heer Vanden Burre erover onder-
vraagd, maar heb geen antwoord gekregen. "Het moet nog bekeken 
worden", zei hij. De man is altijd heel fors en Groen is altijd heel duide-
lijk over haar standpunten, behalve wanneer het over Mali gaat; dan is 
het meer een enerzijds-anderzijdsverhaal, zoals bij de CD&V.  
 
Mijn vraag is dus heel duidelijk en het is een budgettaire vraag, mijn-
heer Laaouej, dus maak u vooral geen zorgen en maak u niet dik. Er 
staat 12 miljoen euro in uw operationeel budget voor Mali. Heel con-
creet, mevrouw de minister, hebt u uw generale staf al de opdracht 
gegeven om de operatie in Mali, Takuba, voor te bereiden voor een 
inzet in 2022? Ja of nee? 
 

01.22  Theo Francken (N-VA): J'ai 

toujours appris qu'un débat budgé-
taire général peut porter sur tout. Il 
y a un lien budgétaire, la défense 
européenne est un poste budgé-
taire. Si un budget est affecté au 
déploiement de nos troupes dans 
le cadre d'une force européenne, il 
est tout de même légitime de de-
mander qui prend les décisions en 
la matière. 
 
Douze millions d'euros sont inscrits 
au budget opérationnel pour le 
Mali. La ministre a-t-elle déjà 
chargé l'état-major général de pré-
parer l'opération Takuba pour un 
déploiement en 2022? 
 
 

01.23  Annick Ponthier (VB): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de 

minister, collega's, de vorige spreker zei het ook al, in uw beleidsdo-
mein is het een erg bewogen jaar geweest. Dat is het minste wat we 
kunnen zeggen. Ik ga niet de hele opsomming herhalen, maar we heb-
ben ons werk gehad in uw commissie. Er waren de geopolitieke situatie 
– met onder meer Afghanistan, om één voorbeeld te noemen – en een 
aantal binnenlandse uitdagingen – coronasteun, steun bij de waters-
nood en dergelijke. Ik wil het zo min mogelijk over het verleden hebben, 
maar wel over de toekomst, die zo belangrijk is voor ons defensieap-
paraat, om het met een understatement te zeggen. 
 
Ik kom even terug op uw uitvoerige uiteenzetting in de commissie, waar 
u op onze talrijke vragen over uw beleidsnota antwoordde. Toch – ik 
moet het hier opnieuw zeggen – bleef die uiteenzetting gehuld in een 
aura van vaagheid. Er hing een soort van toekomstmuziek omheen. 
Allereerst ontbreekt er nog steeds een strategische visie. U doet daar 
laconiek over, maar het is wel zo. U beloofde ons tegen eind dit jaar 
een strategische visie voor te stellen, maar dat zal pas begin volgend 
jaar gebeuren. Op die manier wordt het natuurlijk moeilijk om degelijk 
oppositie te voeren, omdat het raamwerk waarin uw beleid kadert, nog 

01.23 Annick Ponthier (VB): L'ex-

posé sur la note d'orientation poli-
tique présenté par la ministre en 
commission est resté très vague. Il 
n'est toujours pas question de vi-
sion stratégique. Alors qu'on nous 
l'avait promise pour la fin de l'an-
née, il faudra patienter jusqu'à l'an-
née prochaine. Pour l'opposition, il 
est difficile de faire son travail en 
l'absence d'un cadre stratégique 
général. 
 
Nous nous réjouissons des gran-
des ambitions budgétaires de la 
ministre mais la question de savoir 
d'où viendront les moyens néces-
saires reste sans réponse. La mi-
nistre évoque toutefois une 
augmentation des traitements et 
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altijd niet concreet uiteengezet is. 
 
Wel kunnen we stellen dat u grote budgettaire ambities hebt gekoes-
terd. Dat kunnen we uiteraard toejuichen, zeker in het beleidsdomein 
Defensie. Toch blijft de vraag op dit moment nog altijd waar u het geld 
precies zult halen. Die vraag blijft consequent onbeantwoord, ook in de 
commissie. U spreekt namelijk van tal van investeringen in een histori-
sche wedde- en pensioensverhoging – eindelijk, zullen we maar zeg-
gen –; in uitrusting en infrastructuur, met onder meer de kazernes van 
de toekomst; in cybercapaciteit, wat dezer dagen natuurlijk geen over-
bodige luxe is als we kijken naar de cyberaanval van vorige week bin-
nen Defensie. Er komt ook een heuse cybercomponent. Er zijn allerlei 
klimaatrenovaties, CO2-neutrale systemen, enzovoort.  
 
Dat alles zou vooral uit de werkingsmiddelen moeten komen, zo zegt 
u toch, zonder te raken aan de operaties, aan training of aan materieel. 
Het lijkt haast te mooi om waar te zijn. Wanneer dit zo lijkt, zo leert de 
ervaring ons, is dat meestal ook het geval. U zegt namelijk zelf dat u 
zult deelnemen aan de besparingsoefening en dat de lineaire bespa-
ringen nog zullen oplopen, dat staat in de budgetten, tot 100 miljoen 
euro in 2023.  
 
U wordt in antwoord op alle vragen die wij daarover reeds hebben ge-
steld, eigenlijk nergens concreet. Waarop gaat u precies besparen in-
zake werkingsmiddelen? U antwoordde in de commissie dat u begin 
volgend jaar, tijdens de volgende begrotingscontrole, zult analyseren 
in welke domeinen die besparingen best worden opgevangen. Wij blij-
ven op dat vlak op dit moment echter nog op onze honger.  
 
U maakt dus allerlei ambitieuze beloftes, maar eigenlijk weet u nog niet 
hoe u ze zult financieren. U zegt niet aan training, materieel of opera-
ties te raken, maar u kunt onmogelijk én investeren in nagenoeg alles 
én elders niet ernstig snoeien. U en de regering gaven reeds aan dat 
er besparingen zullen volgen, dat het budget zal worden afgeroomd de 
komende jaren. Uw begrotingsplannen hebben momenteel nog veel 
weg van budgettaire hocus pocus. U moet mij vergeven dat ik dat hier 
vandaag opnieuw herhaal.  
 
Aansluitend, het lijkt ons zeer moeilijk of zelfs bizar om een aparte cy-
bercomponent in het leven te roepen met afzonderlijk personeel, zoals 
u zelf aangaf in de commissie, omdat de verloning van die mensen veel 
hoger zal moeten liggen dan die van de gemiddelde militair om gelijk-
gesteld te worden met die ICT-profielen in de burgerij. U zult die cyber-
capaciteit met die mensen gaan bemannen. Wij zien dat bijzonder 
sceptisch in, maar wij hopen uiteraard ongelijk te hebben.  
 
Voor ons moet er dus inderdaad geïnvesteerd worden in materieel, in 
personeel, in operaties, in training en in infrastructuur. Dat moet ge-
beuren zonder aan het evenwicht te raken dat zo noodzakelijk is. 
 
Ik kom bij het personeelsbeleid zelf. De geplande verhoging van de 
aanwervingen loopt op dit moment relatief goed, maar de vraag blijft 
overeind hoe u het personeelsverloop zult tegengaan. U neemt een 
aantal initiatieven om het beroep voor jongeren meer aantrekkelijk te 
maken, maar toch blijft het nijpend personeelsgebrek niet alleen bij de 
instroom maar ook bij de uitstroom zeer pertinent overeind, zeker bij 
de jongeren die zich wel enthousiast aanmelden, maar vaak ook weer 
even snel verdwijnen. Dat moeten wij echt vermijden in de toekomst. 
Ik hoop dat u voor dit probleem echt aandacht zal hebben en zal pro-
beren het te vermijden. 

des pensions ainsi que des inves-
tissements dans les équipements 
et les infrastructures. Il est question 
de composante cybernétique, de 
rénovations climatiques. L'argent 
pour financer ces projets doit venir 
des moyens de fonctionnement, 
sans que l'on touche aux opéra-
tions, aux entraînements ou au ma-
tériel. Tout cela est bien évidem-
ment trop beau pour être vrai. La 
ministre réalisera en effet aussi en 
2022 des économies linéaires de 
100 millions d'euros. Quant à sa-
voir où et comment ces économies 
seront réalisées, ce n'est pas en-
core clair. Il est impossible d'inves-
tir dans tout et n'importe quoi sans 
réaliser des économies par ail-
leurs. Les projets budgétaires ne 
sont aujourd'hui guère plus que 
des plans sur la comète.  
 
Il nous paraît étrange qu'une com-
posante Cyber distincte, munie 
d'un personnel distinct, soit créée. 
La rémunération de ce personnel 
sera alignée sur celle des profils in-
formatiques dans le secteur privé 
et sera beaucoup plus élevée que 
celle du militaire moyen. Nous 
sommes très sceptiques à ce sujet, 
mais espérons nous tromper. 
 
L'augmentation du nombre de re-
crutements se déroule favorable-
ment. Cependant, une question 
demeure: comment la ministre en-
tend-elle lutter contre la rotation du 
personnel? De nombreux jeunes 
entrent en service avec enthou-
siasme, mais repartent rapide-
ment. J'espère qu'une attention 
particulière sera consacrée à l'attri-
tion. 
 
Il est également important que la 
quantité ne prime pas sur la qua-
lité. La ministre a déjà placé la 
barre plus bas, ce qui est néfaste 
au bon fonctionnement de l'armée, 
selon nous. Le plan POP (People 
Our Priority) de la ministre de-
meure vague. Nous suivrons très 
attentivement son déploiement 
dans les années à venir. 
 
Le nouveau logiciel de paiement 
des soldes est une source de mé-
contentement pour les militaires. Il 
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Waar wij ook over moeten waken, is dat wij de kwantiteit niet boven de 
kwaliteit stellen. Dat heb ik u in het begin van deze legislatuur gezegd. 
U hebt, in onze visie, een aantal latverlagende maatregelen genomen. 
Wij willen die absoluut vermijden. U neemt ook nu weer een aantal ini-
tiatieven, inzake interne promotie, inzake versoepeling van aanwervin-
gen, en dergelijke. Het is niet omdat wij zo op zoek zijn naar mensen 
dat wij de lat moeten verlagen. Dat wil ik toch nog eens beklemtonen. 
Dat zou nefast zijn voor de performante werking van onze strijdkrach-
ten. 
 
Uw POP-plan werd al aangehaald, maar blijft voorlopig in een flou 
sfeertje. De uitwerking daarvan moet pas in de volgende jaren worden 
geïmplementeerd. Wij kijken daar met zeer veel aandacht naar uit. 
 
Wat op dit moment de militairen ernstig frustreert, is dat nieuwe soft-
waresysteem voor de uitbetaling van de wedden. Ik hoef het u niet te 
zeggen, het werd al tot vervelens toe aangehaald in de commissie. Het 
is onvoorstelbaar dat dit probleem nog altijd niet is opgelost. Hogere 
wedden zijn goed, maar u moet natuurlijk ook zorgen voor een efficiënt 
middel om de betalingen uit te voeren. 
 
Ook de maaltijdcheques blijven in een soort van vacuüm zweven en 
zijn nog altijd niet concreet toegezegd. Het reglementair kader daar-
voor zou op dit moment in volle ontwikkeling zijn, maar het kan lang 
duren vooraleer dat in orde is. Voorlopig blijft dat dus ook aankondi-
gingspolitiek. 
 
Ik wil ook nog even de operaties bespreken. Ik heb de eer de opvol-
gingscommissie voor te zitten en tijdens de laatste vergadering werd 
duidelijk dat op dit moment slechts 185 van onze 25.000 militairen in 
operatie zijn, een bijzonder laag aantal. Wij moeten daarvan dringend 
werk maken, want operaties zijn voor jonge rekruten natuurlijk ook een 
aantrekkingskracht om aan te sluiten bij onze Defensie. De planning 
van het operatiekader zien wij dus tegemoet. Opnieuw moeten wij 
daarbij zeggen dat wij uw focus op zwart Afrika en de Sahel met argus-
ogen bekijken. Wij treden collega Francken erin bij dat Mali echt het 
Afghanistan van de Sahel kan worden genoemd. Dat is geen overdrij-
ving. Wij moeten beducht zijn om daar opnieuw een berg middelen en 
militaire levens te riskeren, al is dat inherent aan het militair beroep. 
Wij moeten ervoor zorgen dat op het terrein resultaten worden geboekt. 
Op dit moment hebben we geen toetsingskader en geen exitstrategie, 
dus er is nog heel veel werk aan de winkel. Wij menen dat het zinvol is 
om te bekijken op welk vlak onze buitenlandse inzet geheroriënteerd 
kan worden, eventueel naar terreinen dichter bij huis, zoals de verde-
diging op enkele plaatsen aan de buitengrenzen van de EU. 
 
In de commissie hebben wij uit het beleid heel veel elementen bespro-
ken en het is onmogelijk om die hier allemaal te herhalen. Op dit mo-
ment geeft uw beleid de indruk van een wensenlijstje met kerstcadeaus 
die nog moeten komen en waarvan het prijskaartje nog niet berekend 
is. Goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn altijd mooi, maar erva-
ring leert ons dat slechts weinig goede voornemens in realiteit worden 
omgezet. Ik hoop dat wij daar op korte termijn verandering in zien. Sa-
men met mijn collega Creyelman zal ik het beleid in de commissie van 
nabij blijven opvolgen. 
 

est inimaginable que ces pro-
blèmes ne soient toujours pas ré-
solus. De même, les chèques-
repas promis n'ont pas encore fait 
l'objet d'un engagement concret. 
Le cadre réglementaire est en 
cours d'élaboration. 
 
À l'heure actuelle, 185 seulement 
de nos 25 000 militaires participent 
à une opération à l'étranger. Or 
c'est précisément le pouvoir d'at-
traction des opérations qui incite 
les jeunes à rejoindre la Défense. 
Nous attendons avec intérêt le 
planning du cadre des opérations. 
Nous serons également très atten-
tifs à l'accent qui est mis sur 
l'Afrique noire et le Sahel. Le Mali 
est l'Afghanistan du Sahel. Nous 
devons nous montrer prudents 
s'agissant des missions dans cette 
région. Il faut des résultats. Nous 
ne disposons pas encore d'un 
cadre d'évaluation, ni d'une straté-
gie de sortie. Il nous semblerait in-
téressant d'examiner comment 
notre engagement international 
pourrait être réorienté, par exemple 
vers la défense des frontières exté-
rieures de l'UE. 
 
La politique de la ministre res-
semble à une liste de cadeaux 
adressée au Père Noël sans calcul 
de la facture. 
 

01.24  Ludivine Dedonder, ministre: Madame la présidente, chers 

collègues, je vous remercie pour toutes vos interventions, malgré 
l'heure tardive. 

01.24 Minister Ludivine Dedon-

der: Door de bezuinigingen die De-
fensie de afgelopen jaren gekend 
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Vous avez parlé de bonnes intentions. Je dois dire que je préfère avoir 
de bonnes intentions et des intentions que de ne pas en avoir du tout. 
 
Dès que j'ai pris mes fonctions, je savais que, vu les coupes budgé-
taires qu'avait connues la Défense durant toute une série d'années, 
nous allions devoir relever un challenge, et que nous devrions travailler 
tous ensemble à la reconstruction de ce département. 
 
Il y a effectivement du pain sur la planche. On le savait! Mais je ne peux 
pas accepter les effets d'annonce. En effet, en un an, on a déjà bien 
avancé. Vous savez qu'en matière de personnel, le plan POP est tout 
sauf abstrait. Il est tout à fait concret avec des mesures qui ont été 
décidées lors du précédent conclave. Vous avez parlé des chèques 
repas. Il s'agit d'un dossier qui n'est pas abandonné, qui est toujours 
sur la table. Il y a aussi l'amélioration du bien-être au travail. Pour parler 
concrètement, des unités ont déjà pu être déplacées en tenant compte 
du lieu de domicile des militaires. Nous agissons donc de façon très 
concrète en un temps record. Évidemment, il y a encore du travail, et 
c'est pour cela que je suis là. 
 
La qualité du recrutement est toujours essentielle. Mais il ne faut pas 
tout mélanger. Quand on favorise la promotion sociale au sein d'un 
département, ce n'est pas au détriment de la qualité, c'est pour per-
mettre d'avoir des perspectives d'avenir et donc de lutter contre l'attri-
tion à laquelle vous avez fait référence. En effet, ces dernières années, 
on a pu constater l'existence d'un pourcentage assez important d'attri-
tions. Le plan du personnel et le plan POP sont là pour y remédier. 
 
La revalorisation salariale, le bien-être au travail, l'amélioration du 
cadre de vie, les perspectives d'évolution de carrière en sont autant 
d'exemples et c'est quelque chose qu'il faut suivre avec attention. 
 
L'année 2021 s'est extrêmement bien déroulée en termes de recrute-
ment puisque nous avions près de 8 300 candidats pour 2 500 postes 
de militaires à pourvoir. Et ces 2 500 postes à pourvoir l'ont été en 
temps et en heure. Nous rouvrons une deuxième page en 2022 avec 
aujourd'hui encore la possibilité pour des jeunes de s'engager comme 
militaires, civils ou réservistes au sein de la Défense. Vous savez que 
j'en ai fait une priorité parce que, tout simplement, le personnel est le 
moteur d'une organisation et sans personnel, nous ne pouvons pas 
reconstruire grand chose. 
 
Je vais maintenant aborder les opérations. 
 

heeft, wist ik bij mijn aantreden dat 
het een hele uitdaging zou worden 
om dit departement weer op te 
bouwen. In één jaar tijd hebben we 
al een flinke vooruitgang geboekt. 
Wat het personeel betreft, worden 
er via het POP-plan maatregelen 
geïmplementeerd waartoe er tij-
dens het vorig conclaaf beslist 
werd. De maaltijdcheques werden 
niet afgeschaft. De verbetering van 
het welzijn op het werk is een feit 
en er werden al eenheden dichter 
bij de woonplaats van de militairen 
gekazerneerd. We nemen concrete 
maatregelen in recordtijd. Natuur-
lijk is er nog werk aan de winkel.  
 
De kwaliteit van de rekrutering blijft 
een punt van zorg maar we moeten 
niet alles door elkaar halen. Wan-
neer we sociale promotie bevorde-
ren, gaat dat niet ten koste van de 
kwaliteit maar is dat om toekomst-
perspectieven te hebben en het 
personeelsverloop, dat de jongste 
jaren een hoog percentage bereikt 
heeft, tegen te gaan. Het perso-
neelsplan en het POP-plan zijn be-
doeld om dat te verhelpen. 
 
2021 was een goed jaar qua aan-
wervingen: we hebben 2.500 mili-
taire vacatures vervuld. Ook in 
2022 zullen we jongeren de gele-
genheid bieden om als militair, bur-
ger of reservist bij Defensie aan de 
slag te gaan. Het personeel is de 
motor van een organisatie en zon-
der personeel kunnen we haar niet 
heropbouwen.  
 

Het global plan Operaties 2021 is aan het Parlement voorgesteld en is 
goedgekeurd door de regering op 10 december 2021. In verband met 
onze mogelijke inzet bij taskforce Takuba heb ik al meegedeeld dat 
een gedetailleerd analyse hierover nog aan de gang is bij de Defensie-
staf. 
 
Die analyse kan desgevallend het voorwerp uitmaken van de indiening 
van een specifiek dossier dat te gepasten tijde ter goedkeuring aan de 
ministerraad zal worden voorgelegd. De mogelijke inzet zal ook wor-
den besproken in het Parlement in het eerste kwartaal van 2022. Indien 
de inzet plaatsvindt, kan natuurlijk ook parlementaire controle plaats-
vinden binnen de daarvoor opgerichte commissie voor de opvolging 
van buitenlandse missies. 
 

Le Plan d'opérations 2021 a été ap-
prouvé par le gouvernement le 10 
décembre 2021.  
 
Une éventuelle participation à la 
task force Takuba fait actuellement 
l'objet d'une analyse détaillée au 
sein de l'état-major de la Défense 
et devra, le cas échéant, égale-
ment être discutée en Conseil des 
ministres et au Parlement. Le suivi 
parlementaire peut avoir lieu au 
sein de la commission de suivi 
compétente. Nous suivons de près 



CRIV 55 PLEN 151 21/12/2021  

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LÉGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

21 

Tijdens de briefing die u in de commissie hebt gekregen, werd aange-
geven dat wij de evolutie van bepaalde parameters op het terrein zowel 
qua veiligheid als qua politieke ontwikkelingen nauwlettend zullen op-
volgen om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen voor 
een geleidelijke opbouw. De eventuele deelname wordt trouwens al 
meegerekend in het budget voor operaties in 2022, dat op 17 novem-
ber in algemene termen werd toegelicht. Van het netto werkingsbudget 
van 72 miljoen euro is daar momenteel zo'n 12 miljoen euro aan toe-
gewezen. De begroting voor 2022 is een inschatting van de bedragen 
die in het begrotingsjaar kunnen worden besteed. Ik moet dus in de 
nodige kredieten voorzien om bepaalde uitgaven te dekken, ook al zijn 
zij nog niet 100 % zeker. Dat geldt ook voor andere uitgaven, niet al-
leen voor de uitgaven in verband met Takuba. Het amendement dat is 
ingediend, zou ertoe leiden dat het programma voor de operaties te 
laag wordt begroot, wat onaanvaardbaar is. 
 

l'évolution de la situation en ma-
tière de sécurité et les développe-
ments politiques et nous prendrons 
les décisions adéquates en temps 
opportun en vue d'un renforcement 
progressif. Une éventuelle partici-
pation est déjà prévue dans le bud-
get des opérations pour 2022. Le 
budget doit prévoir les crédits né-
cessaires pour les dépenses, 
même si celles-ci ne sont pas en-
core tout à fait fixées. L'amende-
ment présenté entraînerait une 
évaluation trop basse du pro-
gramme pour les opérations, ce qui 
est inacceptable. 
 

Monsieur Francken, permettez-moi une petite remarque. Je constate 
que vous proposez, dans votre amendement, de réduire le budget dé-
dicacé aux opérations et même pas de transférer le budget éventuel 
de Takuba vers une autre opération. Non, vous proposez de diminuer 
le budget opérations et de le transférer dans un autre domaine. 
 
Excusez-moi mais, si j'ai bien compris, c'est vous-même qui, quand je 
suis arrivée à la tête de ce département, m'accusiez, sans aucun élé-
ment probant, de ne pas privilégier les opérations et de ne pas tenir 
compte de cette nécessité pour nos militaires d'être déployés sur des 
théâtres d'opérations. Quel changement de cap aujourd'hui! Je vous le 
livre comme je le ressens et j'avoue me perdre un peu dans cette con-
tradiction. 
 
En ce qui concerne les économies, j'ai déjà répondu. 
 

Mijnheer Francken, met uw amen-
dement zou het budget voor opera-
ties verminderd en naar een ander 
domein overgeheveld worden. 
 
Bij mijn aantreden als minister van 
Defensie verweet u mij dat ik geen 
voorrang zou geven aan de opera-
ties. Wat een koerswijziging stel ik 
vandaag vast! Ik moet toegeven 
dat ik u even niet meer kan volgen, 
in die tegenstrijdigheid. 
 
Wat de vragen over de besparin-
gen betreft, heb ik al geantwoord. 
 

De uitvoering van de begroting van dit jaar heeft een impact op de be-
grotingen voor 2022 en 2023. De begroting voor Defensie is de verta-
ling van een coherent plan. Daarom zal ik bij de volgende 
begrotingscontrole analyseren in welke domeinen die besparingen het 
best kunnen worden opgevangen, zonder echter gevolgen te hebben 
voor de lopende operaties en investeringsprogramma's. Ondertussen 
werkt de Defensiestaf aan deze oefening, die hij tot de begrotingscon-
trole zal voortzetten. Er zal rekening worden gehouden met de initiatie-
ven die werden en worden genomen op het gebied van personeel. De 
daaraan verbonden kosten zullen gedekt blijven omdat de vrouwen en 
mannen van Defensie centraal staan in mijn beleid. 
 
Op 15 januari 2021 heeft de regering het Strategic Level Report 2021 
van de NAVO en het principe Halt any Decline goedgekeurd. Dat heeft 
een eerste richting aangegeven om een groeitraject tegen 2030 in 
kaart te brengen en om daarmee onze defensie-inspanningen opnieuw 
af te stemmen op die van de Europese niet-nucleaire NAVO-bondge-
noten, zoals bepaald in het regeerakkoord. Het respecteren van het 
principe Halt any Decline houdt met andere woorden in dat de defen-
sie-inspanningen in een bepaald jaar niet lager mogen zijn dan het jaar 
voordien. Concreet betekent dit dater voor de jaren 2024 en 2025 mid-
delen zullen worden toegevoegd aan de begroting voor Defensie, wat 
mogelijk is tijdens een begrotingscontrole. Op die manier kunnen we 
onze beloftes tegenover de NAVO nakomen. 

La mise en oeuvre du budget de 
cette année a une incidence sur les 
budgets pour 2022 et 2023. Lors 
d'un prochain contrôle budgétaire, 
j'examinerai dans quels domaines 
les économies peuvent être réali-
sées de préférence, sans inci-
dence sur les opérations et pro-
grammes d'investissement en 
cours. Aucune coupe ne sera opé-
rée dans les frais de personnel. Le 
personnel occupe une place cen-
trale dans ma politique. 
 
Le 15 janvier 2021, le gouverne-
ment a approuvé le Strategic Level 
Report 2021 de l'OTAN ainsi que le 
principe halt any decline. Ces élé-
ments donnent la direction pour 
tracer une trajectoire de croissance 
à l'horizon 2030, de manière à réa-
ligner nos efforts sur ceux des al-
liés européens non nucléaires de 
l'OTAN. 
 

Concernant la relation entre l'OTAN et l'Union européenne, j'ai déjà eu 
l'occasion d'en discuter souvent. Il faut voir l'une avec l'autre. L'une 

De NAVO en de Europese Unie 
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renforce l'autre. La boussole stratégique sur laquelle nous travaillons 
au niveau de l'Union européenne est en cours de discussion mais les 
travaux avancent bien. Il est évidemment prématuré de se prononcer 
sur le mode de décision. Quoi qu'il en soit, les traités européens sont 
clairs, le Conseil peut confier la mise en œuvre d'une mission ayant 
recours à des moyens militaires à un groupe d'États membres qui le 
souhaitent et qui disposent des capacités. C'est l'article 44 du traité sur 
l'Union européenne. Il faut donc que les États membres soient volon-
taires pour réaliser la mission. Cela reste de toute façon une décision 
souveraine du gouvernement.  
 
Je pense avoir répondu à toutes vos questions, mais n'hésitez pas à 
me le dire si tel n'est pas le cas.  
 

versterken elkaar. De werkzaam-
heden over het strategische kom-
pas van de Europese Unie schie-
ten goed op. Volgens de Europese 
verdragen mag de Raad een groep 
lidstaten die daartoe bereid zijn 
een missie met militaire middelen 
toevertrouwen. Dat blijft echter een 
soevereine beslissing van hun re-
geringen.  
 

01.25  Theo Francken (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor 

uw antwoorden. 
 
U bent de enige minister die onze amendementen heeft gelezen. Dat 
vind ik op zich al een overwinning en dat verheugt mij. Wat u zegt, is 
interessant. U zegt dat ik een amendement heb ingediend waarin ik 
vraag om de 12 miljoen euro voor de operatie-Takuba te schrappen, 
dat ik die weghaal uit operaties en ergens anders onderbreng. Uw ka-
binetschef heeft het waarschijnlijk gelezen, maar ik stop dat bedrag 
niet ergens anders. Ik steek dat in de algemene middelen van Defen-
sie, dus dat blijven middelen binnen Defensie. 
 
Ik heb daar lang over nagedacht en dat ook besproken met medewer-
kers. Hoe doen we dat het best? Aangezien wij op het vlak van opera-
ties geen enkele ambitie hebben, aan welke operatie zouden we dat 
kunnen geven? Er zijn amper 150 manschappen in operatie op dit mo-
ment. Waar kunnen we die 12 miljoen euro naartoe sturen? Ik meende 
dat er helemaal niets op uw plank lag, uw operationeel plan is minima-
listisch ingevuld, dus er is niet meteen iets. Ik heb dan gesuggereerd 
om het te herinvesteren in de algemene begroting van Defensie. Dat 
kan dan later bij een begrotingscontrole nog naar een andere operatie 
gaan. 
 
Ons punt blijft principieel. Ik heb daarnet geciteerd uit De Schildwacht, 
het tijdschrift van de grootste vakbond van het defensieapparaat en ik 
wil dat citaat even herhalen. De grootste vakbondsleider van Defensie 
is u zeker niet slecht gezind, want hij heeft mij een grote sneer gegeven 
over het topplan en mij een paljas genoemd, maar nu zit hij toch niet 
helemaal op uw lijn. Hij zegt, en ik citeer: "Met andere woorden, de 
politieke objectieven, zijnde het stabiliseren van de Sahelregio en de 
voorwaarden scheppen voor de bestuurlijke en maatschappelijke we-
deropbouw van Mali zijn op militair vlak volkomen onrealistisch. Deze 
missie is militair gezien complete waanzin. Het is de kroniek van een 
aangekondigde mislukking, net zoals Afghanistan." 
 
Deze regering overweegt om onze jongens en meisjes in dat wespen-
nest te steken en schrijft daarvoor een budget in van 12 miljoen euro. 
Ik steun dat niet. Ik ben niet de man die zegt dat we niet naar operaties 
moeten gaan. Ik ga niet elke dag de vrede prediken. Ik ben voor de 
vrede, voor alle duidelijkheid. Wereldvrede liever vandaag dan morgen 
voor mij, maar ik ben nogal realistisch op dat vlak. Mali zou gewoon 
een onwaarschijnlijke vergissing zijn.  
 
Ik heb al tegen enkele collega's, zoals de heer Verherstraeten, gezegd 
dat men moet oppassen wat men doet. Ik zou het echt niet doen. Het 
wordt alleen maar erger. We zijn begonnen met twee terroristische 

01.25 Theo Francken (N-VA): 

Mme Dedonder est la seule mi-
nistre à avoir lu nos amendements. 
Le mien vise non pas à supprimer 
les 12 millions d'euros pour l'opéra-
tion Takuba, mais à réaffecter ce 
montant aux moyens généraux de 
la Défense. Ce budget pourra 
éventuellement être utilisé ultérieu-
rement pour une autre opération, 
mais le plan opérationnel actuel est 
tellement limité que je ne vois pas 
directement à quoi nous pourrions 
affecter ce montant. 
 
Les syndicats de la Défense sont 
opposés à cette opération. Ils esti-
ment que la stabilisation de la ré-
gion du Sahel et la création des 
conditions nécessaires à une re-
construction administrative et so-
ciale au Mali sont des objectifs 
totalement irréalistes sur le plan 
militaire. Nous ne devons pas en-
voyer nos troupes dans un nid de 
guêpes tel que le Mali uniquement 
pour participer à la mise en œuvre 
de l'agenda géopolitique du prési-
dent français Macron. 
 
Le Congrès américain débat ac-
tuellement de la proposition de loi 
Buy American. En réaction à la Dé-
fense européenne, les États-Unis 
vont protéger leur industrie et 
s'assurer que leurs investisse-
ments en matière de Défense se-
ront exclusivement américains. 
Nous nous fourvoyons complète-
ment et nous en sommes nous-
mêmes responsables. Il faudrait 
substituer un Buy NATO au Buy 
European ou Buy American. 
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groeperingen in Mali. Hoeveel zijn er nu? Twaalf. De Fransen zijn daar 
aanwezig. Het enige dat president Macron wil, is de presidentsverkie-
zingen veilig stellen door minder Franse troepen en meer Europese 
troepen te sturen. Als er morgen immers opnieuw twintig Franse doden 
vallen in Mali, dan kan hij zijn tweede termijn als president op zijn buik 
schrijven. Dat is de geopolitieke agenda van Frankrijk. Let daarmee op. 
Wees er niet naïef over. Meer zeg ik niet.  
 
Wat de Europese defensie betreft, mevrouw de minister, moet u weten 
dat er op dit moment in het Amerikaanse Congres een heel groot debat 
aan de gang is over een wetsvoorstel van een aantal Amerikaanse 
parlementsleden, ook democraten, niet enkel republikeinen, onder het 
motto Buy American. Ik was enkele weken geleden in de VS. 
 
Als antwoord op de Europese defensie gaan de Verenigde Staten hun 
industrie afschermen en ervoor zorgen dat hun investeringen inzake 
defensie alleen maar Amerikaans zijn. Het moet niet Buy European 
zijn, maar het moet Buy NATO worden. Wij zitten daar op een compleet 
verkeerd spoor dat we zelf georganiseerd hebben.  
 

01.26  Guillaume Defossé (Ecolo-Groen): Madame la présidente, je 

voulais déjà intervenir précédemment sur la question de l'opération Ta-
kuba par la task force Takuba.  
 
Monsieur Francken, je pense que vous ne nous avez pas bien écoutés 
en commission, tout à l'heure. Vous nous disiez: "Les verts n'ont pas 
de position à ce sujet. C'est compliqué." Vous avez partagé vous-
même une série de réticences par rapport à cette opération. Comme 
je l'ai répété en commission, nous avons également des réticences et 
beaucoup de questionnements. Nous nous inquiétons du contexte, qui 
ne nous semble pas favorable. Nous nous inquiétons concernant les 
résultats de la mission, qui nous paraissent incertains. Je le redis ici.  
 
Nous avons donc demandé d'avoir plus d'informations et de connaître 
les conditions dans lesquelles on entrerait dans cette mission et com-
ment on en sortirait. Nous avons demandé ce débat. Nous savons, et 
Mme la ministre vient de le répéter, qu'une analyse est en cours au 
sein de la Défense. Elle sera présentée; un débat aura donc lieu. C'est 
la position des verts. Nous vous l'avons déjà indiqué. Mme la ministre 
a rappelé ce qu'il se passait actuellement à la Défense et a précisé 
qu'un débat se tiendrait dans ce Parlement, soit dans la commission 
du suivi des Missions à l'étranger, soit dans celle de la Défense.  
 
Il y a donc un débat et nous demandons également des précisions. 
Vous avez la réponse quant à la question de savoir quelle est la posi-
tion des verts sur le sujet. N'essayez pas de faire croire qu'il n'y a pas 
de questions ou d'interrogations de notre part! Il y en a et il y sera cer-
tainement répondu lors du débat que la ministre nous a promis. 
 

01.26 Guillaume Defossé (Ecolo-

Groen): U hebt aangegeven dat u 
terughoudend staat tegenover 
taskforce Takuba. Ecolo plaatst 
ook vraagtekens bij de context, die 
ongunstig lijkt, bij de onzekere re-
sultaten en de voorwaarden voor 
een eventuele Belgische deel-
name. Defensie werkt aan een 
analyse, men wacht de conclusies 
daarvan in alvorens een debat te 
voeren. We zullen ook om verdui-
delijkingen vragen tijdens dat de-
bat, dat de minister ons beloofd 
heeft. Dat is ons standpunt.  
 

01.27  Theo Francken (N-VA): Dank u, ik vind het heel interessant. Ik 

heb dat goed gevolgd maar ik vind het ook heel vreemd. Als het over 
hongerstakers of over woonstcontroles gaat, plaatst uw vicepremier, 
de heer Gilkinet, tweets met de hashtag nopasaran. Wel, ik wacht op 
een hashtag nopasaran over Mali. 
 
Welke elementen hebt u nu nog nodig? Lees alle internationale rap-
porten. Lees wat de Fransen daar doen. De generale staf heeft duizend 
pagina's analyses over Mali en de Sahel. Welke rapporten hebt u nog 
nodig? 
 

01.27 Theo Francken (N-VA): Ces 

propos sont intéressants, mais 
aussi très étranges. Les verts ont 
tôt fait de poster des tweets avec 
un hashtag "no pasaràn" lorsqu'il 
est question des grévistes de la 
faim ou des contrôles de rési-
dence, mais ils ne sont pas aussi 
clairs lorsqu'il s'agit du Mali. Soyez 
clairs. Le Mali est déjà un guêpier 
à l'heure actuelle et la situation ne 
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Hashtag nopasaran, mijnheer Vanden Burre, mijnheer De Vriendt. Zo 
simpel is het, een tweet. Geen woonstcontroles, hoewel ik het wets-
voorstel ter zake wel heel goed vond, want het kwam van de heer 
Geens en mezelf. Hashtag nopasaran. Wees duidelijk. Les Verts sont 
clairs, maar als het over Mali gaat, dan zijn ze niet zo clairs. Zeg ge-
woon dat u dat niet wil. On a beacoup de réticence. Ik heb ook veel 
réticence, maar ik zeg gewoon: Mali, not on my watch. Het is daar nu 
al een wespennest en het wordt alleen maar erger. 
 

fait que s'aggraver. 
 

01.28  Annick Ponthier (VB): Mevrouw de minister, ik wil een korte 

repliek geven uit respect voor u. Het dient namelijk gezegd dat u in de 
commissie op alle vragen hebt geantwoord, of we het nu met u eens 
zijn of niet. Ook vandaag heeft u dat hier zo goed mogelijk proberen te 
doen.  
 
Wat de begrotingscontrole betreft zullen we volgend jaar kunnen af-
toetsen wat u hebt gedaan met uw concrete plannen inzake rekrute-
ring, het tegengaan van attritie, het POP-plan en andere beloftes die u 
nu heeft gedaan. 
 
Ook voor het operatieplan vraagt onze fractie de nodige aandacht. In 
mijn vragen over uw focus op zowel de Sahel als zwart-Afrika het ik al 
aangegeven dat u van plan bent om volgend jaar militairen naar Congo 
te sturen. Ik heb de eer om samen met mijn collega Ravyts deel uit te 
maken van de Congocommissie en ik kan u melden dat ze daar aller-
minst blij zijn met paternalisme. Wat u van plan bent te doen, is daar 
wel degelijk een voorbeeld van. Ik zou daar dus de nodige reserves in 
bewaren. 
 
In verband met Mali zetten wij ons al jaren op een goede manier in, 
maar zoals ik zei, ontbreekt er een toetsingskader voor onze buiten-
landse operaties, een exitstrategie. Daar hebt u niet op geantwoord. 
Wanneer hebben we behaald wat we willen behalen? Wat willen we 
überhaupt behalen? Daar is absoluut geen concrete visie over binnen 
de meerderheid, nu net zomin als vroeger. Dat betreur ik. We moeten 
absoluut een tandje bijsteken en ervoor zorgen dat we die operaties 
kunnen kaderen in onze algemene visie.  
 
Wat Mali en Takuba betreft, gaan we misschien, om het oneerbiedig te 
zeggen, de slippendrager zijn van Frankrijk, dat zich massaal terugtrekt 
onder druk van de publieke opinie. Wij gaan echter als een soort va-
zalstaat onze inzet daar versterken. Mijn fractie is daar absoluut geen 
voorstander van. Ook met onze andere kritiek zijn we, geloof ik, heel 
duidelijk geweest. 
 

01.28 Annick Ponthier (VB): Je 

respecte la ministre qui a répondu 
à toutes les questions qui lui ont été 
posées en commission et fait de 
son mieux pour faire de même 
dans cet hémicycle, peu importe si 
nous sommes sur la même lon-
gueur d'onde ou pas. Nous pour-
rons évaluer les plans et les 
promesses spécifiques de la mi-
nistre l'année prochaine.  
 
La ministre a l'intention d'envoyer 
un contingent au Congo l'an pro-
chain mais le paternalisme est vrai-
ment la dernière chose que les 
Congolais appellent de leurs vœux. 
À la place de la ministre, je ferais 
preuve de retenue. En outre, nous 
nous sommes déjà bien investis au 
Mali pendant plusieurs années 
mais une stratégie de sortie fait dé-
faut pour cette opération à l'étran-
ger. Quand avons-nous obtenu ce 
que nous voulons obtenir? La ré-
ponse à cette question pèche par 
un manque total de vision. Mon 
groupe n'est absolument pas favo-
rable à ce que la Belgique renforce 
son contingent dans ce pays en y 
jouant le rôle d'État vassal de la 
France. 
 

La présidente: Nous passons à la discussion thématique qui relève des compétences de Mme Khattabi. 
 

01.29  Bert Wollants (N-VA): Collega's, mevrouw Khattabi, we heb-

ben de discussie al deels gevoerd in de commissie. Toch is er nog een 
aantal dingen niet geheel duidelijk. 
 
Een eerste onduidelijkheid spruit voort uit de stelling van minister Van 
der Straeten dat de federale regering inzake klimaat op één jaar tijd 
meer heeft gerealiseerd dan de Vlaamse regering op vijftien jaar. Toen 
we daarop doorgingen, bleek dat mevrouw Van der Straeten met "rea-
lisaties" vage plannen bedoelde, tegen 2030. Daarbij telt ze gemaks-
halve de zeer concrete plannen van de Vlaamse regering niet mee. Ik 
vraag mij nu af hoe u, als minister van Klimaat, aankijkt tegen die uit-
spraak van mevrouw Van der Straeten. Zij heeft een aantal maatrege-
len genoemd die er volgens haar voor zorgen dat er meer is 

01.29 Bert Wollants (N-VA): Se-

lon la ministre Van der Straeten, le 
gouvernement fédéral a réalisé 
plus pour le climat en un an que le 
gouvernement flamand en quinze 
ans. Toutefois, les plans à l'horizon 
2030 dont elle parle semblent 
vagues, tandis qu'elle ne tient pas 
compte des plans concrets du gou-
vernement flamand. Elle a évoqué 
les projets relatifs aux voitures de 
société, la réduction des émissions 
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gerealiseerd, al zijn het allemaal dingen die nog moeten gebeuren. Zij 
verwijst naar de bedrijfswagens: 9 miljoen ton tegen 2030. Zij verwijst 
naar de verlaagde uitstoot bij bpost: 30 kiloton tegen 2030. Zij verwijst 
naar 5 miljoen ton die van het spoor zou komen en dan verwijst ze naar 
het pakket van 233 miljoen ton waarmee u naar de regering bent ge-
stapt. Dat is enigszins bizar, want de eerste drie maatregelen, me-
vrouw de minister, zitten toch mee in die 233 miljoen ton. Kunt u 
bevestigen dat de eerste drie maatregelen supplementair zijn aan die 
233 miljoen ton? Of is dat niet zo? Anders is wat mevrouw Van der 
Straeten heeft gezegd, niet helemaal correct. Dan is er van een stevige 
dubbeltelling sprake, zelfs in de vage ambities. 
 
Mevrouw de minister, we hebben al gedebatteerd over die 233 miljoen 
ton. Tijdens een vorige sessie in de plenaire hebben vernomen dat u 
de routekaarten zou aan het Parlement bezorgen. We zijn daarop te-
ruggekomen en ook in de bespreking van uw beleidsnota hebt u ge-
zegd dat u voor een samenvatting zou zorgen. Ik denk niet dat de 
commissie die samenvatting al gekregen heeft, maar geen nood, ik heb 
ze uiteindelijk toch gevonden. Ik moet echter vaststellen dat er heel 
weinig concrete zaken in staan. 
 
Er is inderdaad een beschrijving van de maatregelen en er wordt ver-
wezen naar nieuwe maatregelen, goed voor 25 miljoen ton extra, maar 
er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende maatre-
gelen. Het gaat immers over 36 afzonderlijke routekaarten. Mijn vraag 
is dus of u de berekening van die 36 afzonderlijke routekaarten aan het 
Parlement kunt bezorgen. Anders komt u achteraf in de problemen. Als 
elk beleidsdomein verwijst naar een ander beleidsdomein om die 
25 miljoen ton te halen, kunt u natuurlijk geen enkele van uw collega's 
aanspreken op de realisatie of niet-realisatie ervan. Kan u mij die ver-
duidelijking geven? 
 
Een tweede aspect, dat ik minstens even interessant vond, is dat die 
233 miljoen ton niet allemaal wordt gerealiseerd in de verplichtingen 
die dit land zelf zou moeten aangaan. Er zit een behoorlijk pakket in 
dat mee in het emissiehandelssysteem zit. Dat is natuurlijk spannend, 
want elke keer dat wij hier wijzen op de impact inzake CO2-uitstoot van 
de keuze om gascentrales te bouwen en kerncentrales te sluiten, ant-
woordt uw collega – en af toe herhaalt u dat – dat we daar geen reke-
ning mee moeten houden omdat dat in het emissiehandelssysteem zit. 
 
Ik merk dat ik toch al iemand wakker heb gekregen. 
 

de bpost et du rail, ainsi que le pa-
quet de 233 millions de tonnes de 
CO2 avec lequel la ministre Khat-
tabi a fait son entrée dans le gou-
vernement. Les trois premières 
mesures ne sont-elles pas incluses 
dans ce paquet?  
 
Malgré les promesses de la mi-
nistre, nous n'avons reçu ni les 
feuilles de route ni le résumé. J'ai 
toutefois fini par les trouver, mais 
ces documents contiennent très 
peu d'éléments concrets. La mi-
nistre peut-elle fournir au Parle-
ment le calcul utilisé pour les 36 
feuilles de route distinctes? Une 
grande partie de ce paquet est 
comprise dans le système commu-
nautaire d'échange de quotas 
d'émission (SCEQE). La ministre 
précise également à chaque fois 
s'il s'agit de la construction de cen-
trales au gaz et de la fermeture des 
centrales nucléaires. 
 

01.30  Kris Verduyckt (Vooruit): Mijnheer Wollants, ik weet dat u heel 

veel kennis heeft over het ETS-systeem en dat u zich veel zorgen 
maakt over de CO2-uitstoot van die gascentrales, ook al valt die binnen 
dat ETS-systeem. 
 
Als ik in het debat over de bouw van nieuwe performante gascentrales 
in ons land aanhaalde dat die deels de oude steenkoolcentrales in Po-
len zouden wegduwen, antwoordde u dat dit niet helemaal waar was 
omdat er nu eenmaal te veel CO2-emissierechten zijn in het systeem. 
U had gelijk. Europa heeft immers aan dit land laten weten dat wij 
117 miljoen ton CO2 over hebben. Die werd niet uitgestoten door de 
energiesector en niet door de grote bedrijven. Wij hebben dat over. Er 
is aan ons land gevraagd wat met dat overschot moest worden gedaan. 
De Vlaamse regering heeft daarop geantwoord dat het voor haar niet 
uitmaakte of het overschot werd verkocht, geveild of uitgestoten. 
 
Collega's, 117 miljoen ton CO2 betekent tien keer de kernuitstap. 

01.30 Kris Verduyckt (Vooruit): Je 

sais que M. Wollants est expert en 
matière de système européen 
d'échange de quotas d'émission 
(SEQE) et qu'il s'inquiète beau-
coup des émissions de CO2 pro-
duites par les centrales au gaz, 
même si elles font partie de ce sys-
tème. L'Europe a informé notre 
pays que nous disposons d'un ex-
cédent de 117 millions de tonnes 
d'émissions de CO2. Le gouverne-
ment flamand a répondu qu'il lui est 
indifférent que cet excédent soit 
vendu, mis aux enchères ou émis. 
M. Wollants a dû en vouloir énor-
mément à sa collègue de parti, la 
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Mijnheer Wollants, toen u dat las, moet u toch ontzettend boos zijn 
geweest op uw collega-partijgenote, mevrouw Demir? 
 

ministre Demir, non?  
 

01.31  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer Verduyckt, voor alle duidelijk-

heid, het overschot in het ETS waarop ik doel, is geen 117 miljoen ton. 
Het overschot waarover het gaat, is 1,7 miljard ton. Daar doel ik op. 
Het idee dat met gascentrales zoveel mag worden uitgestoten als men 
wil omdat iemand anders het wel zal oplossen, vind ik geen goed idee. 
 
Mijnheer Verduyckt, bovendien moest ik nog tot mijn punt komen. De 
regering waarvan u deel uitmaakt, heeft namelijk in haar klimaatplan-
nen, zich fier op de borst kloppende dat er 233 miljoen ton aan maat-
regelen wordt getroffen, 90 miljoen ton opgenomen in het emissie-
handelssysteem. Dat is 90 miljoen ton waarvan u stelt dat die meeruit-
stoot eigenlijk niet uitmaakt. Het maakt met andere woorden ook niet 
uit dat wij die 90 miljoen ton minder uitstoten. 
 
Daar heb ik natuurlijk wel een probleem mee. Enerzijds stelt u immers 
dat de sluiting van de kerncentrales geen probleem is, omdat de 25 tot 
45 miljoen ton die daarmee gepaard gaat, wordt opgenomen in het 
emissiehandelssysteem. Anderzijds legt mevrouw Khattabi in okto-
ber 2021 aan de regering een plan voor van 233 miljoen ton, waarvan 
bijna 40 % in het emissiehandelssysteem verdwijnt. Dat is niet conse-
quent. 
 
Als mevrouw Khattabi zegt dat ze die 90 miljoen ton wil meetellen, 
moet ze ook zo eerlijk zijn om te zeggen dat de uitstoot van die gas-
centrales moet worden afgetrokken in het lijstje. Anders ben je niet echt 
consequent.  
 

01.31 Bert Wollants (N-VA): Je 

fais allusion au surplus de 1,7 mil-
liard de tonnes. Selon moi, ce n'est 
pas une bonne idée de laisser les 
centrales au gaz émettre de ma-
nière illimitée parce que quelqu'un 
d'autre réglera bien ce problème. 
Dans les plans climatiques du gou-
vernement fédéral, 90 des 233 mil-
lions de tonnes figurent dans l'ETS. 
D'après M. Verduyckt, ces 90 mil-
lions n'ont aucune importance, ce 
qui n'est pas cohérent. Si 
Mme Khattabi déclare vouloir pren-
dre en compte ces 90 millions de 
tonnes, elle doit également avoir 
l'honnêteté d'affirmer qu'il faut sup-
primer de la liste les émissions des 
centrales au gaz. 
 

01.32  Kris Verduyckt (Vooruit): Waarom zou je je zorgen maken over 

de uitstoot van die gascentrales als die 117 miljoen ton die over is en 
waarover Europa zegt dat die eenmalig geschrapt kan worden, wel uit-
gestoten mag worden? Die consequentie zie ik niet. 
 

01.32  Kris Verduyckt (Vooruit): 

Pourquoi se soucier des émissions 
de ces centrales à gaz alors qu'il 
est permis d'émettre l'excédent de 
117 millions de tonnes qui, selon 
l'Europe, peut être supprimé une 
seule fois? 
 

01.33  Bert Wollants (N-VA): Ik weet dat de CO2 van die gascentrales 

niet belangrijk is voor u, mijnheer Verduyckt. U vindt het veel belangrij-
ker om perfecte kerncentrales, die beter zijn voor de gezondheid, beter 
zijn voor de portemonnee en beter zijn voor het klimaat, te schrappen. 
U hebt daar heel veel voor over. Dat begrijp ik ondertussen, maar zo 
denkt de buitenwereld daar echt niet over. 
 
Mevrouw Khattabi, hoe kan u met die cijfers consequent blijven zeggen 
dat u nog altijd een inspanning doet van 233 miljoen ton, als bepaalde 
zaken nog niet eens begroot zijn?  
 
U hebt op het vlak van veilingsopbrengsten een aantal cijfers inge-
schreven. In de tabellen staan vandaag de veilingsopbrengsten waar 
u van uitgaat. Vandaag is er nog geen duidelijkheid over de intra-Bel-
gische lastenverdeling. In de agenda van de laatste Nationale Klimaat-
commissie zag ik dat de voorzitter ervan, waarschijnlijk nog altijd het 
Waalse Gewest, op dat vlak een mededeling zou doen. Kan u ons 
meedelen wat de huidige stand van zaken is? We hebben hier en in 
drie andere relevante parlementen een resolutie goedgekeurd om zo 
snel mogelijk tot een akkoord te komen en bij voorkeur nog voor de 
COP26, die ondertussen wel voorbij is. Waar gaan we naartoe? 

01.33 Bert Wollants (N-VA): De 

toute évidence, M. Verduyckt n'at-
tache aucune importance aux 
émissions des centrales à gaz. Il 
trouve beaucoup plus important de 
fermer des centrales nucléaires en 
parfait état de marche, alors 
qu'elles sont meilleures pour notre 
santé, pour notre portefeuille et 
pour le climat. 
 
Comment la ministre peut-elle con-
tinuer à affirmer qu'elle fournit un 
effort de 233 millions de tonnes 
alors que certains éléments n'ont 
même pas encore été estimés? 
Les tableaux mentionnent des re-
cettes d'enchères sur lesquelles on 
se base. L'incertitude règne tou-
jours quant à la répartition intra-
belge des charges. Qu'en est-il? 
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In de notificaties geeft u wat meer uitleg over de OCAD-Klimaat en de 
Klimaat-OCAD. Dat staat in twee verschillende blokken, dus ik veron-
derstel dat dat twee verschillende dingen zijn. 
 
Er wordt daar toch wel wat geld tegenaan gegooid. 
 
Wij hebben daarstraks de heer Leysen gehoord. Hij zei dat wij ervoor 
moeten zorgen dat die wildgroei aan allerlei instellingen, die door de 
jaren heen is ontstaan, verdwijnt. Wij moeten dat volgens hem opscho-
nen en er efficiënter mee omgaan. Er wordt hier echter wel een OCAD 
Klimaat opgericht, waaraan volgens de tabellen 1 miljoen euro per jaar 
moet worden gespendeerd. Moet dat zoveel kosten? Dat is toch een 
behoorlijke smak geld voor dat instituut. Kunt u mij uitleggen vanwaar 
dat komt?  
 
Vervolgens heb ik ook nog een vraag bij het programma Belgium 
Builds Back Circular. Daar staat 29 miljoen euro tegenover. Kunt u ons 
in detail uitleggen waarvoor die 29 miljoen euro zal dienen? Dat is van-
daag immers niet duidelijk. Het is ook niet helemaal duidelijk geworden 
in de commissie.  
 
Ten slotte, voor biodiversiteit wordt 2 miljoen euro per jaar voorzien. 
Niemand kan echter vandaag afleiden uit de beschrijving wat u daar-
mee gaat doen. Er staat in relatief vage bewoordingen dat daarmee 
pilootprojecten worden gelanceerd en dat er interne capaciteitsopbouw 
gebeurt. Kunt u dat specificeren? Als u 2 miljoen euro uitgeeft, willen 
wij immers wel in detail weten waarover dat gaat.  
 
Die verduidelijkingen zijn absoluut aan de orde. Dat is alles waarvoor 
wij vandaag tijd hebben.  
 

 
Alors que M. Leysen vient d'insis-
ter pour qu'il soit mis fin à cette pro-
lifération d'institutions, nous assis-
tons à la création d'un OCAM Cli-
mat qui coûtera 1 million d'euros 
par an. Pourquoi cet organisme 
est-il si onéreux? 
 
Un montant de 29 millions d'euros 
a été inscrit pour le programme 
Belgium Builds Back Circular, mais 
nul ne sait à quels projets précis ce 
budget sera affecté. La ministre 
peut-elle donner des précisions à 
ce sujet? 
 
Un budget de 2 millions d'euros est 
affecté à la biodiversité. Il s'agirait 
de projets pilotes et du renforce-
ment de la capacité interne, mais la 
ministre peut-elle spécifier ces ob-
jectifs? Ceux-ci paraissent en effet 
assez vagues. 
 

01.34 Minister Zakia Khattabi: Mevrouw de voorzitster, mijnheer Wol-

lants, we zijn hier om over de begroting te spreken en niet over het 
CO2-budget, maar ik zal het toch even hebben over het bedrag van 
233 miljoen euro. In het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) 
neemt de regering verschillende maatregelen, goed voor 108 ton emis-
sie, plus 25 miljoen euro om de doelstelling van –55 % te behalen. Het 
gaat dus alleen over dit bedrag van 233 miljoen euro. Daar komt niets 
bij. 
 

01.34  Zakia Khattabi, ministre: 

Nous parlons aujourd'hui du bud-
get, pas de notre budget CO2. 
 
Dans le cadre du Plan national 
Énergie-Climat, le gouvernement 
prend plusieurs mesures devant 
permettre une réduction des émis-
sions de CO2 à concurrence de 
108 millions de tonnes, plus 25 mil-
lions de tonnes grâce à de nou-
velles mesures, afin d'atteindre 
l'objectif de 55 %. L'ensemble des 
mesures représente 233 millions 
de tonnes. 
 

Vous me demandez si quelque chose vient en supplément de ces 
233 millions. Non, l'ensemble des mesures porte bien sur 233 millions. 
 

Er zijn geen bijkomende maatrege-
len boven op de 233 miljoen euro. 
 

U hebt gelijk, ik denk dat u de fiches nog niet gekregen hebt. Ik wacht 
op een schriftelijke vraag van de commissie of van u. 
 

Dès que je recevrai une demande 
en ce sens, je transmettrai la docu-
mentation promise. 
 

Je vous enverrai alors les notes. Je m'y suis engagée, mais il est vrai 
que je me suis dit que la demande suivrait. 
 

 

De fiches zijn alleszins beschikbaar voor de commissie of voor u. 
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En réponse à une question écrite. Vous verrez que les mesures qui 
sont prises sont assez claires. D'ailleurs, le gouvernement flamand ne 
s'y est pas trompé. Il voit bien quels sont les leviers que nous pouvons 
utiliser puisque, dans le cadre du plan climat du gouvernement fla-
mand, qui nous annonce une réduction de 40 %, la majorité des me-
sures qui permettent à la Flandre d'atteindre cet objectif sont des 
mesures du fédéral. L'interdiction de l'immatriculation, par exemple, 
c'est une mesure du fédéral. Et c'est bien normal, et c'est bien dans le 
cadre de cette collaboration interfédérale que nous atteindrons nos ob-
jectifs. 
 

De maatregelen die genomen wer-
den zijn duidelijk. De Vlaamse re-
gering weet waar de hefbomen 
zich bevinden, aangezien de 
meeste maatregelen in haar kli-
maatplan, waarin een vermindering 
met 40 % wordt vooropgesteld, fe-
derale maatregelen zijn. Het in-
schrijvingsverbod is zo een fede-
rale maatregel. En dat is maar nor-
maal, want we zullen onze doel-
stellingen bereiken in het kader van 
de interfederale samenwerking. 
 

Wat de ETS-inkomsten betreft, rekenen we, net zoals de andere enti-
teiten, op de toekomstige inkomsten uit de veiling van emissierechten. 
We schatten die inkomsten conservatief in. Zoals u hebt gezegd, zijn 
ze afhankelijk van de totstandkoming van een politiek akkoord tussen 
de entiteiten. De initiële deadline daarvoor was de klimaatconferentie 
van Glasgow, maar we wachten op nieuws van de volgende voorzitster 
van de Nationale Klimaatcommissie om de nieuwe deadline te kennen. 

Tout comme les autres entités, 
nous comptons sur les futures re-
cettes des enchères des droits 
d'émission mais notre estimation à 
cet égard est prudente. Ces re-
cettes sont aussi liées à l'accord 
politique qui est à conclure par les 
différentes entités. La conférence 
de Glasgow sur les changements 
climatiques était, au départ, la date 
butoir. Nous attendons aujourd'hui 
une initiative de la ministre Demir, 
la nouvelle présidente de la Com-
mission Nationale Climat, pour 
connaître la nouvelle date butoir. 
 

Je peux reconnaître ici que je me suis inspirée, dans le cadre d'un 
échange que j'ai eu avec la ministre Demir, de ce que la Flandre fait 
par rapport à l'urgence d'aboutir à un accord burden sharing puisque 
nous avons tous besoin de ces montants. Elle m'a expliqué comment 
elle faisait tant que les montants n'étaient pas dégagés et je m'en suis 
inspirée, et je me suis basée aussi sur l'accord de principe que nous 
avions et qui annonçait un accord pour Glasgow. 
 

Ik geef toe dat ik me heb laten in-
spireren door de praktijken van de 
Vlaamse minister in afwachting van 
het budget van de burden sharing, 
alsook door het principeakkoord 
dat we overeengekomen waren 
met het oog op de totstandkoming 
van het akkoord inzake de COP26.  
 

We wachten op een nieuwe deadline, maar er is nu een paper met een 
sterk voorstel van Philippe Henry. We zijn nog niet tot een akkoord ge-
komen, maar het is een sterke basis om dat wel te doen. De volgende 
voorzitster zal minister Demir zijn. 
 

Une proposition solide du ministre 
Henry, qui devrait nous faire parve-
nir à un accord, est actuellement 
sur la table. 
 

Je pense qu'elle a là une bonne base de travail et j'espère que, la fonc-
tion faisant la femme, nous pourrons arriver à un accord prochaine-
ment. Nous avons tous regretté qu'un accord n'ait pu voir le jour à 
Glasgow. 
 
Je dois toutefois rendre hommage au travail des équipes des différents 
cabinets et des différents gouvernements qui n'ont pas ménagé leurs 
efforts pour mettre sur la table l'ensemble des enjeux. Je ne désespère 
pas qu'on puisse arriver à un accord dans les prochains mois. 
 

We vonden het allemaal een spij-
tige zaak dat er geen akkoord be-
reikt kon worden in Glasgow. Ik 
hoop dat ons dat de komende 
maanden wel zal lukken. Ik wil mijn 
waardering uitspreken voor het 
werk van de verschillende kabinet-
ten en regeringen.  
 

Het debat over de berekening van de emissies die al dan niet tot het 
ETS behoren, zal ik niet openen, maar wel wil ik zeggen dat onze na-
tionale doelstelling, namelijk min 47 %, een doelstelling is buiten het 
ETS-systeem om. 
 

Je ne vais pas mener le débat sur 
les émissions qui sont ou non 
prises en compte dans le SEQE-
UE, mais notre objectif national de 
réduction de 47 % ne relève pas du 
SEQE-UE. 
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C'est cet objectif national hors ETS, et donc ce qui en découle dans le 
cadre de ma politique, que je dois atteindre. L'enjeu des usines à gaz 
et de leurs émissions, que vous le vouliez ou non ou que je le veuille 
ou non, n'entre pas en compte dans le calcul et dans l'efficacité des 
mesures que nous prendrons. Cela ne rentre donc pas dans les 
233 millions. En effet, vous avez dit que, par honnêteté, il faudrait les 
calculer, ce qui n'est pas vrai, et vous le savez. L'objectif national des 
moins 47 % est un objectif hors ETS. Mes objectifs hors ETS ne comp-
tabilisent donc pas non plus les émissions de gaz.  
 
Pour ce qui concerne l'OCAM Climat, nul n'est prophète en son pays.  
 
J'ai assisté à une réunion avec des chercheurs sud-africains qui parti-
cipent à la rédaction du rapport du Groupe d'experts intergouverne-
mental sur l'évolution du climat (IPCC). Ils ont sorti, en 2021, un 
document relatif à l'enjeu de l'analyse des risques sur la base duquel 
nous avons entamé notre réflexion, en lien avec l'actualité wallonne, 
pour cet OCAM Climat. Ils nous ont dit que le dispositif que nous étions 
en train de préparer était inédit non seulement à l'échelle européenne, 
mais aussi à l'échelle mondiale, qu'ils y voyaient un intérêt et qu'ils 
nous invitaient à prendre contact, ce à quoi nous nous employons, 
avec les membres de l'IPCC et avec différents auteurs du dernier rap-
port du GIEC. En effet, ils estimaient que les rapports du GIEC pou-
vaient intégrer notre approche intégrée de l'analyse du risque. C'est 
assez inédit. Si je le dis ici, c'est parce que nous sommes en train d'es-
sayer d'élaborer le dispositif le plus efficace possible. J'ai eu une réu-
nion, la semaine dernière, avec le Centre de Crise et le cabinet de la 
ministre Verlinden pour essayer d'aboutir à la mise sur pied d'une ins-
tance ou d'un organe que l'on rattacherait au Centre de Crise. Les dis-
cussions sont en cours. 
 
Comme vous le savez, la loi de 2050, ce n'est pas seulement la neu-
tralité carbone. C'est également la résilience des États et cette dernière 
passe aussi par une analyse et une anticipation du risque. C'est l'ob-
jectif de l'OCAM Climat. 
 
J'ai communiqué jeudi ou vendredi avec mon collègue Dermagne au 
sujet du plan d'action fédéral pour une économie circulaire. Celui-ci 
comprend 25 mesures très claires que je vous ferai parvenir. Vous 
m'interpelliez sur les montants et leur affectation. Un enjeu de ce bud-
get est la mise en place d'un fonds auquel les entreprises pourront 
prétendre. L'idée est donc de soutenir les entreprises et les PME dans 
une démarche d'innovation en matière d'économie circulaire. Le dispo-
sitif est en train d'être construit mais il y aura un appel à projets pour 
que nous soutenions les entreprises qui innovent. 
 
À propos de la biodiversité, la compétence environnementale est ma-
joritairement dans les mains des Régions. Cependant, nous avons 
tenu aussi, dans le cadre du dispositif de pilotage de la politique clima-
tique, à ce que le gouvernement fédéral, comme propriétaire, consom-
mateur et employeur, soit exemplatif dans certains domaines. Je ne 
rentre pas dans les détails sur les projets car la réunion s'est tenue 
hier. L'idée, c'est qu'en collaboration avec M. Gilkinet au niveau de la 
SNCB, Mme Dedonder à travers les domaines qui relèvent de la pro-
priété de la Défense, et mon collègue de la Régie des Bâtiments, nous 
voulons faire en sorte que là où nous sommes propriétaires, nous puis-
sions implanter des pratiques exemplaires en matière de biodiversité. 
Les discussions sont en cours pour arrêter les projets. Nous y revien-
drons également. 

Bij de berekening en de efficiëntie 
van de maatregelen die we nemen 
wordt er geen rekening gehouden 
met de uitstoot van de gascentra-
les. 
 
Wat het OCAD Klimaat betreft, is 
niemand profeet in eigen land. Ik 
heb twee Zuid-Afrikaanse onder-
zoekers ontmoet die meegewerkt 
hebben aan het IPCC-rapport en in 
2021 een document uitgebracht 
hebben over de risicoanalyse, 
waarop mijn kabinet zich geba-
seerd heeft. Ze vonden ons sys-
teem interessant en hebben ons 
uitgenodigd om contact op te ne-
men met de leden van het IPCC en 
opstellers van het jongste IPCC-
rapport. Volgens hen kon onze be-
nadering van de risicoanalyse 
overgenomen worden in de IPCC-
rapporten. We streven naar maxi-
male efficiëntie. We denken aan 
een orgaan dat verbonden is aan 
het Crisiscentrum.  
 
Tegen 2050 streven we niet alleen 
naar koolstofneutraliteit maar ook 
naar de veerkracht van de staten, 
wat ook een anticipatie op risico's 
omvat. Dit is het doel van het 
OCAD Klimaat.  
 
Samen met minister Dermagne 
hebben we 25 maatregelen in het 
Federaal Actieplan voor Circulaire 
Economie vastgelegd. Er zal een 
fonds voor bedrijfsinnovatie op het 
gebied van circulaire economie op-
gericht worden en er zal een pro-
jectoproep gedaan worden.  
 
Milieu is hoofdzakelijk een be-
voegdheid van de Gewesten maar 
de federale regering wil als eige-
naar, consument en werkgever een 
voorbeeldfunctie vervullen op het 
vlak van biodiversiteit. Er lopen be-
sprekingen om de projecten vast te 
leggen. 
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Ik meen dat ik u hiermee al een aantal antwoorden heb gegeven.  
 

 

Pour ce qui est des feuilles de route, je ne vais pas attendre la ques-
tion. Je mettrai à la disposition du secrétariat de la commission les do-
cuments qui ont déjà circulé. Vous pourrez ainsi prendre connaissance 
des différentes mesures ainsi que du budget CO2 qui y est affecté et 
qui permet d'arriver aux 233 millions. 
 

Ik zal de roadmaps ter beschikking 
stellen van de commissie. U zult 
begrijpen hoe we uitgekomen zijn 
op het CO2-budget van 233 mil-
joen. 
 

01.35  Bert Wollants (N-VA): Het grote probleem met die 233 miljoen 

is natuurlijk dat, als u die 90 miljoen effectief als basis voor het Natio-
naal Energie- en Klimaatplan heeft, met de aangepaste ramingen en 
dat soort zaken, en u die meetelt voor het ETS, u dan natuurlijk de 
zaken met een negatieve impact op het ETS ook moet meetellen. Dat 
lijkt me logisch.  
 
Over de routekaarten hebben we al een aantal keer gesproken in ple-
naire vergadering. Volgens mij heeft u al twee keer toegezegd die aan 
de commissie te zullen bezorgen. Het was mij niet duidelijk dat u be-
doelde dat ik daar ook nog een schriftelijk verzoek voor aan u moest 
richten. Geen probleem, als u dat formeel wil met mijn handtekening, 
stempel en lintje, dan zorgen we daarvoor, kwestie dat de informatie 
bij de commissie terechtkomt. Eigenlijk ging het debat daar grotendeels 
over: wat gaat er exact gebeuren?  
 
Wat de twee andere zaken betreft, ben ik vooral benieuwd naar wat u 
met die middelen zult doen. Ik heb enigszins de indruk dat dit nog moet 
worden uitgewerkt. Terwijl er in het budget voor biodiversiteit bijvoor-
beeld zes miljoen euro gespreid over drie jaar tegenover staat, begrijp 
ik dat eigenlijk nog moet worden bekeken wat u daarmee exact zult 
doen. Meestal werkt het omgekeerd. Men heeft een project, waarvoor 
men binnen de begroting geld vraagt. Als dat goede projecten zijn, zal 
dat geld waarschijnlijk worden toegekend. Hier lijkt het alsof eerst het 
geld werd toegekend en men nu bekijkt wat men daarmee zal doen. 
Dat vind ik de omgekeerde wereld.  
 

01.35  Bert Wollants (N-VA): Si la 

ministre inclut 90 millions de 
tonnes du SEQE dans son objectif 
de 233 millions de tonnes, elle doit 
également prendre en considéra-
tion les données qui ont une in-
fluence négative sur le SEQE. 
 
La ministre a déjà promis à plu-
sieurs reprises de remettre les 
feuilles de route à la commission. 
Pour les obtenir, je dois apparem-
ment introduire une demande for-
melle par écrit. Je m'y emploierai. 
 
En ce qui concerne les autres 
points, je suis surtout impatient de 
découvrir ce qu'il adviendra des 
moyens affectés. Certains mon-
tants sont destinés à la biodiver-
sité, mais leur affectation précise 
n'est pas claire. Telle n'est pas la 
méthode normale. 
 
 

01.36 Minister Zakia Khattabi: Mijnheer Wollants, u hebt gelijk. Ik had 

een groter budget gevraagd omdat we een aantal projecten hadden. 
Nu moet ik keuzes maken, omdat ik een kleiner bedrag heb gekregen. 
Daarom geef ik tot hiertoe geen precieze antwoorden, omdat ik nog 
een aantal keuzes moet maken.  
 

01.36  Zakia Khattabi, ministre: 

J'avais initialement demandé un 
budget plus important pour certains 
projets, mais à présent, je dois 
opérer des choix étant donné que 
j'ai obtenu un montant inférieur. 
 

01.37  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw Khattabi, ik had mij niet ingeschre-

ven, maar de actualiteit dwingt mij even kort het woord te voeren. Uit-
eindelijk gaat het ook over de beleidsnota. De begroting voor 2022 en 
de beleidsnota zijn toch enigszins met elkaar verstrengeld. Eén van uw 
grote passies is de koolstoftaks. In uw beleidsnota staat dat u daar 
samen met de heer Van Peteghem aan werkt. Het was in feite zelfs 
prioritair de heer Van Peteghem die dit zou integreren in zijn grote fis-
cale hervorming. Ik leg u graag mijn enige vraag voor. U volgt met uw 
kabinet en medewerkers natuurlijk de actualiteit. Ik lees letterlijk voor 
wat er twee uur geleden op Belga verscheen: "Ook al is de winter nog 
maar pas begonnen, de Europese gasprijzen voor levering in de zomer 
van 2022 zijn naar een recordprijs gestegen vandaag." Ze zijn tot bo-
ven 100 euro per MWh gestegen voor de zomer. De prijzen stegen met 
meer dan 30 % voor het derde kwartaal. Normaal liggen de gasprijzen 
in de zomer een stuk lager wegens hoge temperaturen en lagere 
vraag. Waarom zeg ik dat? Steeds meer lijken elementen erop te wij-

01.37  Kurt Ravyts (VB): Une des 

grandes passions de la ministre, 
qui transparaît dans sa note de po-
litique générale, est la taxe car-
bone. M. Van Peteghem devait 
l'intégrer d'urgence dans sa grande 
réforme fiscale. 
 
Les prix du gaz sont très élevés et 
tout indique qu'ils ne sont pas près 
de baisser. La ministre instaurera-
t-elle, en sus, une taxe carbone?  
 
Le bonus climat lié à l'extension du 
SCEQE à la mobilité et aux habita-
tions dans les plans "Ajustement à 
l'objectif 55" risque d'être reporté. 
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zen dat de hoge gasprijs, die meteen ook een impact heeft op de elek-
triciteitsprijs, nog een hele tijd kan aanhouden. Mijn vraag is of dit enige 
invloed zal hebben op de totstandkoming van de koolstoftaks, de taks 
op fossiele brandstoffen zoals gas, en op de taxshift van elektriciteit 
naar gas. Ik meen dat u niet aan de realiteit voorbij kunt gaan.  
 
U bracht zaken aan als de klimaatbonus in verband met de uitbreiding 
van ETS naar mobiliteit en woningen in de plannen van Fit for 55. Dit 
dreigt naar de toekomst te worden verschoven. Op de laatste Europese 
top van 16 december 2021 werd de vraag gesteld of Fit for 55 wel zo 
snel geïmplementeerd moet worden, in het licht van wat er momenteel 
op geopolitiek vlak gebeurt. Rusland heeft vandaag bijvoorbeeld de 
aanvoer naar Duitsland volledig stilgelegd. U weet dat Rusland ons niet 
met gas bevoorraadt, maar de Europese gasprijs wel fundamenteel 
beïnvloedt. Daarom had ik graag uw visie daarover gehoord, of u denkt 
dat een koolstoftaks in deze omstandigheden zomaar kan? 
 
Tot slot verwijs ik ook naar het onderdeel over de energienorm, name-
lijk de permanente benchmarking met de buurlanden. Ik zal het wellicht 
vannacht nogmaals kunnen vragen aan mevrouw Van der Straeten. 
Die benchmark komt er niet voor niets, het is de bedoeling dat er ook 
beleid mee wordt gevoerd. Ik denk dat u dus in 2022 samen met me-
vrouw Van der Straeten nog wel wat beleid zal moeten voeren inzake 
de prijzen. 
 

Lors du sommet européen qui s'est 
tenu le 16 décembre, s'est posée la 
question de savoir s'il fallait se dé-
pêcher d'instaurer le Fit for 55 vu 
ce qui se passe actuellement dans 
le monde sur le plan géopolitique. 
La Russie a cessé d'envoyer du 
gaz vers l'Allemagne et exerce 
ainsi une forte influence sur le prix 
du gaz en Europe. Une taxe car-
bone est-elle souhaitable dans ce 
contexte?  
 
Les benchmarks réalisés avec les 
pays voisins de la Belgique sur la 
norme énergétique ne seront pas 
inutiles. L'objectif est de les utiliser 
pour mener une politique, qui est 
plus que jamais nécessaire aujour-
d'hui, surtout en matière de la fixa-
tion des prix. 
 

01.38 Minister Zakia Khattabi: Bij het begin van uw uiteenzetting hebt 

u gezegd dat de koolstoftaks mijn passie was. Heb ik dat goed begre-
pen? 
 

 

01.39  Kurt Ravyts (VB): Bij uw aantreden werd in de media gezegd 

dat u voorstander was van een koolstoftaks en vervolgens werd er ge-
zegd dat men die zou integreren in de globale hervorming van de heer 
Van Peteghem. 
 

 

01.40  Zakia Khattabi, ministre: Si vous le souhaitez, on parlera un 

jour de mes passions mais la taxe n'en fait pas partie. Vous revenez à 
un débat que nous avons eu, il y a deux ans. Je vous ai connu et vous 
connais - je le dis très sincèrement - plus honnête intellectuellement 
dans nos travaux. Je regrette que vous reveniez avec ce débat ici. 
Vous le savez; je l'ai dit. 
 
La discussion autour d'une fiscalité environnementale se pose aujour-
d'hui à l'échelle européenne. C'est la piste que nous privilégions. 
 

01.40 Minister Zakia Khattabi: In 

het verleden hebt u al meer blijk 
van eerlijkheid gegeven. De kool-
stoftaks is geen passie van mij. De 
discussie over een milieuheffing 
voeren we liever op Europees ni-
veau. Als er een koolstoftaks zou 
komen, zou die door dat niveau op-
gelegd moeten worden. 
 

Zoals u zei, gebeurt dat in het kader van Fit for 55. Tot nu toe was mijn 
standpunt dat, als er een koolstoftaks komt, dat best op Europees ni-
veau gebeurt. 
 

 

Elle doit venir du niveau européen. C'est la première chose. 
 
Deuxième chose: s'il devait y avoir fiscalité environnementale à 
l'échelle européenne, le fruit de toute fiscalité environnementale doit 
revenir aux États membres, qui eux-mêmes doivent l'utiliser dans le 
cadre de la transition juste. U hebt ook gezegd que dans l'accord de 
majorité, nous parlons d'un bonus climat. En effet, le cas échéant, le 
fruit de la fiscalité environnementale, quelle qu'elle soit, reviendra aux 
familles et aux entreprises dans le cadre d'un accompagnement pour 
la transition juste. 
 
Pour le reste, nous attendons l'aboutissement de ces négociations, 

Als er een Europese milieufiscali-
teit zou komen, zou die niet alleen 
aan de lidstaten, maar ook aan de 
gezinnen en de bedrijven in het ka-
der van de rechtvaardige transitie 
ten goede komen.  
 
Voor het overige wachten we op de 
afloop van de onderhandelingen en 
werken we samen met minister 
Van Peteghem aan een globale be-
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que ce soit sur le prix, la koolstoftaks ou sur le mécanisme d'ajustement 
carbone puisque c'est de cela qu'il s'agit.  
 
Nous travaillons avec mon collègue Van Peteghem à une réforme glo-
bale de la fiscalité dans laquelle s'intégrera une réforme de la fiscalité 
verte, mais qui a aujourd'hui comme leviers plutôt des incitants que des 
taxes. Jusqu'en 2024, vous pouvez revenir avec l'élément de la taxe 
carbone telle qu'elle a été mise en débat par ceux qui ont voulu freiner 
toute avancée en matière de pollueur/payeur et pas par moi. Ce débat 
se passe bien à l'échelle européenne et c'est à partir de là que nous 
poursuivrons les travaux en cette matière avec mon collègue Van 
Peteghem. 
 

lastinghervorming die een hervor-
ming van de groene fiscaliteit zal 
omvatten, met stimulansen en niet 
met belastingen.  
 
Niet ik heb de koolstofheffing ter 
discussie gesteld, maar degenen 
die de vooruitgang op het stuk van 
het beginsel 'de vervuiler betaalt' 
wilden tegenhouden. 
 

La présidente: Madame la ministre, je vous remercie. Chers collègues, je vous propose de passer aux 
compétences de Mme Van der Straeten. 
 

01.41  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, ik wil met u een 

en ander in verband met de begroting en uw beleidsnota, die daarvan 
deel uitmaakt, bespreken. Daarnet spraken wij met minister Khattabi 
over de te behalen CO2-doelstellingen die de federale regering heeft 
aangenomen. 
 
U herinnert zich wellicht nog uw verklaring in een interview dat de fe-
derale regering op één jaar tijd meer heeft gerealiseerd dan de 
Vlaamse regering op vijftien jaar tijd. Toen wij u daaromtrent naar de-
tails vroegen, somde u vier maatregelen op die, tenzij ik het toen hele-
maal verkeerd heb genoteerd, gingen over de bedrijfswagens, de 
inspanningen van bpost, het spoor en het traject naar de vermindering 
met 233 miljoen ton van de CO2-uitstoot. Daarnet hebben wij die zaken 
voorgelegd aan minister Khattabi en zij bevestigde ons dat die eerste 
drie maatregelen eigenlijk al verwerkt zijn in de laatste maatregel. U 
kunt die dus niet zomaar optellen, want als u dat wel doet, is dat een 
dubbeltelling. 
 
Het is belangrijk dat er wat duidelijkheid komt over de concrete manier 
waarop u vanuit het beleidsdomein Energie wil bijdragen aan de ver-
mindering met 233 miljoen ton van de CO2-uitstoot. 
 
We moeten immers vaststellen dat de inspanningen op het vlak van 
CO2 in uw beleidsdomein grotendeels te vinden zijn in het ETS-deel. 
Telkens wanneer wij de uitstoot van de gascentrales ter sprake bren-
gen, hoeven we ons volgens u nergens zorgen over te maken, want 
die uitstoot is in ETS opgenomen en dat maakt eigenlijk allemaal niet 
uit. Wat wij meer uitstoten, wordt ergens anders minder uitgestoten. 
Als in uw beleidsmaatregelen voor de 233 miljoen ton al 40 % in ETS 
is opgenomen, betekent dat dat er 40 %, als u ze realiseert, ergens 
anders gewoon meer wordt uitgestoten. In die zin vraag ik me af welke 
beleidslijn u in de toekomst wilt hanteren. Ofwel haalt u al uw ETS-
maatregelen uit uw berekening. Ofwel houdt u ze erin, maar dan moet 
u ook de meeruitstoot van de gascentrales erin opnemen. Het is het 
ene of het andere. Wat is uw visie daarop? 
 
Een ander element is de kernuitstap, waarover we al enige tijd discus-
siëren. In het verleden hebben we de eerste minister daarover onder-
vraagd en is gezegd dat er nog tijd genoeg zou zijn als we in november 
2021 zouden beslissen. De eerste minister heeft destijds in het half-
rond van het Europees Parlement gezegd dat een retroplanning was 
gemaakt en dat een en ander alsnog zou kunnen worden uitgevoerd. 
We hadden daar onze bedenkingen bij, maar de eerste minister hield 

01.41  Bert Wollants (N-VA): La 

ministre a déclaré qu'en un an, le 
gouvernement fédéral a réalisé da-
vantage que le gouvernement fla-
mand en quinze ans. Lorsque nous 
avions demandé plus de détails à 
ce sujet, elle a mentionné les voi-
tures de société, bpost, le rail et le 
trajet vers la réduction des émis-
sions de CO2. La ministre Khattabi 
vient d'affirmer que les trois pre-
mières mesures sont incluses dans 
la dernière et qu'elles ne peuvent 
donc pas être additionnées. Il est 
important que la ministre nous ex-
plique clairement comment elle en-
tend contribuer, via son domaine 
de compétence, à une réduction 
des émissions de CO2 de 233 mil-
lions de tonnes. 
 
La plupart des efforts visant à ré-
duire les émissions de CO2 figu-
rent dans la partie ETS. Selon la 
ministre, nous ne devons pas nous 
inquiéter des émissions des nou-
velles centrales au gaz car elles fi-
gurent dans l'ETS et sont com-
pensées ailleurs. Si 40 % des 233 
millions de tonnes sont déjà inté-
grés dans l'ETS, cela signifie que 
l'on peut émettre ces 40 % en plus 
ailleurs. Soit les mesures ETS sont 
incluses dans le calcul et les émis-
sions supplémentaires des cen-
trales au gaz doivent en être 
exclues, soit les mesures ETS doi-
vent en être exclues. Qu'en pense 
la ministre? 
 
Le premier ministre a fait remar-
quer à plusieurs reprises dans le 
passé qu'il serait encore tout à fait 
possible de statuer sur la sortie du 
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vol dat het kon en u was daar heel blij mee. U was luid aan het applau-
disseren; ik heb de beelden herbekeken. 
 
Wat is nu de stand van zaken? Wanneer wordt de beslissing geno-
men? Bent u van mening dat dat vandaag nog altijd mogelijk is? De 
eerste minister heeft heel duidelijk aangekondigd dat we nog meer dan 
voldoende tijd hebben, als we de wet nog willen wijzigen. In antwoord 
op mijn interpellatie heeft hij onderstreept dat we nog tot juni 2022 de 
tijd hebben om de wet aan te passen, dus dat er geen enkel probleem 
is. Klopt het dat er geen enkel probleem is? Bent u bereid om de wet 
aan te passen, zonder dat er al een milieueffectenrapport klaar is? Me-
dewerkers van minister Khattabi zijn in het verleden voor de Bond Be-
ter Leefmilieu naar het Grondwettelijk Hof gestapt tegen de verlenging 
van de levensduur van Doel 1 en 2. Ik veronderstel dat we opnieuw de 
tijd hebben om die procedure haar gang te laten gaan, vooraleer dat 
milieueffectenrapport klaar moet zijn. In dat opzicht heeft Engie natuur-
lijk wel tijd genoeg. 
 
De vraag is of de redenering die de eerste minister heeft opgebouwd, 
klopt. Kan dat? We moeten toch weten hoe een en ander eruit zal zien. 
 
Ten derde, u hebt in de pers al een aantal maatregelen voor de kern-
uitstap voorgesteld. Kunt u ons meer duiding over die maatregelen ge-
ven? Wat zijn de juridische consequenties? Hoe wilt u die uitrollen? 
Dat hangt immers ook samen met de mogelijkheden van het begro-
tingstraject. Het heeft uiteraard budgettaire consequenties als u be-
paalde studies wel of niet moet opstarten. Ik wil graag van u weten in 
welke richting u verdergaat en wanneer wij iets mogen verwachten. 
 
Wat is uw timing voor de maatregelen inzake de windmolens op zee? 
Vandaag staat dezelfde timing nog altijd op de website van de FOD 
Economie en de FOD Energie met eind dit jaar het KB betreffende de 
tendering. Is dat traject al gestart? Zijn alle studies lopende? Wanneer 
zullen die klaar zijn? Uit het gesprek dat wij daarnet met mevrouw Khat-
tabi hebben gevoerd, leren wij dat de opbrengsten daarvan vanaf 2027 
in de cijfers inzake de CO2-uitstoot worden meegerekend. Zit u op 
schema? Hoe gaat u daarmee om? 
 
Aanvullend is er de kritiek van de CREG dat u die beslissing kunt ne-
men, maar dat u dat moet doen op basis van de juiste cijfers. Eigenlijk 
zegt de CREG dus dat u niet de juiste cijfers hebt gebruikt. In de com-
missie hebt u daartegen opgeworpen dat de CREG wel input kan leve-
ren, maar dat u de beslissing niet meer zult aanpassen. Dat is wel gek, 
want als u op basis van verkeerde cijfers een beslissing hebt genomen 
en nu al weigert de beslissing bij te sturen, dan kan dat weleens ver-
strekkende gevolgen hebben. 
 
De eerste minister heeft hier bovendien al een aantal keren gezegd dat 
men heel graag de nieuwe windmolens zonder subsidies wil bouwen. 
Dat zult u alleen maar kunnen doen, als u dat op de meest efficiënte 
manier doet, namelijk door rekening te houden met de opmerkingen 
van de CREG. Overigens geeft Duitsland in een communicatie toe dat 
men daar voor de projecten van hernieuwbare energie nog tot 2040 
steun nodig zal hebben. Deelt u die mening? Afhankelijk daarvan moet 
u natuurlijk de komende jaren in de nodige middelen voorzien. 
 
Over de gascentrales hebben we al een aantal keer van gedachten 
gewisseld. In de resolutie, die we volgens journalisten samen hebben 
uitgewerkt – wat grotendeels klopt – stond dat u maatregelen moest 
nemen opdat de kosten niet op de factuur van de consumenten terecht 

nucléaire en novembre 2021, ce 
qui satisfaisait apparemment la mi-
nistre de l'Énergie à l'époque. Es-
time-t-elle toujours que nous 
pouvons encore décider aujour-
d'hui? Selon le premier ministre, 
nous pouvons modifier la loi jus-
qu'en juin 2022. La ministre est-elle 
du même avis? Est-elle disposée à 
adapter la loi avant que le rapport 
sur les incidences environnemen-
tales ne soit prêt? 
 
Le raisonnement développé par le 
premier ministre est-il correct? 
 
La ministre a déjà présenté dans la 
presse certaines mesures en vue 
de la sortie du nucléaire. Peut-elle 
apporter des précisions sur les 
conséquences juridiques et sur le 
mode de déploiement de ces me-
sures? En effet, le fait de devoir en-
tamer ou non certaines études a 
des conséquences budgétaires. 
Quel est le calendrier pour la cons-
truction des éoliennes en mer? 
Dans le passage concernant l'ar-
rêté royal relatif à la procédure de 
marché public, il est indiqué que 
celle-ci serait déjà engagée fin 
2021. Ce trajet a-t-il déjà été en-
tamé? Toutes les études sont-elles 
en cours? Quand seront-elles 
prêtes? Nous avons appris de la 
bouche de la ministre Khattabi que 
ces éléments seront réintégrés 
dans les chiffres des émissions de 
CO2 à partir de 2027. La ministre 
est-elle dans les temps à cet 
égard? 
 
La critique formulée par la CREG 
consiste à dire que la méthode de 
calcul de la ministre pose pro-
blème. En commission, cette der-
nière a déclaré à ce sujet que la 
CREG pouvait toujours communi-
quer ses observations, mais que la 
décision ne serait plus modifiée. 
Ces propos sont étranges, car une 
décision fondée sur des chiffres er-
ronés qui ne peut plus être revue 
peut avoir de lourdes consé-
quences. Par ailleurs, le premier 
ministre a déjà déclaré à plusieurs 
reprises que l'objectif était de cons-
truire les nouvelles éoliennes de 
préférence sans subventions. La 
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zouden komen. U noemde dat geen probleem, want via de energie-
norm zorgde u ervoor dat de kosten niet op de factuur terechtkomen. 
Zo maakte u zich daar in eerste instantie van af, maar op die manier 
bezwaart u wel de volgende begrotingen. Trouwens, uit uw nota van 
3 december aan het kernkabinet, leren we dat er nog altijd rekening 
wordt gehouden met een totale kostprijs van 317 miljoen euro in het 
CRM-systeem voor het jaar 2025. Met uw alternatieven voor de bouw 
van de gascentrales, dus zonder de centrale in Vilvoorde en eventueel 
zonder die in Awirs, zou de kostprijs echter wel eens een stuk hoger 
kunnen uitvallen. 
 
Mijn vraag is dus heel concreet: zult u in het komende jaar nog een 
beslissing nemen over de financiering van de gascentrales? Of zult u 
die opnieuw doorschuiven naar een volgende regering, wat dan niet 
het meest verantwoordelijke begrotingsbeleid zou zijn? Kunt u mij dat 
bevestigen? Op welke manier zal een en ander gebeuren? 
 

ministre ne pourra atteindre cet ob-
jectif que si elle procède de la ma-
nière la plus efficace, c'est-à-dire 
en tenant compte des remarques 
de la CREG. 
 
En Allemagne, on affirme qu'un 
soutien restera nécessaire jus-
qu'en 2040 pour tous ces projets 
en matière d'énergie renouvelable. 
La ministre partage-t-elle cette opi-
nion? 
 
En ce qui concerne les centrales à 
gaz, nous avons adopté une réso-
lution que nous avons encore éla-
borée ensemble et qui prévoyait 
clairement que la ministre devait 
prendre des mesures pour veiller à 
ce que ces coûts ne soient pas ré-
percutés sur la facture. La ministre 
a provisoirement évacué le pro-
blème via la norme énergétique, 
mais ce faisant, elle alourdit les 
budgets futurs. Nous avons pu dé-
duire de la note de la ministre au 
conseil des ministres restreint qu'il 
est toujours tenu compte d'un coût 
total de 317 millions d'euros dans 
le système CRM pour l'année 
2025. Sur la base des pistes alter-
natives de la ministre pour la cons-
truction de centrales à gaz – donc 
sans Vilvorde et éventuellement 
sans Les Awirs – ce coût pourrait 
bien s'avérer nettement plus élevé. 
La ministre prendra-t-elle encore 
une décision concernant le finan-
cement au cours de l'année à venir 
ou va-t-elle encore une fois refiler 
le problème à un prochain gouver-
nement? 
 

01.42  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minis-

ter, we zullen ons onderhoud over de 80 euro voortzetten. Vorige keer 
moest u immers naar de televisiestudio, naar Terzake. 
 
U en minister Van Peteghem hebben de voorbije weken en maanden 
geschiedenis geschreven in het federale energieverhaal met de con-
ceptualisering van de energienorm. Voor het eerst is er een federale 
regering die ingrijpt in het gebeuren van de energiefactuur als verdo-
ken belastingbrief, uiteraard beperkt tot het federale gedeelte. Daar is 
het welriekende wierookvat van deze misdienaar, denkt u, maar deze 
misdienaar zal straks ook een beetje stout zijn. Niet alleen godsdienst, 
maar ook Vivaldi is immers bedwelmende opium voor het volk. 
 
Mevrouw Van der Straeten, de vorige winter heeft de CREG een studie 
uitgevoerd, waaruit bleek dat zonder ingrepen de federale heffingen en 
toeslagen de volgende jaren onvermijdelijk zouden stijgen, met alle ge-

01.42  Kurt Ravyts (VB): Les mi-

nistres Van der Straeten et Van 
Peteghem ont écrit l'histoire avec 
leur conceptualisation de la norme 
énergétique. C'est la toute pre-
mière fois qu'un gouvernement fé-
déral considère la facture éner-
gétique comme une sorte de décla-
ration fiscale. Il ressort d'une étude 
réalisée par la CREG l'hiver dernier 
que si des mesures n'étaient pas 
prises du côté des majorations et 
des prélèvements fédéraux, ces 
derniers augmenteraient inévita-
blement les années suivantes et, 
par conséquent, la facture égale-
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volgen van dien voor de factuur. De stijging van de bedragen werd im-
mers automatisch doorgerekend in de te betalen heffing per MWh. 
Daarnaast zijn er de CRM-kosten, al geschetst door collega Wollants, 
en de reeds lang bestaande bezwaren van de Europese Commissie in 
verband met de absolute CAP op de offshore toeslag. Dat zijn allemaal 
triggers die u en minister Van Peteghem hebben aangezet tot de ener-
gienorm. 
 
Er wordt inderdaad voor gezorgd dat de federale heffingen de ko-
mende jaren niet verder stijgen door alle heffingen te vervangen door 
een accijns op elektriciteit en een accijns op gas. Er is geen sprake 
meer van een toeslag op de nettarieven, maar wel van een accijns die 
aan de Staat wordt betaald. Het niveau wordt bij wet vastgelegd, zodat 
schommelingen aan de kostenzijde niet langer aanleiding geven tot 
een automatische verhoging van de tarieven. 
 
De omvang van de accijnzen wordt gealigneerd op het referentiejaar 
2021 en wordt daar dus spreekwoordelijk bevroren. De 156 miljoen 
euro meerkosten worden in de begroting 2022 netjes verdeeld in zowat 
104 miljoen euro meerkosten die door de algemene middelen worden 
gefinancierd en 52 miljoen euro aan vrijstellingen voor gezinnen en be-
drijven. 
 
Ja, mevrouw Van der Straeten, het is een structurele maatregel.  
 
De heer Wollants heeft terecht gezegd dat er in verband met de lange-
termijnfinanciering van de CRM-kosten nog wel wat onduidelijkheid is, 
dat zal ik niet herhalen.  
 
De vraag die veel consumenten bezighoudt – laat mij stout zijn want 
dan heb ik het over de 82 % die niet van het sociaal tarief genieten – 
is in welke mate dit initiatief effect zal sorteren op hun factuur. Als we 
uw inspanning en die van mevrouw Demir samenleggen, komen we uit 
voor die brede groep werkende mensen die nu met nieuwe voorschot-
facturen van 300 tot 400 euro per maand worden geconfronteerd, op 
een vermindering op maandbasis van amper 8 tot 9 euro, Vlaams en 
federaal samen. Daarom hebben wij ons trouwens onthouden op de 
stemming over die artikels uit de programmawet, mevrouw de minister.  
 
Als u het zinnetje uit het regeerakkoord herhaalt, en beweert erop toe 
te zien dat het federale deel van de elektriciteitsfactuur daalt, dan moe-
ten we dat toch met zeer veel korrels zout nemen. Met uw gericht be-
leid komt u niet tegemoet aan de enorme gevolgen van de zeer hoge 
energieprijzen voor de koopkracht van de meerderheid van de ener-
gieconsumenten. De vraag is dan ook wat je hiermee koopt als consu-
ment, zelfs wanneer de accijnzen bevroren zijn. Ik ben ervan overtuigd 
dat u de actualiteit volgt, mevrouw Van der Straeten. Vandaag twee 
uur geleden werd gezegd dat de aankoopprijs voor gas voor deze zo-
mer ook al boven de 100 euro per MWh ligt. Dat is toch wel een reus-
achtig probleem dat ook in 2022 op u afkomt. In tegenstelling tot wat 
onder andere de CREG had verwacht, namelijk dat na het eerste kwar-
taal alles wel in orde zou komen, zeggen steeds meer experts nu dat 
de bevolking en de bedrijven geteisterd zullen blijven door torenhoge 
energieprijzen. Ik moet u niet verhelen dat Rusland de Europese gas-
prijs danig beïnvloedt, u weet dat.  
 
Echte remediëring bestaat. De heer Warmoes zal het straks ongetwij-
feld opnieuw hebben over de verlaging van de btw op energie naar 
6 %, maar voor ons moeten alle openbaredienstverplichtingen en an-
dere kosten van het federale en Vlaamse energiebeleid uit de factuur 

ment. L'augmentation des mon-
tants a en effet été automatique-
ment répercutée sur le 
prélèvement par MWh. S'ajoutent à 
cela les coûts CRM et les objec-
tions que nourrit depuis longtemps 
déjà la Commission en ce qui con-
cerne le plafond absolu de la sur-
charge offshore. Tous ces 
éléments sont à la base de la 
norme énergétique. 
 
Les prélèvements fédéraux ne con-
tinueront pas d'augmenter dans les 
années à venir mais seront rempla-
cés par des accises sur l'électricité 
et sur le gaz. Il n'est plus question 
d'une majoration des tarifs nets 
mais d'accises qui seront versées 
à l'État et dont le niveau sera fixé 
par la loi et l'ampleur bloquée à 
l'année de référence 2021. Les sur-
coûts seront répartis dans le bud-
get 2022 entre quelque 104 
millions de surcoûts dans les 
moyens généraux et 52 millions 
d'euros d'exemptions pour les mé-
nages et les entreprises.  
 
Pour les 82 % de consommateurs 
qui ne peuvent pas bénéficier du 
tarif social, la question est de sa-
voir dans quelle mesure cette initia-
tive permettra d'alléger leur fac-
ture. Si l'on ajoute à cela les efforts 
de la ministre flamande Demir, cela 
représente une réduction de 8 à 
9 euros à peine par mois pour le 
large groupe de travailleurs qui doit 
maintenant faire face à de nou-
velles factures d'acompte dont le 
coût varie entre 300 à 400 euros 
par mois. C'est pourquoi nous nous 
sommes abstenus lors du vote sur 
ces articles de la loi-programme.  
 
Avec cette politique ciblée, la mi-
nistre n'apporte aucune solution 
aux énormes répercussions du prix 
exorbitant de l'énergie sur le pou-
voir d'achat de la majorité des con-
sommateurs d'énergie. Le prix 
d'achat du gaz pour cet été dé-
passe déjà les 100 euros le MWh. 
Cela représente tout de même un 
problème colossal pour la ministre 
en 2022. Contrairement aux prévi-
sions de la CREG, notamment, 
cela ne se limitera pas au premier 
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worden gehaald. 
 
Dat is hetgeen Test Aankoop vanochtend in de commissie zei. Dat 
staat ook letterlijk in het persbericht van Test Aankoop. Dan pas kunt 
u echt een impact hebben op de factuur.  
 
Mevrouw de minister, dan kom ik aan de Prinses Elisabethzone. Voor 
ons is hetgeen u in de commissie zei, duidelijk. Misschien is het niet 
duidelijk voor de heer Wollants, maar ik heb geluisterd naar hetgeen u 
in de commissie zei. Er zijn voor mij verwachtingen gecreëerd.  
 
U zei dat uit de LCOE-studie (levelized cost of energy) van studiebu-
reau 3E met voldoende zekerheid kan worden afgeleid dat de LCOE 
behapbaar is, wat ertoe kan leiden dat er effectief geen subsidie zal 
nodig zijn voor het geheel. Mevrouw de minister, u creëert daarmee 
verwachtingen voor de komende jaren.  
 
Hoe dit spoort met uw voorkeur voor een dubbelzijdig contract, gaan 
wij uiteraard in de commissie nog bespreken, maar het Vlaams Belang 
wil in elk geval niet dat de energieconsumenten via hun factuur of ac-
cijnzen nog nieuwe offshoreprojecten gaan subsidiëren. Wat in het bui-
tenland kan, moet hier ook maar kunnen.  
 
Ik had het daarnet met mevrouw Khattabi over het uitfaseren van de 
fossiele brandstoffen, in het kader van die bijzonder hoge gasprijzen. 
Die koolstoftaks is blijkbaar op Europees niveau te beslissen. Er zal 
daarvoor toch nog wel wat debat nodig zijn als ik terugdenk aan de 
laatste Europese top. Een aantal EU-lidstaten wil immers zelfs af van 
de Europese markt voor uitstootrechten. Verschillende lidstaten stel-
den bovendien nogal wat eisen met betrekking tot Fit for 55. Dat is een 
wetgevingstechnisch pakket waarover uiteindelijk nog moet getran-
cheerd worden, want dat zijn nog maar voorstellen. Volgens mij zal 
Fit for 55 zeer fit moeten zijn om deze marathon te lopen in deze ener-
giecrisis, die wel een tijdje kan aanslepen.  
 
Mevrouw de minister, volgend jaar, en dat zal er snel zijn, zult u wellicht 
opnieuw geconfronteerd worden met mensen die aan de alarmbel trek-
ken met betrekking tot de verdere verlenging van het sociaal tarief en 
die niet willen terugkeren naar het tussentarief, op weg terug naar de 
commerciële leveranciers.  
 
U zult bovendien verplicht zijn, bij de ongetwijfeld talrijke begrotings-
wijzigingen, mevrouw De Bleeker, om diep te grabbelen in de federale 
portemonnee. Ik denk dat dit onafwendbaar is. 
 

trimestre. En effet, la Russie in-
fluence considérablement le prix 
du gaz en Europe. 
 
Il est pourtant tout à fait possible de 
remédier à cette situation. M. War-
moes va sans doute évoquer à 
nouveau la réduction à 6 % de la 
TVA sur l'énergie, mais pour nous, 
toutes les obligations de service 
public et les autres coûts de la po-
litique énergétique fédérale et fla-
mande doivent être retirés de la 
facture. 
 
En commission, la ministre a été 
claire concernant la zone Prin-
cesse Elisabeth. J'estime que des 
attentes ont été créées. Selon la 
ministre, le coût actualisé de l’éner-
gie est gérable et cette situation 
pourrait effectivement signifier 
qu'aucune subvention n'est néces-
saire pour l'ensemble. Nous abor-
derons en commission la question 
de savoir dans quelle mesure cette 
réalité est conciliable avec la préfé-
rence de la ministre pour un contrat 
double. Quoi qu'il en soit, le 
Vlaams Belang veut éviter que les 
consommateurs d'énergie subven-
tionnent de nouveaux projets en 
mer par le biais de leur facture ou 
des accises. Un système qui fonc-
tionne à l'étranger doit aussi pou-
voir être instauré chez nous. 
 
La taxe carbone doit faire l'objet 
d'une décision sur le plan euro-
péen. Cette thématique ne man-
quera pas de susciter de nombreux 
débats. Plusieurs États membres 
de l'UE voudraient en effet mettre 
un terme au marché européen des 
droits d'émission. Certains ont éga-
lement fait connaître leurs exi-
gences quant à l'Ajustement à 
l'objectif 55 qui n'est encore qu'une 
proposition. Cet Ajustement devra 
être à la hauteur de cette crise de 
l'énergie qui pourrait encore durer 
un certain temps. 
 
En 2022, la ministre sera probable-
ment de nouveau confrontée à des 
voix qui s'élèveront afin d'attirer 
son attention sur la nécessité impé-
rieuse de prolonger encore le tarif 
social et afin de s'opposer à un re-
tour au tarif intermédiaire. Lors des 
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nombreux ajustements budgé-
taires, la secrétaire d'État De Blee-
ker devra régulièrement mettre la 
main au portefeuille fédéral et pas 
qu'un peu. C'est inéluctable. 
 

01.43  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Madame la ministre, nous 

avons eu des auditions ce matin en commission Énergie, Environne-
ment et Climat sur la hausse des prix de l'énergie. Nous avons été 
assommés par ce que nous avons appris. 
 
Je vais vous donner quelques chiffres. Il y a deux mois, on disait en-
core que cela irait mieux après l'hiver au sujet des prix de l'électricité 
et du gaz. C'est la raison pour laquelle vous avez prolongé le tarif social 
jusqu'en avril. La CREG nous a annoncé que, sur base de ce qu'il se 
passe aujourd'hui sur les marchés, les prix resteront anormalement 
élevés jusqu'en 2024 ou 2025. 
 
Les gens qui ont un contrat à prix fixe attendent son échéance. Les 
gens qui ont un contrat à prix variable – environ un tiers des ménages 
– ont connu entre avril 2021 et mars 2022 une hausse de 201 euros 
sur leur facture d'électricité et de 1 158 euros pour le gaz naturel. Cela 
fait 1 359 euros en plus. 
 
La CREG a également réalisé une projection théorique. Si la forte 
hausse sur les marchés perdure jusqu'en juin 2022, sur base des prix 
du 17 décembre 2021, il faudra compter 698 euros en plus pour l'élec-
tricité et 2 291 euros en plus pour le gaz naturel. Si on additionne, on 
arrive à 2 989 euros. La CREG a précisé que cela pouvait aussi être 
plus élevé ou moins élevé. 
 
Pour le tarif social, entre décembre 2020 et décembre 2021, on arrive 
à un supplément de 220 euros pour l'électricité et de 200 euros pour le 
gaz, soit 420 euros en tout. 
 
Voici la situation devant laquelle se trouvent les ménages en Belgique. 
Quelles mesures prenez-vous? 
 
Vous prolongez le tarif social jusqu'en avril 2022. Comparez cela avec 
des prix qui vont rester élevés jusqu'en 2024-2025 – cela concerne un 
million de ménages. Vous offrez à ces ménages une réduction de 
80 euros sur leur facture, comparez cela avec l'augmentation de 
420 euros aujourd'hui et avec les futures augmentations. En effet, vous 
savez très bien que le tarif social augmente par paliers. 
 
Il faut prolonger, rendre permanent l'élargissement du tarif social. Il faut 
absolument geler l'augmentation du tarif social. Je vous l'ai déjà de-
mandé plusieurs fois et vous n'avez jamais répondu. Un élément a été 
ajouté aujourd'hui par Plateforme de Lutte contre la Précarité Énergé-
tique: l'élargissement de l'accès au tarif social sur la base des revenus 
et pas seulement du statut social. Quelqu'un qui a le statut BIM a droit 
au tarif social mais un chômeur qui a peu de revenus n'y a pas droit. 
C'est un exemple. 
 
Vous introduisez la norme énergétique qui donne une réduction de 
30 euros. Nous avons eu une discussion. Trente euros sur la base des 
tarifs 2022. Si nous l'appliquons au tarif actuel cela fait 8,67 euros, 
mais je vous accorde les 30 euros. En cas d'augmentation de 3 000 
euros, faites la comparaison. C'est 1 %. Voici quelques constats, ma-
dame la ministre. L'énergie est devenue complètement impayable pour 

01.43  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): Vanochtend stonden we tij-
dens de hoorzittingen over de ho-
gere energieprijzen in de com-
missie voor Klimaat en Energie 
versteld van wat we te horen kre-
gen. 
 
Terwijl men twee maanden gele-
den zei dat de prijzen na de winter 
zouden stabiliseren, liet de CREG 
weten dat ze hoog zullen blijven tot 
in 2024 of 2025. De mensen met 
een vast contract zullen dat bin-
nenkort moeten vernieuwen. Tus-
sen april 2021 en maart 2022 
zullen de mensen met een variabel 
contract, een derde van de gezin-
nen, aankijken tegen een stijging 
van 201 euro voor elektriciteit en 
1.158 euro voor aardgas, wat neer-
komt op 1.359 euro in totaal. In een 
theoretische prognose schat de 
CREG dat, als de stijging aanhoudt 
tot in juni 2022, de elektriciteitsfac-
tuur zal stijgen met 698 euro en de 
gasfactuur met 2.291 euro, wat in 
totaal neerkomt op ongeveer 3.000 
euro. Tussen december 2020 en 
december 2021 is de elektriciteits-
rekening van mensen met een zo-
genaamd sociaal tarief met 220 
euro gestegen en hun gasrekening 
met 200 euro. 
 
De prijzen zullen hoog blijven tot in 
2024-2025. Een miljoen gezinnen 
komt in aanmerking voor een kor-
ting van 80 euro op hun factuur, die 
afgezet moet worden tegen de toe-
komstige stijgingen, want het soci-
aal tarief stijgt trapsgewijs.  
 
Ik heb gevraagd werk te maken 
van een definitieve uitbreiding van 
het sociaal tarief en de verhoging 
ervan te bevriezen: u hebt hier 
nooit op geantwoord. Het Platform 
tegen Energiearmoede pleit voor 
een uitbreiding van het sociaal ta-
rief op grond van het inkomen en 
niet enkel op grond van het sociaal 
statuut. Vervolgens voert u de 
energienorm in, die aanleiding 
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une frange importante de la population. 
 
Par rapport au tarif social, vous dites que vous voulez protéger les plus 
faibles mais vous n'y arrivez pas du tout avec vos mesures. Vous savez 
que 82 % de la population ou des ménages n'ont pas droit au tarif so-
cial. Test-Achats a insisté ce matin pour qu'il y ait des mesures pour 
les classes moyennes, pour la grande majorité des travailleurs de ce 
pays. Ils avaient un graphique qui montrait qu'ils avaient deux fois plus 
d'appels aujourd'hui concernant l'énergie qu'avant. 
 
Le premier ministre parle de la plus grande réforme de la facture éner-
gétique jamais réalisée, qui rapporte aux ménages, selon vos chiffres, 
30 euros. Selon nos calculs, sur la base des chiffres d'aujourd'hui, cela 
ne fait que 8 euros. Vous avez vous-même dit, madame la ministre, le 
11 octobre 2020, ce qui suit. Je vous l'accorde, vous ne saviez pas à 
ce moment-là que les prix allaient tellement augmenter. "Mon engage-
ment est clair, la facture doit baisser". C'est ce que vous aviez dit à 
l'époque dans De Zondag. 
 
Pourtant, et nous continuerons à insister là-dessus, il y a d'autres pos-
sibilités. Vous savez que nous plaidons depuis longtemps pour une 
réduction de la TVA sur l'énergie à 6 %. Presque 300 000 personnes 
ont déjà signé notre pétition. 
 
L'Espagne et Chypre ont déjà pris cette mesure. À titre de comparai-
son, les Pays-Bas ont accordé 2,7 milliards d'euros aux ménages, non 
pas en réduisant la TVA mais en réduisant le taux d'imposition. Cela 
fait 400 euros par ménage et, pour rappel, il y a des pays comme le 
Royaume-Uni, le Luxembourg, Malte et la Grèce où le taux de TVA sur 
l'énergie varie entre 5 et 8 %. On ne comprend donc toujours pas pour-
quoi vous maintenez absolument ce taux de TVA à 21 %, qui est le 
taux de luxe! 
 
Il y a encore la question du Fonds Gaz Electricité. Je vous ai déjà sou-
vent interpellée à ce sujet mais vous n'avez jamais répondu. J'ai eu ma 
réponse aujourd'hui. D'une part, vous avez rétabli - c'est bien et nous 
vous soutiendrons sur ce point - l'indexation du Fonds Gaz Electricité. 
Pour ceux qui ne connaissent pas, il vient en soutien aux CPAS qui 
doivent aider les gens qui sont en difficulté de paiement pour leurs fac-
tures d'électricité ou de gaz et, d'autre part, vous avez libéré pour une 
fois 16 millions en sus pour ce Fonds. Je me suis toujours demandé 
comment vous aviez calculé ce montant et si c'était suffisant. Vous ne 
m'avez pas répondu mais nous avons eu la réponse aujourd'hui de la 
Plateforme de Lutte contre la Précarité Énergétique. 
 
Ce n'est pas suffisant et ils insistent pour revoir le mécanisme d'indexa-
tion. Je vous ai déjà répété cette demande plusieurs fois, demande 
qu'ils ont formulée, il y a déjà deux ans. Quand on dit qu'on indexe le 
Fonds, c'est très bien, mais c'est au prix de l'indice santé tandis que le 
prix de l'énergie augmente beaucoup plus, sans compter que le per-
sonnel que les CPAS doivent embaucher pour aider les ménages en 
difficulté – et il y en a de plus en plus – augmente beaucoup plus vite 
que l'indexation du Fonds. Ils ont clairement besoin de moyens sup-
plémentaires. Ils ont rappelé le chiffre qu'ils avaient avancé en 2019 
qui était de 30 millions. 
 
Madame la ministre, pour conclure, j'aimerais vous entendre aussi sur 
ce point. Pour nous, l'énergie est un droit, pas une marchandise. Vous 
en avez fait une marchandise qui s'échange sur les marchés. Quand 
je dis vous, ce n'est pas vous personnellement, je parle d'à peu près 

geeft tot een korting van 30 euro op 
basis van de tarieven van 2022. 
Met het huidige tarief gaat het over 
8,67 euro en als men de vergelij-
king maakt voor de korting bij een 
stijging met 3.000 euro, dan komt 
men uit op 1 %. Energie is volstrekt 
onbetaalbaar geworden voor een 
aanzienlijk deel van de bevolking. 
Daar komt nog bij dat uw maatre-
gelen, in tegenstelling tot wat u 
zegt, de zwaksten niet bescher-
men, terwijl 82 % van de gezinnen 
geen recht heeft op het sociaal ta-
rief. Test Aankoop heeft aange-
drongen op maatregelen voor de 
middenklasse. 
 
Voorts heeft de eerste minister het 
over de grootste hervorming van 
de energiefactuur ooit, terwijl ze de 
gezinnen 30 euro oplevert. Op 
11 oktober 2020 zei u in een inter-
view met De Zondag: "Mijn enga-
gement is duidelijk: de factuur moet 
naar beneden". U weet dat wij al 
lang pleiten voor een verlaging van 
de btw op energie naar 6 %. Bijna 
300.000 personen hebben onze 
petitie al ondertekend.  
 
Spanje en Cyprus hebben de btw 
verlaagd en Nederland heeft 2,7 
miljard euro aan de gezinnen ge-
schonken door het belastingtarief 
te verlagen, wat neerkomt op 400 
euro per gezin. Verschillende lan-
den hebben een btw-tarief voor 
energie dat tussen 5 en 8 % 
schommelt. Waarom handhaaft u 
dat btw-tarief op 21 %, wat het ta-
rief voor luxeproducten is? 
 
U hebt de indexering van het Gas- 
en Elektriciteitsfonds opnieuw in-
gevoerd, wat een goede zaak is en 
we zullen u op dit punt steunen. Dit 
fonds ondersteunt de OCMW's om 
mensen te helpen die moeilijkhe-
den ondervinden om hun elektrici-
teits- of gasrekening te betalen. U 
hebt voor dat fonds ook 16 miljoen 
euro extra uitgetrokken en vanmor-
gen heeft het Platform tegen Ener-
giearmoede gesteld dat dit onvol-
doende is. Het dringt al twee jaar 
aan op een herziening van het in-
dexeringsmechanisme. Ik heb u 
reeds herhaaldelijk aan die vraag, 
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tout l'hémicycle ici: des libéraux variante nationaliste ou variante libéro-
libérale, jusqu'aux écologistes, en passant par les autres familles poli-
tiques qui ont libéralisé ce secteur pour arriver à cette situation, à sa-
voir que ce qui est un droit ne l'est plus pour une large couche de la 
population. J'aimerais que vous assumiez et que vous posiez des 
actes significatifs pour réellement venir en aide aux gens. 
 

die het twee jaar geleden geformu-
leerd heeft, herinnerd. Bovendien 
moet er rekening gehouden wor-
den met het feit dat de energieprijs 
veel sterker stijgt dan de gezond-
heidsindex. De OCMW's hebben 
duidelijk bijkomende middelen no-
dig. In 2019 hebben ze 30 miljoen 
euro gevraagd. 
 
Voor de PVDA is energie een 
recht, geen handelswaar. Alle par-
tijen hebben er door de liberalise-
ring van de sector een handels-
artikel van gemaakt dat op de 
markten verhandeld wordt. U moet 
betekenisvolle maatregelen nemen 
om de mensen echt te helpen. 
 

01.44  Kris Verduyckt (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, mijnheer 

Warmoes, ik zou nog even van de gelegenheid gebruik willen maken 
om uw uiteenzetting aan te vullen. 
 
Het was vanmorgen immers inderdaad een heel interessante hoorzit-
ting, die enkele uren heeft geduurd en die over een thema ging dat hier 
denkelijk nog vaak aan bod zal komen. De boodschappen die wij van-
daag kregen, waren immers absoluut geen gunstige boodschappen. 
 
Mijnheer Warmoes, u hebt bijna alle cijfers genoemd. Het is echter wei-
nig correct van u dat u over het sociaal tarief iets anders vertelt dan 
wat vanmorgen werd meegegeven. 
 
U hebt het over een habbekrats. Dat is echt minachtend. Er werd deze 
morgen ook heel duidelijk op gewezen dat, indien er nog één iets nog 
gunstig nieuws te noemen was, ondanks het feit dat de hoge prijzen 
zich waarschijnlijk zullen doorzetten en een enorme impact op de bud-
getten van onze gezinnen zullen hebben, het sociaal tarief vandaag 
wel degelijk een bescherming is. Bij elektriciteit is 60 % vandaag het 
gemiddelde tarief ten opzichte van een gemiddeld gezinstarief. Bij gas 
is dat 25 %. Wij moeten eerlijk zijn: 25 % ten opzichte van wat een 
gezin betaalt, valt niet onder de prijsstijging. Dat is wel degelijk een 
ernstige bescherming te noemen. U doet dat hier af als een habbe-
krats. Dat is echt niet oké. 
 
Ik ben het persoonlijk wel met u eens dat er meer structurele maatre-
gelen zullen moeten komen. Wij zullen daar met zijn allen over moeten 
nadenken. 
 
Test Aankoop heeft vandaag het voorstel gedaan van 6 % btw op een 
basistarief. Volgens mijn info kan dat niet. Europa laat volgens mij niet 
toe om twee verschillende btw-tarieven te heffen op eenzelfde product. 
Dat zijn echter zaken die wij moeten bekijken. Wij staan immers aan 
het begin van een erg groot probleem. De energiecrisis is morgen niet 
voorbij. 
 
Mijnheer Warmoes, het had u gesierd, mocht u hier vandaag de CREG 
en alle andere instanties ook correct hebben geciteerd. 
 

01.44  Kris Verduyckt (Vooruit): 

M. Warmoes a cité presque tous 
les chiffres, mais il est peu correct 
de qualifier de manière méprisante 
le tarif social de "bouchée de pain", 
alors que, parmi toutes ces tristes 
nouvelles, cette protection est jus-
tement une lueur d'espoir. Dans le 
cas de l'électricité, 60 % constitue 
maintenant le tarif moyen par rap-
port au tarif appliqué à un ménage 
moyen; dans le cas du gaz, il s'agit 
de 25 %. Il faut faire preuve d'hon-
nêteté: 25 % par rapport à la fac-
ture d'un ménage ne relève pas de 
la hausse de prix. Il s'agit là d'une 
solide protection. Certes, j'estime 
également que des mesures plus 
structurelles sont nécessaires. 
Test Achats a proposé aujourd'hui 
6 % de TVA sur un tarif de base. 
D'après les informations dont je 
dispose, l'Europe n'autorise pas 
deux tarifs différents en matière de 
TVA sur un même produit. Toute-
fois, il convient de réfléchir à tous 
ces éléments. M. Warmoes se se-
rait grandi s'il avait cité aujourd'hui 
à tout le moins correctement la 
CREG et l'ensemble des autres or-
ganismes. 
 

01.45  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, mijn- 01.45  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): M. Verduyckt m'attribue des 
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heer Verduyckt, u legt mij woorden in de mond die ik niet heb uitgesp-
roken. Ik heb niet beweerd dat het sociaal tarief geen bescherming 
biedt. Ik heb er trouwens voor gepleit dat tarief permanent te maken. 
Daarmee ga ik volledig akkoord. 
 
Ik heb hier de slide voor mij en wil de cijfers dus gerust geven. Het 
sociaal tarief is 40 % lager dan de gemiddelde prijs op de commerciële 
markt. Voor gas gaat het over 25 % minder dan de gemiddelde prijs op 
de commerciële markt. De gemiddelde prijs op de commerciële markt 
is echter keihard de hoogte ingegaan. 
 
Wat ik heb aangegeven, is dat de 80 euro die de regering biedt ten 
opzichte van de 400 euro stijging die er al is, 20 % betekent. Dat be-
doel ik. Ik heb echter niet beweerd dat het sociaal tarief geen bescher-
ming is en ik heb zeker niet gepleit om het af te schaffen. Ik heb het 
ook niet belachelijk gemaakt. Het gaat echter ook wel omhoog. 
 
Ik heb aan de minister gevraagd of zij het tarief wil blokkeren, zodat het 
een nog betere bescherming wordt. Op de duur is het immers niet echt 
meer een bescherming, omdat het tarief zo erg is gestegen. 
 

propos que je n'ai pas tenus. Je n'ai 
pas affirmé que le tarif social n'of-
frait pas de protection et je plaide 
même pour le rendre permanent. 
Le tarif social est 40 % inférieur au 
prix moyen sur le marché commer-
cial; dans le cas du gaz, il s'agit de 
25 %. Toutefois, ce prix moyen a 
énormément augmenté. Je tenais 
à indiquer que les 80 euros offerts 
par le gouvernement ne représen-
tent que 20 % par rapport à l'aug-
mentation actuelle de 400 euros. 
J'ai demandé à la ministre si elle 
entendait bloquer le tarif social en 
vue d'assurer une protection ac-
crue. 
 

01.46 Minister Tinne Van der Straeten: Mevrouw de voorzitster, ik 

dank de leden voor de vragen over de beleidsnota en de programma-
wet, waarvan natuurlijk al een paar zaken in het kader van de beleids-
nota en van de begroting nader zijn uitgevoerd. 
 
Deze week werd door mij en collega's de forfaitaire korting onderte-
kend. Ook de ministeriële instructie ten aanzien van de OCMW's voor 
het fonds van 16 miljoen euro is ondertekend. We zijn in oktober naar 
hier gekomen met een begroting die een zeer groot pakket omvat, 
waarbij er een grote inspanning is geweest om een energiepakket sa-
men te stellen, op verschillende vlakken, op korte termijn, maar ook op 
structurele termijn met de energienorm. Tegen het einde van het jaar 
zullen daarvan al grote delen uitgevoerd zijn en vanaf 1 januari zullen 
er nog meer delen verder geïmplementeerd worden. De grootste ver-
eenvoudiging op de factuur zal vanaf 1 januari 2022 een feit zijn via de 
energienorm. Dat komt ook door de goede en de vlotte samenwerking 
in het Parlement. In de programmawet zitten immers grote onderdelen 
voor de energienorm. Begin volgend jaar volgen nog een aantal zaken 
via de wet diverse bepalingen rond energie. 
 
Door sommigen kan daar wat lacherig over gedaan worden. Mijnheer 
Wollants, u hebt gezegd dat ik mij er vanaf heb gemaakt betreffende 
de ondersteuning van het CRM. Het is bijzonder laatdunkend om op 
die manier te spreken over de grootste hervorming op de factuur. U 
hebt het wel degelijk zelf mee goedgekeurd. Het is gemakkelijk om op 
de tribune te staan en die uitspraken te doen en dan tegelijkertijd voor 
te stemmen. Dat is een typisch voorbeeld van de N-VA. Voor de ver-
kiezingen wordt het ene gezegd, na de verkiezingen het andere. Het 
ene moment wordt het ene gezegd, daarna wordt het andere gezegd. 
We moeten dringend afstappen van dat zigzagbeleid, onder andere in 
het energiebeleid. We hebben beslist om het ondersteuningsmecha-
nisme CRM van de factuur te halen. Vindt u dat misschien niet goed? 
Vindt u eigenlijk dat de investering die we doen in dit land in het kader 
van de bevoorradingszekerheid op de factuur moet worden gezet? Ook 
in het kader van de begroting heeft uw fractieleider gezegd dat we dat 
ondersteuningsmechanisme altijd nodig hebben. U hebt gezegd dat ik 
mij er snel vanaf heb gemaakt door het buiten de factuur te houden en 
het in de begroting te steken. Dan negeert u ook dat de degressiviteiten 
tot en met 31 december vanuit de begroting worden gefinancierd. Ik 

01.46  Tinne Van der Straeten, 

ministre: Cette semaine, nous 
avons signé la réduction forfaitaire 
et l'instruction ministérielle pour les 
CPAS concernant le fonds de 
16 millions d'euros. En octobre, 
nous avons présenté un budget 
mettant l'accent sur un paquet 
énergétique, tant pour le court 
terme que de façon structurelle, via 
la norme énergétique. De nom-
breux éléments auront été réalisés 
d'ici la fin de cette année et d'autres 
le seront partir du 1er janvier 2022. 
À compter de cette même date, 
nous observerons la plus impor-
tante simplification sur la facture 
énergétique, grâce à une collabo-
ration fructueuse au sein du Parle-
ment. La loi-programme contient 
des volets importants pour la 
norme énergétique et début 2022, 
un certain nombre d'éléments se-
ront encore intégrés dans la loi por-
tant des dispositions diverses en 
matière d'énergie. 
 
M. Wollants s'est exprimé de façon 
particulièrement dédaigneuse à 
propos du soutien du CRM, qui 
constitue pourtant la plus grande 
réforme sur le plan de la facture. Il 
a d'ailleurs participé à son appro-
bation. Ce genre d'ambivalence est 
typique de la N-VA. Nous avons 
décidé d'extraire le mécanisme de 
soutien CRM de la facture. 
N'adhère-t-il plus à cette mesure? 
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aanvaard niet dat hier alles op een hoopje wordt gegooid. De feiten 
doen ertoe. 
 
Er zijn keuzes gemaakt, er is gewerkt aan transparantie en er is ge-
werkt aan de verlichting van de factuur. Dat is een verdienste van deze 
regering. 
 
Wat CO2 betreft, wil ik in eerste instantie verwijzen naar wat mijn col-
lega, mevrouw Zakia Khattabi, daarover gezegd heeft. Natuurlijk zijn 
er verschillende ministers in de regeringen en die kunnen uiteraard ook 
afzonderlijk ondervraagd worden, maar ik heb vooral het gevoel dat het 
een poging is om ministers tegen elkaar op te zetten of een wig tussen 
hen drijven. Daar doe ik niet aan mee. 
 
U vraagt aan mij wat de bijdrage is vanuit mijn domein aan de 230 mil-
joen ton en heeft me laten verstaan dat ik een antwoord moet geven 
dat geen betrekking heeft op het ETS. Dan zal het antwoord daarop 
zijn dat onder andere de stimulans van de klimaatneutrale brandstoffen 
een bijdrage is die geleverd wordt vanuit het beleidsdomein Energie. 
Maar uiteraard is het hele energiebeleid erop gericht om te werken aan 
een koolstofneutraal energiesysteem, waarbij we de transitie naar 
100 % hernieuwbare energie in gang zetten en zullen versnellen, van-
daar dat deze regering beslissingen heeft genomen, die ook al in uit-
voering zijn voor de verhoging van de doelstelling wind op zee en de 
federale waterstofvisie. 
 
Dan kom ik onmiddellijk tot het antwoord op uw vragen in verband met 
de windmolens op zee en de timing daaromtrent. Ik heb even gekeken 
op de website van de FOD Economie, die inderdaad enige actualise-
ring behoeft wat de doelstelling betreft, want die is daarop niet aange-
past. Er staat ook zeer duidelijk dat de timing altijd afhankelijk is van 
de aansluiting en dus van de projecten Boucle du Hainaut en Ventilus, 
zoals ik ook gezegd heb in het kader van de bespreking van de be-
leidsnota. Het zijn projecten die voor een groot stuk in handen liggen 
van de Gewesten, maar ze gaan ervoor zorgen dat de aansluiting op 
zee mogelijk wordt. Dus als die timing opschuift, zal er een gevolg zijn 
voor de timing van de windmolens op zee. 
 
Voor de zaken die we zelf in de hand hebben, zijn we on track. De 
budgetten zijn klaargemaakt voor de geofysische voorstudies. U vroeg 
ook naar de timing van het KB inzake tender. De publieksconsultatie 
daarrond zal opgestart worden begin volgend jaar, in januari om pre-
cies te zijn, zodat de tender kan gelanceerd worden op het juiste mo-
ment om klaar te zijn. 
 
Dan hoop ik dat ook de Gewesten op een diligente manier zullen wer-
ken in het kader van dezelfde urgentie. Ik verwijs daarbij onder andere 
naar de uitspraken van de bevoegde Vlaamse minister over de vergun-
ning. In de commissie lichtte ik al toe dat ik mijn collega-ministers daar-
over in de werkgroep voor de gewestoverschrijdende projecten heb 
aangeschreven om elkaar hier beter in te vinden. Dat was onder an-
dere op vraag van onze collega van de PS, de heer Prévot. 
 
Monsieur Prévot m'interroge souvent sur l'avancement du projet de la 
boucle du Hainaut. Aan hem heb ik datzelfde ook toegelicht. Ik meen 
begrepen te hebben dat ook hij positief was over een overlegorgaan 
waar verschillende entiteiten elkaar vinden om te overleggen over deze 
projecten, zodat de beste aanpak kan worden gevonden.  
 
Wat de kostprijs daarvan betreft, verwijs ik naar wat ik gezegd heb in 

Il affirme que j'ai rapidement éva-
cué le problème en évitant une in-
cidence sur la facture et en 
intégrant cet élément dans le bud-
get. De la sorte, il passe d'emblée 
outre le fait que les dégressivités 
seront financées par le budget jus-
qu'au 31 décembre inclus. 
 
Des options ont été choisies et des 
efforts ont été fournis en vue 
d'améliorer la transparence et d'al-
léger la facture. C'est le mérite de 
ce gouvernement. 
 
En ce qui concerne le CO2, le do-
maine de l'Énergie contribue aux 
230 millions de tonnes en stimulant 
notamment l'utilisation de carbu-
rants neutres sur le plan clima-
tique. L'ensemble de la politique 
énergétique vise évidemment à 
mettre en place un système neutre 
en carbone. Nous amorçons la 
transition vers une énergie 100 % 
neutre sur le plan climatique et ac-
célérons le processus. 
 
En ce qui concerne l'énergie éo-
lienne en mer, l'objectif mentionné 
sur le site du SPF Économie doit 
être actualisé. Le calendrier dépen-
dra du raccordement des projets 
Boucle du Hainaut et Ventilus, qui 
se trouvent en grande partie entre 
les mains des Régions. Pour les 
projets dont nous assurons nous-
mêmes la gestion, nous sommes 
dans les temps. Les budgets desti-
nés aux études géophysiques pré-
liminaires sont prêts. La consul-
tation publique pour l'appel d'offres 
sera lancée au début de l'année 
prochaine. 
 
J'espère que les Régions agiront 
avec la même diligence. J'ai inter-
rogé par écrit mes collègues mi-
nistres au sein du groupe de travail 
chargé des projets interrégionaux, 
au sujet des permis. Pour le projet 
de la Boucle du Hainaut, un organe 
de concertation est aussi le meil-
leur moyen de trouver un consen-
sus sur l'approche à adopter. 
 
Le bureau 3E a réalisé une étude 
sur le coût actualisé de l'énergie 
(levelized cost of energy - LCOE) 
et sur l'effet de la densité sur le 
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de commissie. Er was hierover een vraag van de heer Ravyts. Die stu-
die is inderdaad besteld en uitgevoerd door 3E wat de LCOE betreft en 
het effect van de densiteit op de LCOE in de Prinses Elisabethzone. 
Toen heb ik gezegd dat wanneer alle andere parameters gelijk blijven 
en de densiteit in de parken verhoogd wordt tot het maximum, de 
LCOE volgens de studie met minder dan 5 % stijgt. Die informatie werd 
ook aan alle collega's in de regering bezorgd, omdat het doel van de 
studie was om een vergelijking te maken tussen de verschillende sce-
nario's en te kijken welke goedkoper of duurder waren vergeleken met 
het referentiescenario.  
 
Over de rol en de positie van de CREG hebben we ook met elkaar 
gesproken in de commissie. Daar heb ik toen toegelicht dat de CREG 
inderdaad betrokken was via de taskforce, maar ook dat de werkzaam-
heden daarover worden verder gezet.  
 
In elk geval denk ik dat de heer Ravyts hier het meest correct was. Hij 
heeft verwezen naar mijn uitspraken dat het kan zonder subsidie. Daar 
blijf ik vandaag inderdaad bij. Het is mogelijk zonder subsidie. Het klopt 
ook dat er verwachtingen gecreëerd zijn, maar ik zal u ook zeggen op 
basis waarvan. Het gaat met name om de LCOE-studie die we hebben 
uitgevoerd. Ten tweede kijken we ook naar de dalingen die er effectief 
zijn in de technologie, die ook hun weerslag hebben waardoor de sub-
sidiemechanismes naar beneden gaan en we zouden kunnen werken 
zonder subsidie onder de vorm van een zero bid ofwel een contract for 
difference.  
 
Mijnheer Wollants, het klopt dat de verwachtingen gecreëerd zijn. Ik 
sta achter die uitspraak en eigenlijk ook achter de interpretatie die u 
eraan koppelt. Het is niet alleen een verwachting. Samen met de mi-
nister van Noordzee, met wie ik op één lijn zit, richt ik mij ook tot de 
sector zelf. Wij zien dat de kosten van die technologie dalen en wij 
zullen erop toezien dat die kostendalingen in het subsidiemechanisme 
doorgevoerd worden. Naast een verwachting kunt u erop rekenen dat 
wij vanuit de overheid die duw zullen blijven geven aan de sector, zodat 
wij een meerwaarde creëren voor ons land en onze samenleving, voor 
onze burgers. 
 
Wij willen met goedkope groene elektriciteit toegang hebben tot goed-
kope energie. Zon- en windenergie zijn de enige technologieën waar-
van de kosten effectief dalen. Tegelijk creëren wij een industrie die een 
meerwaarde levert aan onze samenleving. De industrie van offshore 
wind, dus wind op zee, heeft ondertussen in ons land een hele waar-
deketen gecreëerd, die overigens ook geëxporteerd wordt. 
 
Het West-Vlaams bedrijf GEOxyz is bijvoorbeeld opgestart naar aan-
leiding van de eerste offshore zone in de Noordzee. Dat bedrijf zet nu 
zijn expertise in het buitenland in. Dat is een prachtig verhaal. De zaak-
voerder van GEOxyz, wiens vader landmeter was, zei dat hij op zee wil 
doen wat zijn vader op land deed. Daarrond is een heel bedrijf ge-
groeid. Ondertussen werken er veel mensen voor, hetzij op payroll, 
hetzij in onderaanneming. Die expertise wordt nu ook in andere landen 
ingezet. Dat is wat de investering in de eerste zone ons heeft opgele-
verd als land. 
 
In de tweede zone zetten wij dat nu verder, maar met een upside voor 
de consument. Mijn voorkeur – maar de publieksconsultatie zal daar 
verder op ingaan – gaat uit naar een zero bid, zodat ook de opbreng-
sten kunnen terugvloeien. Het grootste deel van dat werk zal volgend 
jaar uitgevoerd worden, dus op geregelde tijdstippen zullen we daarop 

LCOE dans la zone Princesse 
Elisabeth. Dans le cas de figure où 
tous les paramètres demeurent in-
changés et que la densité dans les 
parcs est augmentée au maximum, 
le LCOE augmente de moins de 
5 %. L'objectif de l'étude était de 
pouvoir comparer les différents 
scénarios et leurs coûts. 
 
La CREG intervient par le biais de 
la task force, et les travaux se pour-
suivent. Je maintiens que l'on peut 
se passer de subventions. Il est 
vrai qu'on a créé des attentes, 
s'agissant notamment de l'étude 
LCOE. À mesure que le coût de la 
technologie baissera, les méca-
nismes de subvention diminueront. 
Nous pourrions opter pour un zero 
bid ou un contract for difference. 
 
De concert avec le ministre de la 
Mer du Nord, je m'adresse au sec-
teur. Ce dernier peut compter sur le 
fait que les autorités continueront à 
le soutenir. De l'électricité verte 
bon marché nous permettra d'avoir 
accès à de l'énergie bon marché. 
L'énergie solaire et l'énergie éo-
lienne sont les seules technologies 
dont les coûts diminuent. Nous 
créons ainsi une industrie qui ap-
porte une valeur ajoutée à la so-
ciété. L'entreprise GEOxyz a été 
créée en même temps que la pre-
mière zone offshore en mer du 
Nord et exploite à présent son ex-
pertise à l'étranger. 
 
Nous continuerons sur cette voie 
dans la deuxième zone mais avec 
un upside pour le consommateur. 
Ma préférence va à un zero bid afin 
que les recettes puissent être récu-
pérées. 
 
En ce qui concerne le prix du gaz, 
la réalité nous rattrape. La baisse 
des prix sera moins sensible que 
prévu. Les comptes trimestriels de-
meurent plus élevés qu'espéré. Je 
m'inquiète de cette situation. Eu 
égard au rapport de l'ACER, à la 
boîte à outils de la Commission eu-
ropéenne et au bouquet énergé-
tique, il est clair qu'en ce qui 
concerne le gaz nous devons pren-
dre en considération les possibili-
tés de stockage, les réserves, le 
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kunnen terugkomen. 
 
Mijnheer Ravyts, u had het over de gasprijs. Inderdaad, ondertussen 
haalt de realiteit ons in. We spraken hier in september al voor de eerste 
keer over de hoge energieprijzen, voor de begroting. We hebben toen 
ook steeds verwezen naar de mondiale context, die er nog steeds is. 
Toen kregen we van de CREG de informatie dat de vooruitzichten wa-
ren dat de prijzen zouden dalen. De prijzen zullen wel dalen, maar niet 
tot het niveau van daarvoor. De kwartaalnoteringen zijn toch hoger dan 
verwacht. Ik denk dat u daarnaar verwees. Ik maak mij daarover inder-
daad ook zorgen. 
 
Mijnheer Verduyckt zei dat de hoorzitting vanmorgen interessant was. 
Ik heb vorige keer naar aanleiding van het wetsontwerp over de hoge 
prijzen ook verwezen naar het rapport van ESER, dat ook heel interes-
sant is. Wij zullen dit voortdurend moeten blijven opvolgen en ons be-
leid moeten bijsturen. 
 
Als men kijkt naar het energiepakket, naar de toolbox van de Europese 
Commissie, naar het ESER-rapport ter zake, zal het noodzakelijk zijn 
om voor gas te blijven kijken naar de opslagmogelijkheden, de reser-
ves en het niveau van vulling. Het is ook heel belangrijk om te bekijken 
welke prijsmechanismes daar tegenover staan. 
 
Ik ben vorige week naar de commissie gekomen met een wetsontwerp 
om voor onze eigen gasopslag in Loenhout een nieuw mechanisme 
van prijszetting te hanteren. Ik betreur het dat de teksten buiten mijn 
wil om niet op tijd konden worden verdeeld, maar ik betreur het ook dat 
wij op dat moment geen discussie ten gronde hebben kunnen voeren 
en dat er geen vragen over dat ontwerp werden gesteld. Ik heb er alle 
begrip voor dat er niet kon worden gestemd omdat de teksten niet op 
tijd konden worden doorgestuurd, maar we werken hier zelf aan een 
verbetering. Wij willen een incentive creëren om ervoor te zorgen dat 
de reserves gevuld zijn. 
 
Ik wil aan het Parlement vragen om die werkzaamheden snel voort te 
zetten. Dit is geen wonderoplossing of geen globale oplossing, maar 
het is wel iets waarnaar we moeten kijken op Belgisch en Europees 
vlak. Als men dan als minister met een wetsontwerp naar het Parle-
ment komt op een moment dat de prijzen door het dak gaan, dan vind 
ik het een beetje zuur om vast te stellen dat er geen vragen komen, 
collega's. 
 
Dat is ook wat hier gezegd werd over het sociaal tarief. Mijnheer War-
moes, dat moet niet worden afgedaan als een habbekrats. Eén op de 
vijf mensen leeft momenteel in energiearmoede. We beschermen een 
grote groep. Daar staat een grote budgettaire inspanning van deze re-
gering tegenover. Daar moet niet badinerend over gedaan worden. 
 
Tijdens de eerste begrotingsbespreking die we hebben gehad in het 
kader van de beleidsverklaring van de eerste minister is hier gesproken 
over het feit dat werkende mensen daarop te weinig beroep op kunnen 
doen. Ik herhaal wat ik toen en ook in de commissie heb gezegd. Het 
is een globale aanpak. Er zijn ook ten overvloede maatregelen geno-
men binnen de begroting, binnen en buiten het departement Energie, 
die ten goede komen aan mensen die werken. Binnen de uitbreiding 
van de doelgroep zitten mensen die werken. Voor mensen die daar 
geen aanspraak kunnen op maken, zitten in de begroting echter ook 
maatregelen die de koopkracht verhogen. Het is altijd nuttig om naar 
het geheel te kijken. 

niveau de remplissage et les méca-
nismes de prix qui y sont liés. 
 
Je regrette que nous ne soyons 
pas parvenus, la semaine dernière, 
à mener un débat sur mon projet de 
loi relatif à un nouveau mécanisme 
de fixation des prix pour le stock-
age du gaz à Loenhout. Nous vou-
lons créer un incitant pour veiller à 
ce que les réserves soient rem-
plies. Je souhaite poursuivre rapi-
dement les travaux sur ce point. S'il 
ne s'agit évidemment pas d'une so-
lution miracle, la question mérite 
d'être examinée. J'ai un peu de mal 
à l'idée qu'aucune question n'est 
posée à ce sujet au Parlement. 
 
Je déplore le ton badin adopté à 
l'égard du tarif social. Une per-
sonne sur cinq dans notre pays vit 
dans la précarité énergétique, ce 
qui constitue un groupe important. 
Le gouvernement fournit un impor-
tant effort budgétaire à cet égard. 
En outre, de nombreuses mesures 
ont été prises en faveur des per-
sonnes qui travaillent. L'extension 
du groupe cible inclut également 
des travailleurs. Le budget com-
prend également des mesures en 
faveur du pouvoir d'achat pour les 
personnes qui ne peuvent pas pré-
tendre au tarif social. 
 
De nombreuses choses ont déjà 
été accomplies mais il faut en faire 
davantage. Je m'engage en tant 
que ministre à mener à bien l'en-
semble de ces accomplissements. 
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Mevrouw de voorzitster, er is veel gebeurd op korte tijd, maar er moet 
misschien nog meer gebeuren in de toekomst. U kunt allen rekenen op 
mijn engagement en voluntarisme als minister om dat tot een goed 
einde te brengen.  
 

01.47  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, een aantal opmer-

kingen.  
 
Ten eerste, heb ik u vragen gesteld over het traject van de kernuitstap 
en de beslissingen die daarin zouden worden genomen alsmede over 
de uitspraken van de premier. U hebt daar niet op geantwoord. Ik weet 
ook waarom. Als minister hier poneren dat de premier het bij het foute 
eind had, is natuurlijk altijd moeilijk. 
 
Ten tweede, over de kosten van het CRM-systeem hebben wij in de 
resolutie, die wij samen hebben gemaakt, gesteld dat die niet op de 
factuur mochten staan. Het was een van de eisen om het niet op de 
factuur te zetten. We hebben beiden gezegd dat we de regering zo ver 
moeten brengen dat ze voorstellen doet over hoe het moet worden ge-
financierd. Kamerlid Van der Straeten vond dat belangrijk, maar minis-
ter Van der Straeten zegt dat dit voor na ons is. Dat is voor 2025 en 
voor een andere regering. We gaan dat dus niet doen. Dat is het ver-
schil. U kunt mij van alles proberen aan te praten, mevrouw Van der 
Straeten, maar laten we eerlijk zijn, toen zei u iets anders. Uw stand-
punt toen was veel logischer dan dat het in de grote pot van de begro-
ting moet verdwijnen en iemand anders het moet oplossen.  
 
Ten derde, inzake offshore hebben u en collega Ravyts verwezen naar 
de LCOE-studie van studiebureau 3E. 
 
Minister Van Quickenborne heeft gezegd dat er problemen zijn met die 
studie. De CREG heeft ook gezegd dat er problemen zijn met die studie 
en de inschattingen die daarin zijn gemaakt zijn niet correct. Als u nu 
verwijst naar de studie om te stellen dat het allemaal wel meevalt, maar 
minister Van Quickenborne is van oordeel dat daar een probleem mee 
is, zou ik dat toch nog eens bekijken. Anders rijdt u zich vast. U kunt 
nog altijd verwijzen naar die studie, maar als onze regulator zegt dat 
ze niet correct is, zou ik daar toch mee opletten. We moeten dan eerder 
gaan kijken wat we daarmee gaan aanvatten. 
 
Mevrouw de minister, we komen dus geen stap verder. U blijft in uw 
gelijk hangen. Het wetsontwerp dat u heeft ingediend, wordt ook geen 
wandeling in het park, want ik heb ondertussen begrepen dat daar ook 
wat bevoegdheidsoverschrijdende problemen mee zijn. We zullen dat 
moeten bekijken. U bent daar trouwens ook van op de hoogte gesteld. 
Het is jammer dat u dat hier niet heeft aangehaald. 
 

01.47  Bert Wollants (N-VA): La 

ministre n'a pas répondu à ma 
question concernant la décision re-
lative à la sortie du nucléaire. Il est 
dès lors difficile de devoir affirmer 
en tant que ministre que le premier 
ministre s'est trompé. 
 
La résolution que nous avons éla-
borée ensemble demandait que les 
coûts du CRM ne soient pas réper-
cutés sur les factures. Le gouver-
nement devait faire des propo-
sitions en matière de financement. 
Alors que la députée Van der 
Straeten estimait que cet aspect 
était important, la ministre Van der 
Straeten affirme que ce point devra 
être débattu en 2025, c'est-à-dire 
par le prochain gouvernement. 
 
En ce qui concerne l'énergie pro-
duite en mer, M. Van Quicken-
borne a déclaré que les esti-
mations contenues dans l'étude 
LCOE de 3E n'étaient pas cor-
rectes. La ministre Van der Strae-
ten se réfère à cette étude pour 
affirmer que tout ira bien. Je lui 
conseille tout de même de revoir sa 
copie. 
 
Nous n'avançons pas d'un milli-
mètre étant donné que la ministre 
estime toujours qu'elle a raison. 
Par ailleurs, le projet de loi qui a été 
déposé comporte de nombreux dé-
passements de compétences. 
 

01.48 Minister Tinne Van der Straeten: Ik heb over mijn wetsontwerp 

gesproken in het kader van de gasopslag in Loenhout. Ik verneem 
graag welke elementen daarvan een gewestelijke bevoegdheid zou-
den zijn, mijnheer Wollants. 
 
Ten tweede, u hebt ook in de commissie melding gemaakt van de te-
genstelling Kamerlid Van der Straeten versus minister Van der Strae-
ten. Dat ontgaat mij echter totaal. Kamerlid Van der Straeten heeft 
samen met Kamerlid Wollants een resolutie opgesteld die ervoor ge-
zorgd heeft dat de Europese Commissie het dossier voor het CRM vol-
ledig heeft verklaard. Dat gebeurde omdat die resolutie, die gesteund 
werd door vele fracties hier in de Kamer, een keuze heeft gemaakt voor 

01.48  Tinne Van der Straeten, 

ministre: En quoi le stockage de 
gaz de Loenhout est-il une compé-
tence régionale? 
 
M. Wollants fait croire qu'il existe 
une différence entre la députée 
Van der Straeten et la ministre Van 
der Straeten. Je ne vois pas où il 
veut en venir. Nous avons élaboré 
ensemble une résolution qui a fait 
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een financieringssysteem. Dat bestond er toen nog uit dat we een ODV 
zouden invoeren op de factuur, waar compensaties in zouden zitten 
voor gezinnen en bedrijven, om een prijsstijging te vermijden. 
 
Met andere woorden, we hadden toen in gedachten dat dit iets zou 
worden zoals de bijdrage voor de offshore, een bijdrage die op de fac-
tuur komt in de vorm van een toeslag die sommigen wel moeten beta-
len en anderen niet. In het kader van de offshore bijdrage heeft de 
Europese Commissie echter gezegd dat dit niet aangemeld werd en er 
dus grote problemen mee waren. Als dat niet hersteld werd, zou er een 
ingebrekestelling volgen en zou alles wat onterecht niet betaald was 
alsnog betaald moeten worden, omdat het aangemerkt zou worden als 
illegale staatssteun. Dat is de reden waarom mijn collega Vincent Van 
Peteghem en ik de energiefactuur voor zowel elektriciteit als gas onder 
de loep hebben genomen en de bijdrage hebben omgevormd tot een 
accijns.  
 
In het kader van de accijnzen zijn er uiteraard ook vrijstellingen, voor 
gezinnen en voor bedrijven. We hebben het CRM daarbij onderge-
bracht, omdat we af wilden van die koterijen en omdat we wilden wer-
ken aan transparantie, eenvoud en een structurele maatregel. 
 
Het klopt dat zulks betekent dat er een andere financiering is, maar dat 
haalt op geen enkele manier onderuit wat er in de resolutie staat, na-
melijk dat je, als je beleid voert, dat niet een op een moet wegmoffelen 
op de factuur.  
 
Dat betekent ook dat de middelen van elders moeten komen. Dat klopt, 
maar we moeten niet doen alsof dat vandaag nog niet het geval is. De 
degressiviteiten worden immers tot en met 31 december ook al van 
daaruit gefinancierd. De methodiek bestaat dus al. Er moet dus naar 
het geheel worden gekeken. Het zal ook zorgen voor een vereenvou-
diging van de factuur. 
 
Ik wil hier nog een derde puntje aan toevoegen. De Kamerleden Van 
der Straeten en Wollants hebben samen in diezelfde resolutie een aan-
tal elementen opgenomen wat het design van het CRM betreft, die na-
dien zijn overgenomen in een aantal KB's en in de CRM-wet en die 
inherent ook hebben gezorgd voor een verlaging van de kostprijs van 
het CRM.  
 
We hebben daar samen aan gewerkt, mijnheer Wollants. Het zal zeker 
voorvallen dat ik als minister af en toe anders zal handelen dan ik als 
kamerlid heb gezegd, maar dat geldt niet in dit dossier. Wat wel klopt, 
is dat we de piste van de accijns hebben genomen en niet de pistes 
die in ons hoofd zaten toen we de resolutie hebben geschreven. Dat is 
maar normaal ook, wanneer je aan iets begint te werken en iets per-
formant kunt uitwerken wat wel hetzelfde doel bereikt. Daar is niks ver-
keerd mee, integendeel, dat is goed gewerkt. 
 

en sorte que la Commission euro-
péenne a déclaré que le dossier 
CRM était complet, cette résolution 
prévoyant un choix quant au sys-
tème de financement. Ce choix im-
pliquait que nous instaurions une 
obligation de service public sur la 
facture. Afin d'éviter une hausse 
des prix, des compensations se-
raient prévues pour les ménages et 
les entreprises. Nous songions, à 
l'époque, à un mécanisme tel que 
la contribution pour l'énergie éo-
lienne offshore: une surcharge sur 
la facture, que certains doivent 
payer et d'autres pas. 
 
Pour cette contribution offshore, la 
Commission européenne nous a 
menacés d'une mise en demeure, 
au motif que la mesure ne lui avait 
pas été notifiée. Le cas échéant, 
les contributions non payées se-
raient considérées comme des 
aides d'État illégales. C'est pour-
quoi le ministre des Finances et 
moi-même avons examiné les fac-
tures énergétiques et transformé la 
contribution en accise. Dans le 
cadre des accises, il existe aussi 
des exemptions pour les ménages 
et les entreprises. Nous y avons 
également intégré le CRM, car 
nous voulons justement supprimer 
le patchwork sur la facture et abou-
tir à des mesures transparentes et 
structurelles.  
 
Le mode de financement a en effet 
changé mais cela ne modifie en 
rien ce qui est stipulé dans la réso-
lution. Les moyens doivent bien ve-
nir de quelque part mais le coût 
n'est pas dissimulé dans la facture. 
Actuellement, la dégressivité est 
déjà financée de cette manière. 
Cette méthodologie existe donc 
déjà. 
 
La députée Van der Straeten avait 
également, avec le député Wol-
lants, intégré dans la résolution des 
dispositions relatives au design 
CRM. Ces éléments se sont en-
suite retrouvés dans les arrêtés 
royaux et la loi CRM et ont égale-
ment eu pour effet de réduire le 
coût du CRM. 
 
En tant que ministre, je devrai de 
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temps à autre faire autre chose que 
si j'étais députée, mais pas dans ce 
dossier. 
 

01.49  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, voor alle duidelijk-

heid, die twee Kamerleden hebben, net als een heleboel andere, goed 
werk geleverd. Ze hadden echter ook nog iets anders voor ogen, na-
melijk dat het niet opgaat om te zeggen dat de kosten buiten de factuur 
gehouden moeten worden zonder voor een financieringstraject te zor-
gen. Er werden voorbeelden naar voren geschoven zoals de eeuwige 
sluitpost fraudebestrijding en er moest gezocht worden naar kostenbe-
sparende maatregelen, bovenop datgene wat dat blijkbaar briljante 
groepje Kamerleden al had uitgewerkt.  
 
Alleen moet ik vaststellen, mevrouw de minister, dat dit deel van de 
resolutie niet is uitgevoerd. Niet alleen was u elf maanden te laat om 
het uit te voeren, u hebt gewoon gezegd dat u dat niet meer ging doen. 
U wist dat een deel in de begroting terechtkwam en u ging geen voor-
stellen meer doen voor de financiering daarvan. Dat laatste was noch-
tans wel het idee van die hele groep Kamerleden die aan de resolutie 
heeft meegeschreven.  
 
Ik begrijp dat. Als je er binnen de regering niet uit raakt en vaststelt dat 
het pas moet worden betaald in 2025, na de volgende verkiezingen 
dus, dan is de gemakkelijkste oplossing om te beslissen het niet meer 
te doen. Als u mij dus vraagt of ik vandaag nog achter die resolutie sta, 
is mijn antwoord dat ik dat nog steeds voor 100 % doe. Alleen zijn be-
paalde gedeeltes ervan niet uitgevoerd, terwijl ik meende dat het bij-
zonder goede ideeën waren. Ze werden door iedereen hier heel fel 
verdedigd, met uitzondering van de twee fracties die zich hebben ont-
houden omdat ze sommige punten steunden en andere niet.  
 
We hebben die resolutie dus met z'n allen heel fel verdedigd, punt voor 
punt. Toen de heer Verduyckt daar zaken in heeft laten opnemen over 
de competitiviteit, om ervoor te zorgen dat er niet te veel machtscon-
centratie zou komen, hebben wij geoordeeld dat dit verdedigbaar was. 
Wij vonden dat er qua financiering stappen moesten worden gezet en 
dat we dit sluitend moesten maken, zodat de regering die kost niet zou 
kunnen doorschuiven naar een volgende regering. Dat was voor ons 
ook belangrijk. Alleen moet ik achteraf vaststellen dat de partijen die in 
de regering terechtgekomen zijn de punten willen gaan uitvoeren die 
zij belangrijk vinden en niet de punten waar ze het moeilijk mee heb-
ben.  
 
Dat is het probleem. U hebt eigenlijk al met zoveel woorden gezegd 
dat dit op het moment van betaling in de begrotingsopmaak zal moeten 
worden verwerkt. Dat verwijt ik u.  
 

01.49  Bert Wollants (N-VA): Les 

membres de la Chambre qui ont 
élaboré la résolution à l'époque ont 
non seulement prévu qu'il conve-
nait d'exclure les coûts de la fac-
ture, mais ils ont également 
proposé une série de modes de fi-
nancement alternatifs et sont con-
venus de chercher des mesures 
d'économie. Cette partie de la ré-
solution n'a toutefois pas été mise 
en œuvre. La ministre savait 
qu'une partie se retrouverait dans 
le budget, mais elle a omis de faire 
d'autres propositions de finance-
ment. Le gouvernement ne peut 
conclure d'accord à ce sujet et 
constate que de toute façon, cela 
ne doit être payé qu'en 2025. La 
solution la plus facile est donc de 
s'abstenir. 
 
Je soutiens aujourd'hui encore le 
contenu de la résolution, mais je 
déplore que certaines parties de 
cette résolution n'aient pas été 
mises en œuvre. À l'époque, nous 
avions défendu avec conviction 
l'ensemble des points de cette ré-
solution, mais le gouvernement 
n'exécute aujourd'hui que les 
points qu'il souhaite exécuter. 
 
Par conséquent, le coût ne pourra 
être inscrit au budget qu'au mo-
ment du paiement. 
 

01.50 Minister Tinne Van der Straeten: Mevrouw de voorzitster, het 

is of, of. We verwerpen dat het in de begroting komt, dan komt het dus 
op de factuur. Dont acte. 

01.50  Tinne Van der Straeten, 

ministre: C'est l'un ou l'autre. Si le 
coût ne peut pas être inscrit au 
budget, il sera répercuté sur la fac-
ture. Cessez de jouer les vierges 
effarouchées! 
 

01.51  Hugues Bayet (PS): Madame la présidente, il me semble vous 

avoir entendu dire que le temps de parole était de deux minutes par 
intervenant et qu'on ne pouvait pas intervenir deux fois sur le même 
sujet. Ici, on a une question, une réponse, une contre-question, une 

01.51  Hugues Bayet (PS): Ik 

dacht dat de spreektijd twee minu-
ten bedroeg, dat men niet twee 
keer dezelfde vraag mocht stellen 
en dat men het bij één vraag, één 
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contre-réponse, une contre-contre-question et une contre-contre-ré-
ponse. C'est le débat sur le budget et nous avons déjà eu la discussion 
générale ce matin; je n'ai pourtant encore entendu aucun chiffre. 
 
Allons-nous continuer ainsi longtemps? Je sais qu'au Parlement, on 
peut dire tout ce qu'on veut mais, à un moment donné, il faut tout de 
même rester raisonnable, me semble-t-il. 
 

antwoord moest houden. Het is 
goed om in het Parlement te kun-
nen zeggen wat men wil, maar er 
zijn afspraken waar men zich aan 
moet houden. 
 

01.52  Christian Leysen (Open Vld): De commissie voor Energie is 

altijd beschikbaar om bepaalde debatten voort te zetten. Ik zal dit agen-
deren.  
 

01.52  Christian Leysen (Open 

Vld): Le débat peut se poursuivre 
en commission de l'Énergie. Je 
vais mettre ce point à l'ordre du 
jour. 
 

De voorzitster: Mijnheer Wollants, voor de laatste keer, één minuut.  
 

01.53  Bert Wollants (N-VA): Ik vraag ook niet dat de minister daar 

opnieuw op antwoordt. Mevrouw de minister, u maakt een valse tegen-
stelling. Het is niet omdat het niet op de factuur komt, dat er vervolgens 
niet moet gezegd worden op welke manier het binnen de begroting 
wordt opgelost. Dat wil zeggen dat het toen de bedoeling was dat er 
besparingen kwamen voor dat bedrag, er nieuwe inkomsten werden 
gezocht voor dat bedrag, enzovoort. Die stap zet u niet. U wilt hier nu 
laten uitschijnen dat ik het op de factuur wil, omdat ik wil weten hoe dit 
wordt gefinancierd binnen de begroting. Dat is niet correct. Dat is niet 
waar, en dat weet u ook.  
 

01.53  Bert Wollants (N-VA): C'est 

une fausse contradiction. Si le coût 
n'apparaît pas sur la facture, il faut 
préciser comment il sera pris en 
compte dans le budget. On peut 
chercher à réaliser des économies 
ou de nouveaux revenus pour ga-
rantir le financement, mais cela n'a 
pas été fait. Je demande simple-
ment comment la ministre va finan-
cer cela dans le cadre du budget. 
 

01.54  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, u hebt 

eigenlijk vrij weinig gezegd over de prijzen. Soms heb ik de indruk dat 
u meer wakker ligt van de prestaties van de Belgische bedrijven in het 
buitenland dan van de prijzen waarmee de gezinnen geconfronteerd 
worden. 
 
Op een moment in uw betoog zei u dat u zich aansloot bij de heer 
Warmoes, maar ik denk dat u de heer Verduyckt bedoelde, want het 
ging over de habbekrats. 
 
U zegt dat de regering een grote budgettaire inspanning levert. Ik heb 
het even nagekeken, mogelijk vergeet ik nog iets. Voor de uitbreiding 
van het sociaal tarief tot 1 april 2022 is er 208 miljoen euro voorzien, 
voor de energienorm 116 miljoen euro, als ik mij beperk tot het budget 
van 2022, zoals dat nu ter bespreking voorligt, en er is ook 16 miljoen 
euro plus 3,4 indexering voor het Gas- en Elektriciteitsfonds. Sta me 
toe om dat op te tellen en te vergelijken met bijvoorbeeld de 2,7 miljard 
euro die in Nederland is uitgetrokken. Nederland heeft niet zo'n onzin-
nige staatsstructuur met vier energieministers en een verdeling van be-
voegdheden, dus de inspanningen van de Gewesten moet ik er 
eventueel bij tellen. Voor de duidelijkheid wil ik trouwens meedelen dat 
wij al uw maatregelen gesteund hebben, zoals de energienorm, de uit-
breiding van het sociaal tarief en bijkomende steun voor het Gas- en 
Elektriciteitsfonds. Alle kleine stappen steunen wij en dus hebben wij 
bij al die maatregelen voorgestemd. Het woordgebruik habbekrats heb 
ik ook verduidelijkt ten aanzien van de heer Verduyckt. 
 
Wat ik met mijn optelsom bedoel, is dat dit ten opzichte van het pro-
bleem waarmee de gezinnen, en trouwens ook kmo's en zelfs grote 
bedrijven geconfronteerd worden, veel te weinig is. De regering moet 
veel meer kunnen doen. Enkele maanden geleden hebben wij zelf al 

01.54  Thierry Warmoes (PVDA-

PTB): La ministre évoque à peine 
les prix auxquels les ménages sont 
actuellement confrontés. 
 
Elle affirme qu'elle fournit un effort 
budgétaire important. Eh bien, pour 
la prolongation du tarif social jus-
qu'au 1er avril 2022, il s'agit de 208 
millions d'euros, pour la norme 
énergétique, 116 millions d'euros 
sont dégagés, auxquels viennent 
s'ajouter 16 milllions d'euros pour 
l'indexation du Fonds Gaz et Élec-
tricité. Si l'on additionne ces mon-
tants, on arrive à trois fois rien par 
rapport aux 2,7 milliards d'euros 
que les Pays-Bas dégagent à cet 
effet. 
 
Nous avons appuyé tous les petits 
pas que le gouvernement a faits 
dans la bonne direction mais à la 
lueur des problèmes auxquels les 
ménages et les sociétés sont con-
frontés, c'est tout bonnement 
beaucoup trop peu. Les recettes 
TVA supplémentaires rapportées 
par les prix énergétiques élevés 
ont déjà rapporté 580 millions d'eu-
ros supplémentaires à l'État. Ce 
dernier est donc gagnant alors que 
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berekend dat de extra btw-inkomsten voor de Staat door de hoge ener-
gieprijzen, waarbij u de btw op 21 % behoudt, toen al 580 miljoen euro 
opleverden. De Staat verdient er dus aan, ook al hebt u gezegd dat het 
niet de bedoeling was dat de Staat eraan verdient en dat het geld terug 
naar de mensen moet vloeien. Als u dat echt wil verwezenlijken, dan 
moet u een grotere, een veel ambitieuzere inspanning doen. 
 

la ministre a affirmé que les re-
cettes supplémentaires devraient 
retourner aux consommateurs. Si 
le gouvernement veut vraiment ré-
aliser quelque chose, il devra four-
nir des efforts beaucoup plus 
importants.  
 

La présidente: Ceci clôture la discussion relative aux compétences de Mme Van der Straeten. Nous pou-
vons entamer le débat avec M. Dermine. 
 

01.55  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, de kern is af-

gelopen. Kan even verduidelijkt worden in welke volgorde de thema's 
besproken zullen worden? 
 

 

De voorzitster: Eerst is de heer Dermine aan de beurt, dan mevrouw Schlitz. 
 

01.56  Sander Loones (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik houd 

eraan u te ondervragen om twee redenen. 
 
De eerste reden is dat er veel te weinig gedebatteerd wordt over uw 
bevoegdheden in de plenaire vergadering. In de commissie gebeurt 
dat wel. U nam daar trouw het woord om te debriefen. Toch gaat het 
hier om een zeer groot deel van de begroting. U hebt zelf de optelsom 
gemaakt op basis van een aantal expertenanalyses. Het gaat om on-
geveer 14 miljard euro in deze legislatuur. De tweede reden is per-
soonlijk. Ik vind ik u een boeiend politicus. U brengt ambiance, u bent 
een nieuwe ster aan het firmament, een ster die ook al stevig blinkt, 
hier in de Kamer, maar ook wel in de media. Dat intrigeert mij. U bent 
zeer populair bij heel wat leden van onze fractie. 
 
Ik wil graag vijf punten aan u voorleggen. 
 
Ten eerste, de vraag die wij en veel mensen zich stellen wanneer ze 
naar de regering kijken, is wie de bovenbaas is. Ik wil daar graag uw 
mening over. We zien heel wat communicaties van uw partijvoorzitter, 
de heer Magnette, die zegt dat de regering een beetje als een Fiatje is, 
maar dat het niet helemaal duidelijk is of er iemand aan het stuur zit. 
 
In de grote debatten in de media en in de Kamer komen meestal de 
grote mannen aan het woord, zijnde de partijvoorzitters en de vicepre-
miers. Ik merk echter dat u dan als communicatieve regeringsstem van 
de PS het woord neemt. Ik vind dat bijzonder. Waar de heer Dermagne 
eerder als de dealmaker in de markt wordt gezet, bent u meer de com-
municator. Ik wil graag weten in welke mate dat juist is, hoe we dat 
concreet moeten zien. 
 
Ik maak het concreet. Het debat over de Europese begrotingsregels 
wordt een van de grote debatten van volgend jaar, zeker met het 
Franse voorzitterschap van de Europese Unie. Dat is ook voor de 
staatssecretaris van Begroting heel belangrijk in het kader van dit be-
grotingsdebat. Hoe zullen de Europese begrotingsregels evolueren? 
Hoe moet een aantal zaken worden ingeboekt? Wat stellen wij vast in 
uw beleidsnota, in uw teksten in het Parlement? Daarop wordt in detail 
ingegaan. U zet de lijn uit voor de regering. Als ik de premier daarover 
aanspreek en vraag of het klopt dat de heer Dermine ter zake het 
woord voert en niet de heer Van Peteghem, die België toch vertegen-
woordigt op de Europese vergaderingen, antwoordt hij dat het de heer 
Van Peteghem is die het woord voert. Als ik de beleidsnota van de heer 
Van Peteghem bekijk, dan staat er daarin echter niets over dat dossier, 

01.56  Sander Loones (N-VA): On 

parle peu des compétences du se-
crétaire d'État Dermine en séance 
plénière. Néanmoins, celles-ci con-
stituent une part importante du 
budget: 14 milliards d'euros pour 
cette législature. 
 
Qui détermine la ligne du PS? Le 
président prend la parole lors des 
grands débats, le ministre Der-
magne semble plutôt faire office de 
négociateur, tandis que le secré-
taire d'État Dermine intervient sou-
vent pour transmettre des 
communications au nom du gou-
vernement. Dans sa note de poli-
tique générale, le secrétaire d'État 
établit la position du gouvernement 
concernant le débat sur les règles 
budgétaires européennes. Dans sa 
note de politique générale, le mi-
nistre des Finances n'évoque pas 
du tout ce dossier, alors qu'il repré-
sente officiellement notre pays lors 
des réunions européennes.  
 
De nombreux groupes de travail 
ont été mis en place dans le cadre 
de la préparation de ce budget. Le 
premier ministre et le secrétaire 
d'État Dermine ont présidé le 
groupe de travail sur la politique 
d'investissement, alors que dans 
ce rôle je m'attendais plutôt au mi-
nistre des Finances.  
 
Devons-nous nous adresser au se-
crétaire d'État concernant les 
grandes déclarations politiques ou 
nous renverra-t-il vers le ministre 
compétent? S'attaquera-t-il aux 
projets et aux réformes spécifiques 
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terwijl alles in uw beleidsnota staat. U trekt dat dossier naar zich toe en 
lijkt daar de PS-lijn uit te zetten. 
 
Ten tweede, we konden in de pers vernemen dat er in voorbereiding 
van deze begroting heel wat werkgroepen werden opgericht. Die werk-
groepen werden voorgezeten. Wanneer het over het investeringsbe-
leid ging, zou ik verwachten dat minister Van Peteghem die werkgroep 
zou hebben voorgezeten, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Dat wa-
ren u en de premier. Opnieuw, het intrigeert mij hoe u die politieke lijn 
daarin stevig uitzet, en dat is niet alleen mij opgevallen. Ik las recent in 
Le Vif: "Il y aurait même des rumeurs sur un éventuel remplacement 
de Dermagne. Le secrétaire d'Etat Thomas Dermine est prêt." Dat zijn 
allemaal mysterieuze verklaringen die laten uitschijnen dat u in de toe-
komst misschien zelfs nog extra verantwoordelijkheden zou opnemen. 
 
Dat is mijn eerste vraag, mijnheer de staatssecretaris: hoe moeten wij 
dat lezen? Moeten wij bij u zijn als het gaat over de grote politieke ver-
klaringen of verwijst u ons toch door naar de bevoegde minister, minis-
ter Van Peteghem? 
 
Ten tweede, in een ander artikel in La Dernière Heure wordt u mister 
investment genoemd. U schreef daarop een plezante reactie op uw 
Twitter: "J'ai toujours rêvé d'être mister quelque chose". Het is mister 
investment geworden. Ik weet niet of dat uw droom was toen u klein 
was, maar het is in elk geval een mooie eretitel. Wat is uw superpower 
als mister quelque chose? 
 
Ik maak het graag serieus en concreet. Europa komt met een corona-
steunfonds voor een bedrag van 5,9 miljard euro. Om die centen te 
krijgen, moeten zij worden besteed aan zeer specifieke projecten en 
moet hier een aantal hervormingen aan worden gekoppeld. Er zijn twee 
soorten politici: politici die verantwoordelijkheden wegduwen en zeg-
gen dat anderen het moeten oplossen en politici die naar problemen 
toelopen en de handen uit de mouwen steken om ze op te lossen. U 
geeft aan dat u in die tweede categorie zit. 
 
Wij hebben daarover van gedachten gewisseld in de commissie. Als er 
een probleem is met de projecten in het kader van het investerings-
fonds, dan zult u die aanpakken en als er problemen zijn met over-
heidsopdrachten, dan staat u klaar om bij te springen. Het siert u dat u 
die verantwoordelijkheid opneemt. In de commissie hebt u evenwel niet 
toegelicht hoe het precies zit met het tweede deel van het Europees 
programma. Om dat geld te krijgen van Europa, moeten wij immers 
beloven dat wij het specifiek zullen investeren in bepaalde zaken. Wij 
hebben Europa echter ook moeten beloven dat er een aantal hervor-
mingen zal gebeuren op het vlak van de arbeidsmarkt en de pensioe-
nen. Is dat uw superpower, mijnheer de staatssecretaris? Zult u er 
eindelijk voor zorgen dat die hervormingen effectief worden gereali-
seerd? Dat is immers de vraag van vandaag: waar zijn de hervormings-
plannen? Waar zijn de arbeidsmarkthervormingen van minister 
Dermagne en de pensioenplannen van minister Lalieux? Wij zien ze 
niet, maar u zult die wel ter verantwoording moeten voorleggen aan de 
Europese Commissie, al of niet via minister Van Peteghem. De super-
power om minister Van Peteghem te overrulen, eigent u zich wel al toe, 
maar daar hebben wij het al over gehad. 
 
Ten derde, wij zouden 5,9 miljard krijgen, wat veel te weinig is, en daar 
gaat nu wellicht nog een deel vanaf, zegt alvast de Europese Commis-
sie. Dat zegt ook het Rekenhof. Er is becijferd dat wij tot 1,3 miljard 

liés au fonds européen de soutien 
corona, doté de 5,9 milliards d'eu-
ros? Ses déclarations me portent à 
croire qu'il s'y attaquera avec zèle 
mais je ne trouve aucune trace des 
réformes promises. Où sont les ré-
formes du marché de l'emploi du 
ministre Dermagne et les plans de 
retraite de la ministre Lalieux? 
Comment le secrétaire d'État gé-
rera-t-il la réduction du montant 
provenant du fonds de soutien co-
rona annoncée par la Commission 
européenne et la Cour des 
comptes? La Belgique pourrait en 
effet recevoir jusqu'à 1,3 milliard 
d'euros de moins que prévu. Le se-
crétaire d'État s'en tiendra-t-il à sa 
nouvelle définition du concept 
d'investissements, à savoir des dé-
penses courantes? 
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minder zullen krijgen. Dat zal pas bepaald worden in juni, maar de Eu-
ropese Commissie en het Rekenhof wijzen erop dat het bedrag zeker 
minder zal zijn. Mijnheer de staatssecretaris, hoe zult u dat verwerken? 
Hebt u daar al een afspraak over met de staatssecretaris van Begro-
ting? Europa verwacht dat, wanneer een aantal hervormingen niet ge-
financierd kan worden via het Europese potje, u ze voor het eigen 
budget neemt. Hebt u daarover al gesproken met de staatssecretaris? 
Zijn daar engagementen toe? 
 
Ten vierde – en dit is een fundamentelere vraag –, tot waar wilt u sprin-
gen? Ik stel die vraag aan u, maar het is misschien nog meer een vraag 
voor mevrouw De Bleeker. Ik zal ze straks zeker ook aan haar stellen. 
Hoe zult u investeringen definiëren? Wij hebben daar al heel wat dis-
cussies over gehouden in de commissie. Dat was niet uitgeklaard. Ik 
heb toen een schriftelijke vraag ingediend, die u zeer snel hebt beant-
woord, waarvoor bijzondere dank. 
 
Het antwoord is wel interessant. Mijnheer de staatssecretaris, u 
schreef dat u naar een nieuwe definiëring van het begrip "investerin-
gen" wil. Ik citeer: "Het stelt ons voortaan in staat te erkennen dat wij 
bepaalde uitgaven die vaak als lopende uitgaven worden geclassifi-
ceerd, in feite vergelijkbaar maken met investeringen. Wij denken hier-
bij uiteraard aan uitgaven voor onderwijs, voorschoolse kinderopvang, 
opleiding". Overigens betreft het daar wel gewestbevoegdheden, maar 
goed. Alleszins merkt u lopende uitgaven wel als investeringen aan. 
Het benieuwt mij te weten, mijnheer Dermine, of dat doorgesproken is 
met de hele regering. Ik zal in elk geval zoals aangekondigd straks de 
vraag ook stellen aan mevrouw De Bleeker. 
 
Mijnheer de staatssecretaris, de thema's die u behandelt, en de manier 
waarop u het debat voert – eigenlijk is het meteen een vraag aan het 
Parlement –, bewijst volgens mij echt dat wij die zouden moeten be-
spreken in de commissie voor Financiën. U levert goed werk doet in de 
commissie voor Economie en bent daar graag gezien, maar ik zou u 
ook zeer graag zien in de commissie voor Financiën. Een beslissing 
daarover komt het Parlement toe, maar ik wil bij deze de vraag ook aan 
u stellen, mijnheer de staatssecretaris. Bent u beschikbaar om ook in 
de commissie voor Financiën verslag te doen van uw werkzaamheden 
en ze daar op te volgen, want dat zal nodig zijn? Dat kan ook logisch 
gebundeld worden met de debatten over onder andere de begroting. 
 

01.57 Staatssecretaris Thomas Dermine: Mijnheer Loones, ik wil u 

hartelijk danken om mijn onderwerpen hier in de plenaire vergadering 
onder de aandacht te brengen. U bent een boeiend politicus. 
 
Uw eerste vraag was wie de baas is. Ik heb alle budgettaire tabellen in 
alle richtingen bekeken en ik heb het antwoord op die vraag niet ge-
vonden. De regering heeft goed werk afgeleverd en wij volgen de re-
gels van de regering. 
 
Met betrekking tot de specifieke aspecten van de begrotingsregels, is 
vice-eersteminister Vincent Van Peteghem verantwoordelijk om de 
Belgische standpunten in de vergaderingen van de ECOFIN te verde-
digen. Wij werken echter samen, ook met collega Eva De Bleeker. Een 
regering doet aan ploegwerk. 
 
U noemt mij mister investment en vraagt wat mijn superpower is. 
Welnu, de superpower van de huidige regering is dat wij de publieke 
investeringen opnieuw naar 3,5 % willen brengen. Dat is echt een his-
torische beweging. In 2019 stonden de publieke investeringen op 

01.57  Thomas Dermine, secré-

taire d'État: Dans les tableaux bud-
gétaires, je n'ai pas trouvé la 
réponse à la question de 
M. Loones: qui est le pilote dans 
l'avion Vivaldi? Le gouvernement a 
fait un bon travail et nous suivons 
les règles fixées par le gouverne-
ment. C'est le ministre Van Peteg-
hem qui défend les positions de la 
Belgique au sein du Conseil Ecofin. 
Les membres du gouvernement 
collaborent en bonne intelligence.  
 
Nous voulons porter les investisse-
ments publics à 3,5 % du PIB. 
C'est une avancée historique. En 
2019, ils s'élevaient à 2,9 %. 
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2,6 % van het bruto binnenlands product. Vandaag hebben wij samen 
met de regio's genoeg investeringen, projecten en middelen om naar 
3,5 % te evolueren. 
 
Wij hebben ons inderdaad samen met de Europese Commissie geën-
gageerd tot hervormingen. In ons plan van 700 pagina's zijn er speci-
fieke milestones of targets voor elk hervormingsproject. In onze eerste 
rapportage aan de Europese Commissie hebben wij al een paar targets 
of milestones aangeraakt, bijvoorbeeld op het vlak van fiscaliteit met 
de hervorming van mijn collega-minister Vincent Van Peteghem voor 
bedrijfswagens en op het vlak van telecom met initiatieven van mijn 
collega-minister Petra De Sutter. 
 
Uw derde vraag ging over het bedrag van 5,9 miljard euro, dat wij van 
de Europese Commissie krijgen. Het klopt dat er een klein risico is dat 
wij een kleiner bedrag van Europa krijgen. Dat zal pas geweten zijn in 
juni 2022. Het toegewezen bedrag zal gebaseerd zijn op parameters 
die vandaag nog niet bekend zijn. 
 

Notre plan de 700 pages comprend 
des étapes spécifiques pour 
chaque projet. Notre premier rap-
port à la Commission européenne 
comprenait les étapes de la ré-
forme fiscale pour les voitures de 
société et les initiatives en matière 
de télécommunications. 
 
Il existe en effet un petit risque que 
nous obtenions moins de 5,9 mil-
liards d'euros de l'Europe. Nous le 
saurons en juin 2022. Les para-
mètres ne sont pas encore connus 
aujourd'hui. 
 

Il est prématuré d'évaluer, à ce stade, les conséquences budgétaires 
de cette éventuelle réduction. Certaines Régions, notamment la 
Flandre, ont déjà annoncé qu'elles procéderaient à une compensation 
sur la base de leur propre budget. Une discussion à ce sujet aura lieu 
au sein du gouvernement fédéral qui prendra une décision.  
 
Nous avons un sujet de discussion technique à ce sujet, mais rappe-
lons que l'enveloppe de 5,9 milliards a été évaluée sur la base des pa-
ramètres de croissance attendus au moment où l'enveloppe du RFF a 
été définie, à savoir à l'automne 2020.  
 
Aujourd'hui les prévisions de croissance pour la Belgique ne sont pas 
parmi les meilleures d'Europe, mais elles sont plus élevées que celles 
qu'elles étaient à l'automne 2020.  
 

Het is nog te vroeg om de budget-
taire impact van die eventuele ver-
laging te evalueren. Sommige 
Gewesten, zoals Vlaanderen, heb-
ben aangekondigd dat ze dat op 
basis van hun eigen begroting zul-
len compenseren. De federale re-
gering zal hierover beslissen.  
 
De enveloppe van 5,9 miljard euro 
werd geëvalueerd op basis van de 
groeiparameters die verwacht wer-
den op het ogenblik dat de enve-
loppe vastgelegd werd, in het 
najaar van 2020. Hoewel ze niet tot 
de gunstigste van Europa behoren, 
zijn onze groeiprognoses hoger 
dan toen. 
 

Ons groeiperspectief is hoger dan wat wij in oktober 2020 hadden ver-
wacht. 
 

 

J'ai la faiblesse de penser que c'est le résultat du bon travail du gou-
vernement, notamment. Le ministre de la Santé, M. Vandenbroucke, 
est présent. On sait que lorsqu'on compare la croissance des différents 
pays européens, la gestion de la pandémie est un pilote important de 
la croissance. Je vois donc dans ces projections plus élevées que 
celles attendues il y a un an le résultat du travail du gouvernement, 
notamment. J'ajoute que les recettes fiscales, principalement pour 
l'État fédéral, seront plus élevées également. A priori, il y a donc plu-
sieurs raisons de penser que le gouvernement fédéral pourrait com-
penser les éventuelles réductions de budget. Cependant, je ne veux 
pas me lancer dans une discussion qui aura lieu au sein du gouverne-
ment, entre autres en collaboration avec ma collègue ici présente. 
 
Pour répondre à votre question sur la définition des investissements, il 
y a deux discussions à avoir. Stricto sensu, on doit se conformer à la 
définition technique de la Banque nationale qui établit une différence 
très claire entre les dépenses courantes et les dépenses d'investisse-
ment, ces dernières étant des dépenses qui contribuent à renforcer la 

De aanpak van de pandemie is een 
belangrijke factor voor de groei. Ik 
zie in de hogere groeiprognoses 
het resultaat van het werk van de 
regering. De belastingontvangsten 
zullen hoger uitvallen en de rege-
ring zou een eventuele verminde-
ring van het toegekende budget 
kunnen compenseren. 
 
Wat de definitie van de investerin-
gen betreft, moeten we ons voegen 
naar de technische definitie van de 
NBB, die een duidelijk onderscheid 
maakt tussen lopende uitgaven en 
investeringsuitgaven, omdat inves-
teringsuitgaven bijdragen aan de 
toename van de brutovorming van 
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formation brute de capital fixe qui correspond à des définitions tech-
niques très précises. Je pense effectivement qu'on doit avoir une dis-
cussion plus large sur certaines matières spécifiques. 
 
Si on considère que l'investissement est une dépense engagée en T0 
pour prévenir des dépenses ou engranger des recettes additionnelles 
en T+1, T+2 et T+3, alors toute une série de dépenses de l'État, no-
tamment en matière préventive, que ce soit sur des compétences de 
Justice, d'Intérieur, en matière de prévention de certaines maladies ou 
de pathologies, pour faire face à la menace climatique, peuvent être 
considérées au sens large comme des investissements. 
 
Je pense que la meilleure dépense publique est celle qu'on n'effectue 
pas. Aujourd'hui, les dépenses d'investissement effectuées en santé, 
en sécurité ou par rapport au climat pour prévenir des dépenses fu-
tures sont de bonnes dépenses d'investissement. On le voit, par 
exemple, dans le cas des inondations. Les communes qui ont investi 
dans des infrastructures de retenue des eaux ou de canalisation de 
leurs rivières ont eu moins de dépenses liées à des rénovations post-
inondations. 
 
Ceci illustre donc la nécessité d'avoir, de façon plus large – cela dé-
passe le cadre du Plan de relance – une discussion sur des dépenses 
qui pourraient être considérées comme des investissements dans la 
mesure où elles réduisent des dépenses futures.  
 
J'arrive enfin à votre cinquième question. J'ai le plaisir de vous voir, 
ainsi que nos autres collègues, au sein de la commission de l'Écono-
mie. 
 

vast kapitaal. Als men de investe-
ring beschouwt als een uitgave 
waarmee toekomstige uitgaven 
voorkomen kunnen worden of 
waarmee er de volgende jaren ex-
tra ontvangsten kunnen worden 
binnengehaald, dan kunnen heel 
wat overheidsuitgaven inzake pre-
ventie beschouwd worden als in-
vesteringen. 
 
We hebben dat gezien met de 
overstromingen, want de gemeen-
ten die geïnvesteerd hadden in wa-
terkerings- of rivierkanalisatie-
infrastructuur hebben uitgaven 
voor herstellingen na de overstro-
mingen vermeden.  
 

Ik ben ook beschikbaar om naar de commissie voor Financiën te ko-
men. 
 

Je suis également disposé à venir 
en débattre en commission des Fi-
nances. 
 

01.58  Sander Loones (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, dank u 

voor het antwoord op de laatste vraag. Ik denk dat we dit moeten op-
nemen in de werkzaamheden van ons Parlement om dit te stroomlij-
nen, mevrouw de voorzitster. Het gaat over grote budgetten. Het is 
belangrijk dat dit goed wordt opgevolgd. 
 
Mijnheer de staatssecretaris, ik heb in mijn inleiding gezegd dat ik ge-
intrigeerd was door u als politicus, een nieuwe ster aan het firmament. 
Uw antwoord op de eerste vraag deed de ster iets minder schitteren, 
moet ik eerlijk toegeven. Het spijt mij dat ik u met mijn repliek teleurstel. 
 
In de commissie zei u: "Als er probleem met de projecten zijn, dan zal 
ik daar naartoe lopen." Dat vond ik zeer fijn om te horen. U zei ook: 
"Als er problemen zijn met de overheidsopdrachten van een investe-
ring, dan zal ik daar staan." U hebt dat engagement vandaag niet her-
haald, wel integendeel. U hebt gewoon naar de vakministers verwezen. 
Ik vind dat jammer. 
 
Wanneer u uw rol als coördinerende staatssecretaris wil opnemen, zou 
dat meer moeten zijn dan het sturen van een rapportje naar Europa om 
te zeggen wat de vakministers hebben gedaan. In de commissie had 
ik u gevraagd wat u volgend jaar zou doen. Als u gewoon maar een 
mailtje stuurt naar elke vakminister om te vragen hoe ver men staat 
met de projecten, waarna u de antwoorden in een Worddocumentje 
plakt en dat naar Europa stuurt, dan zult u het niet druk hebben. U hebt 
gezegd dat u veel meer zou doen. U zou de ministers echt helpen om 

01.58  Sander Loones (N-VA): 

Cela me réjouit. Il s'agit de budgets 
importants, il importe de pouvoir 
assurer un suivi rigoureux. 
 
Je suis déçu que le ministre ren-
voie aux différents ministres pour 
ce qui est des problèmes relatifs 
aux projets d'investissement. C'est 
lui le secrétaire d'État chargé de la 
coordination. Ce rôle devrait aller 
au-delà de l'envoi d'un rapport à 
l'Europe sur l'action des différents 
ministres. C'est aussi ce qu'il nous 
avait promis. 
 
Nous aimerions pouvoir examiner 
au Parlement le rapport sur les in-
vestissements publics qui a été 
adressé à la Commission euro-
péenne. 
 
J'espère que le secrétaire d'État 
rappellera aux ministres, en parti-
culier à M. Dermagne et à Mme La-
lieux, leurs responsabilités. S'ils ne 
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aan de slag te gaan. Ik vond dat echt tof. Vandaag zegt u iets anders. 
Ik vind dat echt jammer. 
 
Dan kom ik tot uw superpower. U zegt dat u de publieke investerings-
graad naar 3,5 % gaat brengen. U zegt dat u ook zult rapporteren over 
een aantal hervormingen. U zegt eveneens dat er al een rapport naar 
de Europese Commissie is gestuurd. Ik wil u uitnodigen om daarmee 
naar de commissie te komen, zodat we daarover een debat kunnen 
voeren. Collega Verhelst van Open Vld heeft ook gezegd dat er een 
rapportage voor april was aangekondigd, maar dat men dat vroeger 
zou willen doen. Deze vraag leeft dus ruimer in het Parlement. 
 
Ik ben benieuwd om te zien of u iedereen op zijn verantwoordelijkheid 
wijst, ook alle vakministers, en in het bijzonder de ministers Dermagne 
en Lalieux. Als zij hun job niet doen, krijgen wij minder geld van Europa.  
 
Ten derde, over het geld dat wij minder zullen krijgen. Gouverner, c'est 
prévoir. Wij weten dat het minder zal zijn. De Europese Commissie 
heeft dat aangekondigd. Het Rekenhof heeft dat aangekondigd. We 
kennen de wiskundige formule op basis waarvan het zal worden bere-
kend. We weten het nog niet op het miljoen nauwkeurig, of zelfs niet 
op tientallen miljoenen, maar we weten dat het een zeer navenant be-
drag zal zijn. Het begon bij 750 miljoen euro minder, maar nu zitten we 
al aan 1,3 miljard euro minder. We weten dat dit heel wat centen zullen 
zijn. Dan vind ik het jammer dat u dit prematuur d'évaluer noemt. Zo 
prematuur is het niet, het is binnen zes maanden. Er staat een belang-
rijke budgettaire impact tegenover. Ik verneem hier nu dat dit nog niet 
werd doorgesproken binnen de regering. Mevrouw De Bleeker, u bent 
bij dezen gewaarschuwd: er komt een extra aanvraag aan om uw cij-
fers nog wat meer in het rood te duwen. Gelukkig is dat voor produc-
tieve investeringen, hopen we toch. Het zal er uw rode cijfers helaas 
niet minder rood om maken.  
 
Concreet daarover, mijnheer de staatssecretaris. Ik vind het zeer op-
merkelijk dat u over de parameters van de economische groei zegt dat 
we niet bij de allerbesten van Europa zijn. Zo had u het geformuleerd. 
Ik weet niet of het u werd opgelegd, maar we zijn de allerslechtsten 
van Europa! Niet ik zeg dat, het komt uit de analyses die we hebben 
gekregen van de Europese Commissie en die ze hier in het Parlement 
hebben voorgesteld. Wij hebben de rapporten daarvan gekregen. In de 
tabellen stond dat alle Europese landen in 2022 sterker zullen groeien 
dan België. Het gemiddelde voor de eurozone is 4,3 % economische 
groei, maar voor België is dat slechts 2,6 %. Dat is gewoon het aller-
laagste. Dat zeg ik niet, dat staat in de tabellen die wij kregen van de 
Europese Commissie en die men er kan op naslaan. Gisteren zag ik in 
communicatie van het IMF passeren dat het groeitempo voor België 
maar 1,5 % zou zijn. Zeggen dat wij misschien niet het hoogste per-
centage hebben, is niet alleen een verbloeming van de feiten, maar het 
factueel wat verdraaien van de realiteit. Volgens de cijfers van de Eu-
ropese Commissie zullen wij in 2022 de allerlaagste groei hebben van 
de hele eurozone.  
 
Het rijtje gaat trouwens verder, want we zijn ook de kampioen van de 
landen met de hoogste schulden als enige land waarvan de staats-
schuld nog zal toenemen. Zoals blijkt uit die cijfers van de Europese 
Commissie, zijn we ook kampioen in begrotingstekort. We behoren tot 
het groepje landen – het Zuid-Europees groepje - waarvan het begro-
tingstekort meer dan 5% zal bedragen. We zijn kampioen in inflatie. 
Met uitzondering van de Baltische staten zal onze inflatie het allerhoog-
ste zijn. Dit betekent dat het leven in België het snelst duurder wordt in 

font pas leur travail, nous rece-
vrons moins d'argent de l'Europe. 
Nous savons déjà que nous de-
vrons nous contenter de montants 
inférieurs. Tant la Commission eu-
ropéenne que la Cour des comptes 
l'ont déjà annoncé. Il est regret-
table que le secrétaire d'État es-
time qu'il est prématuré de réaliser 
une évaluation. L'échéance est 
déjà dans six mois. L'incidence 
budgétaire est importante, mais 
elle n'a manifestement pas encore 
été examinée au sein du gouverne-
ment. Mme De Bleeker peut s'at-
tendre à une nouvelle demande, 
heureusement – en tout cas, nous 
l'espérons – en faveur d'investisse-
ments productifs. 
 
Les analyses réalisées par la Com-
mission européenne révèlent que 
l'ensemble des pays européens 
connaîtront une croissance plus 
forte que la nôtre en 2022. Le se-
crétaire d'État édulcore la réalité 
lorsqu'il prétend que nous ne 
sommes pas les meilleurs. En fait, 
nous alignons les plus mauvais 
scores de toute la zone euro. 
 
En tant que championne des pays 
ayant les dettes publiques les plus 
élevées, la Belgique est le seul 
pays où la dette va encore aug-
menter. Nous sommes également 
gagnants en termes de déficit bud-
gétaire et d'inflation. Et ce gouver-
nement est évidemment aussi un 
champion de la fiscalité. 
 
Nous avons besoin d'une véritable 
définition de l'investissement. Lors-
que la secrétaire d'État parle des 
dépenses de santé, elle parle de 
dépenses courantes. Une partie de 
cette somme est apparemment 
prise en compte en tant qu'investis-
sement. 
En tant que championne des pays 
ayant les dettes publiques les plus 
élevées, la Belgique est le seul 
pays où la dette va encore aug-
menter. Nous sommes également 
gagnants en termes de déficit bud-
gétaire et d'inflation. Et ce gouver-
nement est évidemment aussi un 
champion de la fiscalité. 
 
Nous avons besoin d'une véritable 



 21/12/2021 CRIV 55 PLEN 151 
 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LÉGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

 

heel Europa. En dan heb ik nog niet gesproken over het feit dat uw 
regering ook kampioen is in belastingen. 
 
Mijnheer de staatssecretaris, benoem de zaken bij naam. Zo zal die 
ster enkel feller groeien. 
 
Tot slot, we moeten echt de definitie van investeringen hebben. U 
voegt immers een extra voorbeeld aan het rijtje toe, met name de uit-
gaven in het kader van de gezondheidszorg. Ik kan me inbeelden dat 
de uitgaven voor preventie investeringen zijn, maar het betreft een 
deelstaatbevoegdheid waarover u bijgevolg geen standpunt kunt inne-
men. Als u hier praat als federaal staatssecretaris over gezondheids-
zorg, gaat het over lopende uitgaven. Ik moet er dus vanuit gaan dat u 
een aantal daarvan als investeringen wil aanmerken. Dit zou niet alleen 
mij wakker maken, maar vooral u. 
 

définition de l'investissement. Lors-
que la secrétaire d'État parle des 
dépenses de santé, elle parle de 
dépenses courantes. Une partie de 
cette somme est apparemment 
prise en compte en tant qu'investis-
sement. 
 

La présidente: Collègues, ceci clôture le volet relatif aux compétences de M. Dermine que nous remercions 
et nous passons au volet qui relève des compétences de Mme Schlitz, puisque aucun orateur n'est inscrit 
pour s'adresser à M. Michel. 
 

01.59  Steven Creyelman (VB): Mevrouw de staatssecretaris, u zult 

zich herinneren dat ik bij de bespreking van uw beleidsnota en de be-
groting in de commissie ben begonnen met me te verontschuldigen 
omdat ik een blanke heteroseksuele man ben die tot overmaat van 
ramp af en toe ook nog eens met de auto rijdt. Bepaalde collega's ver-
dachten mij van humor, van cynisme en zelfs sarcasme, toen ik dat 
deed. Dat is echter volledig onterecht. Wie mij kent, weet immers dat 
humor, cynisme en zeker sarcasme mij totaal vreemd zijn. 
 
Ik bood mijn verontschuldiging aan uit oprechte bezorgdheid omdat ik 
uit de documenten van de staatssecretaris enkel kon concluderen dat 
blanke heteromannen, of moet ik witte cismannen zeggen, zowat de 
bron van alle kwaad zijn in deze wereld. De blanke heteroseksuele 
man, of moet ik de witte niet-menstruerende cispersoon zeggen, is een 
geweldenaar tegen vrouwen, een racist, een seksist en meer van dat 
fraais. 
 
In uw beleidsnota kwamen mannen nauwelijks of niet voor als slacht-
offer, tenzij één keer, naar aanleiding van het Verdrag van Istanbul. 
Dat was dan nog omdat het verdrag het zelf stelt. Is dit een soort van 
activistische jihad tegen mannen? Dat laat ik voor alle duidelijkheid in 
het midden. 
 
Mevrouw de staatssecretaris, u trekt vooral veel middelen uit voor wat 
hooguit symboolpolitiek is. Daarbij denk ik aan het schrappen van het 
geslacht op de identiteitskaart. Dan vraag ik me af of dat nu het eerste 
is waar de holebigemeenschap op zit te wachten. Dat vraag ik me 
luidop af, en samen met mij een heel groot deel van mijn holebivrien-
den. Een postzegel voor de LGBTQI+-gemeenschap is nog zoiets. In 
de 21ste eeuw, een tijdstip waarop zelfs e-mail al als ouderwets dreigt 
te worden bestempeld, brengt u voor het goed van deze gemeenschap 
een postzegel uit. Ik vraag me dan af of dat iets is waar deze gemeen-
schap op zit te wachten. Draagt dit nu op één of andere manier bij tot 
het welzijn van deze gemeenschap? Sta mij toe om ook daaraan weer 
te twijfelen, samen met mij een groot deel van mijn holebivrienden. 
 
Collega's, de staatssecretaris heeft ook aangekondigd dat het langver-
wachte nationale actieplan antiracisme eindelijk het licht zal zien. Dat 
zal trouwens gebeuren in samenspraak met het maatschappelijke mid-
denveld en met de deelstaten, rekening houdend met alle vormen van 

01.59  Steven Creyelman (VB): 

Lors de la discussion en commis-
sion de la note d'orientation poli-
tique, je me suis excusé d'être un 
hétérosexuel blanc qui, par dessus 
le marché, roule également en voi-
ture. Contrairement à ce que pen-
saient certains collègues, je ne 
plaisantais pas. La note d'orienta-
tion semble suggérer que les per-
sonnes blanches non cisgenres et 
qui n'ont pas de règles sont la 
source de tous les maux. Les 
hommes y sont rarement considé-
rés comme des victimes. 
 
La secrétaire d'État dégage des 
moyens importants pour financer 
des enjeux qui ne sont, somme 
toute, que symboliques. La com-
munauté LGBTQI attend-elle vrai-
ment avec impatience la suppres-
sion de la mention du sexe sur la 
carte d'identité à une époque où les 
e-mails sont déjà dépassés? Ces 
mesures contribuent-elles au bien-
être de la communauté? 
 
La secrétaire d'État a également 
annoncé un plan d'action national 
contre le racisme qui concernera 
toutes les formes possibles de ra-
cisme. La secrétaire d'État en 
dresse la liste: elle cite l'antisémi-
tisme, l'afrophobie, islamophobie, 
la romophobie. On sait donc déjà 
clairement qui sera catalogué 
comme victime et qui le sera 
comme auteur. 
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racisme. Daar had deze zin moeten stoppen, maar hij gaat verder. 
 
De zin vervolgt immers met "zoals antisemitisme, afrofobie, islamofo-
bie, romafobie". Er is blijkbaar een fobie voor iedereen tegenwoordig. 
Daarmee wordt dus onmiddellijk duidelijk wie als slachtoffer wordt ge-
cast en wie als dader wordt geviseerd. Dat geeft toch een zeker waar-
deoordeel aan. Ik vind dat ongepast. 
 
Waarom is het ene racisme blijkbaar het andere niet? Waarom is het 
ene racisme erger dan het andere? Waarom discrimineren op basis 
van het slachtoffer of zelfs op basis van de dader? Mijn partij heeft er 
geen enkel probleem mee dat racisme en discriminatie worden bestre-
den. Ik heb het echter moeilijker met het feit dat enkel bepaalde vormen 
van racisme of discriminatie worden bestreden. Seksisme wordt te-
recht bestreden. Ik heb het echter moeilijker met het feit dat de indruk 
wordt gewekt dat een bepaalde sekse wordt bestreden. Of de dader 
een vrouw of een man is, of het slachtoffer een vrouw of een man is, 
wit, zwart, bruin, geel, rood of zelfs pimpelpaars is, moslim, christen, 
boeddhist, joods is of zelfs op Mars is geboren of in het vliegend spa-
ghettimonster gelooft, dat zou daar niets mee te maken mogen heb-
ben. Racisme is racisme, discriminatie is discriminatie, ook als het gaat 
over antiwitracisme. 
 
Het is niet allemaal kommer en kwel. Vlaams Belang is tevreden met 
uw aandacht voor bijvoorbeeld intrafamiliaal geweld, een fenomeen 
dat tijdens de COVID-19-crisis nog groter is geworden. Het virus heeft 
als een soort van katalysator gefungeerd. Ik wil die problematiek zeker 
niet ontkennen. Ik wil die ook niet minimaliseren, integendeel zelfs. 
Partnergeweld is een van de meest voorkomende vormen van gender-
gerelateerd geweld in België. Ik heb geen enkele reden om aan die 
stelling te twijfelen. Toch heb ik twee kritische bedenkingen. Ten eerste 
is het voor mannelijke slachtoffers minstens even moeilijk, zo niet mis-
schien zelfs moeilijker om daarmee in de openbaarheid te treden. Ik 
had gehoopt dat u daarvoor meer aandacht zou hebben. 
 
Een tweede bedenking: hebben wij ons hier in het halfrond al eens de 
vraag gesteld of partnergeweld, tegen vrouwen of tegen mannen, het 
gevolg is van het geslacht van het slachtoffer of van het feit dat het 
slachtoffer in kwestie in een zieke relatie zit? Collega's, het is een moei-
lijke en delicate vraag, maar ik wil ze toch stellen. Wat ik wil zeggen, is 
dat intrafamiliaal geweld niet noodzakelijk gendergerelateerd geweld 
is. Ik pleit dus voor enige voorzichtigheid als wij beide begrippen door 
elkaar gebruiken. 
 
Collega's, ik herhaal dat ik noch mijn partij de problematiek ontkennen. 
Dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom wij initiatieven en inspannin-
gen ter zake, zoals de bewustmakingscampagne of het mobiele stal-
kingsalarm, zeker steunen. 
 
Mevrouw de staatssecretaris, net zoals bij intrafamiliaal geweld zijn 
vrouwen ook onevenwichtig veel het slachtoffer van seksueel geweld. 
Het gaat om één vrouw op vijf vrouwen, indien wij Amnesty Internatio-
nal mogen geloven. Dat is een verschrikkelijk cijfer. Daarbij zit nog niet 
eens het ongetwijfeld aanzienlijke dark number in van slachtoffers die 
er met niemand over spreken of zelfs geen aangifte doen. Vlaams Be-
lang is dan ook heel tevreden dat u meer investeert in de verdere uitrol 
van bijvoorbeeld de zorgcentra voor seksueel geweld. In dat kader wor-
den trouwens ook de opleidingen voor het personeel van ziekenhuizen 
en politie aangekondigd alsook bewustmakingscampagnes en commu-
nicatieacties. Ook die initiatieven kunnen op onze steun rekenen. 

Je trouve cela inapproprié. Pour-
quoi tel racisme est-il pire que tel 
autre? Mon parti n'a aucun pro-
blème à punir la discrimination et le 
racisme, mais tout le monde doit 
être égal devant la loi. Nous de-
vons lutter contre le sexisme, pas 
contre le genre. Les caractéris-
tiques de la victime ou de l'auteur 
ne devraient pas jouer un rôle. La 
discrimination est la discrimination. 
Le racisme est le racisme.  
 
Ce que nous apprécions, c'est l'at-
tention portée à la violence intrafa-
miliale, qui s'est aggravée pendant 
la pandémie. Je ne doute aucune-
ment que la violence conjugale soit 
courante et que la plupart des au-
teurs soient des hommes. Je tiens 
toutefois à souligner qu'il existe 
également des victimes mascu-
lines et qu'il est peut-être encore 
plus difficile pour elles de dénoncer 
les faits. 
 
J'aimerais qu'on s'intéresse à cet 
élément. Je voudrais également 
poser la question de savoir si la vio-
lence entre partenaires est une 
conséquence du genre de la vic-
time ou de la relation toxique que 
l'auteur entretient avec sa victime. 
Les violences intrafamiliales ne 
sont pas forcément des violences 
liées au genre et je préconise de ne 
pas sombrer dans l'amalgame à 
cet égard. Loin de nous, toutefois, 
l'idée de minimiser le problème. 
Nous soutenons la campagne de 
sensibilisation et l'alarme anti-har-
cèlement mobile. 
 
De même que pour les violences 
intrafamiliales, les femmes sont 
également surreprésentées parmi 
les victimes d'abus sexuels. Am-
nesty International évoque à cet 
égard le chiffre épouvantable d'une 
femme sur cinq et c'est sans doute 
encore une sous-estimation. C'est 
pourquoi nous applaudissons l'ini-
tiative des centres de prise en 
charge des violences sexuelles. 
Nous soutenons aussi les forma-
tions destinées au personnel des 
hôpitaux et de la police, de même 
que les campagnes et actions de 
communication sur ce thème. 
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Een aantal leden zal zich ook herinneren dat ik tijdens de bespreking 
in de commissie nogal meewarig heb gedaan over Pro Velo, dat na 
een gigantische studie tot de wonderbaarlijke vaststelling kwam dat 
vrouwen minder gingen fietsen in de steden dan mannen. De redenen 
die daarvoor werden aangehaald, waren bijvoorbeeld verkeersonvei-
ligheid, het gebrek aan voorzieningen en het comfort. 
 
Mevrouw de staatssecretaris, ik heb tegenover u al opgemerkt dat ik 
daarvoor geen studie nodig had. Dat had ik u ook kunnen vertellen. 
Daar heeft seksisme geen fluit mee te maken. Mevrouw Jiroflée ver-
weet mij op dat vlak in de commissie trouwens dat ik een en ander 
belachelijk wou maken. 
 
Zij zei dat zij contact had gehad met vrouwen op het veld en dat zij 
zeiden dat een en ander het gevolg is van de onveiligheid. Ik vraag mij 
dan af waarom een en ander wel aan de orde is in grotere steden, zoals 
Brussel, Gent en Antwerpen, en niet in bijvoorbeeld – ik noem maar 
een willekeurig dorp – Buggenhout. De vraag stellen is ze ook effectief 
beantwoorden. Dat is natuurlijk de olifant in de kamer. 
 
Collega's, ik stoor mij er vooral aan dat men elk probleem hardnekkig 
probeert te verklaren door racisme, discriminatie, seksisme of een of 
andere fobie en dat is niet altijd noodzakelijk het geval. Alsof er geen 
andere oorzaken bestaan. Het motto lijkt wel, in navolging van Ieder-
een Beroemd, iedereen gediscrimineerd. 
 
Het moet mij toch van het hart, collega's, er zijn ook mannen, zelfs 
blanke heteromannen, die zich normaal gedragen, die geen racist zijn, 
die niet discrimineren, die hun vrouw niet slaan, die geen vrouwen ver-
krachten, die zelfs respect hebben voor vrouwen en – stel u voor – die 
hun kinderen graag zien. Collega's, geloof mij, er zitten er hier genoeg 
in de zaal, er zijn ook mannen die het stadium van holbewoner over-
stegen zijn. 
 
Mevrouw de voorzitster, bij het gegeven de samenleving op te delen in 
steeds meer vakjes, met als uiteindelijk doel geen vakjes meer te heb-
ben, moeten wij toch een aantal vraagtekens plaatsen. Laten wij dus 
ophouden met de samenleving op te delen in vakjes, want op termijn 
hebben wij zoveel vakjes en zoveel hokjes dat er altijd wel iemand zal 
zijn die zich gediscrimineerd voelt. Dat wordt na verloop van tijd het 
probleem, iedereen voelt zich dan gediscrimineerd, maar dat wil nog 
niet zeggen dat iedereen ook effectief wordt gediscrimineerd. 
 
Neen, daarmee wil ik bepaalde problematieken niet ontkennen. Neen, 
daarmee wil ik ook bepaalde problematieken niet minimaliseren. Ra-
cisme, discriminatie, seksisme en al die fobieën bestaan ongetwijfeld 
en wij moeten dat inderdaad aanpakken, maar niet alle maatschappe-
lijke problemen kunnen daardoor verklaard worden. Ik kan mij niet van 
de indruk ontdoen dat een bepaalde groep collega's dat hardnekkig 
wel probeert te doen, maatschappelijke problemen probeert te verkla-
ren door racisme, discriminatie, seksisme of een of andere fobie. 
 
Voor alle duidelijkheid, collega's, Vlaams Belang is voor gelijke kansen. 
Iedereen is daar voor. Gelijke kansen geeft echter nog steeds geen 
garantie op een gelijke uitkomst. 
 
Dat onderscheid moet ook worden gemaakt. Gelukkig zijn we allemaal 
gelijkwaardig, maar gelukkig zijn we ook allemaal niet gelijk.  
 

En commission, je me suis montré 
quelque peu condescendant à 
l'égard de l'étude réalisée par Pro 
Velo, dont il ressort que les 
femmes sont moins nombreuses 
que les hommes à se déplacer à bi-
cyclette en ville. Cela n'a rien à voir 
avec le sexisme. Il faut chercher 
l'explication ailleurs, dans ce pro-
blème que tout le monde fait sem-
blant d'ignorer et que personne 
n'ose nommer. 
 
Chaque problème est systémati-
quement expliqué au départ du ra-
cisme, de la discrimination, du 
sexisme ou de toute autre phobie 
et cela ne correspond pas toujours 
nécessairement à la réalité. Il y a 
des hommes qui ont dépassé le 
stade de l'homme des cavernes. 
Nous devons cesser de diviser la 
société en tellement de cases que 
chacun finit par se sentir victime de 
discriminations. 
 
Mon intention n'est nullement de 
minimiser ou de nier quelque pro-
blématique que ce soit mais nous 
ne devons pas réduire tous les 
phénomènes de société à des faits 
de racisme, de discrimination, de 
sexisme ou de phobie.  
 
Le Vlaams Belang est pour l'égalité 
des chances, mais des chances 
égales n'aboutissent pas forcé-
ment à des résultats égaux.  
 
Ce n'est pas parce que nous 
sommes tous égaux, que nous 
sommes tous identiques, heureu-
sement. 
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01.60 Staatssecretaris Sarah Schlitz: Mevrouw de voorzitster, ge-

achte Kamerleden, om te beginnen, wend ik mij tot de heer Creyelman. 
Mijnheer Creyelman, uw verontschuldigingen zijn niet nodig, uw steun 
in de strijd voor gelijke kansen wel. Mag ik u dus vragen om uw energie 
daartoe aan te wenden? Uw interventie daarnet was grotendeels her-
haling van uw betoog van meestal clichés dat u in de commissieverga-
dering tijdens ons grondig debat al hebt gebracht, waarvan akte. 
 
Wanneer ik u nu hoor zeggen dat de strijd tegen seksueel geweld zeker 
belangrijk is, dan bent u ongetwijfeld tevreden met het voorgelegde re-
sultaat. 
 

01.60  Sarah Schlitz, secrétaire 

d'État: Je demande à M. Creyel-
man de mettre son énergie au ser-
vice de la lutte pour l'égalité des 
chances. Il répète ici la plupart des 
clichés qu'il a déjà mis en avant en 
commission, et dont nous avons 
débattu en profondeur. Si la lutte 
contre les violences sexuelles est 
un enjeu important pour lui, il sera 
sans nul doute satisfait du résultat 
présenté. 
 

Lors du dernier conclave budgétaire, j'ai obtenu une enveloppe an-
nuelle de 2,5 millions d'euros rien que pour l'égalité des chances. Je 
suis vraiment surprise d'entendre que certains dénoncent l'absence de 
budget pour sa mise en œuvre, alors que c'est justement la première 
fois qu'un budget spécifique y est consacré. 
 

Op het jongste begrotingsconclaaf 
heb ik een jaarlijks bedrag van 
2,5 miljoen euro losgekregen, al-
leen al voor gelijkekansenbeleid. 
Het verwondert me dat sommigen 
stellen dat er geen budget is voor 
deze materie, terwijl dat voor het 
eerst net wél het geval is.  
 

Ik ben het niet eens met uw verwijt over symboolpolitiek. Het Grond-
wettelijk Hof heeft zich in een arrest uitgesproken over de vermelding 
van het geslacht op de identiteitskaart. De postzegel zorgt voor de 
zichtbaarheid van de lgbtqi+-gemeenschap, waar het terrein om ver-
zocht. Ook uw punt over de afwezigheid van mannen is ongegrond. 

Le reproche concernant le carac-
tère symbolique de la politique que 
nous mettons en oeuvre ne tient 
pas la route. La Cour constitution-
nelle s'est prononcée concernant 
la mention du sexe sur la carte 
d'identité. Le timbre assure la visi-
bilité demandée de la communauté 
LGBTQI+. L'argument relatif à l'ab-
sence des hommes est également 
non fondé.  
 

Le plan d'action national de lutte contre le racisme concerne toutes les 
formes de racisme, et le plan d'action national de lutte contre les vio-
lences de genre concerne toutes les formes de violence de genre. 
Comme vous le soulignez, les femmes sont touchées de manière dis-
proportionnée. Je vous invite d'ailleurs à lire attentivement ce plan et 
la convention d'Istanbul car il y est clairement précisé que toutes les 
victimes seront prises en compte, quel que soit leur genre.  
 
Il s'agit de respecter la convention d'Istanbul vis-à-vis de laquelle le 
gouvernement fédéral s'est engagé avec ce plan d'action voté par le 
gouvernement fédéral, et celui des entités fédérées, dont je coordonne 
l'action, pour que la Belgique respecte cet engagement. 
 

Het nationale actieplan tegen ra-
cisme behelst alle vormen van ra-
cisme, en het plan tegen gender-
gerelateerd geweld alle vormen 
van gendergerelateerd geweld. 
 

U verwijst naar het plan Be Cyclist, dat ik samen mijn collega, de heer 
Gilkinet, heb ontwikkeld. 
 

J'ai élaboré le plan Be Cyclist avec 
le ministre Gilkinet.  
 

Nous avons décidé de nous associer pour faciliter l'utilisation du vélo 
par les femmes via l'organisation d'une journée d'étude "femmes et 
vélo" qui sera basée sur des constats et des chiffres. Ici, il ne s'agit pas 
de sexisme. Il s'agit simplement d'habitudes différentes en raison des 
rôles différents qui peuvent être attribués aux hommes et aux femmes 
et il s'agit donc de pouvoir étudier cette répartition des rôles pour exa-
miner la façon dont nous pouvons faciliter l'usage du vélo par les 
femmes. Car les chiffres sont clairs: à Bruxelles, près de 30 % de 
femmes seulement roulent à vélo contre 70 % d'hommes. Si nous vou-

Wij hebben besloten om de krach-
ten te bundelen, teneinde meer 
vrouwen op de fiets te krijgen. 
Daartoe organiseren we een stu-
diedag Vrouwen en Fietsen. Het 
komt erop aan de rolverdeling en 
de gewoonten te onderzoeken om 
vrouwen ertoe aan te sporen vaker 
de fiets te nemen. Ze gebruiken die 
immers minder dan mannen.  



 21/12/2021 CRIV 55 PLEN 151 
 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LÉGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

 

lons effectuer un véritable shift modal en matière de mobilité, il est né-
cessaire de s'attaquer aux groupes qui roulent le moins à vélo. C'est 
une procédure assez simple et assez rigoureuse. 
 

 

Ik concludeer. Elke budgettaire keuze is een politieke keuze. Onderha-
vig budget vertelt ons dat de regering meer zal investeren, meer dan 
ooit, in gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit. Er is meer bud-
get dan ooit voor het nationaal actieplan tegen gendergerelateerd ge-
weld. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen krijgt 
eindelijk bijkomende middelen voor al zijn opdrachten. Slachtoffers 
worden beter begeleid via het instituut en Unia. Het middenveld zal 
beter worden ondersteund, zowel voor NAPAR (Nationaal Actieplan 
tegen Racisme) als voor het SOGIESC-actieplan (Sexual Orientation, 
Gender Identity and Expression and Sex Characteristics). Dat zijn po-
litieke keuzes. U kunt daarover een andere mening hebben. Wij zullen 
het daarover nooit eens worden; uw partij zal het daarover nooit eens 
worden met de regering, maar dat is nu eenmaal waar de regering voor 
staat en waar ik elke dag aan werk. 
 
Voor wie vindt dat ik de samenleving opdeel in hokjes, verduidelijk ik 
mijn visie. Wat goed is voor de meest kwetsbaren, is goed voor de 
meesten. Dat is een rode draad in mijn beleid. Het resultaat van mijn 
gelijkekansenbeleid moet meer samenleven en meer dialoog zijn met 
niet minder. Ik sta een gendersensitief beleid voor. Ik ben zo vaak mo-
gelijk aanwezig op het terrein, overal in België. Ik wil zo veel mogelijk 
in gesprek met de organisaties en de betrokkenen gaan, zodat mijn 
beleid zich op hun echte noden richt. 
 
Ik streef naar gelijke kansen voor iedereen en soms moet ik dan zaken 
benoemen zoals ze zijn. Zijn vrouwen vaker slachtoffer van geweld? 
Zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in management en directiecomi-
tés? Het antwoord is ja. Worden mensen van kleur vaker slachtoffer 
van uitsluiting? Ja. Zo is de lijst lang. Sluit ik daarbij mensen uit? Ab-
soluut niet. Het is mijn overtuiging dat goed doen voor de meest kwets-
baren goed is voor iedereen, voor de hele samenleving. Wie van mij 
een karikatuur wil maken, doet maar. U kunt mij echter niet verwijten 
dat ik de zaken benoem zoals ze zijn en dat ik doe wat nodig is om ze 
aan te pakken. Als u daarop kritiek hebt, zegt dat iets over uw exclu-
sieve kijk op de samenleving. Mijn streefdoel is een samenleving waar-
aan iedereen gelijk kan deelnemen. Dat is waar iedereen bij wint. 
 

Tout choix budgétaire repose sur 
un choix politique. Ce gouverne-
ment investira plus que jamais 
dans l'égalité des genres, l'égalité 
des chances et la diversité. Ainsi, 
le plan d'action national 'égalité des 
genres' se voit attribuer le budget le 
plus élevé à ce jour. L'Institut pour 
l'égalité des femmes et des 
hommes est enfin doté de moyens 
supplémentaires. Les victimes se-
ront mieux encadrées. La société 
civile sera mieux soutenue. 
 
D'aucuns estiment que je compar-
timente la société. Ce qui est bon 
pour les plus vulnérables est bon 
pour le plus grand nombre. C'est là 
un fil rouge dans le cadre de la po-
litique que je mène. Le résultat doit 
être plus de vivre ensemble et plus 
de dialogue. Ma politique est sen-
sible à la dimension du genre. Je 
vais autant que possible sur le ter-
rain afin que ma politique soit axée 
sur les véritables besoins. Je vise 
l'égalité des chances pour tous et il 
m'arrive parfois de devoir nommer 
les choses telles qu'elles sont et la 
liste est longue, mais je n'exclus 
absolument personne. La carica-
ture faite par M. Creyelman en dit 
long sur sa vision exclusive de la 
société. Je vise une société à la-
quelle tout un chacun peut partici-
per de façon égale. 
 

01.61  Steven Creyelman (VB): Mevrouw de staatssecretaris, u 

spreekt over boutades, maar u hebt er daarnet een aantal te berde 
gegeven van hier tot in Tokio over mij en mijn partij, over mijn exclu-
sieve kijk op de wereld enzovoort. In de commissie heb ik u al gezegd 
dat u zich een beetje belachelijk maakt als u zulke dingen zegt. U zult 
ondertussen ook wel doorhebben waarom ik dat zeg. 
 
Ondanks mijn Buggenhouts accent heb ik toch vrij duidelijk verstaan-
baar gezegd dat wij de initiatieven die u neemt in het kader van de 
bestrijding van intrafamiliaal geweld en seksueel geweld steunen. Ik 
heb ook letterlijk gezegd dat wij heel goed beseffen dat vrouwen daar 
proportioneel meer het slachtoffer van worden. Dat heb ik duidelijk ge-
zegd. 
 
U zegt dat u de zaken wilt benoemen zoals zij zijn. Laten we dan even 
kijken naar het initiatief dat u neemt om meer vrouwen op de fiets te 
krijgen in de steden. U gaat mij nu toch niet vertellen dat u zelf gelooft 
dat vrouwen in de steden minder fietsen of uitsluitend minder fietsen 
wegens een paternalistisch rollenpatroon. Als dat al zo is, dan moeten 

01.61  Steven Creyelman (VB): 

La secrétaire d'État raconte un cer-
tain nombre de boutades sur mon 
parti et moi-même. Nous soute-
nons ses initiatives pour lutter 
contre les violences intrafamiliales 
et la violence sexuelle. En effet, les 
femmes sont proportionnellement 
plus souvent confrontées à ces 
phénomènes. 
 
La secrétaire d'État veut appeler un 
chat "un chat". Croit-elle elle-même 
que les femmes dans les villes font 
moins de vélo ou font uniquement 
moins de vélo à cause d'un modèle 
paternaliste? Si tel est le cas, il 
convient alors d'analyser ensemble 
quels groupes de la population 
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wij samen eens de analyse maken binnen welke bevolkingsgroepen 
dat zo is. Wij moeten ook samen eens de analyse maken om na te 
gaan of de fysieke veiligheid in de steden er iets mee te maken heeft. 
Waarom doen zulke zaken zich niet voor in kleine gemeenten en dorp-
jes in Vlaanderen en Wallonië, maar wel in Antwerpen, Brussel, Gent 
enzovoort? Die vraag moeten wij stellen. Dat is de olifant in de kamer, 
maar die mag niet worden benoemd.  
 
Ik zie dat institutionele of structurele racisme eigenlijk niet. Ik zal u een 
voorbeeld geven. Er was deze week heel wat te doen over de nogal 
schandelijke verwijten die Vincent Kompany, de trainer van Anderlecht, 
naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Wij zijn daar allemaal door gedegou-
teerd. Ik ken niemand die zegt dat dit een goede zaak was. Vervolgens 
zegt men dat de supporters van Club Brugge een bak racisten zijn. Van 
een veralgemening gesproken, terwijl het gaat over enkelingen. Dat 
moet evident worden aangepakt, niemand discussieert daarover. Is dat 
echter structureel racisme? Ik zou het eerder typeren als een totaal 
gebrek aan hoffelijkheid, beleefdheid en normaal gedrag. 
 
Diezelfde supporters die dat schandalige gedrag vertoond hebben, 
mevrouw de staatssecretaris, staan te juichen en te supporteren voor 
Éder Balanta, een u waarschijnlijk niet onbekende middenvelder van 
Club Brugge. Zij staan te supporteren voor wat waarschijnlijk de beste 
rechtsachter van de competitie is, Clinton Mata. Zij supporteren daar 
zelf voor. Gaat het dan om racisme? Neen, dat is gewoon complete 
onbeleefdheid. Maakt dat het beter? Praat dat het goed? Absoluut niet. 
Voor wij echter spreken over institutioneel racisme en over structureel 
racisme bij mensen moeten wij erkennen dat het soms gaat over com-
plete boertigheid. Daar wou ik toe komen, mevrouw de staatssecreta-
ris. 
 
Tot slot, laten wij toch ernstig blijven. Wij steunen uw zaak inzake 
intrafamiliaal geweld en wij steunen u wat seksueel geweld betreft. Ik 
wijs u op een klein meningsverschil over institutioneel racisme en over 
structureel racisme. Ik wijs u op een aantal zaken dat u niet benoemt. 
En dan draait u, met alle respect, de grijsgedraaide plaat: Vlaams Be-
lang dit, Creyelman dat. Ik had van u toch een beetje meer intellectuele 
eerlijkheid verwacht. Eerlijk gezegd, ik geef u een kans en u mag ook 
ons eens een kans geven. Dat lijkt mij, met alle respect, toch niet on-
gehoord. 
 

sont concernés et si la sécurité 
physique dans les villes y est pour 
quelque chose, mais on n'ose pas 
mettre le doigt sur le véritable pro-
blème.  
 
Je ne vois pas de racisme institu-
tionnel ou structurel. Personne ne 
prétend que les accusations scan-
daleuses portées à l'encontre de 
Vincent Kompany étaient une 
bonne chose. On pourrait considé-
rer qu'il s'agit d'un manque total de 
courtoisie, de politesse et d'attitude 
normale. J'attendais un peu plus 
d'honnêteté intellectuelle de la part 
de la secrétaire d'État. 
 

La présidente: Chers collègues, ceci clôture la thématique relative à Mme la secrétaire d'État, que nous 
remercions et nous pouvons passer aux thématiques relatives à M. Mahdi.  
 

01.62  Theo Francken (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de 

staatssecretaris, ik wil een aantal punten over het algemeen beleid be-
handelen. Het was geen gemakkelijk jaar voor u. Migratie is sowieso 
nooit gemakkelijk. De laatste 20 jaar zijn er volgens mij geen gemak-
kelijke migratiejaren geweest, of het nu onder de heer Wathelet, de 
heer Courard, mevrouw De Block, onder mij, opnieuw mevrouw De 
Block of onder u was. Ik denk dat migratie een van de grootste uitda-
gingen is voor onze westerse samenleving. Heel veel regeringen wor-
stelen ermee. Deze regering heeft een bepaalde agenda, die vooral 
Europees wordt gestuurd, en probeert op Belgisch niveau een aantal 
zaken te verwezenlijken. 
 
Asiel en migratie zijn twee aparte domeinen. Ik begin met migratie. We 
moeten nog afwachten wat er van de positieve zaken zal verwezenlijkt 
worden, maar op zich vind ik dat u het wetboek Migratie ernstig aan-
pakt. Achter de schermen heb ik opgevangen dat er echt vooruitgang 

01.62  Theo Francken (N-VA): 

2021 était une année compliquée 
pour le secrétaire d'État, la migra-
tion étant en effet un des plus 
grands défis auxquels notre so-
ciété occidentale est confrontée. 
De plus, l'agenda est en grande 
partie dicté par l'Europe. En soi, 
j'estime que le secrétaire d'État 
s'attelle avec sérieux au Code de la 
migration. Il y aurait des avancées, 
mais il reste à voir quelles seront 
les décisions prises une fois que le 
Conseil d'État aura donné son aval. 
Mais il y a bel et bien une méthodo-
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wordt geboekt. Wat uiteindelijk na goedkeuring van de Raad van State 
zal worden goedgekeurd, valt af te wachten. Er is evenwel een be-
paalde methodiek vastgelegd, er is geld vrijgemaakt, u hebt mensen 
aangesteld die bijzonder ernstig zijn en bijzonder veel expertise bezit-
ten. Ik kijk hier dus met spanning naar uit. Ik kan achter de manier 
waarop u het wetboek aanpakt staan. 
 
Ik heb dat ook geprobeerd. Mevrouw De Block heeft haar tanden erop 
stuk gebeten, ik ook enigszins. Ik wou dit immers intern met de juridi-
sche dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken aanpakken, maar die 
kampte met een personeelstekort. Ik wou de wereld van de ngo's en 
het middenveld er zo weinig mogelijk bij betrekken, want mijn ervaring 
met migratie toont aan dat, als u dat toch doet, linkse tot extreemlinkse 
standpunten steeds sterk doorwegen. Daarom wou ik deze actoren niet 
rond de tafel. U heeft een andere optie genomen, of u bent daar mis-
schien toe gedwongen door uw partners. Dat zal ik misschien nooit 
weten. Nu zitten die actoren mee rond de tafel. U hebt twee professo-
ren aangesteld die zeer intensief samenkomen. Waarschijnlijk zal er 
uiteindelijk dus wel een ei gelegd worden dat wij zullen bekijken in het 
Parlement. 
 
Hebben we niets gedaan? Toch wel. Ik heb hier in de Kamer als Ka-
merlid het luik 'gezinshereniging' ingediend. Het luik 'terugkeer' en het 
luik 'visa' zijn klaar en ik zal die hier in de Kamer indienen, maar niet 
alles geraakte rond. Gezinshereniging was het belangrijkste, daar heb-
ben we hard aan gewerkt. We zullen die dingen naast elkaar leggen 
de dag dat u met uw wetboek komt.  
 
Ten tweede kom ik tot de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de 
RVV. Ik heb begrepen van de eerste voorzitter, in een hoorzitting vo-
rige week, dat de achterstand dit jaar aan Franstalige kant gehalveerd 
is, van 8.000 naar 4.000 dossiers. Dat zijn fantastische cijfers. Ik wist 
dat niet, ik heb twee keer goed moeten luisteren. Toen ik staatssecre-
taris was, was er een achterstand van ongeveer 30.000 dossiers, Ne-
derlandstalige en Franstalige samengeteld. Ik heb dat kunnen laten 
zakken tot ongeveer 20.000 à 18.000, daarna is het terug gestegen, 
omdat er een Europese asielcrisis was en er heel veel in beroep werd 
gegaan. Onder mevrouw De Block is het cijfer nadien terug gedaald tot 
ongeveer 10.000, er waren toen ook meer rechters, personeel en atta-
chés.  
 
Ik begrijp dat we nu ongeveer een achterstand van zowat 4.500 dos-
siers hebben, wat op zich een prestatie is. Het is wel belangrijk om te 
weten dat de instroom nu bijzonder hoog is, dus er zullen heel veel 
gevallen van beroep zijn de komende maanden. We moeten dus op-
passen dat de achterstand niet opnieuw toeneemt, daarom bent u naar 
het Parlement gekomen met de vraag om bijkomende rechters en at-
tachés aan te duiden om ervoor te zorgen dat we die golf kunnen op-
vangen.  
 
Op zich is dat een goede zaak, al blijf ik op mijn honger. We moeten 
ons afvragen of het constante antwoord van de regering om meer per-
soneel in te zetten wel efficiënt is en dus de juiste keuze. Ik vroeg ook 
aan de eerste voorzitter vorige week of het echt nodig is dat hij zoveel 
rechters erbij krijgt. Hij liet het antwoord in het midden, maar ik had de 
indruk van niet. Hij kan u natuurlijk niet afvallen, want hij is bijzonder 
loyaal, en bijzonder bekwaam ook trouwens. Maar de vraag kan wel 
gesteld worden. 
 
Ik heb altijd voorgesteld om eens een werklastmeting te doen bij de 

logie, il y a un budget et il y a l'ex-
pertise. À l'époque, je voulais me 
pencher sur cette matière avec le 
service juridique de l'Office des 
étrangers, mais celui-ci était en 
sous-effectif. Si on y associe les 
ONG et la société civile, les points 
de vue de gauche tendent à être 
prépondérants, d'après mon expé-
rience. Aujourd'hui, ces acteurs 
sont conviés autour de la table, 
avec à leurs côtés deux profes-
seurs. J'ai moi-même encore dé-
posé le volet "regroupement 
familial" à la Chambre. Les volets 
"retour" et "visas" sont finalisés, et 
je compte encore les déposer. 
 
Au Conseil du Contentieux des 
Étrangers (CCE), l'arriéré aurait 
cette année été réduit de moitié du 
côté francophone et serait ainsi 
passé de 8 000 à 4 000 dossiers. 
C'est fantastique, comparé à l'ar-
riéré de 30 000 dossiers d'autre-
fois. À l'heure actuelle, nous avons 
un arriéré total de quelque 5 400 
dossiers, mais l'afflux actuel est 
très important, raison pour laquelle 
le secrétaire d'État sollicite la dési-
gnation de juges et d'attachés sup-
plémentaires. Nous devons toute-
fois nous demander s'il est bien ju-
dicieux de faire continuellement 
appel à du personnel additionnel. 
J'ai toujours proposé de mesurer la 
charge de travail au CCE. Le fait 
qu'il ne soit pas donné suite à cette 
proposition reste un point criti-
quable. Par ailleurs, une évaluation 
va enfin être effectuée à la de-
mande du CCE. À cet effet, le se-
crétaire d'État a préparé un projet 
de loi dont le contenu correspond 
plus ou moins à ma proposition de 
loi, qui a cependant été rejetée, 
contrairement au projet de loi. 
 
Les services bénéficieront de 
l'indispensable renforcement des 
effectifs: le secrétaire d'État parle 
de 4 000, voire de 7 000 candidats. 
Pour un service public, il s'agit 
d'une très bonne nouvelle. Les 
budgets alloués au CGRA et au 
CCE n'augmentent pas, alors que 
des officiers de protection et des 
juges statutaires, respectivement, 
y sont notamment attendus. Seul le 
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RVV. Ik vind overigens dat Justitie absoluut werklastmetingen zou 
moeten uitvoeren op al haar niveaus, dat zou haast een automatisme 
moeten zijn. Daar is niet op ingegaan, maar het blijft wel een punt van 
kritiek van onze kant waar u ongetwijfeld ook wel oren naar hebt. Maar 
goed, u zal nu die rechters erbij krijgen, het Parlement heeft daarvoor 
zijn fiat gegeven.  
 
Een tweede goede punt is de evaluatie die er nu eindelijk komt, op 
vraag van de RVV. U bent met een wetsontwerp gekomen, dat heel 
hard leek op mijn wetsvoorstel, dat door hen geschreven was. Het 
wetsontwerp is goedgekeurd, het wetsvoorstel werd weggestemd. Dat 
is een beetje bizar, maar ik weet hoe dat gaat. Het respect van paars-
groen voor de oppositie is iets van lang geleden. Dat was de dada van 
Kristof Calvo, maar die man lijkt helemaal van de bühne verdwenen. 
Die evaluatie is op zich evenwel een positief punt. 
 
Een derde positief punt is het extra personeel, de versterking van de 
diensten. Dat is nodig en u bent daar volop mee bezig. U zegt dat u 
4.000 of zelfs 7.000 kandidaten hebt. Voor een overheidsdienst is dat 
heel goed, want iedereen snakt naar personeel, zowel de privébedrij-
ven als de overheidsdiensten. Een van de grote problemen van uw 
collega Verlinden is dat ze de politievacatures niet ingevuld krijgt. De 
vacatures staan open, er is geld, maar er komt geen personeel omdat 
er een enorme krapte op de arbeidsmarkt is. 
 
Voor de DVZ is dat blijkbaar geen probleem. Ik heb u een vraag gesteld 
over dat budget, maar u hebt daarop niet geantwoord. Als men de bud-
gettaire tabellen bekijkt, dan ziet men dat de budgetten voor het CGVS 
en de RVV niet stijgen. Voor het RVV komen er volgend jaar statutaire 
rechters bij en voor het CGVS komt er een pak volk bij, waaronder 
protection officers, maar dat ziet men niet vertaald in de budgettaire 
tabellen. Het enige dat stijgt, is de budgettaire tabel van de DVZ. Mijn 
vraag was heel concreet of dat nog zou worden herverdeeld. Dat is een 
technische kwestie, misschien kunt u vandaag wat toelichting geven. 
 
Er komt bijkomend personeel bij de DVZ, bij de terugkeerdiensten, op 
de visasectie en de sectie gezinshereniging. Dat lijkt mij prima en ik 
hoop dat die mensen effectief worden aangeworven en kunnen blijven. 
Een van de problemen inzake begroting waarmee ik altijd heb ge-
kampt, is dat men er budget bij krijgt en mensen aanwerft, maar dat 
men geen budgetten krijgt als zij weggaan omdat ze een andere job 
vinden of op pensioen gaan. Men heeft dus initieel een boost van per-
soneel gehad, maar door de jaren heen zakt dat snel. 
 
Ik vroeg aan Steven Vandenput, die toen minister voor Ambtenarenza-
ken was, hoe we dat op een goede manier konden oplossen, hoe we 
dat geld opnieuw konden krijgen als die mensen uitstroomden. Ik heb 
daarop nooit een antwoord gekregen. We zaten toen in een veel stren-
ger budgettair carcan dan deze regering, maar ik ben ervan overtuigd 
dat hetzelfde mechanisme in de FOD Financiën en vooral de begroting 
blijft bestaan zodat het personeel in de loop der jaren vermindert, ook 
al heeft men eerst extra mensen kunnen aanwerven. 
 
Ik geef dit maar mee als een wijze raad. Ik vind dat men heel waak-
zaam moet zijn en ervoor moet zorgen dat men de volgende jaren nog 
budgetten voor vervangingen en pensioneringen heeft. Dat is een van 
de grote problemen. U weet dat waarschijnlijk. U moet dat eens vragen 
bij de diensten. Wij hebben bij de RVV 30 of 40 mensen aangeworven. 
In de loop van de jaren waren er echter 10 mensen minder. Men denkt 

tableau budgétaire de l'OE aug-
mente: du personnel supplémen-
taire y est prévu au sein des 
services en charge du retour, de la 
section des visas et de la section 
regroupement familial. Une redistri-
bution est-elle encore prévue? 
Reste la question de savoir com-
ment faire en cas de nouveaux dé-
parts, car il n'y aurait alors plus de 
budgets disponibles. 
 
Nous devons nous assurer que 
nous disposerons encore, dans les 
années qui viennent, des budgets 
nécessaires pour les remplace-
ments et les admissions à la pen-
sion. 
 
S'agissant de l'approche de la crise 
de l'asile, je ne suis nullement sa-
tisfait: je pense que le secrétaire 
d'État aurait dû négocier bien da-
vantage avec le secteur privé afin 
de créer des places. 
 
La Cour des comptes s'est montrée 
particulièrement critique concer-
nant le budget. Sur le plan intellec-
tuel, 100 millions par le biais de la 
provision, ce n'est pas honnête. 
 
Je n'ai pas confiance dans la poli-
tique proactive du retour qui té-
moigne, à mes yeux, d'une trop 
grande naïveté. 
 
Le pacte d'asile européen consti-
tue le point essentiel. Mais là non 
plus, je ne partage pas l'optimisme 
du secrétaire d'État. 
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dan het goed te hebben gedaan als staatssecretaris, want men gaf ex-
tra budget zodat men mensen kon aanwerven, maar 3 of 4 jaar later 
zijn er 10 mensen weg. 
 
Over de asielcrisis ben ik niet tevreden. Daarvoor krijgt u zeker geen 
voldoende. Ik denk dat u veel meer moet onderhandelen met de privé-
sector. U moet hen echt betrekken om die plaatsen mogelijk te maken. 
Het Rekenhof was bijzonder kritisch over uw begroting. Ik vind het in-
tellectueel niet eerlijk om in 100 miljoen euro via de provisie te voor-
zien. 
 
Tot slot vraag ik mij echt af hoe u de terugkeercijfers zult verhogen, 
mijnheer de staatssecretaris. U hebt nu een aanklampend beleid. Ik 
geloof niet dat het u zal lukken. Dat is heel naïef.  
 
Een laatste essentieel punt is het Europese asielpact. U gelooft daar 
echt in. U denkt dat dit het probleem gaat oplossen. U moet mij en heel 
veel Vlamingen echter nog overtuigen hoe het Europees asielpact er-
voor gaat zorgen dat wij eindelijk de illegale migratie naar Europa kun-
nen aanpakken. Ik geloof dat niet. Ik zie dat ook helemaal niet. 
 

01.63  Dries Van Langenhove (VB): Mijnheer de staatssecretaris, wij 

hebben de afgelopen weken en maanden een heel drukke agenda ge-
had in de commissie voor Binnenlandse Zaken. Wij hebben over een 
aantal zeer belangrijke thema's uitvoerig kunnen debatteren, zoals de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, het CGVS, maar ook de hon-
gerstakers kwamen de afgelopen weken uitgebreid aan bod. Vandaag 
kwamen ook nog de asielcrisis en de opvangcrisis aan bod, die eigen-
lijk een echte massamigratiecrisis naar dit land is. Ik verwijs naar de 
argumenten die wij toen hebben aangehaald. 
 
Voor een algemene, bredere bespreking van uw beleid verwijs ik ook 
naar de uitgebreide uiteenzetting die ik reeds deed bij de bespreking 
van uw beleidsnota.  
 
Vandaag gaat het over uw budgetten en meer algemeen over de ver-
hoging van het budget voor het personeel en de werking van de dien-
sten. 
 
Wij hopen natuurlijk dat de verhoging van de budgetten zich zal verta-
len in betere resultaten, wat mijn fractie betreft dan vooral in resultaten 
van uw aanklampend terugkeerbeleid, zoals u dat noemt. Wij kijken 
daar met grote ogen naar uit, maar toch ook met de nodige scepsis. 
 
Laten we alles even overlopen. Wat Fedasil betreft, kijken we aan te-
gen een lichte daling tegenover vorig jaar. We kunnen daar moeilijk om 
treuren, de opvang van asielmigranten in dit land kost al meer dan ge-
noeg. Gaat u er dan ook van uit dat we de komende jaren een kleinere 
asielcrisis zullen zien en dat de asielcijfers zullen dalen? Daar plaatsen 
we toch vraagtekens bij. 
 
Wat de gesloten terugkeercentra betreft, moet u natuurlijk verwijzen 
naar uw collega van de Regie der Gebouwen. Daar zullen wij ook vra-
gen over indienen. 
 
De kredieten voor de kosten voor repatriëring en verwijdering van on-
gewenst geachte personen werden in de begroting van 2021 meer dan 
verdubbeld, maar voor volgend jaar blijven ze ongeveer dezelfde. Wij 
vragen ons af welke efficiëntiewinsten u daar nog wilt boeken en hoe 

01.63  Dries Van Langenhove 

(VB): Nous espérons que l'aug-
mentation des budgets de person-
nel et de fonctionnement se tra-
duira également dans de meilleurs 
résultats, surtout s'agissant de la 
politique proactive du retour. Nous 
restons toutefois très sceptiques.  
 
Nous constatons une légère dimi-
nution du budget pour Fedasil. Le 
secrétaire d'État pense-t-il que les 
chiffres relatifs à l'asile vont dimi-
nuer au cours des prochaines an-
nées? Nous nous interrogeons à 
ce sujet. L'année dernière, les cré-
dits destinés à couvrir les frais de 
rapatriement et d'éloignement des 
personnes jugées indésirables ont 
été doublés, mais aujourd'hui ils 
restent plus ou moins au même ni-
veau. Où le secrétaire d'État peut-
il encore réaliser des gains d'effica-
cité afin d'obtenir de meilleurs ré-
sultats? Quels sont les projets 
concrets pour prévenir la migration 
illégale? Pourquoi ne trouve-t-on 
nulle part une augmentation des 
budgets du CGRS et du CCE, alors 
que de nouveaux collaborateurs 
sont recrutés? 
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u ervoor wilt zorgen dat de budgetten beter worden ingezet om te lei-
den tot meer resultaten. Laten we hopen dat we corona een klein 
beetje kunnen uitbannen, zodat er op dat vlak toch grote efficiëntiewin-
sten kunnen worden geboekt. 
 
Een uitgavenpost die lichtjes stijgt, is die voor projecten ter preventie 
van illegale migratie. Wij vragen ons af waarover het concreet gaat, 
ook al betreft het geen gigantisch grote uitgavenpost. Kunt u daar wat 
meer uitleg bij geven? 
 
Voorts zult u het personeelsbestand van het CGVS en van de Raad 
voor Vreemdelingenbetwisting uitbreiden. Wij vragen ons dan af 
waarom de budgetten voor het statutaire, alsook het contractuele per-
soneel daar niet in werden ingeschreven. Voor de Raad voor Vreem-
delingenbetwistingen lezen we op bladzijde 199 dat er 63 nieuwe 
medewerkers zullen worden aangeworven. Het nieuwe meubilair werd 
begroot, maar de hogere budgetten om die extra mensen te betalen, 
vinden we niet meteen terug. Misschien kunt u dat nog even uitleggen. 
 

01.64  Theo Francken (N-VA): Mijnheer Van Langenhove, we hebben 

al heel veel gepraat over de begroting, ook in de commissie uiteraard, 
maar eigenlijk is er een ongelooflijke truc uitgehaald. U zegt dat het 
asielbudget daalt: het was initiaal begroot op 427 miljoen euro voor 
2021 en gaat naar 423 miljoen euro voor 2022, een daling van 4 mil-
joen euro. Eigenlijk is dat helemaal niet juist. Het probleem is dat er 
104 miljoen euro extra – dat is een vierde – wordt ingeschreven via de 
provisie. Het asielbudget stijgt dus met een vierde, met 20 à 25 %. En 
dan is er nog eens 35 miljoen euro waarvan het Rekenhof zich afvraagt 
waarvoor die som dient. Ik heb die vraag in de commissie gesteld, 
maar kreeg geen antwoord.  
 
Het asielbudget daalt dus niet met 4 miljoen euro, het stijgt van 427 mil-
joen euro naar 527 miljoen euro, plus 35 miljoen euro, waarvan zelfs 
het Rekenhof de bestemming niet kan achterhalen. Er is dus een 
enorme stijging van het asielbudget. De toename is moeilijk leesbaar, 
maar kan dankzij het Rekenhof toch worden teruggevonden.  
 

01.64  Theo Francken (N-VA): Se-

lon le secrétaire d'État, le budget 
en matière d'asile diminue de 4 mil-
lions d'euros, mais en fait, il passe 
de 427 à 527 millions d'euros, plus 
35 millions d'euros supplémen-
taires dont même la Cour des 
comptes n'est pas en mesure de 
déterminer la destination. 
 

01.65  Dries Van Langenhove (VB): Uiteraard. De echte migratiefac-

tuur is nog vele, vele malen groter dan wat in de begroting staat inge-
schreven. Als we de brede impact van migratie bekijken, de werkelijke 
kostprijs voor de samenleving, maar ook voor de begroting in de brede 
zin, om die massamigratie te faciliteren en te organiseren en om de 
vele negatieve gevolgen daarvan op te vangen, dan spreken we over 
een budget dat meer dan tienmaal groter is dan wat in de begroting 
staat.  
 
We hebben meermaals gepleit voor een uitgebreid onderzoek daar-
naar. We willen immers graag een debat voeren op basis van de feiten. 
U pleit tegen fake news over migratie, maar wij smeken om meer feiten 
en meer cijfers en om een onderzoek naar de werkelijke kostprijs van 
migratie. Deze keer willen we ook geen miskleun, zoals het onderzoek 
van de NBB, waar aan extreme cherrypicking werd gedaan om toch 
maar een persbericht te kunnen uitsturen dat aantoont dat er voor een 
zeer specifieke groep in een zeer specifiek tijdsbestel misschien een 
kleine winst ontstaat. Een zuiver economische winst weliswaar, want 
andere zaken worden in dit land niet bekeken. Deze regering kijkt im-
mers niet verder dan de eigen neus. Die specifieke groep levert mis-
schien wel een paar euro's op. Alle andere zaken komen in dat 
persbericht niet aan bod.  
 

01.65  Dries Van Langenhove 

(VB): En outre, la facture réelle de 
la migration est dix fois plus élevée. 
Nous avons souvent demandé une 
étude approfondie à ce sujet. Nous 
voulons une étude sérieuse, et non 
pas une étude mal ficelée comme 
celle de la BNB, dans laquelle on 
se livre à une forme extrême de pi-
corage. 
 
Nous devons débattre sur la base 
des chiffres réels. Le calcul doit 
également être fait pour d'autres 
domaines de compétences, par 
exemple la justice, la sécurité, l'en-
seignement, le marché immobilier 
et le climat. L'impact le plus impor-
tant se situe évidemment au niveau 
de la sécurité sociale. Nous ne 
pourrons plus combiner longtemps 
l'ouverture des frontières avec une 
sécurité sociale accessible au tout 
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Daar passen wij voor. Wij willen een echt debat, op basis van de echte 
cijfers en wij vragen u dus om dat te becijferen. Houd dus ook rekening 
met alle beleidsdomeinen.  
 
Misschien kunt u zich samen met uw collega's eens op de interminis-
teriële conferenties en andere overlegmomenten buigen over de vraag 
wat de kosten zijn van migratie op het vlak van justitie, op het vlak van 
veiligheid, op het vlak van onderwijs, voor onze woningmarkt en – ik 
richt mij tot de groene collega's – voor het klimaat. Alleen al via gezins-
hereniging halen we ieder jaar zoveel vreemdelingen als er inwoners 
zijn in een stad ter grootte van Dendermonde of Roeselare naar dit 
land, met alle vervuiling van dien, want zij nemen de Vlaamse levens-
standaard over en verbruiken en vervuilen evenveel als de gemiddelde 
Vlaming, wat natuurlijk een impact heeft op het klimaat en op het leef-
milieu in Vlaanderen. De groenen pleiten voor een betonstop, laten we 
eerst eens pleiten voor een migratiestop. 
 
Het allerergste gevolg van de massamigratie is natuurlijk de giganti-
sche negatieve impact op de sociale zekerheid. Bij open grenzen mag 
er geen open sociale zekerheid zijn, maar in dit land hebben we beide, 
ook al zal dat niet lang meer duren. Ook die gevolgen werden jammer 
genoeg niet afdoende becijferd en wij hopen dat dat in de toekomst wel 
zal gebeuren. Dan zullen we eindelijk vernemen wat de werkelijke mi-
gratiefactuur is, een factuur die keer op keer wordt doorgeschoven 
naar de gewone man en vrouw. 
 
In tijden waarin we in Pepinster en in de door overstromingen getroffen 
regio's moeten vaststellen dat mensen letterlijk en figuurlijk in de kou 
blijven staan, dat heel veel Vlamingen en Walen in energiearmoede 
verzeild raken, dat we aankijken tegen een gigantische inflatiegolf die 
het spaargeld van mensen zal doen wegkrimpen, dat gigantisch veel 
ondernemers en zelfstandigen wegkwijnen in corona-armoede, vind ik 
het hemeltergend dat de migratiefactuur, waar niemand om heeft ge-
vraagd, al zeker niet in Vlaanderen, blijft groeien. De regering kan dan 
boekhoudkundige trucjes toepassen in de begroting, de man en de 
vrouw in de straat ziet wel dat de migratiefactuur blijft stijgen, zeker 
onder deze regering. 
 
Nochtans zou asiel en migratie een enorm wingebied kunnen zijn in 
plaats van de gigantische uitgavenpost, die het nu is. Als we echt wil-
len, kunnen investeringen in asiel en migratie gigantisch veel opleve-
ren. Er zijn enorme opportuniteiten. Iedere euro die we steken in 
gedegen ontradingscampagnes of in gedwongen terugkeer, is een 
euro die we op termijn terugverdienen. Hoeveel kost bijvoorbeeld de 
illegaliteit in dit land, de naar schatting 150.000 of misschien zelfs 
200.000 illegalen of misschien wel meer, aan de samenleving? Als we 
geld investeren om de illegaliteit eindelijk eens gedegen aan te pakken, 
dan zal dat enorm veel opleveren, niet alleen voor de samenleving, 
maar ook voor de budgetten van dit land. 
 
Voor een versnelling van de procedures pleit u ook al lang, maar op 
dat vlak hebben we nog altijd te weinig gezien. Ook dat kan wat ople-
veren aan de schatkist, maar dan moet u er natuurlijk aan vasthouden 
en daar loopt het bij u en uw regering vaak fout. U moet eraan vast-
houden dat, wanneer procedures zijn afgelopen en betrokkenen een 
negatief antwoord krijgen, zij werkelijk meteen worden vastgezet en 
teruggestuurd naar hun land van herkomst. Pas dan kunt u grote win-
sten boeken met het migratiebeleid. 
 

venant. La facture migratoire réelle 
est systématiquement répercutée 
sur le citoyen lambda. C'est une si-
tuation révoltante au regard des 
inondations à Pepinster ou de la 
vague d'inflation imminente. Toute-
fois, l'asile et la migration pour-
raient représenter un bénéfice 
plutôt qu'un poste de dépenses. 
Chaque euro investi dans des cam-
pagnes de dissuasion sérieuses et 
dans le retour forcé est un euro 
que nous récupérerons à terme. 
Des procédures plus rapides – et 
surtout le maintien effectif des dé-
cisions négatives – peuvent débou-
cher sur des bénéfices importants. 
Il en va de même pour une réforme 
correcte du Code de la migration, 
dont l'objectif est un éclaircisse-
ment et non un assouplissement. 
Aussi longtemps que nous ne trou-
verons trace d'aucune disposition 
dans l'accord de gouvernement 
concernant les visites domiciliaires 
ou l'expulsion des illégaux avec en-
fants, nous en déduirons une ab-
sence totale de sérieux s'agissant 
de la politique d'asile et de migra-
tion du gouvernement. 
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Ook het migratiewetboek, daarnet al door de voorgaande spreker aan-
gehaald, kan, als het op een correcte manier vorm wordt gegeven, zor-
gen voor efficiëntiewinsten en een inkrimping van het nodige budget 
voor asiel en migratie. De voorwaarde is opnieuw dat u een verduide-
lijking, niet een versoepeling van het migratiebeleid bewerkstelligt. In 
het regeerakkoord, dat we intussen uitvoerig hebben besproken, staan 
inzake migratie heel wat versoepelingen. Woonstbetredingen staan bij-
voorbeeld niet in het regeerakkoord, illegalen met kinderen kunnen het 
land niet meer worden uitgezet en er wordt nog altijd onvoldoende in-
gezet op terugnameakkoorden en de verwijdering van 200.000 illega-
len. Aan zulke zaken zien wij dat het de regering nog altijd niet menens 
is met het asiel- en migratiebeleid, waardoor de grote winsten die er te 
rapen vallen, nog altijd letterlijk en figuurlijk links blijven liggen. Noch-
tans, door de instroom te verkleinen en de uitstroom te vergroten, kun-
nen wij enorm grote besparingen boeken op het domein asiel en 
migratie. Laten we daar eens werk van maken. 
 

01.66 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw de voorzitster, ge-

achte Kamerleden, de discussie hier overstijgt hier die over de begro-
ting en dat is nooit verkeerd, want Asiel en Migratie is een boeiend 
departement, waarover veel te bespreken valt. Enkele vragen en op-
merkingen verbazen mij, met name die over noodzakelijke structurele 
oplossingen. Ik kan mij daar immers alleen bij aansluiten, want de nood 
aan structurele oplossingen is een realiteit. Het is jammer dat wij van-
daag veel inspanningen moeten leveren voor zaken die een tijdje ge-
leden al geregeld konden zijn. 
 
Ik ben bijvoorbeeld blij te vernemen dat parlementsleden het toejui-
chen dat er eindelijk werk van wordt gemaakt van een migratiewet-
boek. De diensten, met name de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil 
en het CGVS, hebben al wat interne oefeningen gedaan over het mi-
gratiewetboek, maar politiek gezien werd nooit de keuze gemaakt om 
daarvan een prioriteit te maken. 
 
Mijnheer Francken, u wilt de ngo's buitenhouden. Ik zit in een opvang-
crisis en ik besef dat er soms ngo's zijn die meningsverschillen hebben. 
Gelukkig kan dat in een democratie. Ze hoeven echter niet per definitie 
de vijand te zijn. Bepaalde organisaties die meer internationaal actief 
zijn, zoals Caritas, zijn de voorbije jaren ruim gaan denken over migra-
tie. Ik heb het dan bijvoorbeeld over het terugkeerbeleid. Tien tot vijftien 
jaar geleden was het ondenkbaar dat er bij Caritas over terugkeer zou 
worden gesproken. Vandaag de dag is Caritas één van de belangrijk-
ste internationale organisaties die meewerken aan vrijwillige terugkeer. 
Caritas probeert dat op de juiste manier te doen, door mensen te be-
geleiden en hen een duurzame toekomst te helpen uitbouwen in het 
land van herkomst. Als men op een respectvolle manier met elkaar 
omgaat – misschien niet met iedereen, niet altijd en niet overal – dan 
zijn er organisaties waarmee men aan de tafel kan gaan zitten en die 
het beste voorhebben met het departement. 
 
Wat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft, is de achter-
stand inderdaad al deels ingehaald. U verwees naar het tucht- en sanc-
tiemechanisme. U weet wat ik zal vertellen als u het hebt over het 
wetsvoorstel van de N-VA. De RVV heeft deze vraag al enige tijd ge-
steld, ook tijdens de vorige legislatuur. Ik heb er alle begrip voor dat er 
toen andere prioriteiten zijn gesteld. Niet alles kan tegelijk gebeuren, 
maar het is in de vorige legislatuur gewoon niet gebeurd. Op het mo-
ment waarop er een nieuwe regering kwam, werd er dan snel een wets-
voorstel ingediend dat van de RVV afkomstig is. Het grote verschil 
tussen het voorstel van uw partij en ons ontwerp is dat ons ontwerp, 

01.66  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Des solutions structurelles 
s'imposent. Il est dommage que 
nous devions faire aujourd'hui des 
efforts qui auraient pu être faits 
dans le passé. Je suis heureux 
d'apprendre que des membres du 
Parlement approuvent le fait que 
l'on s'attèle enfin au Code de la mi-
gration. Malgré le travail considé-
rable réalisé par les services 
concernés, le choix n'a jamais été 
fait d'en faire une priorité sur le plan 
politique. 
 
Les ONG ne sont pas par définition 
nos ennemis. Certaines organisa-
tions ont commencé à penser au-
trement s'agissant de la migration. 
Il y a dix ans, il aurait été impen-
sable que Caritas collabore à la po-
litique du retour sur une base 
volontaire. Aujourd'hui, une telle 
collaboration est possible. Si nous 
collaborons d'une manière respec-
tueuse, certaines organisations 
sont prêtes à s'asseoir autour de la 
table avec nous. 
 
L'arriéré au Conseil du Contentieux 
des Étrangers (CCE) a déjà été 
partiellement résorbé. Le CCE 
avait déjà adressé au gouverne-
ment précédent une demande con-
cernant le mécanisme disciplinaire 
et sanctionnel, qui est restée sans 
suite. Au moment de mon entrée 
en fonction, la N-VA a rapidement 
déposé une proposition de loi, ins-
pirée par le CCE. Mais mon projet 
de loi, qui remonte à la même 
source, a été envoyé au Conseil 
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dat ook via de RVV tot stand is gekomen, aan de Raad van State is 
voorgelegd. De Raad van State heeft een viertal opmerkingen ge-
maakt. We hebben met die opmerkingen rekening gehouden, waar-
door het ontwerp van de regering beter was dan het initiële ontwerp 
dat al enige tijd op het bureau van de RVV en dus ook op uw bureau 
lag.  
 
Het is een goede zaak dat er extra personeel komt, ook bij de RVV, 
met onder meer een tijdelijk kader. Dat tijdelijke kader zal worden ge-
evalueerd. Er zal namelijk worden nagegaan of dat tijdelijke kader de 
vooropgestelde ambities realiseert. Als dat niet het geval is, zal dat tij-
delijke kader daarvan de gevolgen moeten ervaren. Vooral de combi-
natie van extra personeel met het tucht- en sanctiemechanisme biedt 
een goed evenwicht. 
 
Het gaat dus niet om meer personeel gewoon om meer personeel te 
hebben, het gaat erom te zorgen voor voldoende personeel, maar 
daarnaast moet er ook op worden toegezien dat iedereen die aange-
worven wordt of al tewerkgesteld is op de juiste manier kan worden 
opgevolgd. Zo zijn we er zeker van dat rechters die levenslang be-
noemd worden ook effectief datgene doen waarvoor ze betaald worden 
door de belastingbetaler.  
 
U vroeg naar het budget voor extra personeel. U heeft in de commissie 
al een tweetal keer herhaald dat u graag de budgetten had gehad waar 
wij vandaag over beschikken en dat u vroeger in een andere logica zat. 
Dat is de keuze die deze regering heeft gemaakt.  
 
Ik heb één en ander daarnet ook gevolgd tijdens de algemene bespre-
king en zal hier straks ook op terugkomen bij de collega's van Vlaams 
Belang. Zij vroegen zich af wat CD&V heeft binnengehaald op het vlak 
van extra middelen. Deze regering heeft beslist om te investeren in de 
veiligheidsdepartementen, zoals de politie. Het departement Binnen-
landse Zaken en het departement Asiel en Migratie zijn departementen 
waarvoor de regering de keuze heeft gemaakt om erin te investeren.  
 
De middelen die erbij komen op mijn departement betreffen een totaal 
van 100 miljoen euro tegen het einde van de legislatuur. Dat zijn extra 
middelen die er niet eenmalig bijkomen maar structureel. Het gaat om 
25 miljoen in 2020, 50 miljoen daarna en we bouwen dat op tot 100 
miljoen. Wie ook mijn opvolger mag zijn, hij of zij zal deze regering 
dankbaar mogen zijn voor het feit dat de middelen voorhanden zullen 
zijn om de politieke ambities ook effectief te kunnen realiseren. Daar 
komt het immers op neer.  
 
Mijnheer Francken, als u over die budgetten had kunnen beschikken, 
zou u misschien ook extra personeel hebben aangeworven. Daar moet 
men natuurlijk wel een politieke keuze voor maken. Gelukkig is deze 
keuze nu gemaakt. Zij moet ervoor zorgen dat men op termijn ook be-
spaart. We weten allemaal wat er gebeurd is tijdens de vorige legisla-
tuur. De meningen over wie wat gedaan heeft om te besparen op het 
CGVS kunnen verschillen, maar de realiteit is dat er bespaard is op het 
personeel bij het CGVS. Aan het einde van de legislatuur zaten we met 
minder personeelsleden bij het CGVS. Dat betekent dus ook dat er 
minder mensen zijn die dossiers van asielzoekers kunnen behandelen. 
Dat betekent dan weer dat deze asielzoekers langer in een opvang-
centrum zitten en wachten op een antwoord. Dat leidt vervolgens tot 
verzadigde asielcentra en nood aan extra opvangplaatsen. Dat is dus 
een meerkost.  
 

d'État qui a formulé des observa-
tions dont nous avons tenu 
compte. Notre projet constitue 
donc une amélioration du projet ini-
tial du CCE. 
 
Du personnel supplémentaire sera 
attribué au CCE, avec notamment 
un cadre temporaire. Nous verrons 
si ce cadre temporaire permet de 
réaliser les ambitions. La combinai-
son d'un renfort de personnel avec 
les mécanismes disciplinaires et 
sanctionnels constitue un bon équi-
libre à mes yeux.  
 
Toute personne engagée doit être 
faire l'objet d'un suivi. Nous pou-
vons ainsi vérifier si les juges nom-
més à vie font ce pour quoi ils sont 
payés. 
 
D'aucuns se demandent ce que le 
CD&V a engrangé en termes de 
moyens supplémentaires. Le gou-
vernement investit dans les dépar-
tements de la sécurité et dans 
l'asile et la migration. Mon départe-
ment bénéficiera structurellement 
de 100 millions d'euros supplé-
mentaires d'ici la fin de la législa-
ture. Mon successeur pourra 
remercier le gouvernement actuel 
pour ses choix. En raison des 
coupes budgétaires opérées au 
sein du CGRA, celui-ci dispose de 
moins de personnel pour le traite-
ment des dossiers, de sorte que les 
migrants restent plus longtemps 
dans les centres d'accueil, d'où le 
manque de places. Grâce au per-
sonnel nouvellement engagé, les 
migrants quitteront plus rapide-
ment les centres et nous réalise-
rons donc des économies. 
 
En ce qui concerne l'asile, des me-
sures s'imposent tant pour les arri-
vées que pour les départs. Je suis 
ouvert à une collaboration avec le 
secteur privé et j'invite ce dernier à 
se manifester, comme je l'ai déjà 
fait dans le passé. Je suis égale-
ment ouvert à toute suggestion 
émanant de la commission compé-
tente. Toutefois, je ne suis pas sûr 
qu'une collaboration avec le privé 
soit d'office préférable. Quoi qu'il 
en soit, cette solution est plus oné-
reuse. 
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Heeft men voldoende PO's die zorgen voor de behandeling van de 
dossiers, dan krijgt men snellere antwoorden en een snellere uitstroom 
uit de opvang. Op dat vlak zorgt dit dus ook voor een besparing.  
 
Wat asiel betreft, zijn er zeker uitdagingen. Zowel voor de instroom als 
de uitstroom moeten er maatregelen getroffen worden, maar misschien 
kan ik daar later meer over zeggen. 
 
U maakte een opmerking over samenwerken met de privésector. Zeker 
in tijden van crisis, en vooral nu in de kerstperiode, moeten wij er alles 
aan doen opdat iedereen opvang heeft. Wij mogen niemand die asiel 
aanvraagt op straat laten. Dus, samenwerken met de privé? Zeker. Ik 
zou niet weten waarom wij dat niet zouden doen. Misschien verwijst u 
naar een artikel in De Tijd? De privésector zei daarin dat er plaatsen 
zijn. Ik nodig hen uit, zoals ik dat al enkele keren heb gedaan. Ik heb 
al mails gestuurd. Mochten er in de commissie suggesties zijn, dan 
hoor ik die graag. 
 
Wat ik niet graag hoor, is iets wat u niet gezegd hebt, maar wat ik al 
een paar keer ergens anders gehoord heb, namelijk dat werken met 
de privésector per definitie beter is. Dat weet ik nog zo niet. Het is in 
ieder geval niet beter voor de portemonnee. De kostprijs van opvang 
in de privésector ligt hoger dan bij Fedasil of Het Rode Kruis, dat is de 
realiteit. Ik zal de laatste zijn om daar dogmatisch in te zijn, maar de 
kostprijs van opvang is in de privésector net iets hoger. Alleen, in tijden 
van opvangcrisis moeten wij gewoon het noodzakelijke doen. Samen-
werken met de privésector moet daar zeker deel van kunnen uitmaken. 
 
Ik ben een beetje verbaasd als u zegt dat u niet gelooft in het aanklam-
pende terugkeerbeleid. Daarmee zegt u eigenlijk immers dat u niet ge-
looft in de commissie-Bossuyt en in professor Bossuyt zelf. Die 
commissie heeft duidelijk gezegd dat één van de aspecten waaraan 
gewerkt moet worden een aanklampend terugkeerbeleid is, omdat het 
terugkeerbeleid vandaag beperkt blijft tot een velletje papier afgeven, 
met de tekst u hebt 30 dagen om het grondgebied te verlaten. Vervol-
gens komen wij die mensen misschien toevallig tegen, ergens aan een 
station, en proberen wij op een andere manier op te treden. De com-
missie-Bossuyt zegt in één van de vele punten die zij opsomt dat daar 
werk van moet worden gemaakt. 
 
Ik meen dat dit klopt. Is dat zaligmakend? Is dat de oplossing voor al-
les? Neen, uiteraard niet. Op dat vlak is niemand hier in de zaal naïef, 
meen ik. Wij weten allemaal in dat het bijzonder moeilijk is om terug-
keerakkoorden af te sluiten met de landen van herkomst, in tijden van 
covid meer dan ooit tevoren. 
 
Wij weten dat Europa zijn tanden moet laten zien, en gelukkig begint 
het dat beetje bij beetje te doen. Denk maar aan de visumsanctiemaat-
regelen die er eindelijk kunnen komen, om landen te treffen die niet 
willen meewerken aan wat uiteindelijk hun internationale plicht is, men-
sen opnieuw opvangen die hier geen recht op opvang en op de status 
van internationaal vluchteling hebben. Het is wel belangrijk dat men die 
mensen minstens opvolgt of dat de overheid er alles aan doet om die 
opvolging mogelijk te maken. Gebeurt dat niet? Neem daar dan akte 
van en ga naar de volgende maatregel. Ook daarvan wordt er werk 
gemaakt. 
 
Ten slotte, mijnheer Francken, u stelt dat ik ervan overtuigd ben dat de 
Europese Unie alles zal oplossen. Ik zal de laatste zijn om te denken 

 
Je suis assez étonné d'entendre 
certains déclarer qu'ils ne croient 
pas à la politique de retours proac-
tive préconisée par la commission 
Bossuyt. Actuellement, la politique 
de retour consiste en une feuille de 
papier sur laquelle il est indiqué 
que l'intéressé dispose de 30 jours 
pour quitter le territoire. Cette mé-
thode ne constitue évidemment 
pas la solution à tout. Nous savons 
que l'Europe doit montrer les dents 
et fort heureusement, elle com-
mence peu à peu à appliquer cette 
politique, comme en témoignent 
les mesures de sanctions en ma-
tière d’octroi de visas vis-à-vis de 
pays qui ne désirent pas collabo-
rer. Toutefois, il faut au moins es-
sayer d'assurer le suivi des inté-
ressés dans notre pays. Nous nous 
y attelons également. 
 
Je suis suffisamment réaliste pour 
comprendre que l'Europe ne ré-
soudra pas tout en un clin d'œil. 
Notre réalité, toutefois, est celle de 
l'espace Schengen. Nous devons 
unir nos forces, même si c'est loin 
d'être simple. Je dois faire en sorte 
que lorsqu'une personne arrive aux 
frontières extérieures de l'Europe, 
elle soit contrôlée sur place et ne 
passe pas par cinq ou dix pays eu-
ropéens pour finir en Belgique. Il 
n'est certainement pas facile de 
convaincre les pays concernés 
d'agir dans ce sens. C'est un pro-
cessus lent, mais c'est le seul 
moyen. 
 
L'Europe peut être la solution à 
tous les problèmes à partir du mo-
ment où on comprend enfin que 
nous sommes tous partenaires, 
que nous devons nous respecter et 
nous reconnaître mutuellement, 
que nous devons renforcer en-
semble les frontières extérieures et 
que les États de la ligne de front 
doivent savoir qu'ils peuvent comp-
ter sur nous pour y parvenir. Je 
continuerai à faire pression à 
l'échelon européen, mais je dois 
aussi oser proposer des solutions.  
 
Le budget de Fedasil est en effet 
nettement inférieur. Nous utilisons 
un modèle de projection et devons 
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dat er op Europees niveau met één vingerknip een oplossing zal ko-
men. Ik ben op dat vlak af en toe ook cynisch over de Europese Unie. 
Ik kan u misschien een geheim verklappen. Ik heb na mijn studies een 
paar maanden stage gelopen bij het Europees Comité van de Regio's. 
Ik ben daarna heel snel weggelopen. Dat deed ik sowieso wegens het 
Europees Comité van de Regio's. Los van de hele bureaucratie van de 
Europese Unie waar alles tergend traag verloopt, is de realiteit echter 
dat wij vandaag lid zijn van de Schengenzone en ofwel aanvaarden wij 
die ofwel aanvaarden wij ze niet. Het zou economisch gigantische ge-
volgen hebben mochten wij de Schengenzone in vraag stellen. In die 
realiteit moeten wij er op Europees vlak wel voor zorgen dat de handen 
in elkaar worden geslagen en moeten wij proberen om samen voor een 
sterker beleid te zorgen. Is dat eenvoudig? Zullen wij er geraken? 
Neen, dat zal niet één-twee-drie gebeuren. 
 
Ik moet echter wel proberen mijn Europese collega's in de juiste rich-
ting te pushen, om te zorgen voor een terugkeerbeleid waarbij ik niet 
moet onderhandelen met de collega's in Marokko, om daarna de 26 
lidstaten identiek hetzelfde te zien doen voor hun eigen onderdanen. 
Ik moet ervoor zorgen dat, wanneer iemand aankomt in Griekenland, 
Spanje of Italië, aan de buitengrenzen van Europa, hij of zij daar wordt 
gescreend en niet door vijf tot tien Europese landen reist om in België 
te belanden. Is het eenvoudig die landen daarvan te overtuigen? Neen, 
dat is absoluut niet eenvoudig. Over het migratiepact wordt al jaren 
onderhandeld en lastig gedaan. Wij hebben ter zake de eerste stappen 
gezet. Europa moet op dat vlak dus worden gepusht om de juiste rich-
ting uit te gaan. 
 
Kan Europa alles oplossen? Ja, dat kan, indien Europa eindelijk inziet 
dat het vooral moet begrijpen dat de partners binnen Europa zitten en 
dat men elkaar ter zake moet respecteren en erkennen. Europa moet 
ook begrijpen dat wij de buitengrenzen samen moeten versterken en 
dat de frontliniestaten moeten weten dat zij op dat vlak op ons kunnen 
rekenen. Het moet ook begrijpen dat wij daarvoor ook wel iets terug-
verwachten. 
 
Het hele debat over solidariteit en verantwoordelijkheid is echter ge-
kend door de leden van de commissie voor Migratie. Het is echter in 
ieder geval belangrijk dat wij ter zake verder duwen. Ik mag immers 
graag en met veel plezier over Europa klagen, à la bonheur en tussen 
pot en pint, maar ik moet ook pushen om ervoor te zorgen dat wij daar 
op het terrein, waar 90 % van de impact voelbaar is bij ons, de proble-
men mee oplossen. Ik zal mijn frustratie daarover op Europees niveau 
blijven uiten, maar ik moet ook mee oplossingen durven voorleggen. 
Anders moet ik immers niet aan politiek doen. 
 
Er waren vragen over het budget van Fedasil, of het daalt of niet. Het 
ligt effectief een stuk lager. Wij werken met een prognosemodel. Men 
weet niet honderd procent wat het gaat geven. Men is afhankelijk van 
het buitenland, dan vooral buiten de Europese Unie. Het is belangrijk 
om daarmee rekening te houden. Daarom moet men gebruik kunnen 
maken van de interdepartementale provisie (IDP), om indien nodig te 
kunnen schakelen, op een departement dat steeds ergens een beetje 
zal leven met een vraagteken. Ik kan nooit exact voorspellen hoeveel 
mensen morgen aan het Klein Kasteeltje zullen staan. Ik kan dat niet, 
niemand kan dat. Wij moeten het voorspelbaarder maken, door werk 
te maken van een Europees migratiebeleid. Ondertussen heeft men 
echter ook nood aan een beleid waarbij de IDP wordt gebruikt om flexi-
bel te kunnen zijn. 
 

dès lors pouvoir faire usage de la 
provision interdépartementale pour 
pouvoir agir en cas de besoin. Je 
ne peux jamais prédire exactement 
combien de personnes se présen-
teront demain au Petit-Château. 
Nous devons être en mesure de ré-
duire quelque peu le budget. Cela 
se fera en partie en investissant 
dans le personnel. Nous prévoyons 
en tout cas du personnel supplé-
mentaire, qui est actuellement en 
formation et qui permettra d'accé-
lérer le déroulement des procé-
dures. Il sera en tout cas important 
de ne pas demander de moyens 
supplémentaires, ce que nous 
n'avons pas non plus fait cette an-
née. 
 
Les coûts de rapatriement sont res-
tés stables. Il ne faut pas oublier 
que les investissements euro-
péens, en particulier à partir de 
Frontex, concernant les rapatrie-
ments depuis la Belgique, sont 
considérables. Comment rendre 
cette procédure encore plus effi-
cace? Idéalement par le biais de 
l'Union européenne, mais en atten-
dant, nous devons continuer à né-
gocier avec les pays d'origine au 
sujet d'un retour.  
 
Dans ce contexte, le coronavirus 
ne peut causer davantage de désa-
gréments et le refus de tests PCR 
ne peut servir d'excuse pour ne pas 
retourner dans son pays d'origine. 
J'ai demandé à l'Office des étran-
gers de travailler sur un projet de 
loi visant à poursuivre les retours, 
même si le grand point d'interroga-
tion à cet égard reste ce que font 
les pays d'origine. En cas de pro-
blèmes, nous devons oser imposer 
au niveau européen des sanctions 
plus étendues que pour la seule 
Gambie. Nous voulons mener une 
concertation diplomatique avec les 
pays qui n'assument pas leurs res-
ponsabilités sur le plan du droit in-
ternational. Si cela ne mène à rien, 
l'Europe doit montrer sa volonté 
d'organiser le renvoi effectif des 
personnes qui se trouvent en situa-
tion irrégulière sur son territoire. 
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Wij moeten in staat zijn om het budget wat lager te krijgen. Deels ge-
beurt dat door investeringen in personeel. De heer Dirk Van den Bulck 
van het CGVS zei eergisteren dat er in januari nog 14 man extra bij-
komt. Voor februari weet ik het exacte aantal niet meer uit het hoofd. 
In elk geval, er komt personeel bij. Dat wordt volop opgeleid op dit mo-
ment en zal ervoor zorgen dat procedures worden verkort. Dat zal in 
elk geval belangrijk zijn om geen extra middelen te vragen. Wij hebben 
dit jaar ook geen extra middelen gevraagd. Daarstraks heb ik met één 
oor de algemene begrotingsdiscussie mee gevolgd. De collega's van 
Vlaams Belang waren verbaasd dat er geen budget bijkomt voor Asiel. 
Dat is misschien een nieuw standpunt. Dat heeft in elk geval mijn aan-
dacht getrokken. 
 
Mijnheer Van Langenhove, de kosten van repatriëring zijn stabiel ge-
bleven. Daarbij mag een belangrijk aspect zeker niet vergeten worden. 
Wij spreken vaak over Europa en over wat wij aan Europa hebben of 
soms niet aan Europa hebben. Wij mogen niet vergeten dat de Euro-
pese investeringen, zeker vanuit Frontex, ook op Belgisch niveau, met 
betrekking tot de repatriëringen vanuit België, niet min zijn. Wij kunnen 
meer en meer rekenen op de steun vanuit Europa en Frontex om mee 
de kosten te dragen van het terugkeerbeleid. 
 
Hoe krijgt men dat nog efficiënter? Daarvoor heeft men de Europese 
Unie nodig in een ideale wereld, maar ondertussen moet men op Bel-
gisch niveau blijven onderhandelen met landen van herkomst over een 
terugkeerbeleid. 
 
Corona mag daarbij niet voor meer overlast zorgen en de weigering 
van PCR-testen mag niet als excuus worden gebruikt om niet terug te 
keren. Ik heb de Dienst Vreemdelingenzaken gevraagd om werk te ma-
ken van een wetsontwerp dat het mogelijk moet maken om terugkeer 
te blijven realiseren, ook al blijft daar het grote vraagteken wat de lan-
den van herkomst doen. Als bepaalde landen hun hele luchtruim af-
sluiten omdat ze bang zijn voor corona, of toch voor bepaalde groepen, 
dan zet ons dat in een heel moeilijke situatie. Als we dat willen aanpak-
ken, moeten we opnieuw op Europees niveau de sancties verder dur-
ven nemen dan enkel voor Gambia. Dat heb ik besproken op de laatste 
Europese Raad. Gambia is het eerste land en mag niet het laatste zijn. 
Met landen die hun verantwoordelijkheid niet opnemen, die internatio-
naalrechtelijk wordt vastgelegd, namelijk het opnemen van de eigen 
onderdanen, willen we diplomatisch rond de tafel zitten. Als daar geen 
rekening mee wil worden gehouden, moet Europa in staat zijn om te 
doen wat moet gebeuren om op geopolitiek niveau te laten zien dat 
Europa een warm continent is dat mensen opvangt die echt nood heb-
ben aan bescherming, maar ook een continent is dat mensen die geen 
nood hebben aan bescherming en die hier zijn toegekomen en onwet-
tig verblijven effectief kan terugsturen. Anders zit het hele asiel- en mi-
gratiebeleid volledig in de problemen. Daar is niemand bij gebaat. 
 

01.67  Theo Francken (N-VA): U zegt dat u 100 miljoen euro extra 

hebt gekregen, dat de veiligheidsdepartementen allemaal meer geld 
hebben gekregen en dat de volgende regeringen tevreden mogen zijn 
dat er extra middelen bijkomen. Dat is juist, maar de budgettaire disci-
pline die er was onder onze regering is er nu gewoon niet. 15,5 miljard 
euro staan we in het rood volgend jaar, eigenlijk 16,6 miljard. Dat is 
initieel begroot. Als dat volledig misloopt door corona zal dat misschien 
een veelvoud zijn. Dat kan gestoken worden op de omstandigheden. 
Dat is uiteraard overal zo, maar er zit ook een heel grote structurele 
factor in. Uw begroting is structureel niet op orde. Het IMF stelt dat 

01.67  Theo Francken (N-VA): 

Des moyens supplémentaires sont 
débloqués, y compris pour les pro-
chains gouvernements, mais la dis-
cipline budgétaire qui prévalait 
sous le gouvernement Michel est 
désormais totalement absente. 
L'année prochaine, nous serons 
dans le rouge à hauteur de 16,6 
milliards d'euros. À cause de la 
crise du coronavirus, ce montant 
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België, bij ongewijzigd beleid, in 2025 structureel de slechtste begro-
ting zal hebben van de hele Europese Unie, dus los van corona en 
eenmalige uitgaven, zelfs asielbudgetten want in een asielcrisis moe-
ten de mensen die toekomen uiteraard een bed krijgen, dat is wettelijk 
verplicht. 
 
Men moet het dus met een enorm grote korrel zout nemen als u hier 
probeert uit te pakken met de extra budgetten voor de veiligheidsde-
partementen. Het is juist dat les socialistes aiment la crise. Paul Mag-
nette heeft dat gezegd tijdens de onderhandelingen. Ik vond dat 
fantastisch gezegd. U geeft een deel geld uit door corona, maar er zit 
ook structureel een stuk extra deficitair budget in. Dat was niet de 
keuze van de Zweedse regering, maar wel die van deze regering. 
 
(…): (…) 
 
Ja, maar geen 15,5 miljard euro. (De heer Theo Francken lacht luid) 

 
Ik zal de laatste zijn die extra geld voor de veiligheidsdepartementen 
niet verdedigt, maar het budget is compleet niet op orde. Dat is het 
probleem in België en de vraag is wanneer daar iets aan gedaan wordt. 
Wij denken dat een confederaal model meer verantwoordelijkheid cre-
eert in het systeem. Dat is een oplossing, maar ik zal niet beginnen 
over de mening van uw partij daarover. Wij stellen een ander model 
voor als oplossing. 
 
Ik kom bij Europa. U zegt te zijn weggelopen van het Europees Comité 
van de Regio's omdat u niet cynisch wilde worden. Ik hoop dat u dat 
nooit wordt, want dan moet men stoppen met de politiek. Ik hoop echt 
dat iemand mij zegt ermee te stoppen, als ik ooit cynisch word.  
 
Men moet echter met een heel kritische blik naar de Europese Unie 
kijken. Er is in de zuidelijke landen geen wil om de grens dicht te hou-
den zodat de mensen daar de procedure volgen. Die wil is er niet. Ik 
heb toch wel wat contacten, alhoewel dat meer op NAVO-niveau is, 
met heel wat mensen die behoren tot de Griekse regeringspartijen. Zij 
gaan er echt mee akkoord om te proberen de grens dicht te houden, 
maar zij willen iedereen die binnenkomt ook zo snel mogelijk doorstu-
ren. Zij willen die mensen niet op hun grondgebied. De Griekse pu-
blieke opinie is dat helemaal beu, want het is al tien jaar bezig. Zij laten 
de mensen dus doorgaan. Italië doet juist hetzelfde. Dat is een com-
pleet hypocriet spel waarbij iedereen de migranten naar elkaar stuurt. 
 
Dan krijgt men natuurlijk een dictator als Loekasjenko die zegt dat hij 
ze zal binnenvliegen om ze daarna naar ons zal sturen. De Oost-Euro-
pese landen laten gewoon geen journalisten meer binnen. In een straal 
van 5 km van de Pools/Wit-Russische grens kan er geen journalist 
meer binnen. Geen enkele ngo kan nog controleren want de mensen 
worden gewoon opgesloten. 
 
Waar zijn wij mee bezig? Binnen enkele jaren zullen grenswachters op 
migranten beginnen schieten. Zij zullen de boten lek schieten. Dat zal 
het resultaat zijn van dit beleid. Zo cynisch zal het uiteindelijk worden. 
Dat past niet in het model van Europees migratiepact van snelle scree-
ning en snelle terugkeer als ze een neen krijgen. Men krijgt ze niet weg. 
Men kan ze ook niet snel screenen. Ze zijn immers weg voor dat men 
ze kan screenen. Die willen ook niet in deze landen blijven. Ze willen 
verder trekken naar West-Europa: Duitsland, ons land, UK en Neder-
land. Landen waar er werk is, waar er veel mensen zijn van hun natio-
naliteit die ze kennen en waar er voldoende sociale voorzieningen zijn. 

risque encore d'être multiplié, mais 
structurellement le budget du se-
crétaire d'État n'est certainement 
pas en ordre. Le FMI affirme qu'à 
politique inchangée, la Belgique 
aura en 2025 le pire des budgets 
structurels de toute l'UE. 
 
Ce budget supplémentaire alloué 
aux départements de sécurité est 
évidemment une bonne chose, 
mais le budget y afférent n'est pas 
du tout en ordre. Un modèle confé-
déral pourrait responsabiliser le 
système. 
 
Nous devons porter un regard cri-
tique sur l'UE. Les pays du Sud ne 
veulent pas fermer leurs frontières. 
Ils veulent renvoyer toute personne 
entrant sur leur territoire le plus ra-
pidement possible vers un autre 
pays. Un dictateur comme Louka-
chenko laisse rentrer les migrants 
par la voie des airs et les renvoie 
ensuite vers nous. Le long de la 
frontière entre la Pologne et la Bié-
lorussie, les journalistes et les 
ONG ne peuvent plus travailler. 
D'ici quelques années, les gardes-
frontières commenceront à tirer sur 
les migrants. Tel sera le résultat de 
cette politique. Il est pratiquement 
impossible de procéder à un con-
trôle rapide des migrants puis à les 
renvoyer dans leur pays d'origine 
car ils partent avant d'être contrô-
lés. Nous devons évoluer vers un 
autre modèle: pour moi, il s'agit du 
modèle australien. 
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Dat is de realiteit.  
 
Men mag dat 100 keer herhalen. We gaan snel screenen. Dat is echt 
fake nieuws. Het grootste fake nieuws inzake migratie dat ik hoor is dat 
we ze snel gaan screenen en diegene die afgewezen zijn snel gaan 
terugsturen. Men kan ze niet snel screenen en men stuurt ze niet terug. 
We moeten dus naar een ander model. 
 
De voorzitster: Wilt u afronden, mijnheer Francken? Er komen nog andere ministers aan bod. 
 

01.68  Theo Francken (N-VA): Zeker, mevrouw de voorzitster. Wij 

moeten naar een ander model of een paradigmashift gaan. Ik heb daar 
een oplossing voor, met name het Australisch model. U zegt dat u 
daarin niet gelooft. Wij moeten daarover echter blijven praten tot we er 
uit geraken. Als dit het standpunt van de Belgische regering kan wor-
den, zijn we bondgenoten. Maar dit kan gewoon niet werken. We stoten 
al twintig jaar op een muur en we maken het systeem zelf….Zoals Mark 
Elchardus in zijn boek Reset schrijft: "Het systeem van de open asiel-
grens en de Conventie van Genève zal uiteindelijk ten onder gaan door 
de massale fraude en de mensensmokkel." We zijn daar bijna beland. 
 
(…): (…) 
 

 

De voorzitster: Mijnheer Van Langenhove, u draagt geen mondmas-
ker. Als u de regels niet respecteert, dan krijgt u het woord niet. Het is 
niet de eerste keer dat wij u een opmerking geven over het mondmas-
ker. Dat werkt zo niet. U respecteert de regels niet. Ik zal u het woord 
dus niet geven. 
 

La présidente: M. Van Langen-
hove demande la parole, mais il ne 
porte pas de masque buccal. Ce 
n'est pas la première fois qu'il ne 
respecte pas les règles sanitaires 
en vigueur. C'est pourquoi je ne lui 
donnerai pas la parole. 
 

01.69  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, wij waren 

overeengekomen om mevrouw De Bleeker als laatste aan bod te laten 
komen, maar volgen wij voor de vice-premiers de protocollaire volg-
orde? (Instemming) Oké, dank u wel. 
 

 

La présidente: Nous allons suivre l'ordre protocolaire. Le premier mi-
nistre était présent tout à l'heure et a pris la parole à de multiples re-
prises. 
 
Nous entamons le débat relatif aux compétences de M. Dermagne. 
 

De voorzitster: We vatten nu de 
bevoegdheden van minister Der-
magne aan.  
 

01.70  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, nous avons 

déjà eu l'occasion de débattre sur ces thèmes (…) 
 

 

(Brouhaha) 
(Rumoer) 

 
La présidente: Monsieur Van Lommel, vous n'êtes pas sur la liste des 
orateurs!  
 
Si les séances étaient un peu plus courtes et un peu plus respec-
tueuses des uns et des autres, ce genre d'incident n'arriverait pas. Il 
faut courir pour avoir un ministre ou pour avoir un député qui prend la 
parole! Certains se désistent sans prévenir. Cela commence à faire 
long! Il est 01 h 30 et cela fait des heures que nous siégeons! 
 
C'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'entendre ces débats qui 
n'ont pas du tout eu lieu en commission et que nous ne répétons pas 

De voorzitster: Mijnheer Van Lom-
mel, u staat niet op de sprekerslijst!  
 
Indien de vergaderingen korter wa-
ren en men meer respect voor el-
kaar had, zou dit incident niet 
plaatsvinden. Men moet zich haas-
ten om een minister te pakken te 
krijgen of een parlementslid dat het 
woord neemt! Sommigen trekken 
zich zonder waarschuwing terug. 
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d'année en année! Désolée, mais la vie est compliquée dans ces dé-
bats budgétaires qui dépassent les bornes! 
 
La parole est à Mme Moscufo! 
 

Het is 1.30 uur 's ochtends! Het le-
ven is ingewikkeld in deze begro-
tingsdebatten die de spuigaten uit-
lopen! 
 

01.71  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, comme dit 

par Mme la présidente, nous avons eu l'occasion de débattre en com-
mission de différents thèmes ayant trait à vos compétences. Je profite 
de cette séance nocturne, ayant sélectionné quelques thèmes, pour 
vous poser quelques questions notamment sur le secteur culturel. 
 
Le budget pour le secteur culturel subit une diminution de 24 millions 
(de 75 millions en 2021 à 51 millions en 2022). Cette diminution repré-
sente un tiers en moins alors que, selon nous, ce secteur a besoin 
d'argent puisqu'il a souffert de la crise sanitaire qui n'est pas près de 
s'arrêter. 
 
Vous avez déclaré vouloir prolonger les aides de crise, notamment au 
sujet de la facilitation et de l'extension de l'accès, pour les techniciens, 
au statut d'artiste. Quand comptez-vous le faire et jusque quand? Nous 
plaidons pour que ces aides soient prolongées, au moins jusqu'à ce 
que la nouvelle réforme du statut entre en vigueur. 
 
Au sujet de cette réforme, vous expliquez dans les commentaires rela-
tifs au budget de la sécurité sociale qu'elle entrera en vigueur le 
1er mai. D'ici là, je me doute bien que vous ne resterez pas les bras 
croisés. Nous espérons que, d'ici là, vous ouvrirez la concertation, 
même si vous l'avez déjà fait, parce qu'apparemment elle ne fut pas 
satisfaisante du côté des acteurs de terrain. Les critiques de cette mou-
ture étaient assez lourdes par rapport à votre première proposition - je 
dirais même sévères. 
 
Nous espérons aussi que, d'ici là, vous intégrerez mieux et davantage 
les interlocuteurs sociaux, et ce, dans les temps. Car nous avons reçu 
l'avis récent du CNT et ses critiques sont aussi importantes. J'en cite 
quelques-unes. 
 
Le CNT indique notamment que votre proposition est assez vague et 
peu chiffrée. Nous partageons assez bien ce constat. Le secteur a be-
soin d'une meilleure vue sur les effets futurs de cette réforme. Quelle 
est la prévision du nombre de travailleurs qui auront ainsi accès à ce 
statut? On a aussi besoin de savoir combien cela va coûter et, surtout, 
si les moyens vont suivre. 
 
Il y a également pas mal de questions concernant la nouvelle commis-
sion que vous voulez mettre en place, avec un élargissement de ses 
tâches et de ses compétences. Cette commission qui sera, du coup, 
juge et partie, ne risque-t-elle pas de poser problème? Un autre pro-
blème se pose quant à l'éparpillement des compétences liées à la cul-
ture à différents niveaux de pouvoir. Ainsi, l'autorité fédérale s'occupe 
de régler les statuts des travailleuses et des travailleurs, tandis que les 
Régions s'occupent du financement ou des aides spécifiques en cas 
de crise. 
 
Nous plaidons en faveur d'une réflexion en vue de la fédéralisation 
d'une partie de la culture, de sorte à ne pas mettre les travailleurs en 
concurrence les uns avec les autres. L'expérience nous a appris que, 
lorsque c'est le cas, tout est souvent tiré vers le bas. 
 

01.71  Nadia Moscufo (PVDA-

PTB): Wat de cultuursector betreft, 
gaat het budget van 75 mil-
joen euro in 2021 naar 51 miljoen 
in 2022, d.i. een verlaging van 
24 miljoen. Dat is opmerkelijk, want 
die sector is zwaar getroffen door 
de crisis. U lijkt voorstander te zijn 
van een verlenging van de crisis-
steunmaatregelen, met name de 
uitbreiding van het kunstenaarssta-
tuut tot de technici. Wij pleiten er-
voor om die maatregel toch 
minstens te verlengen totdat de 
hervorming van het kunstenaars-
statuut rond is. 
 
U hebt gezegd dat die hervorming 
op 1 mei in werking zal treden. We 
hopen dat u in de tussentijd overleg 
zult plegen met de actoren op het 
terrein, want uw eerste voorstel 
werd koel onthaald. De NAR heeft 
onlangs ook een zeer kritisch ad-
vies uitgebracht. 
 
Volgens de NAR is uw voorstel 
vaag en bevat het weinig cijfers. De 
sector wil weten over hoeveel 
werknemers het gaat, hoeveel de 
hervorming zal kosten en welke 
middelen ervoor uitgetrokken zul-
len worden. Men vraagt zich af 
welke bevoegdheden die commis-
sie zal hebben en of er geen risico 
bestaat dat ze rechter in eigen 
zaak zal zijn. De versnippering van 
de bevoegdheden inzake cultuur 
over de verschillende beleidsni-
veaus is problematisch. 
 
We vragen om na te denken over 
de federalisering van een deel van 
de cultuursector om concurrentie 
tussen de werknemers te voorko-
men, want dat zou nefaste gevol-
gen hebben. 
 
Bepaalde collectieven stellen de 
discriminatie van vrouwen aan de 
kaak, want voor hen zou het risico 
om in de armoede te belanden gro-
ter zijn. 
 
We blijven dus waakzaam.  
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Toujours en ce qui concerne la proposition de réforme, plusieurs col-
lectifs pointent de nouvelles discriminations, entre autres envers les 
femmes, avec un risque accru de précarisation. Je vais également citer 
quelques exemples. Ce sont surtout les femmes qui ont le moins sou-
vent accès à un emploi rémunéré dans ce secteur et qui auront donc 
le plus de mal à maintenir leurs droits. Elles sont aussi majoritaires à 
être soumises au statut de cohabitante et seront donc les premières 
touchées en cas de non-renouvellement du statut, avec évidemment 
de faibles allocations à la clé. Par ailleurs, la disparition des jours assi-
milés va entraîner pour ces femmes l'impossibilité de faire valoir leurs 
jours de congé de maternité pour l'ouverture ou le maintien de leurs 
droits. 
 
Telles sont les discriminations qui sont pointées par les différents co-
mités et qui nous interpellent également. Nous voulons donc rester vi-
gilants à cet égard dans le cadre de votre nouvelle réforme. 
 
Le second point, ce sont les métiers en pénurie. Nous avons déjà eu 
toute une discussion à ce sujet voici trois semaines en commission. 
Nous avons pu expliquer notre thèse selon laquelle le problème est 
surtout pour nous la pénurie d'emplois de qualité d'une part et la réti-
cence de la majorité des employeurs à jouer le jeu de la formation.  
 
Nous revenons sur le sujet car une nouvelle étude de la FGTB confirme 
quelque peu notre thèse. Les employeurs ont effectivement une res-
ponsabilité dans la pénurie d'emplois. Cette étude, qui se penche spé-
cifiquement sur les offres d'emploi dans le Sud du pays et dans les 
secteurs en pénurie, explique très concrètement que de nombreux pa-
trons se montrent beaucoup trop exigeants. Dans le secteur des titres 
services par exemple, près de la moitié des annonces pour des offres 
d'emploi exigent de chaque travailleur qu'il dispose d'un véhicule per-
sonnel. Pour les boulangères, 80 % des offres demandent à ces tra-
vailleuses de disposer d'une expérience. C'est un peu chaque fois la 
même rengaine: il faut être à la fois jeune et disposer d'expérience.  
 
Les patrons qui rechignent à accorder des emplois de qualité sont, eux-
aussi, nombreux. Ainsi, pour les annonces de recrutement de maçons, 
près de huit offres sur dix proposent des contrats précaires. Bon 
nombre d'employeurs par ailleurs ne divulguent pas les salaires à 
l'avance. Sept offres pour aides ménagères sur dix ne donnent ainsi 
aucune indication par rapport à la rémunération. La raison de leur si-
lence devient rapidement évidente, sachant qu'en moyenne ces 
femmes, étant donné qu'elles ne travaillent pas pour leur majorité à 
temps plein, se retrouvent avec 1 170 euros par mois. J'en profite pour 
leur transmettre à nouveau, au nom de notre groupe, toute notre soli-
darité. Le secteur des titres-services est l'un des rares à négocier en-
core au sein du secteur – puisqu'il s'agit d'une négociation sectorielle – 
les négociations sont donc vraiment difficiles. 
 
Il y a eu dernièrement un certain nombre d'actions. Nous regrettons 
vraiment que vous ayez mis, en tant que ministre de l'Emploi, les pa-
trons dans un beau fauteuil, avec, entre autres, le fameux 0,4 % maxi-
mal pour l'augmentation salariale. Vous avez empêché les syndicats 
de négocier librement. Cela encourage évidemment les patrons à se 
présenter de manière arrogante aux négociations. Nous regrettons 
aussi que vous les ayez installés dans un beau fauteuil, non seulement 
au niveau des salaires, mais aussi au niveau de l'organisation du tra-
vail, avec la politique que vous appelez avec votre gouvernement, "la 
flexibilisation du marché du travail". Je vais détailler ce point car il me 
parait important étant donné qu'il aura des conséquences importantes 

 
Voor de knelpuntberoepen ligt het 
probleem vooral bij het gebrek aan 
kwaliteitsvolle jobs enerzijds en de 
terughoudendheid van werkgevers 
om in opleidingen te voorzien an-
derzijds. Volgens een nieuwe stu-
die van het ABVV dragen de werk-
gevers wel degelijk een verant-
woordelijkheid voor die job-
schaarste. In die studie wordt er 
heel concreet uitgelegd dat veel 
werkgevers te veeleisend zijn: de 
vereiste over een eigen voertuig te 
beschikken, ervaring,... Het is tel-
kens weer hetzelfde liedje: men 
moet tegelijkertijd jong zijn en over 
ervaring beschikken.  
 
Kwaliteitsvolle betrekkingen aan-
bieden lijkt utopisch. Bij de aanwer-
ving van metselaars bijvoorbeeld 
worden er bij bijna acht van de tien 
aanbiedingen onzekere contracten 
voorgesteld. Bij de huishoudhulpen 
wordt er in zeven van de tien aan-
biedingen geen informatie over de 
verloning vermeld. De reden daar-
voor ligt voor de hand aangezien 
die vrouwen gemiddeld 1.170 euro 
per maand verdienen. De diensten-
chequesector is een van de wei-
nige sectoren waar er onder-
handelingen plaatsvinden en die 
onderhandelingen verlopen dan 
ook werkelijk moeizaam. 
 
We betreuren het dat u de werkge-
vers een handje hebt geholpen, 
meer bepaald met de 0,4 % marge 
voor loonsverhogingen waardoor 
de vakbonden niet meer vrij kon-
den onderhandelen, en ook met 
het beleid om de arbeidsmarkt 
flexibeler te maken. 
 
Uw project is in essentie liberaal: u 
wilt mensen vier dagen per week 
laten werken zonder arbeidsduur-
vermindering, wat ertoe zal leiden 
dat mensen tien uur per dag wer-
ken en de vijfde dag overuren ma-
ken. De achturige werkdag is het 
resultaat van een jarenlange strijd 
die in 1921 een hoogtepunt be-
reikte. Een eeuw later dreigt hij te-
loor te gaan. Als men denkt dat dit 
op vrijwillige basis zou kunnen ge-
beuren, miskent men de mechanis-
men van de arbeidswereld.  
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pour le monde du travail. 
 
La première chose est que vous avez, en tant que ministre socialiste, 
mis en place un projet libéral. On le sait maintenant, puisque lors des 
débats, les représentants de votre parti ont carrément dit qu'ils étaient 
contre. Mais j'imagine que le compromis a abouti à ce que, dans les 
faits, vous avez appliqué un projet libéral, à savoir faire travailler les 
gens quatre jours semaine sans réduction du temps de travail. Cela 
amènera les gens à travailler plus de dix heures par jour, sans compter 
que, s'ils travaillent du lundi au jeudi, ils risquent, le jeudi soir, de rece-
voir un coup de fil de leur employeur qui leur demandera de venir faire 
des heures supplémentaires le vendredi. Vous avez également mis 
des choses en place pour que ces heures supplémentaires puissent 
être encore plus nombreuses qu'auparavant. Voilà pour la première 
mesure de flexibilisation du travail! 
 
C'est quelque peu interpellant quand on sait que, cette année, on a 
fêté la journée des huit heures, qui est le résultat d'années de lutte 
ayant abouti en 1921. Il est interpellant de voir, après toutes ces an-
nées, qu'un fameux recul s'opère. Le gouvernement Vivaldi met en 
avant le fait que cette mesure s'appliquera sur une base volontaire. 
Imaginer que la base volontaire en sera vraiment une, c'est vraiment 
méconnaître la réalité du monde du travail et les relations compliquées 
entre les travailleurs et le patronat. On connaît le nombre de travail-
leurs sans emploi qui attendent derrière la porte et le chantage que font 
les patrons à ce sujet-là. 
 

 

La présidente: Madame Moscufo, puis-je vous demander de conclure? 
 

01.72  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): J'en termine avec la probléma-

tique du travail de nuit. Votre gouvernement a structuré ce que le gou-
vernement Michel n'avait pas osé faire, spécifiquement dans l'e-
commerce, alors que nous savons que le travail de nuit dégrade forte-
ment à la santé. Dans cette Assemblée, nous avons l'occasion de tra-
vailler la nuit deux fois par an, mais ce n'est pas de cette façon que le 
nombre de malades de longue durée diminuera. Je vous remercie. 
 

01.72  Nadia Moscufo (PVDA-

PTB): Ten tweede is deze regering 
voor het nachtwerk en de e-com-
merce verder gegaan dan de rege-
ring-Michel. Nachtwerk is echter 
schadelijk voor de gezondheid. Het 
aantal langdurig zieken zal op die 
manier niet dalen. 
 

01.73  Sander Loones (N-VA): Er zijn belangrijke zaken in het leven, 

mijnheer de minister, zoals de begroting en arbeidsmarkthervormin-
gen, maar daarnaast zijn er nog andere belangrijke zaken in het leven. 
Daarom heeft onze fractiecollega Anseeuw beslist heeft om het debat 
met u voort te zetten in de commissie, wat hij met veel overtuiging en 
gedrevenheid zal doen, zoals u hem intussen ook kent. Wij zullen hier 
vanavond in de plenaire dus niet het woord nemen en de discussie 
daar voortzetten. Op die manier kunnen we hopelijk deze avond voor 
u wat inkorten.  
 

01.73  Sander Loones (N-VA): 

M. Anseeuw poursuivra le débat 
avec le ministre en commission. 
 

01.74  Reccino Van Lommel (VB): Mijnheer de minister, wij als 

Vlaams Belang waren niet op de hoogte dat u eigenlijk bijzondere re-
denen had om hier vandaag niet aanwezig te zijn. Uw aanwezigheid 
hier vannacht getuigt van een diep respect voor het Parlement, waar-
voor onze dank. Ik zal proberen om het niet te lang te maken, we heb-
ben al bijzonder veel uren doorgebracht in de commissie voor 
Economie, met de talrijke ministers en staatssecretarissen van Econo-
mie. Daarom wil ik me beperken tot één thema vandaag, het belang-
rijkste thema van dit moment. 
 
We beleven op dit moment turbulente tijden, niet alleen op het vlak van 

01.74  Reccino Van Lommel 

(VB): Nous vivons une période agi-
tée non seulement sur le plan sani-
taire, mais également en ce qui 
concerne l'économie. Nous avons 
pris plusieurs mesures importantes 
pour assurer la survie des entre-
prises et veiller à ce que les travail-
leurs puissent conserver leur 
emploi. 
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gezondheid – wat we tot op vandaag voelen – maar ook op econo-
misch vlak. We hebben een aantal belangrijke maatregelen genomen 
om bedrijven te doen overleven en ervoor te zorgen dat mensen struc-
tureel hun job konden behouden, want jammer genoeg is er vandaag 
de dag nog steeds corona-armoede.  
 
In januari 2020, toen het virus nog ver weg was, ondervroeg ik hier de 
toenmalige minister van Economie over de nakende economische pro-
blemen door corona. Op dat moment was er geen probleem. Nadien 
kwam de economische stilstand en een half jaar geleden heb ik her-
haaldelijk een aantal uiteenzettingen gedaan rond de inflatie, omdat op 
dat moment de lichten op oranje stonden.  
 
We zagen inderdaad dat de economie door de heropstart stilaan over-
verhit geraakte. U antwoordde toen dat er geen probleem was en dat 
de inflatie dit jaar zou eindigen op 1,6 %. Ik zag op dat moment spoken 
en vond het vreemd dat de FOD Economie geen andere inschatting 
kon maken. Snel daarna werd de spilindex overschreden en dat zal 
binnenkort opnieuw gebeuren. 
 
De eenvoudigste manier om een probleem op te lossen, is te ontken-
nen dat het bestaat, zo luidt een bekend gezegd. Er is ook het Dehae-
neprincipe: problemen moet men pas oplossen als die rijzen. Daarvoor 
is het natuurlijk te laat. We zien dat we in Europa sukkelaars zijn. We 
hebben te kampen met een grondstoffenprobleem, met de toevoer van 
materialen. Elders in de wereld als Azië en Amerika lijkt dat minder een 
probleem te zijn. Zelfs China pakt de crisis bijzonder slim aan door 
goederen te produceren met een hogere toegevoegde waarde om op 
die manier zijn economie op te krikken.  
 
Mijnheer de minister, ik was eigenlijk de eerste die in het Parlement de 
kat de bel aanbond en ik ben ervan overtuigd dat er binnenkort in het 
halfrond collega's zullen opstaan, die dan zullen doen of ze het warm 
water uitvinden en alsof ze nooit wisten dat er een inflatie in aantocht 
was. Nu kijkt u weg en ook staatssecretaris Dermine heeft dat in de 
commissie gedaan. De Europese Centrale Bank kijkt nog weg. Ik kan 
alleen maar vaststellen dat u de realiteit niet onder ogen ziet. Wie ge-
schoren wordt, moet natuurlijk stilzitten. Als de rente stijgt, wordt de 
staatsschuld aanzienlijk hoger. Misschien is dat de reden waarom u 
liefst zo weinig mogelijk onderneemt ter zake. 
 
Eerder dit jaar hadden we het over de containerprijzen en over de 
grondstoffen. Volgens de socialisten zijn de stijgende containerprijzen 
een gecreëerde schaarste. Ik vrees dat men dan niet beseft hoe de 
wereldeconomie in elkaar zit. In het debat over de energieprijzen blijkt 
dat het aanbod de vraag niet kan volgen, waardoor de prijzen verder 
stijgen. Volgens u is het allemaal geen probleem en zijn de hoge ener-
gieprijzen maar tijdelijk en zal het allemaal overgaan. De nationale con-
sumentenprijsindex leert ons dat de inflatie vorige maand, november, 
tot 5,64 % steeg. 
 
De Europese geharmoniseerde consumptieprijsindex (CPI) bedraagt 
7,1 %, maar volgens u is er geen vuiltje aan de lucht. In de Verenigde 
Staten zegt voorzitter Powell van de Federal Reserve dat de hoge in-
flatie een permanent karakter zal hebben. Dat zeggen wij ook, want 
wat er in andere wereldeconomieën gebeurt, spreekt boekdelen. Vol-
gens u is er echter geen probleem, want u brengt alweer het verhaal 
dat de koopkracht wordt beschermd door de automatische loonindex. 
Dit was ook de enige bezorgdheid van collega Vanbesien: met de loon-
index zouden alle problemen opgelost zijn. 

Il y a six mois, j'ai abordé à plu-
sieurs reprises la menace de l'infla-
tion étant donné qu'à ce moment, 
les voyants étaient à l'orange. Lors-
que la relance économique a peu à 
peu provoqué une surchauffe de 
l'économie, le ministre a déclaré 
que l'inflation atteindrait 1,6 % 
cette année. L'indice pivot a été dé-
passé peu après et ce phénomène 
se reproduira prochainement. Si 
l'on ne résout un problème que 
lorsqu'il se présente, on arrive trop 
tard. Le ministre de l'Économie, le 
secrétaire d'État Dermine et la 
Banque centrale européenne se 
contentent de détourner le regard. 
Le ministre reste-t-il immobile 
parce que la hausse des taux ren-
chérit considérablement la dette 
publique? 
 
Quiconque pense, comme les so-
cialistes, que la hausse des prix 
des conteneurs est le résultat d'une 
pénurie créée de toutes pièces, n'a 
pas conscience de la manière dont 
fonctionne l'économie mondiale. 
Bien que l'inflation ait atteint 
5,64 % en novembre et que l'indice 
des prix à la consommation harmo-
nisé en Europe soit de 7,1 %, le mi-
nistre prétend que tout va pour le 
mieux. Selon la Réserve fédérale 
américaine, cette forte inflation de-
viendra permanente.  
 
Le ministre affirme que le pouvoir 
d'achat est protégé par l'indexation 
automatique des salaires, qu'il n'y 
a pas de problème de concurrence 
puisque les pays voisins connais-
sent les mêmes difficultés et que 
les prix élevés de l'énergie ne sont 
que temporaires. Ceux-ci font tou-
tefois grimper l'inflation et la transi-
tion verte n'y changera absolument 
rien. 
 
En conséquence de l'effet coup de 
fouet dans la chaîne d'approvision-
nement, le coût sera finalement ré-
percuté sur le consommateur. 
L'indexation automatique des sa-
laires est nécessaire, mais elle en-
traînera à terme une nouvelle 
inflation, qui sera à son tour réper-
cutée. Nous risquons de déclen-
cher ainsi une spirale des salaires 
et des prix, au détriment de notre 



 21/12/2021 CRIV 55 PLEN 151 
 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LÉGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

 

 
Met de concurrentiekracht van onze bedrijven is er ook niets mis, want 
in de buurlanden hebben ze dezelfde problemen en die hoge energie-
prijzen zijn ook maar tijdelijk. Daarmee is de kous af. Mijnheer de mi-
nister, energie jaagt de inflatie de lucht in. Dat zal voorlopig zo blijven 
en de groene omschakeling zal daarin al zeker geen verandering bren-
gen. 
 
Ten tweede zullen bedrijven in het begin van de keten de inflatie niet 
doorrekenen. In termen van supplychain bestaat er zoiets als het bull-
whip effect, waarbij iets start aan het begin van de keten, maar stelsel-
matig vertraagd doorgerekend wordt tot het uiteindelijk bij de 
consument terechtkomt. Er komt dus zeker nog een en ander op ons 
af ten gevolge van de inflatie. 
 
Wat de automatische loonindexering betreft, die is nodig, maar die 
zorgt uiteindelijk voor nieuwe inflatie, die ook zal worden doorgere-
kend. We weten nu al dat bedrijven volgend jaar 7,5 miljard euro extra 
aan lonen zullen moeten uitkeren ten gevolge van die inflatie. We drei-
gen in een loonprijsspiraal terecht te komen, wat vervolgens een im-
pact zal hebben op de concurrentiekracht van onze bedrijven, want de 
lonen zullen sneller stijgen dan in onze buurlanden. 
 
Als u zo begaan bent met de portemonnee van de mensen, wat doet u 
dan aan het probleem dat het geld op de spaarboekjes aan koopkracht 
verliest? Op een jaar tijd is er al 20 miljard euro spaargeld verdampt. 
Dan heeft men gespaard voor de oude dag en moet men het schamele 
pensioen aanvullen met het geld van de spaarrekening, dat dan ineens 
5 % minder waard is. Dat is bijzonder zuur om vast te stellen. 
 
Mijnheer de minister, men kan daarop niet zomaar toekijken zonder in 
te grijpen. We mogen niet weglopen van de problemen. Twee weken 
geleden vond ik uw antwoorden hier vrij flou. Ik denk dat er wel degelijk 
oplossingen bestaan om het hoofd aan die problematiek te bieden. 
 
Ten eerste, kunnen we bijvoorbeeld beginnen met belastingverlagin-
gen op lonen en energie. Op die manier kunnen we de loonprijsspiraal 
doorbreken. Op die manier kunnen werknemers netto meer overhou-
den, zonder dat de brutolonen stijgen. We kunnen tegelijkertijd ook 
onze concurrentiepositie op peil houden en we ondervinden ook geen 
nadeel ten opzichte van onze buurlanden. 
 
Ten tweede dient u de belasting op energie te verlagen. Dat heeft een 
positief effect op gezinnen en bedrijven, want de inflatie vandaag wordt 
onder meer door de hoge energieprijzen aangevuurd. Als we de inflatie 
willen afremmen, kunnen we dat op die manier doen. Dat is nog een 
reden om in te grijpen op de energiefactuur. 
 
Wat is het alternatief? Niets doen? Dan zitten we met de hoogste infla-
tie in heel Europa. Dan zullen we onze economische groei verder af-
remmen, terwijl we het al niet zo goed doen ten opzichte van de andere 
Europese landen. Dan zullen de prijzen blijven stijgen en dreigen we 
zelfs in een stagflatie terecht te komen, mijnheer de minister. Dat moe-
ten we echt vermijden. 
 
Inflatie bestrijden is veel meer dan een loonindexering alleen, mijnheer 
de minister. Dat betekent dat we de koopkracht van onze gezinnen 
moeten durven te beschermen. Dat betekent dat we niet alleen mogen 
kijken naar wat andere landen. We mogen niet wachten op de Euro-

compétitivité. Le ministre dit se pré-
occuper du portefeuille des ci-
toyens, mais 20 milliards d'euros 
d'économies sont déjà partis en fu-
mée en un an. 
 
Il existe pourtant des remèdes. 
Ainsi, une réduction des taxes sur 
les salaires et sur l'énergie permet-
trait de casser la spirale des sa-
laires et des prix. Par conséquent, 
le salaire net en poche augmente-
rait mais pas le salaire brut, la com-
pétitivité serait maintenue et il n'y 
aurait pas de handicap par rapport 
aux pays voisins. La réduction de 
la taxe sur l'énergie permettrait de 
combattre l'inflation. Si on reste les 
bras croisés, la croissance écono-
mique ralentit, les prix continuent 
d'augmenter et une stagflation 
nous guette. 
 
Le ministre doit prendre des me-
sures et ne peut pas abandonner 
nos concitoyens à leur sort. 
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pese Centrale Bank, want we hebben ons monetair beleid in het verle-
den al uit handen gegeven. We kunnen niets doen aan het rentepeil. 
Geldcreatie inperken kunnen we ook niet, want die macht hebben we 
niet. 
 
We kunnen niet aanvaarden dat u de andere kant uitkijkt en dat onze 
bevolking verder verarmt. U stelt volgens mij de verkeerde prioriteiten. 
U bent minister van Economie. Doe er iets aan en laat onze mensen 
niet in de kou staan. 
 

01.75  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Mme Moscufo, M. Van Lom-

mel, je vous remercie pour vos questions et interpellations, voire vos 
remarques. S'agissant tout d'abord du secteur culturel et des mesures 
d'aide que nous avons dû réactiver la semaine dernière pour soutenir 
le secteur à la suite des décisions prises par le Comité de concertation, 
je peux vous dire qu'il s'agit des mêmes dispositifs qui étaient appli-
cables dans le courant de cette année et qu'ils seront prolongés jusqu'à 
la fin du premier trimestre 2022. Il s'agit donc de l'accès plus facile au 
statut d'artiste, de la possibilité de cumuler les revenus des droits 
d'auteurs et l'allocation versée dans le cadre du statut d'artiste, du cal-
cul favorable aux artistes qui permet une allocation majorée et de la 
prise en compte de certaines périodes blanches. Il s'agit d'aides que le 
secteur demandait de réactiver et de prolonger. S'agissant de l'en-
semble des dispositifs d'aide décidés par le gouvernement, nous avons 
prévu – en tout cas dans le cadre de la situation que nous connaissons 
aujourd'hui – de les maintenir jusqu'à la fin du premier trimestre de l'an-
née 2022. 
 
J'aborde à présent la question de la réforme du statut des travailleurs 
et travailleuses du secteur culturel ou du secteur des arts. Vous savez 
qu'il s'agit d'une réforme importante et attendue depuis des années. 
Vous savez aussi que nous avons voulu, moi-même et mes collègues 
du gouvernement, et singulièrement Frank Vandenbroucke et David 
Clarinval, construire cette réforme en concertation avec le ou les sec-
teurs. Je dis "les secteurs" car nous savons que l'activité culturelle est 
diverse et variée. Nous nous sommes concertés avec ces secteurs car 
nous avons voulu embrasser les différents métiers de la création artis-
tique pour pouvoir mettre en place avec eux cette évolution, cette ré-
forme du "statut d'artiste". J'utilise l'expression par souci de simplicité, 
mais nous avons la volonté d'étendre à plus de bénéficiaires ce nou-
veau "statut d'artiste", lequel recevra donc sans doute un autre nom 
dans les prochaines semaines ou les prochains mois. 
 
Nous nous sommes donc concertés avec les secteurs et avons co-
construit avec eux. La première chose dont il a été convenu, c'est de 
la voie à suivre. Celle qui a été choisie par les différents secteurs, c'est 
une amélioration du statut d'artiste tel qu'il existe aujourd'hui, à savoir 
un régime dérogatoire au dispositif relatif à l'allocation de chômage. 
 
C'est la raison pour laquelle les budgets complémentaires, à savoir les 
75 millions d'euros, ont été logés au sein des départements pour les-
quels j'ai l'honneur d'être responsable aujourd'hui. Nous avons voulu 
partir des budgets disponibles au sein de l'ONEM, budgets complé-
mentaires puisqu'il s'agit de 75 millions d'euros récurrents supplémen-
taires, ainsi qu'il a été décidé dans le cadre de l'accord de 
gouvernement et des tableaux budgétaires qui en ont découlé. 
 
Pourquoi 24 millions d'euros en moins en 2022? Parce que, vu la con-
certation et les différents avis qui ont été sollicités, le processus prend 
un peu plus de temps que prévu, notamment car le Conseil national du 

01.75 Minister Pierre-Yves Der-

magne: Wat de gereactiveerde 
steunmaatregelen voor de cultu-
rele sector betreft, gaat het over 
dezelfde regelingen die zullen wor-
den verlengd. Die behelzen de ge-
makkelijkere toegang tot het 
kunstenaarsstatuut, de mogelijke 
cumulatie van inkomsten uit au-
teursrechten met een uitkering die 
gekoppeld is aan het kunstenaars-
statuut, de voordelige berekening 
die een verhoogde uitkering moge-
lijk maakt en het in aanmerking ne-
men van bepaalde blanco perio-
des. De culturele sector was vra-
gende partij voor een verlenging 
van die steunmaatregelen. 
 
Wij handhaven alle door de rege-
ring besliste steunmaatregelen tot 
het einde van het eerste trimester 
van 2022. 
 
Men wacht al lang op een hervor-
ming van het statuut van de werk-
nemers van de culturele sector of 
de kunstensector. Samen met 
Frank Vandenbroucke en David 
Clarinval hebben we overleg ge-
pleegd met de culturele sectoren 
om het kunstenaarsstatuut – dat 
een andere naam zal krijgen – te 
doen evolueren en uit te breiden tot 
meer begunstigden. Er werd geko-
zen voor een verbetering van de af-
wijkende bepalingen met betrek-
king tot de regeling inzake de werk-
loosheidsuitkeringen.  
 
Daarom werd het aanvullende bud-
get van telkens 75 miljoen euro on-
dergebracht bij de departementen 
in mijn portefeuille.  
 
Vanwege het overleg en de ge-
vraagde adviezen zal het proces 
iets meer tijd vergen dan voorzien. 
De NAR heeft respijt gevraagd 
voor zijn advies, en staat met name 
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Travail nous a demandé un délai supplémentaire pour remettre son 
avis. Comme vous l'avez dit et je le reconnais tout à fait, cet avis est 
quelque peu critique par rapport à l'architecture institutionnelle de notre 
pays – je ne vais pas ouvrir le débat ici à cette heure presque indue. 
En effet, le Conseil national du Travail, ou en tout cas une partie de 
ses membres, a notamment pointé l'éparpillement des compétences et 
le fait que différents niveaux de pouvoir interviennent en matière cultu-
relle en précisant que cela ne simplifie pas les choses. J'ai mon idée 
sur une manière de simplifier la répartition des compétences en ma-
tière de culture mais je ne pense pas que ce soit l'heure ni le moment 
pour en discuter. Toutefois, contrairement à vous, je ne pense pas 
qu'une refédéralisation soit la meilleure façon de travailler et d'avancer 
sur cette question-là. 
 
La question du statut d'artiste doit être réglée au niveau du fédéral. 
C'est ce à quoi nous nous attelons mais, comme je le disais, cela prend 
un peu de temps. Il y avait 75 millions qui étaient prévus au budget 
pour l'ensemble de l'année 2022. L'entrée en vigueur de ce nouveau 
statut étant prévue pour le printemps, nous avons décidé de réaffecter 
24 millions d'euros à d'autres besoins mais sans que cela ait un effet 
négatif pour les bénéficiaires de ce futur statut. 
 
Ces futurs bénéficiaires, via leurs représentants, continueront à être 
consultés dans la mise en œuvre de ce nouveau statut. Nous tiendrons 
bien entendu compte des différentes remarques, en tout cas d'une par-
tie d'entre elles, certaines ne relevant sans doute pas de la réflexion 
qui est menée pour l'instant. 
 
Je pense notamment à la question de la répartition des compétences 
d'un point de vue institutionnel. Cela dépasse la préoccupation de la 
modernisation de ce statut. Par contre, certaines questions posées mé-
ritent une réponse ou certains commentaires méritent d'être pris en 
compte pour amender quelque peu notre projet. 
 
La question des métiers en pénurie est un sujet complexe auquel notre 
pays est confronté mais il n'est pas le seul. Tous les pays européens, 
voire tous les pays occidentaux, sont confrontés à des pénuries et à 
des fonctions critiques (bottleneck) sur le marché de l'emploi dans dif-
férents secteurs. On remarque néanmoins en Europe que les secteurs 
concernés par ces pénuries l'étaient avant la crise du coronavirus et le 
sont sans doute encore plus maintenant. Il s'agit souvent des mêmes 
secteurs. On pense aux secteurs des soins de santé, de l'horeca et de 
la construction, pour n'en citer que trois. Les pénuries sont connues 
dans ces secteurs au-delà de notre pays, ce qui ne nous empêche pas 
de proposer des mesures, des réformes pour essayer de lutter le plus 
rapidement possible contre ces pénuries. 
 
On sait qu'on a besoin de bras, de cerveaux et de savoir-faire dans les 
secteurs des soins de santé, de l'horeca et de la construction. Cela 
passe par une amélioration des conditions de travail, j'en suis con-
vaincu. C'est la raison pour laquelle dans les différentes mesures évo-
quées pour lutter contre les pénuries sur le marché du travail, on trouve 
des mesures qui concernent les conditions de travail et la formation et 
qui mobilisent et renforcent les fonds sectoriels qui leur sont consacrés. 
Cela passe également par une amélioration de la rémunération. Je 
pense que les pénuries actuelles font en sorte que dans une série de 
secteurs, les employeurs sont amenés à devoir offrir de meilleurs sa-
laires et de meilleures conditions de travail. Cela passe aussi – et c'est 
un combat que j'ai voulu mener ici et au niveau européen – par une 
évolution du salaire minimum. 

kritisch tegenover de institutionele 
architectuur van het land en de ver-
snippering van de bevoegdheden. 
In tegenstelling tot u geloof ik niet 
dat een herfederalisering de beste 
manier is om dit tegen te gaan. 
 
 In de lente zou het nieuwe statuut 
in werking moeten treden. We heb-
ben beslist om 24 miljoen euro te 
herbestemmen, maar zonder ne-
gatieve impact op de toekomstige 
begunstigden van het statuut.  
 
De bevoegdheidsverdeling op insti-
tutioneel vlak gaat verder dan de 
modernisering van dit statuut. Niet-
temin zullen we ons ontwerp amen-
deren op basis van bepaalde 
vragen die opgeworpen werden. 
 
De knelpuntberoepen zijn een 
moeilijk thema en hebben een im-
pact op ons land zoals in alle wes-
terse landen. In Europa gaat het 
over de gezondheidszorg, de ho-
reca, de bouw en andere sectoren. 
Wij stellen hervormingen voor om 
die knelpunten weg te werken. Er 
zijn maatregelen die gericht zijn op 
de verbetering van de loon- en ar-
beidsvoorwaarden en de opleiding. 
Ook het minimumloon moet evolu-
eren – dat debat wilde ik zowel hier 
als op Europees niveau voeren. 
 
Op EU-niveau heeft de Raad van 
de Europese Unie onlangs een 
standpunt ingenomen om vooruit-
gang te boeken met betrekking tot 
het minimumloon. Wij hebben ook 
alles uit de kast gehaald opdat de 
sociale partners een akkoord zou-
den bereiken over een geleidelijke 
verhoging vanaf 1 april 2022. Deze 
maatregel zal ook een stijging van 
de lonen net boven het minimum-
loon in de hand werken. 
 
We hebben niet beslist de regle-
mentering van het nachtwerk ingrij-
pend te wijzigen, wel zullen we de 
sociale partners denksporen voor-
leggen over avondwerk. Er werden 
collectieve overeenkomsten geslo-
ten over de arbeidsomstandighe-
den en de lonen, en er zullen nog 
meer overeenkomsten volgen. 
Avond- en nachtwerk is nodig in 
bepaalde functies en bepaalde 
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Il y a quelques jours, nous avons franchi une étape historique au ni-
veau européen avec l'adoption par le Conseil européen d'une position, 
sur la base d'une proposition de la Commission, pour avancer sur le 
salaire minimum. Nous nous sommes aussi battus au sein de cette 
assemblée pour que les partenaires sociaux concluent un accord avec 
une augmentation du salaire minimum, augmentation qui sera étalée 
dans le temps et dont le premier effet se manifestera le 1er avril 2022. 
 
C'est important pour ceux qui travaillent au salaire minimum et aussi 
pour les autres catégories professionnelles qui sont juste au-dessus 
de celui-ci, ce qui s'est vu dans d'autres secteurs où des accords sec-
toriels ont été conclus, il y a quelque temps, en s'inspirant de ce qui 
avait été fait sur le salaire minimum et en s'y référant pour augmenter 
les rémunérations. 
 
J'en viens aux deux points que vous avez évoqués de manière plus 
critique, à savoir la flexibilité et le travail de nuit. Tout d'abord en ce qui 
concerne le travail de nuit, nous n'avons pas décidé de modifier sensi-
blement la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui. Nous avons 
décidé de soumettre aux partenaires sociaux des éléments de réflexion 
relatifs au travail de soirée, ce qui est différent, et cela ne leur enlève 
en rien la possibilité de devoir encadrer le travail de soirée tout comme 
le travail de nuit et celui du week-end. Des conventions collectives ont 
été conclues et d'autres le seront pour encadrer leurs conditions et ré-
munérations.  
 
Rien dans nos accords ou dans nos décisions ne remet en cause ces 
principes importants. Le travail de soirée et le travail de nuit sont né-
cessaires dans une série de fonctions et de secteurs, mais ils doivent 
être encadrés, correctement rémunérés et permettre des temps de ré-
cupération significatifs. 
 
En ce qui concerne la flexibilité, la proposition faite de solliciter la pos-
sibilité de prester cinq jours de travail en quatre jours reste une propo-
sition qui sera faite aux partenaires sociaux en leur demandant de nous 
remettre un avis sur la manière d'encadrer cette possibilité. Celle-ci 
doit être laissée aux travailleurs tout en étant encadrée. Cela ne sera 
jamais une contrainte et cela a toujours été notre point de vue. 
 

sectoren, maar dat moet goed be-
regeld, correct betaald en door vol-
doende inhaalrust gecompenseerd 
worden. 
 
Wij hebben voorgesteld dat de 
werknemers die dat wensen hun 
werkweek over vier in plaats van 
vijf dagen zouden kunnen sprei-
den. De sociale partners moeten 
nu een advies uitbrengen over de 
omkadering van deze maatregel.  
 

Mijnheer Van Lommel, ik ben minister van Economie, maar ik ben geen 
econoom. Ik ben maar een bescheiden jurist, waarvoor mijn veront-
schuldigingen. Voor statistieken baseer ik mij op schattingen en cijfers 
van Belgische en internationale instellingen, zoals het Federaal Plan-
bureau, de Nationale Bank van België en de Europese Commissie. 
 
Nooit heb ik gezegd dat de inflatie geen probleem is. Nooit heb ik be-
weerd dat de stijging van de energieprijzen geen problemen oplevert. 
Het is echter geen specifiek Belgisch probleem, het is nu een interna-
tionaal probleem. 
 

Je ne suis pas un économiste, 
mais un modeste juriste. Pour les 
statistiques, je me base sur les es-
timations et les chiffres des institu-
tions belges et internationales. Je 
n'ai jamais dit que l'inflation ou la 
hausse des prix de l'énergie n'était 
pas un problème. Toutefois, il ne 
s'agit pas d'un problème belge, 
mais d'un problème international. 
 

Très clairement, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de difficultés. J'ai 
dit qu'à un certain moment, les projections étaient celles-là et, je le ré-
pète tout à fait modestement, je ne suis qu'un simple juriste et j'ai pour 
habitude de m'appuyer sur les estimations, les projections qui sont 
faites par les institutions reconnues pour ce travail. À l'époque où vous 
m'avez interpellé, ces institutions n'étaient pas particulièrement préoc-
cupées par la situation, mais je reste, bien entendu, attentif à cette 
évolution. L'inflation n'est pas toujours un problème, notamment quand 
on a une dette publique importante. Cela permet, par effet mécanique, 

Ik heb nooit gezegd dat er geen 
moeilijkheden zijn. Als jurist baseer 
ik me op de prognoses van er-
kende instellingen, die niet erg be-
zorgd waren, maar ik blijf de 
evolutie op de voet volgen. De in-
flatie kan ook helpen om de Belgi-
sche overheidsschuld te verlichten.   
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de faire en sorte que cette charge de la dette soit proportionnellement 
moins importante et moins difficile à supporter pour un État comme la 
Belgique. 
 
Cependant, je suis très préoccupé par le dernier point que vous avez 
soulevé, en particulier celui de l'épargne de nos concitoyens. Effecti-
vement, nous devons faire en sorte que l'épargne de nos concitoyens 
soit garantie. Mais l'on sait aussi qu'en Belgique, nous avons un taux 
d'épargne particulièrement important et sans doute trop important par 
rapport aux besoins en capitaux pour financer des investissements, 
qu'ils soient publics ou privés. C'est aussi un défi de ce gouvernement: 
pouvoir mobiliser des investissements publics, et on l'a fait – vous avez 
eu le débat tout à l'heure avec mon excellent collègue, le secrétaire 
d'État Thomas Dermine. Nous devons aussi mobiliser des capitaux pri-
vés afin de pouvoir investir dans des infrastructures et des projets pu-
blics, mais aussi en soutien à l'économie privée. C'est le travail que 
nous menons avec l'ensemble du gouvernement, en particulier avec 
notre collègue Vincent Van Peteghem.  
 
Je conclurai en disant que la situation actuelle est préoccupante en 
matière d'inflation, en matière de prix de l'énergie, en matière de pénu-
rie de toute une série de matières premières ou, c'est lié, d'augmenta-
tion de coût de ces matières premières. Nous devons y être attentifs et 
continuer à prendre des mesures pour limiter l'impact du coût de l'éner-
gie sur les ménages et sur les entreprises. Nous l'avons fait avec le 
tarif social, avec le Fonds gaz et électricité ainsi qu'avec la norme éner-
gétique qui prévoit de limiter l'augmentation des coûts de l'énergie, no-
tamment pour toute une série d'entreprises. Nous aurons, au cours des 
prochaines heures, d'autres débats sur la question de l'énergie. 
 
Nous devons aussi continuer à sauvegarder le pouvoir d'achat de nos 
concitoyens et cela passe en premier lieu, dans notre pays, par le 
maintien de l'indexation automatique des salaires et des allocations. 
C'est une spécificité belge, mais elle nous est aujourd'hui, je pense, 
enviée par une série de pays. On voit d'ailleurs que dans les pays où 
le système d'indexation automatique des salaires n'existe pas, les aug-
mentations négociées dans les différents accords salariaux interpro-
fessionnels ou sectoriels sont des accords qui visent à compenser les 
effets d'une inflation galopante ou, en tout cas, trop importante. 
 
Dans notre pays, par contre, les partenaires sociaux – et singulière-
ment les représentants des travailleurs – n'ont pas à négocier ces aug-
mentations et peuvent donc se concentrer sur d'autres points, 
notamment sur la question des conditions de travail. C'est d'ailleurs, 
madame Moscufo, et je terminerai par là, une des pierres d'achoppe-
ment des négociations sectorielles dans le secteur des titres-services. 
Ce n'est pas tant la faculté de pouvoir négocier ou la marge salariale 
qui posent des difficultés, mais plutôt les conditions de travail, notam-
ment le remboursement des frais de déplacement, et ce à juste titre, 
selon moi. 
 
Voilà, madame la présidente et mesdames et messieurs les députés.  
 

De spaarwoede van onze landge-
noten baart me meer zorgen. Onze 
spaargraad is te hoog in verhou-
ding tot de behoeften aan financie-
ring van de investeringen, zowel 
overheidsinvesteringen als particu-
liere investeringen. We moeten pri-
vékapitaal mobiliseren voor inves-
teringen in infrastructuur en over-
heidsprojecten, maar ook om de 
private economie te ondersteunen. 
Daar werk ik samen met mijn col-
lega Van Peteghem aan.   
 
De inflatie, de energieprijzen en het 
tekort aan bepaalde grondstoffen 
zijn zorgelijk. We moeten de impact 
van de energiekosten voor de ge-
zinnen en de bedrijven beperken. 
Het sociaal tarief, het Gas- en Elek-
triciteitsfonds en de energienorm 
helpen daarbij. We zullen zeker 
nog debatten voeren over het ener-
gievraagstuk. 
 
We moeten inspanningen blijven 
leveren om de koopkracht te vrij-
waren, in de eerste plaats door het 
behoud van de automatische in-
dexering van de lonen en de uitke-
ringen. Iedereen benijdt ons dat 
typisch Belgische mechanisme. De 
Belgische werknemersvertegen-
woordigers moeten niet over loon-
akkoorden onderhandelen om de 
gevolgen van een hoge inflatie te 
compenseren, zoals dat in andere 
landen het geval is. Daardoor kun-
nen zij zich concentreren op an-
dere aspecten, zoals de arbeids-
voorwaarden. In de dienstenche-
quesector zijn die voorwaarden 
nog steeds een heikele kwestie, 
ook wat de terugbetaling van de 
verplaatsingskosten betreft.  
 

01.76  Reccino Van Lommel (VB): Mijnheer de minister, het is geen 

schande dat u geen econoom bent. Ik ben wel een econoom, maar dat 
maakt niet uit. U kunt zich wel laten bijstaan door economen die met 
kennis van zaken spreken. Onder meer bij de samenstelling van uw 
kabinet kunt u daar perfect rekening mee houden. Die mensen kunnen 
u de nodige signalen geven. 
 

01.76 Reccino Van Lommel (VB): 

Je ne reproche à personne de ne 
pas être un économiste. Par 
contre, je suis moi-même écono-
miste et je suis de très près les évo-
lutions de l'économie mondiale. Ce 
que je vois m'inquiète fortement. Il 
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Ik volg de wereldeconomie op de voet en kijk veel verder dan wat er in 
Vlaanderen en Europa gebeurt. Er zijn signalen die me zeer bezorgd 
maken. Daarom zeg ik ook dat we het laatste nog niet hebben gezien. 
Dat is ook de reden waarom ik u al maanden geleden voor het eerst 
daarover interpelleerde. Ik wilde u waarschuwen voor grote problemen. 
Staatssecretaris Dermine is wel een econoom. Met hem heb ik het de-
bat in de commissie ook gevoerd in verband met de beleidsnota's. Het 
is dan bijzonder jammer dat hij beweert dat de inflatie tijdelijk is, terwijl 
dat niet zo is. Er komt immers een permanente inflatie aan.  
 
U hebt misschien niet gesteld dat er geen probleem is. Ik heb dat mis-
schien wat verkeerd verwoord. U hebt de problemen echter wel onder-
schat. Dat heb ik al vaker gezegd, zowel in de commissie, de plenaire 
vergadering als bij de bespreking van de beleidsnota's.  
 
U hebt ook aangehaald dat de energieprijzen de inflatie de lucht inja-
gen. Daarom hebben jullie aan het sociaal tarief voor energie gewerkt, 
maar dat heeft op zich geen impact op de inflatie. De inflatiekorf houdt 
wel degelijk rekening met de huidige energieprijzen en dus niet zozeer 
met dat sociaal tarief voor energie. Als u het btw-tarief wijzigt bijvoor-
beeld, heeft dat wel een directe invloed op die inflatiekorf en kunt u die 
inflatie wel aanpakken. 
 
U zegt dat inflatie niet altijd een probleem is omdat ze een positieve 
invloed heeft op de overheidsschuld. Dat is correct. Het gewicht van 
de overheidsschuld gaat aldus immers afnemen. Mijn bezorgdheid met 
betrekking tot de inflatie vandaag betreft vooral de gezinnen die hun 
spaargeld zien verdampen, dit jaar alleen al voor een bedrag van 20 
miljard euro.  
 
U zegt dat we een automatische loonindexatie hebben, wat positief is 
en wat ik vanzelfsprekend ondersteun en niet in vraag stel. Ik stel ech-
ter wel vast dat in onze buurlanden, zoals Nederland en Duitsland, dat 
systeem niet bestaat en dat de indexatie er vertraagd wordt toegepast. 
Hierdoor kampen wij tijdelijk met een concurrentieel nadeel ten op-
zichte van andere landen.  
 
We gaan deze problematiek vannacht zeker niet oplossen. In de ko-
mende weken zal ik hier zeker op terugkomen, zodat we het debat in 
commissie kunnen voeren. Ik denk dat het debat zeker nodig is en dat 
u belangrijke maatregelen moet treffen voor de inperking van de infla-
tie. 
 

y a plusieurs mois, j'ai mis en garde 
contre des problèmes majeurs, et 
je regrette que le secrétaire d'État 
Dermine, qui est lui aussi écono-
miste, s'obstine à prétendre que 
l'inflation qu'on connaît aujourd'hui 
n'est qu'un phénomène passager, 
alors que tout indique qu'on doit 
s'attendre à une pérennisation de 
l'inflation. Le ministre ne nie pas les 
problèmes, certes, mais il les sous-
estime. Les prix élevés de l'énergie 
alimentent l'inflation, et le tarif so-
cial n'y changera rien, contraire-
ment à une adaptation du taux de 
TVA. 
 
L'inflation réduit effectivement le 
poids de la dette publique, mais 
elle fait également partir en fumée 
l'épargne des ménages. Certes, 
l'indexation automatique des sa-
laires protège ces derniers, mais 
elle génère aussi un handicap con-
currentiel pour la Belgique par rap-
port à d'autres pays qui appliquent 
ce mécanisme de manière différée. 
Nous devons mener un débat à ce 
sujet en commission, car des me-
sures s'imposent pour juguler 
l'inflation. 
 

01.77  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, nous res-

tons en désaccord sur toutes sortes d'aspects. Je ne répéterai pas 
notre point de vue, mais nous y reviendrons en commission.  
 
Concernant les titres-services, oui, vous avez raison, l'essentiel de la 
discussion porte maintenant sur les frais de transport. Vous niez ce-
pendant les conséquences de votre marge salariale, parce que je ne 
pense pas que vous ne les compreniez pas. Ce secteur n'est quand 
même pas facile à mobiliser. Ce n'est pas comme dans une grande 
usine sidérurgique où l'on peut organiser une assemblée générale. Il 
n'est pas évident pour ces femmes de se mobiliser. Il n'est pas non 
plus évident pour les délégués syndicaux d'aller rencontrer le person-
nel. Les actions qu'elles sont capables de mener sont déjà exception-
nelles. Elles n'ont pas d'autre choix que de ne pas mettre sur la table 
et dans leur cahier de revendications l'augmentation salariale. Vous 
êtes responsable de cela avec votre décision, que vous le vouliez ou 
non.  

01.77 Nadia Moscufo (PVDA-

PTB): Ik zal de punten waarmee 
we het niet eens zijn niet herhalen. 
Het klopt dat de onderhandelingen 
in de dienstenchequesector voor-
namelijk over de vervoerskosten 
gaan, maar aangezien het moeilijk 
is om die sector te mobiliseren, is 
het voor de werknemers haast on-
mogelijk om ook een loonsverho-
ging te eisen. U bent daarvoor 
bevoegd, net zoals u bevoegd bent 
voor de toekenning van het mini-
mumloon van 14 euro per uur.  
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On reviendra sur ce point, car il y a aussi toute la question des 14 euros 
de l'heure où on pense que c'est le mouvement social qui va faire bou-
ger les lignes. En votre qualité de ministre de l'Emploi, vous pouvez 
aussi jouer votre rôle. Nous viendrons avec des propositions concrètes 
en temps voulu. 
 
La présidente: Madame Moscufo, je vous remercie. Ceci clôture le 
débat thématique relatif aux compétences de M. le ministre Dermagne. 
N'ayant plus d'inscrits pour le ministre Van Peteghem, nous pouvons 
passer aux compétences de M. le ministre Gilkinet.  
 

De voorzitster: We kunnen over-
gaan tot de bevoegdheden van mi-
nister Gilkinet.  
 

01.78  Frank Troosters (VB): Mijnheer de minister, ik had mij aanvan-

kelijk niet op de sprekerslijst laten zetten voor dit thematische debat, 
omdat we al verschillende keren met elkaar van gedachten gewisseld 
hebben, naar aanleiding van de regeerverklaring en nadien tweemaal 
in de commissie bij de bespreking van de beleidsnota's. Ik betwijfel dus 
of we nog veel verrijkende zaken zullen kunnen toevoegen. Wat ons 
betreft, zou ik het ook heel kort kunnen samenvatten. Er waren heel 
veel aankondigingen en er is wat onduidelijkheid over de financiële si-
tuatie.  
 
In grote lijnen kwamen mijn eerdere tussenkomsten erop neer dat u 
heel veel of zowat alles beloofde in uw beleidsnota's inzake spoorver-
keer, luchtverkeer, waterverkeer en verkeersveiligheid. De opsomming 
van die plannen zal ik hier niet overdoen. Na kennis genomen te heb-
ben van de budgetten in de begrotingstabellen komen de vragen die 
de Vlaams Belangfractie zich stelde grosso modo neer op twee ele-
menten. De eerste vraag is hoe u dit allemaal zult realiseren. Met an-
dere woorden, hoe gebeurt de technische uitvoering? De tweede vraag 
is met welke middelen u dit allemaal zult realiseren.  
 
Zoals ik al aangaf, bestaat daar wat onduidelijkheid over. Ik heb u ge-
feliciteerd omdat u 250 miljoen extra heeft binnengehaald van het mil-
jard dat binnen de vivaldiregering te verdelen viel. Dat werd met veel 
gejuich aangekondigd, maar bij het bekijken van de budgetten en tij-
dens de discussie blijken er ook andere elementen te zijn onderge-
sneeuwd die mogelijk tot besparingen leiden.  
 
In ieder geval geeft u met de ene hand en neemt u met de andere. U 
slaagt er alleszins niet in om ons ter zake transparantie of duidelijkheid 
te verschaffen. Het sierde u wel dat u tijdens de debatten toegaf dat u 
niet over voldoende financiële middelen beschikt en dat u dus op zoek 
zult moeten gaan naar bijkomende middelen om al uw plannen te kun-
nen verwezenlijken. Zonder die toekomstige bijkomende middelen zul-
len veel van uw plannen achteraf misschien gewoon loze beloften 
blijken.  
 
Mijnheer de minister, als oppositiepartij horen wij kritisch te zijn. Ver-
geef mij dus als ik u vertel dat het Vlaams Belang niet zomaar meegaat 
in een goednieuwsshow vol aankondigingen. Wij zullen uw beleid niet 
beoordelen op basis van de woorden die u spreekt of neerschrijft, maar 
op basis van de concrete resultaten en realisaties. Daadkracht, daar-
over gaat het voor ons.  
 
Inzake het spoorgebeuren wordt het model voor uw o zo belangrijke 
strategische visie 2040 nog bestudeerd. De nieuwe beheerscontracten 
met zowel de NMBS als Infrabel moeten nog afgesloten worden.  
 
Tijdens de commissie waarschuwde het Vlaams Belang u alvast voor 

01.78  Frank Troosters (VB): Le 

ministre a annoncé toute une série 
d'initiatives dans le cadre de ses 
plans pour le trafic ferroviaire, le 
trafic aérien, la navigation et la sé-
curité routière. Lorsque nous avons 
reçu les tableaux budgétaires, 
nous nous sommes demandé com-
ment le ministre allait technique-
ment mettre en œuvre toutes ses 
promesses et comment il les finan-
cerait.  
 
C'est une belle réussite que d'avoir 
obtenu un budget supplémentaire 
de 250 millions d'euros, mais lors-
que l'on étudie les tableaux budgé-
taires, on s'aperçoit qu'il y a 
anguille sous roche. Le ministre 
donne d'une main et prend de 
l'autre. À son crédit, il a déjà admis 
qu'il n'avait pas assez d'argent 
pour financer tous ses projets, 
mais si cela ne change pas à l'ave-
nir, beaucoup de ses promesses 
pourraient s'avérer vaines. Le 
Vlaams Belang ne se contentera 
pas d'une kyrielle de bonnes nou-
velles. Nous ne jugeons pas les po-
litiques sur les mots, mais sur les 
actes.  
 
L'importante vision stratégique 
2040 est toujours à l'étude et les 
nouveaux contrats de gestion de la 
SNCB et Infrabel doivent encore 
être conclus. Nous avons déjà mis 
en garde le ministre contre les ex-
cès de zèle. Il se peut que la pan-
démie modifie notre organisation 
du travail pendant un certain temps 
encore, voire définitivement, et le 
taux d'occupation des trains est 
déjà faible aujourd'hui.  
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het gevaar van overshooting. De veranderende werkorganisatie, met 
de structurele incorporatie van telewerk, zal misschien blijvend zijn. De 
realiteit is dat het niet onmogelijk is dat we in de eerstkomende jaren 
nog zullen kampen met de gevolgen van de coronapandemie. Die cri-
sis is misschien ook nog niet meteen weg. Nu al, of nu nog steeds, 
liggen de bezettingscijfers van de treinen laag. 
 
Voorzitter: Séverine de Laveleye, ondervoorzitster. 
Président: Séverine de Laveleye, vice-présidente. 
 
Uw plan om in elk station elk uur twee treinen te laten stoppen – een 
volledig aanbodgericht model – zou dus wel eens tot enorme exploita-
tietekorten kunnen leiden. Voor mij lijdt het geen twijfel dat dit het geval 
zal zijn. Uw visie op mobiliteit, die volledig op ecologische principes 
gebaseerd is, leidt volgens mij dan ook niet tot uw credo dat mobiliteit 
vrijheid is. Integendeel, de vroegere vrijheid, in het bijzonder die van 
de automobilist, komt onder uw beleid steeds meer onder druk te 
staan. 
 
Ik ga nog even kort in op de lijst van verwachtingen die wij als Vlaams 
Belang gerealiseerd willen zien. Ik ga die niet volledig opsommen, 
maar ga er drie concrete elementen uit halen die mij en mijn partij nauw 
aan het hart liggen. Het eerste element is de toegankelijkheid voor alles 
en iedereen, in elke zin, op elk gebied binnen het spoorgebeuren, in 
stations, op perrons en in treinen. Ik heb het dus over toegankelijkheid 
in de brede zin, niet alleen fysieke toegankelijkheid, maar ook toegang 
tot websites, tickets enzovoort. Niemand mag op één of andere manier 
uitgesloten worden. 
 
Als tweede element noem ik de wijze waarop u de persoonsgebonden 
veiligheid binnen het spoorgebeuren zult verhogen, zowel voor reizi-
gers als voor personeel. Ik ben heel blij dat u deze keer een passage 
heeft opgenomen in de beleidsnota, wat vroeger niet het geval was, 
maar de discussies in de commissie hebben mij weinig wijzer gemaakt 
over wat er concreet gaat gebeuren. 
 
Als laatste element noem ik de realisatie van bijkomende spoorverbin-
dingen en spoorontsluitingen, zowel wat goederen- als wat personen-
vervoer betreft. Sta mij als Limburger toe in het bijzonder de ontsluiting 
van Limburg te bepleiten, met daarbij het dossier van de grensover-
schrijdende spoorverbinding tussen Hamont en Weert, waar ik u al 
vaak mee heb lastiggevallen. 
 
Ik rond af. Het Vlaams Belang hoorde tot nu toe van u heel veel woor-
den, maar zal u zoals gezegd afrekenen op uw daden. Wij kijken dan 
ook vooral uit naar uw visie 2020-2040 en de beheersovereenkomst 
die moet worden afgesloten. Deze beleidsnota inzake mobiliteit, met 
de bijhorende budgetten, heeft onze fractie dus momenteel nog niet 
overtuigd. 
 

Le modèle ferroviaire axé sur 
l'offre, qui prévoit le passage de 
deux trains par heure dans chaque 
gare, pourrait mener à des coûts 
d'exploitation faramineux. La vision 
écologique de la mobilité ne mène 
pas au credo du ministre selon le-
quel la mobilité est une liberté. La 
liberté du passé, notamment celle 
des automobilistes, est soumise à 
une pression de plus en plus forte. 
 
Nous continuons à insister sur les 
éléments qu'il est, selon nous, pri-
mordial de concrétiser: l'accessibi-
lité au sens large du terme, la 
sécurité du personnel et des voya-
geurs, la construction de liaisons et 
de raccordements ferroviaires sup-
plémentaires pour le transport de 
marchandises et de passagers.  
 
Nous avons particulièrement hâte 
de découvrir la vision stratégique 
2020-2040 et le contrat de gestion. 
La note de politique générale et les 
budgets y afférents n'ont donc pas 
encore convaincu notre groupe 
pour le moment. 

01.79  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, 

mijnheer de minister, mobiliteit ligt mij na aan het hart. Goede mobiliteit 
is zowel voor de duizenden werknemers, voor de reizigers, als voor 
ons klimaat van cruciaal belang. 
 
Aan de begroting hebben we al veel woorden verspild. Is het nu 1 mil-
jard, 1,5 miljard of 1,7 miljard euro, ik weet het niet, wat is het nu ei-
genlijk? Mijn collega Van Hees heeft nochtans de begrotingstabellen 
opgevraagd bij mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting. 

01.79  Maria Vindevoghel (PVDA-

PTB): Une bonne mobilité est cru-
ciale pour les travailleurs, les voya-
geurs et notre climat. 
 
La confusion règne concernant le 
budget. Quel est précisément le 
montant investi? Dans les tableaux 
budgétaires, les fonds alloués au 
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In die tabellen zien wij net minder geld naar het spoor vloeien dan voor-
heen. Concreet gaat het om een besparing van 21 miljoen euro voor 
de NMBS en Infrabel in 2022 tegenover dit jaar. U telt elke cent, uitge-
geven aan het spoor, als een investering, maar een compensatie voor 
coronaverlies is geen investering. Reparaties aan het spoor, gratis 
treintickets en geld voor achterstallig onderhoud zijn evenmin investe-
ringen. Geld uit het EU-herstelplan levert investeringen op voor de vi-
valdiregering, maar die gedachtegang is verkeerd, want u rekent 
zichzelf rijk met andermans portefeuille. 
 
U blijft verkondigen dat u meer dan ooit investeert in het spoor, maar 
in de praktijk is het heel wat anders. Er worden bijvoorbeeld 44 loketten 
in treinstations gesloten, treinen afgeschaft, spoordiensten gecentrali-
seerd en onderstationschefs geschrapt. Poetsdiensten worden uitbe-
steed, veiligheidsdiensten afgebouwd, personeel kan niet alle 
vakantiedagen opnemen en er is te weinig personeel. Al die zaken heb-
ben maar één oorzaak, namelijk besparingen. De bedoeling is dat de 
NMBS en Infrabel meer concurrentieel worden. Met die vorm van poli-
tiek gaan wij niet akkoord. 
 
Het personeel had nochtans veel verwachtingen in u, mijnheer de mi-
nister. De personeelsleden zijn eigenlijk diep teleurgesteld. Heel wat 
mensen verlaten nu de NMBS. Zoiets zagen we vrijwel nooit, want wie 
vroeger bij de NMBS begon, bleef er werken tot aan zijn pensioen, ter-
wijl wij nu heel wat mensen de sector zien verlaten. Wat van het per-
soneel gevergd wordt, is dan ook niet niets: onregelmatige werkuren, 
vakantiedagen niet kunnen opnemen, weekendwerk, werk in shifts, en 
daarnaast worden de personeelsleden steeds meer geconfronteerd 
met geweld op het werk, een stijging van 56 % in de recentste drie 
kwartalen. 
 
Meer dan 1.300 personeelsleden hebben te maken gehad met geweld 
en agressie. De treinbegeleiders moeten meer en meer politieagent 
spelen en dat lokt agressie uit. 
 
Denk ook aan de sluiting van de loketten. Voor dit probleem zien wij 
alvast één belangrijke maatregel, mijnheer de minister. Er moet extra 
personeel komen bij de NMBS en bij Securail. De Spoorwegpolitie is 
bijna helemaal kapot bespaard. 
 
De spoorbegroting is een kluwen. Niet alle elementen staan opgelijst 
in deze begroting. Dat maakt dat wij niet altijd over dezelfde cijfers dis-
cussiëren. Er wordt gesproken over 1,5 miljard, of 1,7 miljard euro. U 
telt gewoon elke euro die uitgegeven wordt voor het spoor als investe-
ring. Het is als een huis verwarmen. Wie zijn huis verwarmt met stook-
olie, onderhoudt zijn huis en voorziet zijn gezin van comfort, maar dat 
is geen investering. Dat is gewoon ervoor zorgen dat men verwarming 
heeft. Wie budget heeft voor een warmtepomp, die kan investeren. Dat 
noemen wij een investering. 
 
Met andere woorden, u voorziet de NMBS en Infrabel van stookolie en 
u vermindert winter na winter het aantal geleverde liters en dat noemt 
u een investering. U verplicht ze de thermostaat lager te zetten en dat 
noemt u een goed klimaatbeleid.  
 
De realiteit is dat de exploitatiebudgetten onder de vivaldiregering blij-
ven dalen. Vooral Infrabel moet de ceintuur aanhalen, zodanig dat rei-
zigersorganisaties als TrainTramBus en Navetteurs.be zich zorgen 
maken over de veiligheid van het spoor. Dat doet ook het personeel. Ik 

rail sont moins élevés qu'aupara-
vant. De plus, chaque eurocent 
consacré au rail ne constitue pas 
nécessairement un investisse-
ment. Les compensations des 
pertes subies en raison de la crise 
du coronavirus, les réparations ap-
portées aux voies, les billets de 
train gratuits et les arriérés d'entre-
tien ne sont pas des investisse-
ments. Par ailleurs, il est indûment 
tenu compte des fonds provenant 
du plan de relance européen  
 
Plutôt que d'investir, on ferme des 
guichets, on supprime des trains, 
on centralise les services ferro-
viaires, on supprime les sous-chefs 
de gare, on sous-traite les services 
de nettoyage et on réduit progres-
sivement les services de sécurité. 
On réalise des économies pour 
rendre la SNCB et Infrabel compé-
titives. Mon parti ne saurait soute-
nir une telle politique. 
 
Le personnel de la SNCB est déçu, 
car il avait de grandes attentes. Ils 
sont nombreux à quitter le secteur 
parce que les conditions de travail 
ne sont plus supportables: des 
heures irrégulières, du travail de 
week-end, du travail en équipe, 
etc. De surcroît, le personnel est de 
plus en plus souvent confronté à 
des violences perpétrées par des 
voyageurs.  
 
Les accompagnateurs de train sont 
de plus en plus souvent amenés à 
jouer le rôle de policier, ce qui pro-
voque des agressions. Il n'y a 
qu'une seule solution: renforcer les 
effectifs à la SNCB, chez Securail 
et à la Police des chemins de fer. 
 
Alors que chaque euro dépensé 
pour les chemins de fer nous est 
présenté comme un investisse-
ment, on constate que les budgets 
d'exploitation ne cessent de dimi-
nuer sous la coalition Vivaldi. Les 
économies imposées à Infrabel 
sont tellement importantes que les 
associations de navetteurs com-
mencent à s'inquiéter de la sécu-
rité. Des conducteurs de train me 
signalent qu'il n'est plus possible 
de respecter les recommandations 
de la commission Buizingen, faute 
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heb gesproken met treinbestuurders die mij zegden dat de aanbeve-
lingen van de commissie-Buizingen niet meer gerespecteerd kunnen 
worden omdat er onvoldoende personeel is. Dat zou u toch ernstig zor-
gen moeten baren? 
 
De budgetten voor de spoorwegexploitatie zijn veel te laag. Het spoor 
draait hierdoor vierkant. Infrabel moet opnieuw 94 miljoen euro bespa-
ren op zijn werkingskosten tegen 2024. Infrabel had zelf een ambitieus 
toekomstplan, geraamd op 3 miljard euro extra tegen 2026. Wij zijn 
daar toch wel mijlenver van af. 
 
Vervolgens gaat drie kwart van de aangekondigde investeringen naar 
het goederenvervoer per spoor, wat ook het uitdrukkelijke verzoek is 
van het VBO en de privéspoorwegondernemingen. U merkt dus dat ter 
zake vooral nogmaals in de privésector wordt geïnvesteerd. 
 
Over het onthaal in de stations wil ik ook nog iets meegeven. U weet 
dat wij een paar weken geleden een voorstel van resolutie hebben in-
gediend, omdat het thema belangrijk is voor de toekomst van de spoor-
wegen. Het menselijk contact is niet iets uit het verleden, zoals 
sommigen beweren. Dienstverlening voor iedereen is niet iets uit een 
ver verleden, maar is de toekomst van het spoor. 
 
Het resultaat van de discussie was dan ook teleurstellend. Vivaldi en 
N-VA zijn erin geslaagd om via een stemming zelfs te verbieden schrif-
telijke adviezen in te winnen over het voorstel. Groen-Ecolo, Vooruit, 
PS, CD&V, de liberalen en de Vlaams-nationalisten hebben geweigerd 
het debat te voeren. Wij wilden reizigersorganisaties horen in de com-
missie alsook middenveldorganisaties, vakbonden, organisaties die 
werken met mensen met een beperking en lokale besturen, waarin bur-
gemeesters zich tegen de sluiting hebben verzet. Wij wilden alle voor-
noemde organisaties en instellingen horen in de commissie om te 
bekijken op welke manier wij toch iets zouden kunnen doen aan de 
sluiting van de loketten. Dat voorstel werd echter door iedereen ver-
worpen. 
 
Indien de dienstverlening in de stations niet meer aansluit op de wen-
sen van de reizigers, moet op zoek worden gegaan naar nieuwe dien-
sten in plaats van diensten af te schaffen. Dat is ook onze zienswijze 
op de loketten. Mijnheer de minister, u stelt zelf dat niemand mag ach-
terblijven. In dat geval moet u ervoor zorgen dat de reizigers voldoende 
ondersteuning en hulp krijgen om te worden voortgeholpen. 
 
Een ander punt dat ik wil aanraken, is het goederenvervoer. U wil het 
goederenvervoer per spoor verdubbelen tegen 2030. Dat is uw doel-
stelling. Ze gaat echter via de weg van de subsidies. U kent ons stand-
punt daarover. Dat is voor ons geen goede zaak. Een en ander zou 
veel beter in overheidshanden zijn. Lineas is de grootste speler en be-
zit 70 % van de markt, maar moet nog steeds een beroep doen op 
gedetacheerd personeel van de NMBS om zijn treinen te besturen. Li-
neas moest bewijzen dat het goederenvervoer beter presteert onder 
de vrije markt. 
 
Vandaag zit Lineas tot over de oren in de schulden. Om de schuldenput 
te dempen, verkoopt het zelfs 4.000 wagons en 109 locomotieven van 
de eigen vloot om ze daarna terug te huren. Dat is een fiscale truc die 
Verhofstadt ook reeds toepaste, met als resultaat nog grotere schul-
den. Dat was in de tijd van ABX Logistics. 
 

de personnel. 
 
Infrabel doit économiser 94 millions 
d'euros sur les frais d'exploitation 
d'ici à 2024. L'entreprise avait 
pourtant un plan ambitieux pour 
l'avenir, pour un montant de 3 mil-
liards d'euros à l'horizon 2026.  
 
En outre, les trois quarts des inves-
tissements annoncés vont au 
transport de marchandises, à la de-
mande de la FEB et des entre-
prises ferroviaires privées. 
 
Nous avons déposé une proposi-
tion de résolution relative à l'accueil 
dans les gares. Le contact humain 
dans le cadre de la fourniture de 
services est, en effet, un élément 
très important pour l'avenir des 
chemins de fer. Les débats ont tou-
tefois été décevants. Nous vou-
lions solliciter les avis écrits de 
toutes les parties concernées, mais 
les partis de la Vivaldi et la N-VA 
s'y sont opposés et ont refusé de 
mener le débat. 
 
Au lieu de supprimer des services 
et de fermer des guichets, nous de-
vrions rechercher de nouvelles 
formes de service qui répondent 
aux souhaits des voyageurs. Le mi-
nistre indique ne vouloir laisser 
personne à quai, mais dans ce cas 
il doit aussi veiller à ce que les 
voyageurs puissent bénéficier d'un 
soutien et d'une assistance adé-
quats. 
 
Le ministre veut doubler le trans-
port ferroviaire de marchandises 
d'ici 2030, et ce, par le biais de sub-
ventions. Nous préconisons, pour 
notre part, de remettre le transport 
de marchandises entre les mains 
des pouvoirs publics. Le plus grand 
opérateur de fret ferroviaire, Li-
neas, doit toujours recourir à du 
personnel détaché de la SNCB. Li-
neas devait démontrer que le 
transport de marchandises est plus 
performant dans des conditions de 
marché libre. Aujourd'hui, Lineas 
est endettée jusqu'au cou. 
 
Pour endiguer son endettement, Li-
neas vend des milliers de wagons 
et de locomotives pour ensuite les 
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Met de subsidies die u aanlevert, betalen bedrijven als Lineas de top-
lonen van de managers en lobbyisten. U zet het beleid van subsidiering 
verder, zonder het in vraag te stellen of te evalueren. Maakt u geen 
evaluatie van de voorbije periode, met hoeveel geld er reeds besteed 
is aan het goederenvervoer in de privésector? Wij gaan dus niet ak-
koord met die subsidiëring van de privésector. De spoorinfrastructuur 
is nu in handen van de Staat. Wij hebben een openbare treinmaat-
schappij. Het is dan ook logisch om ook een openbare goederenmaat-
schappij uit te baten en deze onder één structuur onder te brengen. 
Dat zou pas een modal shift zijn, met één CEO, één raad van bestuur 
en één visie voor onze spoorwegen. 
 
Een tweede punt betreft de nachttreinen. Dat is nog zoiets. U gaat 
daaraan twee miljoen spenderen, dat is niet zoveel, maar dat is weer 
geld dat naar de privésector gaat. Ik heb zelf nog met de nachttreinen 
gereisd, toen ik jong was, met de mutualiteiten. Dat was in handen van 
de overheid, dat werkte fantastisch. Sinds de privatisering van heel die 
sector gaat het bergaf met het aantal treinen en ook nachttreinen. 
 
Een laatste punt gaat over de vliegtaks. Die werd ingeschreven in de 
begroting van 2022 voor een bedrag van 30 miljoen euro. Vanaf 2023 
wordt dat 40 miljoen euro. Met andere woorden, de vliegtaks zal zo 
goed werken dat er meer mensen het vliegtuig gaan nemen in 2023 
dan in 2022. Wij vernemen nu dat de vliegtaks tussen 2 en 10 euro zou 
bedragen, afhankelijk van de vlucht. Een taks van enkele euro's op 
vliegreizen terwijl er niet eens een alternatief wordt uitgewerkt, is een 
platte belastingverhoging. Dat zeggen wij niet, dat zegt transporteco-
noom Dewulf. 
 
Ik wil u eraan herinneren dat vandaag een Diabolotoeslag van 11 euro 
heen en terug moet betaald worden om met de trein naar de nationale 
luchthaven te reizen. Met andere woorden, wie van Zaventem Dorp 
naar de luchthaven gaat, moet daarvoor meer betalen dan de vliegtaks. 
Dat is toch absurd. Ook sommige werknemers met een tijdelijke job 
moeten daarvoor betalen. Wij pleiten niet voor een hogere vliegtaks. 
Wij pleiten voor het opheffen van die Diabolotaks. Dat zou ervoor zor-
gen dat meer mensen de trein nemen naar de luchthaven. 
 
Waarom voert de regering geen vliegtaks voor de privéjets in? Op die 
manier zoudent de rijken betalen in plaats van de gewone mensen. 
 

relouer, ce qui ne fera qu'aggraver 
son endettement.  
 
Les subsides accordés par le gou-
vernement servent à payer les sa-
laires très élevés des managers et 
des lobbyistes. Pourquoi le mi-
nistre refuse-t-il de faire évaluer la 
politique de subsides?  
 
L'infrastructure ferroviaire est déjà 
aux mains de l'État et nous dispo-
sons d'une société de transports 
publics. Ne serait-il pas logique 
d'exploiter également une entre-
prise publique de transport de mar-
chandises et de l'intégrer dans une 
seule structure, avec un seul CEO, 
un seul conseil d'administration et 
une seule vision des chemins de 
fer? 
 
Les 2 millions d'euros consacrés 
aux trains de nuit profitent à nou-
veau à des entreprises privées. Par 
le passé, les trains de nuit étaient 
aux mains de l'État et cela fonction-
nait très bien! 
 
Concernant la taxe sur les billets 
d'avion, un montant de 30 millions 
d'euros est inscrit au budget 2022; 
à partir de 2023, il sera de 40 mil-
lions d'euros. La taxe devrait se si-
tuer entre 2 et 10 euros, en 
fonction du vol. Une taxe sur les 
voyages en avion sans qu'une al-
ternative ne soit prévue, n'est ce-
pendant rien d'autre qu'une aug-
mentation d'impôts pure et simple. 
 
À l'heure actuelle, toute personne 
qui se rend à l'aéroport national en 
train paie un supplément Diabolo 
de 11 euros, soit plus que la taxe 
sur les billets d'avion. C'est ab-
surde! La taxe Diabolo doit être 
supprimée afin d'inciter davantage 
de gens à prendre le train pour l'aé-
roport. De plus, la taxe sur les bil-
lets d'avion devrait être appliquée 
aux jets privés, afin que ce soit les 
riches qui la paient plutôt que les 
citoyens moyens. 
 

01.80 Minister Georges Gilkinet: Mijnheer Troosters, mevrouw Vin-

devoghel, bedankt voor uw vragen en voor het aankaarten van het 
spoor en de treinen in deze nachtelijke sessie. U weet dat dit heel be-
langrijk is voor mij. Mobiliteit is een vrijheid en met deze regering zal 
de trein de ruggengraat van de mobiliteit van de toekomst worden. 

01.80  Georges Gilkinet, ministre: 

Grâce au gouvernement actuel, le 
train deviendra l'épine dorsale de la 
mobilité du futur. Les fonds desti-
nés au rail seront augmentés. Je 
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Voor zover nodig herhaal ik dat de middelen voor het spoor niet zullen 
verminderen. Integendeel, ze zullen verhogen. Ik kom daar in detail op 
terug. 
 
Ik heb het in de commissie al gezegd, maar ik herhaal dat de omvang 
van de middelen één zaak is, maar dat de manier waarop zij worden 
gebruikt ook belangrijk is. Ik werk zowel met de NBMS als met Infrabel 
aan een optimale toewijzing van de middelen, met dynamisch schuld-
beheer –interesten betalen voor niets dient tot niets – en met zo goed 
mogelijk georiënteerde investeringskeuzes om zo snel mogelijk effect 
te bekomen. 
 
De spoorwegmaatschappijen voorzien van voldoende middelen is één 
zaak, die ook goed toewijzen is een andere. De bedoeling is om ook 
nieuwe eigen middelen te genereren. Meer passagiers op de treinen, 
meer goederenvervoer, meer treinen op het spoor betekenen meer in-
komsten voor de NMBS en Infrabel. Het is de modale verschuiving die 
wij willen bereiken. We moeten de zaken niet op een statische, pas-
sieve en pessimistische manier bekijken, maar wel op een dynami-
sche, proactieve en optimistische manier. 
 
Ik kom terug op de middelen. Dat is een terechte vraag die altijd terug-
komt. Om de treinen te laten rijden, hebben wij veel middelen nodig. Ik 
herinner iedereen eraan dat de Belgische spoorwegen de afgelopen 
jaren te lijden hadden onder systematische desinvesteringen, omdat 
zij als een budgettaire aanpassingvariabele werden beschouwd. Dat is 
niet meer het geval, ze zijn nu een prioriteit. 
 
De vorige regering had beslist om in de periode van 2015 tot 2019 ten 
laste van de NMBS en Infrabel in totaal meer dan 2 miljard euro te be-
sparen. Onze regering heeft duidelijk een andere keuze gemaakt, wij 
willen van het spoor de ruggengraat van de mobiliteit in België maken. 
Sinds het aantreden van de regering heb ik mij ingezet om de trend 
van de afgelopen jaren om te buigen. De begrotingen voor 2022 van 
de NMBS en Infrabel werden respectievelijk op 6 december en 30 no-
vember goedgekeurd door hun raad van bestuur. Zo kan Infrabel de 
door de regering toegekende nieuwe investeringsmiddelen aanwen-
den, bijvoorbeeld in de havens van Antwerpen of Gent of in as 3 Na-
men-Brussel en Namen-Luxemburg, om het spoor robuuster te maken, 
en kan de NMBS haar vervoersplan voor 2022 uitvoeren. Dat voorziet 
in een structurele verhoging van het aantal treinen. Sinds vorige maan-
dag rijden er meer dan 1.000 treinen extra op werkdagen, met name in 
het S-aanbod rond de grote steden Brussel, Antwerpen, Luik en Char-
leroi. Dat is al een teken van de verandering die is ingezet.  
 
De overeenkomstige toewijzingen zijn opgenomen in de uitgavenbe-
groting voor 2022 met een onderscheid tussen de OpEx of beleidsuit-
gaven en de CapEx of investeringsuitgaven. Voor de NMBS bedraagt 
de OpEx bijna 500 miljoen euro en de CapEx 587 miljoen euro, wat 
neerkomt op meer dan 1 miljard euro. Voor Infrabel bedraagt de OpEx 
462 miljoen euro en de CapEx bijna 1 miljard euro, wat in totaal neer-
komt op 1,5 miljard euro. Vanaf het begin van de legislatuur hebben wij 
ook 1,7 miljard euro – eerst 1,5 miljard euro maar nu 1,7 miljard euro 
omdat wij nog nieuwe middelen hebben toegevoegd – toegezegd bo-
venop de reguliere toewijzing voor het spoor. Dat bedrag dekt zowel 
de compensaties voor covid als voor de overstromingen. U zegt dat dit 
niets is, maar het is heel belangrijk, want de NMBS heeft bepaalde 
vaste uitgaven en zij moet die dekken met minder mensen op de trein. 
Wij doen dat uit solidariteit en voor de continuïteit van het bedrijf. Ik 

travaille avec la SNCB et Infrabel à 
l'optimisation de l'allocation des 
budgets, assortie d'une gestion dy-
namique de la dette et des meil-
leurs choix d'investissement pos-
sibles. Une augmentation des pas-
sagers et du transport de marchan-
dises – le modal shift que nous 
visons – devrait également per-
mettre de générer davantage de 
fonds propres. Durant des années, 
les chemins de fer belges ont pâti 
d'un sous-investissement systéma-
tique parce qu'ils étaient considé-
rés comme une variable d'ajuste-
ment budgétaire. Aujourd'hui, ils 
constituent une priorité. 
 
Les budgets 2022 de la SNCB et 
d'Infrabel ont été approuvés le 
6 décembre et le 30 novembre par 
les conseils d'administration. Infra-
bel sera ainsi en mesure d'investir 
dans le transport ferroviaire dans 
les ports d'Anvers et de Gand et 
sur les axes Namur-Bruxelles et 
Namur-Luxembourg. La SNCB 
peut mettre en œuvre le plan de 
transport pour 2022. Depuis lundi 
passé, plus de 1 000 trains supplé-
mentaires circulent les jours ou-
vrables sur les réseaux S autour de 
Bruxelles, d'Anvers, de Liège et de 
Charleroi. 
 
Les attributions sont incluses dans 
le budget des dépenses pour 2022, 
avec une distinction entre les 
OpEx, les dépenses opération-
nelles, et les CapEx, les dépenses 
d'investissement. Pour la SNCB, 
l'OpEx s'élève à près de 500 mil-
lions d'euros et le CapEx, à 
587 millions d'euros, tandis que 
pour Infrabel, il s'agit de 462 mil-
lions d'euros et de près de 1 mil-
liard d'euros. Depuis le début de la 
législature, 1,7 milliard d'euros de 
nouveaux moyens a été débloqué 
pour compenser les conséquences 
du covid et des inondations. J'es-
time qu'il s'agit d'un montant non 
négligeable. 
 
Des moyens ont également été 
prévus pour un train de nuit. Outre 
les moyens destinés à la mise en 
œuvre du plan de transport, de 
nouveaux moyens d'investisse-
ment sont également disponibles. 
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vind dat niet niks als bedrag. Voor het hele jaar 2020 hebben wij covid-
vergoedingen toegekend, alsook compensaties voor de overstromin-
gen die herstellingen aan het spoor hebben genoodzaakt. Dat is een 
kost van 68 miljoen die ook gedekt werd door de regering.  
 
Ook zijn er middelen voor duurzaamheid, voor een nachttrein. Dat zijn 
middelen die ik heb gevonden voor 2022, voor de uitvoering van het 
vervoersplan van de NMBS. 
 
Daarenboven komen er nieuwe investeringsmiddelen. Het Europees 
plan voor herstel en veerkracht biedt 365 miljoen euro. De nieuwe mid-
delen die ik heb gevraagd en gekregen van de regering gedurende het 
laatste begrotingsconclaaf, 250 miljoen euro, zijn geïnvesteerd in de 
toegankelijkheid van de stations, elektrificatie en ook in de verbinding 
van Limburg met Nederland. Er is nu een regering in Nederland en we 
kunnen dus onderhandelen over de voortzetting van het spoor tot 
Weert. Investeren in het hele land in het vervoer van goederen is een 
belangrijk doel voor ons. Er wordt geïnvesteerd in toegankelijkere sta-
tions. Er komt verandering. 
 
Deze investeringen zijn even noodzakelijk als nuttig, want 1 euro die in 
de spoorwegen wordt geïnvesteerd, brengt bijna 3 euro op voor onze 
economie, direct en indirect. Bovendien is 1,7 miljard euro bovenop de 
structurele middelen van de NMBS en Infrabel veel. Dat is niet niks, 
maar het is niet genoeg. Ik heb namelijk veel voor de trein. Ik zoek nog 
nieuwe middelen bij Europa. De behoeften zijn enorm na jaren desin-
vestering. Het is ook nog niet voorbij. Ik ben nog maar iets langer dan 
een jaar aan zet. 
 
Sinds het begin van de zittingsperiode heb ik me ingezet om de trend 
van de afgelopen jaren om te buigen. Deze regering heeft duidelijk een 
andere keuze gemaakt dan de vorige. Het spoor is belangrijk voor onze 
economie, voor onze mobiliteit, voor het milieu en voor de werknemers 
van de NMBS en Infrabel. Ik ijver voor een positieve toekomst voor ons 
spoor, net als voor de andere onderdelen waarvoor ik bevoegd ben als 
minister van Mobiliteit, Luchtvaart en Verkeersveiligheid. 
 
Ik blijf beschikbaar voor het Parlement, met veel ambitie. 
 

Un montant de 365 millions d'eu-
ros provient du plan de relance eu-
ropéen. Les 250 millions d'euros 
que j'ai demandés et obtenus lors 
du dernier conclave budgétaire se-
ront investis dans l'accessibilité 
des gares et l'électrification, y com-
pris dans la province du Limbourg. 
Nous négocierons avec le gouver-
nement néerlandais à propos du 
prolongement de la ligne ferroviaire 
jusqu'à Weert. Investir dans le 
transport de marchandises dans 
l'ensemble du pays est un objectif 
important pour nous. Chaque euro 
investi dans le rail rapporte directe-
ment et indirectement 3 euros à 
notre économie. Un montant de 
1,7 milliard d'euros supplémen-
taires est considérable, mais pas 
encore suffisant. Mes ambitions 
vont plus loin. Je cherche toujours 
à obtenir de nouveaux moyens au-
près de l'UE. Les besoins sont im-
portants après des années de 
désinvestissement.  
 
Les choix de ce gouvernement ne 
sont pas ceux du gouvernement 
précédent. Le rail est important 
pour notre économie, notre mobi-
lité, l'environnement et les travail-
leurs de la SNCB et d'Infrabel.  
 

01.81  Frank Troosters (VB): Mijnheer de minister, dank u voor uw 

antwoord. U hebt nog eens een overzicht gegeven van de financiële 
situatie en we zullen dat nader bekijken. De tijd zal uitwijzen wat er van 
de vele plannen en beloftes zal komen. Ik hoor graag hoe enthousiast 
u bent over de verbinding Hamont-Weert. We zullen zien. 
 
Mevrouw Vindevoghel, ik heb u daarstraks niet willen onderbreken, 
want dat leek me niet nodig. Ik wil het echter heel kort even hebben 
over de lokettenkwestie. Eerst beweerde u dat de Vlaams-nationalisten 
u niet zouden gesteund hebben in uw verzoek om advies over de lo-
kettenkwestie. Ik weet niet wie u bestempelt als Vlaams-nationalist of 
niet, dat laat ik aan u over. Vervolgens stelde u dat iedereen het voor-
stel had verworpen. De eerlijkheid gebiedt dan om te zeggen dat het 
Vlaams Belang en de collega's van Défi bij monde van mevrouw Roho-
nyi – ere wie ere toekomt, ook al zijn er op dit moment niet hier – u daar 
wel in gesteund hebben. Straffer nog, wij hebben zelfs gepleit voor 
hoorzittingen. Dat wilde ik even corrigeren, een beetje intellectuele eer-
lijkheid mag wel. 
 

01.81  Frank Troosters (VB): Se-

lon Mme Vindevoghel, personne 
ne s'est rallié à sa demande de re-
cueillir des avis sur la question de 
la fermeture des guichets. Le 
Vlaams Belang et DéFI ont sou-
tenu sa demande. Nous avons 
même plaidé pour la tenue d'audi-
tions. 
 

01.82  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, wij zul-

len zien hoe een en ander zal verlopen. Wij zien dat er in de praktijk 

01.82  Maria Vindevoghel (PVDA-
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heel veel problemen zijn. Het personeel is niet tevreden en de reizi-
gersorganisaties zijn niet tevreden, omdat er allerlei niet goed loopt. 
Wij zullen het dossier goed opvolgen in de commissie. Ik ben er niet 
gerust in, want wij horen bij de mensen dat het niet goed loopt. Er zijn 
te weinig personeelsleden en u wil meer treinen, maar er is heel veel 
personeel nodig per trein! Hoe zult u dat aanpakken? Nu al hebt u te-
korten en te weinig mensen. Over de vliegtaks hebt u niets gezegd.  
 

PTB): Le personnel et les associa-
tions de voyageurs sont mécon-
tents. Il manque déjà du personnel 
et le ministre souhaite encore aug-
menter l'offre de trains. Comment 
compte-t-il s'y prendre sans le per-
sonnel requis? Je n'ai rien entendu 
à propos de la taxe sur les billets 
d'avion. 
 

01.83 Minister Georges Gilkinet: De bijdrage van de mensen die het 

vliegtuig nemen, valt onder de bevoegdheid van de minister van Finan-
ciën. Die komt straks aan bod. U kunt aan de heer Van Peteghem alle 
vragen stellen die u wilt. 
 

01.83  Georges Gilkinet, ministre: 

Cette compétence relève du mi-
nistre des Finances. 
 

01.84  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Onzes inziens zal die belas-

ting niets opbrengen, noch zal die taks tussen 2 en 10 euro ervoor zor-
gen dat er minder wordt gevlogen. Er is ook geen alternatief voor de 
mensen. Ons voorstel is een taks op privéjets. Zo laat men degenen 
met geld betalen en niet de gewone mensen. 
 
Voorts moet er iets gebeuren met de Diabolotaks. Om de trein vanuit 
Brussel te nemen, moet men 11 euro meer betalen door de Diabo-
lotaks. Toen ik nog in de vakbond zat, protesteerden wij daar al tegen. 
U zou alvast de Diabolotaks moeten schrappen in plaats van te werken 
met de vliegtaks. 
 

01.84  Maria Vindevoghel (PVDA-

PTB): La taxe sur les billets d'avion 
ne se traduira pas par une diminu-
tion du nombre de vols en avion. Il 
n'existe pas d'alternative. Nous 
proposons une taxe sur les jets pri-
vés. 
 
L'instauration d'une taxe sur les bil-
lets d'avion dégagerait une marge 
pour supprimer la taxe Diabolo, 
contre laquelle nous protestons de-
puis très longtemps.  
 

La présidente: Chers collègues, voilà qui clôture le débat sur le budget en ce qui concerne les compétences 
de M. Georges Gilkinet. Nous allons poursuivre nos travaux en entamant le volet relatif aux compétences de 
M. le vice-premier ministre Vandenbroucke. 
 

01.85  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, het is nu decem-

ber 2021, twee jaar ongeveer nadat de eerste besmettingen met het 
nieuwe coronavirus werden vastgesteld in Wuhan, China. We zitten 
dus bijna twee jaar met een gezondheidscrisis met gevolgen op vele 
vlakken, niet het minst op het vlak van de gezondheidszorg. Er is nog 
nooit zoveel over ons zorgsysteem gesproken als de laatste twee jaar. 
Er werden terecht veel inspanningen geleverd om de zorgsector een 
financiële opkikker te geven. 
 
We moeten ons evenwel afvragen of dat wel genoeg is. Wordt gedaan 
wat nodig is om onze zorgsector ook echt meer slagkrachtig te maken? 
We moeten ons ook afvragen of we nu ook sterker staan en of we on-
voorziene omstandigheden aankunnen, of we flexibeler en veerkrach-
tig zijn. Hebben we lessen getrokken na de eerste golf en wat heeft de 
werkvloer ons geleerd? Welke suggesties hebben zij kunnen aandra-
gen? Wat hebben we van de tweede en derde golf geleerd, wanneer 
was de debriefing daarover eigenlijk en welke lessen hebben die ons 
bijgebracht? 
 
Ik vrees dat de werkelijkheid is dat er helemaal geen debriefings zijn 
geweest met de zorgsector. Er werd niet telkens samengezeten na 
elke crisis, na alles wat ze hebben doorgemaakt. Natuurlijk, ze hadden 
het druk en dan is het niet vanzelfsprekend om tijd vrij te maken voor 
terugkoppeling. Maar het is wel essentieel om dat te doen, om ervoor 
te zorgen dat we niet opnieuw met dezelfde problemen worden gecon-
fronteerd in de volgende golf of de volgende crisis. Er zijn dus gewoon 
geen debriefings geweest, er werden geen lessen getrokken. Dat blijkt 

01.85  Frieda Gijbels (N-VA): On 

n'a jamais autant parlé de notre 
système de santé qu'au cours des 
deux dernières années. De nom-
breux efforts ont été consentis afin 
de donner un coup de pouce finan-
cier au secteur des soins, mais fait-
on réellement ce qu'il faut pour 
améliorer ses capacités? Avons-
nous tiré les enseignements de la 
première vague de la pandémie? 
Je crains que le secteur n'ait pas 
été consulté. Il n'y a aucun retour 
d'expérience. Par conséquent, 
nous n'avons tiré aucune leçon du 
passé. La note de politique géné-
rale du ministre stipule pourtant 
que des initiatives seront lancées 
en ce sens. Oser écrire cela 
montre qu'on sous-estime totale-
ment l'urgence de la situation. Des 
tas d'études ont débuté, mais la vé-
ritable étude de terrain est là, pour 
la quatrième fois déjà, et on ne 
daigne pas en tirer les leçons. Le 
personnel de première ligne et des 
hôpitaux sait mieux que quiconque 
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ook duidelijk uit uw beleidsnota waarin staat dat er initiatieven zullen 
worden opgestart om lessen te trekken. In de toekomstige tijd dus. Dat 
iemand dat durft te schrijven, toont aan dat de urgentie ervan totaal 
onderschat wordt. Verder staat er te lezen dat er studies zullen worden 
opgestart om de samenwerking tussen woon-zorgcentra en ziekenhui-
zen te onderzoeken en om de CBRN-risico's voor ziekenhuizen in kaart 
te brengen. Dat is goed, maar de echte veldstudie is gebeurd, tot onze 
scha en schande: voor de vierde keer alweer, in de vierde golf. De 
lessen die daar getrokken hadden moeten zijn, die bevindingen, moe-
ten worden verankerd, maar dat laat men na. 
 
De eerste lijn en onze mensen in de ziekenhuizen weten het best wat 
er nodig is om flexibel en paraat te zijn. Zij kunnen lessen aanreiken, 
op een presenteerblaadje zelfs. Het enige wat de regering moet doen 
is luisteren en haar verantwoordelijkheid opnemen. Uw verantwoorde-
lijkheid, want het is niet alleen de wetenschap of de solidariteit, waar u 
zo graag naar verwijst, die ons hieruit moeten helpen. Er bestaat ook 
zoiets als het garanderen van een veerkrachtig gezondheidsbeleid. 
Dat is uw taak die u telkens weer vergeet te vermelden. 
 
Voor de crisisvoorbereiding verwijst u naar de coronacommissaris, 
maar tegelijkertijd dooft zijn functie volgens uw beleidsnota uit. 
 
De taken worden geleidelijk overgedragen naar uw overheidsdienst. 
We hebben er echter het raden naar of uw overheidsdienst voldoende 
slagkrachtig is om een gezondheidscrisis de baas te kunnen. Een spe-
cifieke doorlichting van de crisisaanpak blijkt dan weer taboe te zijn. 
 
We lezen geen woord over de manier waarop we ervoor zorgen dat we 
snel naar een crisisbezetting van instellingen en diensten kunnen 
gaan. Het zorgsysteem heeft nog nooit zo in de kijker gestaan als van-
daag, maar onze mensen in de zorg hebben zich ook nog nooit zo al-
leen gevoeld als vandaag. Ik wil u vragen om ze naar waarde te 
schatten en te luisteren naar wat de experts, van verpleegkundigen tot 
hooggespecialiseerde artsen, ons kunnen bijbrengen. 
 
U beloofde een plan voor de ziekenhuisfinanciering. Volgens een in-
terview in Knack had dat plan een maand geleden klaar moeten zijn. 
Toch hebben we het nog niet te zien gekregen en lezen we er niets 
over in uw beleidsnota. Er moet nochtans een en ander gebeuren. Bel-
fius publiceert cijfers over de ziekenhuisfinanciering. We kunnen ons 
natuurlijk afvragen waarom we altijd moeten wachten op de cijfers van 
een bank om zicht te krijgen op de financiële situatie van de ziekenhui-
zen. Volgens die cijfers heeft de ziekenhuissector het over het alge-
meen heel moeilijk, maar wordt dat nu gemaskeerd door de COVID-
19-voorschotten. Daarbij komt de zorgachterstand. Een normale wer-
king zal wellicht nog niet voor morgen zijn. Opvallend in die Belfius-
studie is dat er heel grote verschillen tussen de ziekenhuizen bestaan. 
De specifieke lokale COVID-19-context kan daarbij uiteraard een rol 
spelen. Volgens die studie spelen ook organisatorische aspecten een 
grote rol. Dat moet goed worden onderzocht. Alle ziekenhuizen hebben 
het zwaar gehad, maar waarom is het ene ziekenhuis stressbestendi-
ger dan het andere? Welke lessen moeten we daaruit trekken? 
Waarom hebt u zelf die analyse niet gemaakt? Het zijn essentiële za-
ken die het verschil kunnen maken tussen overeind blijven en ten on-
der gaan. 
 
Wat is de rol geweest van bijvoorbeeld telegeneeskunde of het gebruik 
van medium care-bedden? Al in de eerste golf was het duidelijk dat 

ce qui est nécessaire afin que nous 
soyons flexibles et parés à toute 
éventualité. La seule chose que le 
gouvernement ait à faire, c'est 
écouter. Ce n'est pas seulement la 
science ou la solidarité qui nous 
permettront de nous en sortir. Il in-
combe aussi au ministre de garan-
tir une politique de santé résiliente. 
 
Pour la préparation de crise, le mi-
nistre renvoie au commissaire co-
rona, mais sa fonction est vouée à 
disparaître. Ses tâches seront pro-
gressivement transférées au SPF 
Santé publique. Nous ignorons tou-
tefois si le SPF dispose d'une force 
de frappe suffisante pour faire face 
à la crise sanitaire. 
 
Il n'est nullement fait mention d'une 
évaluation de la gestion de crise ni 
de la manière dont il sera veillé à 
pouvoir fournir rapidement des 
moyens en personnel suffisants 
aux établissements et services en 
cas de crise.  
 
Nous n'avons pas encore vu le plan 
promis pour le financement des hô-
pitaux. Selon les chiffres de Bel-
fius, le secteur hospitalier connaît 
de grandes difficultés, mais cette 
situation est actuellement maquil-
lée par les avances Covid-19. Il 
existe de grandes différences entre 
les hôpitaux. Pourquoi n'en tirons-
nous pas les leçons? Pourquoi le 
ministre n'y consacre-t-il pas un 
examen? 
 
Le problème auquel est confronté 
le secteur des soins n'est pas tant 
le nombre de lits que le manque de 
mains. J'ai interrogé le ministre à 
plusieurs reprises concernant un 
dépistage structurel des contami-
nations parmi le personnel soi-
gnant. Je n'ai jamais reçu de 
réponse. Pourquoi un recyclage ci-
blé des médecins et des infirmiers 
n'a-t-il pas été lancé immédiate-
ment, afin qu'ils puissent être mo-
bilisés pour les soins intensifs? 
Pourquoi n'a-t-on jamais recherché 
des endroits où évacuer les pa-
tients en toute sécurité dès que 
cela était possible? Pourquoi n'a-t-
on jamais poursuivi la réflexion sur 
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niet zozeer de bedden de bottleneck waren, maar het personeel. Meer-
dere vragen heb ik u gesteld over een structurele screening van be-
smettingen bij zorgpersoneel. Dat is belangrijk om een zicht te houden 
op de inzetbaarheid van onze medische troepen. Ik heb daarop nooit 
een antwoord gekregen. 
 
Waarom is er niet meteen van start gegaan met een gerichte bijscho-
ling van medici en verpleegkundigen zodat ze inzetbaar zijn op de in-
tensieve zorg? Al in de eerste golf was die nood duidelijk. 
 
Waarom is nooit gezocht naar plaatsen om patiënten te kunnen eva-
cueren zodra dat verantwoord was? Waarom is nooit verder nagedacht 
over schakelzorgcentra? 
 
In de eerste golf bleek ook al meteen dat er een groot probleem was 
met realtimedata voor een continu accuraat overzicht van de bezetting 
van de bedden en het personeel. Ook dat is nog altijd niet aangepakt. 
 
Waarom kunnen administratieve taken in tijden van crisis niet afgewen-
teld worden op tijdelijke hulpkrachten? Dat geldt voor eerstelijnszorg, 
het geldt ook voor ziekenhuiszorg. Verpleegkundigen en artsen moe-
ten hun handen vrij kunnen maken voor de patiënten wanneer het alle 
hens aan dek is. 
 
Al die zaken maken onze zorg en onze samenleving veerkrachtig. Aan 
al die zaken kan een regering iets doen. Waarom is dat niet gebeurd? 
Waarom lezen we daar nog altijd zo weinig over in uw beleidsnota? 
Het is een crisis die pijnpunten aangeeft, maar die vooral het startpunt 
moet zijn voor verbetering en versterking, zodat we daar ook in vredes-
tijd de vruchten van kunnen plukken. 
 
En uiteraard, mijnheer de minister, hadden we wel iets meer willen le-
zen over de wenselijkheid om preventie en gezondheidszorg op het-
zelfde beleidsniveau te brengen. Dat die zaken niet gescheiden 
hadden mogen worden en dat die scheiding desastreus is voor het ge-
zondheidsbudget en voor de juiste triggers, daar is volgens mij onder-
tussen zowat elke fractie het wel over eens. U weet waar wij de 
gezondheidszorg het liefst georganiseerd zouden zien, maar we zou-
den het ook graag eens van u horen: hoe ziet u dat? We vragen ons 
vooral af welke elementen zullen meespelen om hierin echt knopen te 
gaan doorhakken. Dat er iets nodig is, weten we allemaal, ons budget 
moet goed worden besteed. Er moet maximaal worden ingezet op pre-
ventief beleid zodat we inderdaad werk kunnen maken van gezond-
heidszorg in plaats van ziekenzorg, zoals u zelf ook altijd zegt. Zo blijft 
die zorg ook op de lange termijn betaalbaar. 
 
Grondige hervormingen zijn hoognodig als we onze gezondheidszorg, 
die toch van topkwaliteit is, willen kunnen blijven aanbieden aan al 
onze medeburgers. Dit is geen dossier om weg te blijven duwen. Ook 
hierin moet u uw verantwoordelijkheid durven te nemen, niet in naam 
van een politieke of ideologische voorkeur, wel in naam van onze 
volksgezondheid en van de duurzame betaalbaarheid ervan. 
 
We hebben dus, mijnheer de minister, veel kunnen lezen in uw beleids-
nota, maar ik had graag wat meer uitleg gekregen over hoe en wanneer 
u de gezondheidszorg toekomstbestendig zult maken. 
 

les structures de soins intermé-
diaires? Un problème se pose en 
ce qui concerne les données en 
temps réel relatives à l'occupation 
des lits et à la disponibilité du per-
sonnel. Cette question n'a toujours 
pas été abordée non plus. Pour-
quoi les tâches administratives ne 
peuvent-elles pas être confiées à 
du personnel temporaire?  
 
La crise met en lumière certains 
problèmes, qui devraient être le 
point de départ de l'amélioration et 
du renforcement du système. Pour-
quoi des initiatives en ce sens ne 
sont-elles pas prises?  
 
Il est évidemment beaucoup plus 
efficace de replacer la prévention 
et les soins de santé au même ni-
veau de pouvoir. Quelle est la vi-
sion du ministre à cet égard? Des 
réformes profondes sont néces-
saires si nous voulons que nos 
soins de santé restent performants 
et financièrement abordables. Le 
ministre doit oser prendre ses res-
ponsabilités sur ce plan également. 
Comment le ministre va-t-il assurer 
la durabilité de notre système de 
soins et quand le fera-t-il? 
 

01.86  Ellen Samyn (VB): Mijnheer de minister, over de financiering 

van de sociale zekerheid lezen we weinig in uw beleidsnota. Er zijn 

01.86  Ellen Samyn (VB): Dans la 

note de politique générale du mi-
nistre, nous avons pu lire très peu 
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slechts een drietal meldingen over de financiering, waaronder de me-
dedeling dat we er over zullen waken dat het systeem op lange termijn 
betaalbaar zal blijven.  
 
Dit verkondigen ministers al decennia lang, maar bij de vele maatrege-
len die worden voorgesteld is er maar weinig dat wijst op de minste 
poging op het structureel versterken van de inkomsten van de sociale 
zekerheid, met uitzondering van een los idee over het afschaffen van 
de cafetariaplannen. Zelfs de verstrengde regeling van expats blijkt te 
gaan resulteren in een minderopbrengst van om en bij de 17,5 miljoen 
euro.  
 
Het systeem is volledig scheefgelopen met de coronacrisis en de stel-
selmatige verhoging van de uitkeringen toen de uitgaven verder ont-
spoorden. Het lijkt mij logisch dat we er moeten over waken dat het 
systeem op lange termijn betaalbaar blijft. Er moeten dus dringend 
maatregelen genomen worden om onze sociale zekerheid te bescher-
men. Bovendien is het Rekenhof heel kritisch over de gang van zaken 
en onthouden zij zich over de rekeningen van de federale overheid 
voor het jaar 2020. Het is een terechtwijzing die kan tellen. Men stelt 
aan de kaak dat de eerdere opmerkingen alweer links werden gelaten.  
 
Ik wil hier ook even de problematiek van de onthaalouders aanhalen. 
De opvang kraakt al in haar voegen en er is een evaluatie gemaakt die 
intern verder wordt besproken. Daarmee moeten de onthaalouders het 
doen. Dat wordt problematisch, want bij gebrek aan kinderopvang zal 
een van de ouders gedwongen moeten thuisblijven en dus niet kunnen 
gaan werken wat financiële gevolgen met zich zal brengen. De inzet 
van dit dossier is dus heel groot.  
 
Collega's, ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat de pers soms eerder 
wordt ingelicht dan het Parlement zelf. Een van die heikele dossiers is 
de gunstige RSZ-regeling van beroepssporters en alle facetten daar 
rond. Er is veel te doen geweest rond dit dossier. Het regeerakkoord 
was fel. Het onfaire systeem zou in zijn totaliteit op de schop gaan. Uw 
eerste slag haalde u alvast niet thuis. In het kader van de begrotings-
besprekingen om het gunstige RSZ-regime voor professionele atleten 
aan te pakken, werd uiteindelijk maar 43 miljoen euro in geschreven. 
Een pak minder dan de 200 miljoen euro waar u op heeft gealludeerd 
in de pers.  
 
Uw collega, minister van Financiën Van Peteghem, besliste om in 
plaats van de fiscale subsidies voor de clubs tot maximaal 4 miljoen 
euro te beperken, maar liefst in een fiscale korting van 12 miljoen euro 
per club te voorzien. Dat is een verdrievoudiging. Dat is alweer een 
slag in het water. Die fiscale subsidies zouden overigens moeten die-
nen voor jeugdopleiding en infrastructuur. Mag ik in dat kader vragen 
dat er gehamerd wordt op transparantie? Die was in het verleden am-
per het geval. De overheid wist amper waaraan het geld werd besteed. 
In de huidige omstandigheden worden van onze bevolking grote offers 
gevraagd. Heel wat mensen zullen de stijging van de energieprijzen 
heel hard voelen. Het lijkt mij dan ook meer dan billijk dat dit onrecht-
vaardige systeem wordt aangepakt en dat de sterke schouders het 
meeste bijdragen. 
 
Wat de sociale fraude en de sociale dumping betreft, zien wij nogal wat 
gelijkenissen met de nota van uw collega van Werk, de heer Der-
magne. De investering in de aanwerving van een aantal sociale inspec-
teurs is weliswaar een goede zaak, maar volgens het recente rapport 
van het Rekenhof zijn vele maatregelen ter bestrijding van de sociale 

de choses sur le financement de la 
sécurité sociale, si ce n'est les 
phrases traditionnelles sur le main-
tien de la viabilité du système à 
long terme. Aujourd'hui, le système 
a complètement dérapé à cause de 
la crise du coronavirus et les aug-
mentations systématiques des 
prestations font encore plus dérail-
ler les dépenses. La Cour des 
comptes s'est même abstenue sur 
les comptes de l'année 2020. 
 
Les accueillants d'enfants doivent 
se contenter d'une évaluation in-
terne. S'agissant de la réforme du 
régime ONSS dont bénéficient les 
sportifs professionnels, seuls 43 
millions d'euros, au lieu de 200 mil-
lions d'euros, ont finalement été 
inscrits. J'insiste par ailleurs sur la 
transparence relative à l'obligation 
d'engager des subventions fiscales 
en faveur de la formation des 
jeunes et des infrastructures. 
Quant à la fraude sociale et au 
dumping social, de nombreuses 
mesures ne sont pas chiffrables ou 
n'ont pas été mises en œuvre selon 
la Cour des comptes. La question 
demeure de savoir combien de 
personnes les projets en matière 
de résilience mentale et de lutte 
contre le burn-out atteindront effec-
tivement. Enfin, l'érosion de notre 
sécurité sociale en raison du nivel-
lement par le bas serait à craindre 
si le pilier social européen devenait 
réalité. En effet, il existe d'énormes 
différences socioéconomiques 
entre les États membres. Nous ne 
nous retrouvons absolument pas 
dans ce projet. 
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fraude niet becijferbaar of zijn zij zelfs nog in uitvoering of in afwach-
ting. 
 
Mijnheer de minister, de plannen meer in te zetten op de mentale veer-
kracht op het werk en de burn-outprojecten, zijn wij zeker genegen. 
Onze partij zal de maatregelen daarvoor zeker steunen, maar de vraag 
blijft hoeveel mensen effectief bereikt worden. De coronacrisis, het 
thuiswerk en de daarmee gepaard gaande onzekerheid hebben de 
kans op een burn-out nog vergroot. De jojo aan maatregelen en loze 
beloften heeft het onzekerheidsgevoel zelfs nog versterkt. 
 
Tot slot, wat de Europese sociale pijler betreft, baart de Europese di-
mensie die u aan uw beleid wil geven, ons zorgen. Een uitholling van 
onze sociale zekerheid willen wij niet. Niet alle Europese landen heb-
ben dezelfde levensstandaard, dezelfde standaard van sociale be-
scherming, dezelfde sociaal-economische basis. U mag dat betreuren, 
maar die realiteit is er wel. 
 
Europa kan een rol spelen, zeker, in het bestrijden van grensoverschrij-
dende sociale en financiële fraude bijvoorbeeld, maar het mag geen 
race to the bottom worden, enkel en alleen voor het grote Europese 
eenheidsdoel. En dat vrezen wij voor de sociale bescherming, die wij 
nu genieten. 
 
Hoe u de sociale pijler wenst in te vullen, is duidelijk. U wilt komen tot 
een socialezekerheidsunie, met een supernationaal beleid, maar dat is 
volkomen onrealistisch, precies wegens de enorme sociaal-economi-
sche verschillen tussen de lidstaten. Daar passen wij resoluut voor. 
 

01.87  Steven Creyelman (VB): Mevrouw de voorzitster, ik hoop dat 

u een beetje coulant zult zijn als ik een minuut over mijn spreektijd ga. 
Dat is mijn inschatting alleszins. 
 
Mijnheer de minister, het is niet helemaal kommer en kwel in de plan-
nen die u maakt. Wij van Vlaams Belang zijn niet te beschaamd dat te 
zeggen. Wij kunnen ons wel vinden in uw visie dat gezondheid niet 
enkel de afwezigheid van ziekte is. Gezondheid is ook het voorkomen 
van ziekte, zowel op mentaal als op fysiek vlak. 
 
Preventie is weliswaar een deelstatelijke bevoegdheid, maar het is 
goed dat u aandacht hebt voor preventie. Daarbij speelt, zoals u onge-
twijfeld ook beseft, de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg een 
centrale rol, niet het minst tot de geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn 
tevreden dat u aandacht hebt voor dat deel van de gezondheid, maar 
wij kunnen ons ook niet altijd van de indruk ontdoen dat een aantal 
initiatieven niet veel meer dan windowdressing is. Ik denk daarbij bij-
voorbeeld aan de acht sessies bij de psycholoog voor zelfstandigen. 
Het is wat het is, maar als u ze eens liet werken, zou dat waarschijnlijk 
de beste psychologische boost zijn, die u aan zelfstandigen kunt ge-
ven. 
 
Toegegeven, andere maatregelen gaan wel in de goede richting. De 
aandacht voor kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg 
en de uitbreiding van de mobiele hulpverlening voor ouderen verdienen 
onzes inziens de nodige aandacht en middelen. U voorziet daarvoor 
structureel in 200 miljoen euro, maar laten we eerlijk zijn, dat zal niet 
voldoende zijn. Specialisten vertellen mij dat er veeleer 600 miljoen 
euro nodig zal zijn om enige zoden aan de dijk te brengen. Er is nog 
veel werk aan de winkel, mijnheer de minister. 
 

01.87  Steven Creyelman (VB): Il 

n'y a cependant pas que des mau-
vaises nouvelles dans les projets 
du ministre. En effet, la santé est 
également une question de pré-
vention des maladies et l'attention 
qu'il accorde à la prévention est 
donc positive. L'accessibilité des 
soins de santé est essentielle à cet 
égard, notamment en ce qui con-
cerne l'aspect mental. Il nous 
semble toutefois que des initiatives 
comme les huit séances chez le 
psychologue pour les indépen-
dants sont plutôt cosmétiques. 
 
L'intérêt porté aux enfants et aux 
adolescents par le secteur des 
soins de santé mentale et l'exten-
sion de l'assistance mobile pour les 
personnes âgées méritent notre at-
tention et des ressources. Les 
200 millions d'euros prévus n'y suf-
firont pas; les spécialistes tablent 
plutôt sur un montant d'au moins 
600 millions d'euros.  
 
La crise du coronavirus a affecté la 
santé mentale de nombreuses per-
sonnes et la communication à son 
sujet n'est pas ce qu'on a fait de 
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Wij hopen trouwens dat het niet bij woorden en plannen blijft. Als de 
pandemie ons immers een ding heeft geleerd, dan is het wel dat de 
bevolking het op mentaal vlak bijzonder zwaar heeft. Corona heeft de 
geestelijke gezondheid van heel wat mensen geen deugd gedaan. 
 
Wat helemaal al geen deugd heeft gedaan, is het feit dat de communi-
catie in de crisis een bijzonder wrange bijsmaak heeft gekregen. U 
roept op tot solidariteit. U noemt solidariteit zelfs een van de sleutelbe-
grippen die ons door de crisis loodsen, maar tegelijkertijd worden bur-
gers op een subtiele manier tegen elkaar opgezet, in die mate zelfs dat 
een en ander is verworden tot sanitaire loopgravenoorlog waarbij geen 
enkele partij nog vatbaar is voor de argumenten van de andere, laat 
staan dat die beide partijen nog naar elkaar luisteren. 
 
De bevolking is vandaag opgesplitst in gevaccineerden en niet-gevac-
cineerden, in twee kampen. Voor die polarisatie is de regering mee 
verantwoordelijk. Hoe anders moeten we de woorden van een eerste 
minister interpreteren, wanneer die in de media verklaart dat de pan-
demie de pandemie van de niet-gevaccineerden is? 
 
Toch horen we vandaag ook weer zeggen dat het CST tot alleen de 
gevaccineerden zal worden beperkt. Niet-gevaccineerden zullen dus 
niet meer naar het café, naar het theater of naar restaurants kunnen. 
Ze worden dus paria's. Er is dus eigenlijk een verplichte vaccinatie, als 
we ons sociaal leven willen behouden. Ik vraag mij luidop af op welke 
wetenschappelijke studie dat is gebaseerd, mijnheer de minister. 
 
Het is bekend dat niet alle heil zal komen van de huidige vaccins en al 
zeker niet van een CST. Er zal zeker meer dan nodig zijn dan dat. Zo 
niet waren we nu al in uw rijk van de vrijheid aangekomen. Niemand 
zal ontkennen dat vaccins helpen, maar zeggen dat de pandemie een 
pandemie van de niet-gevaccineerden is, is niet alleen een brug te ver, 
het is wetenschappelijk gewoon onjuist. 
 
Collega's, de heilige graal tegen covid bestaat niet. Het zal een en-
enverhaal worden waarin ook plaats zal moeten zijn voor nieuwe ont-
wikkelingen en alternatieve strategieën. We moeten ook de wil durven 
te tonen om de wetenschap haar werk te laten doen, these en anti-
these. Ik heb soms de indruk dat we zijn terechtgekomen in een maat-
schappij waar er weer een soort van officiële staatswetenschap is. Dat 
doet mij denken aan duistere periodes in de menselijke geschiedenis. 
Gelukkig worden er vandaag de dag minder wetenschappers verbrand, 
maar elke wetenschapper die niet in de pas marcheert, wordt wegge-
zet als een soort van Looney Tunesprofessor, een charlatan of zelfs 
een regelrechte antivaxer. Die gaat op de intellectuele brandstapel. Als 
een deel van de bevolking zich vandaag niet wil laten vaccineren, dan 
liggen een gebrek aan communicatie en publiek debat zeker mee ten 
grondslag ervan. Dat geldt trouwens ook voor de alsmaar groeiende 
groep van mensen die twijfelen aan de boosterprik, om nog maar te 
zwijgen van de vele ouders die twijfelen aan de vaccinatie voor hun 
kinderen. 
 
Ondertussen wordt de oorlogsmachine tussen gevaccineerden en niet-
gevaccineerden nog meer gevoed met een tekort aan bedden op in-
tensieve zorg en het uitstel van reguliere zorg, terwijl dat geen nieuwe 
feiten zijn. In 2017 en 2018, nog niet zo ver achter ons, was dat ook al 
het geval, toen vanwege een griepepidemie. Dat was een waarschu-
wing, maar er is niets gebeurd, waardoor we nu de gevolgen zien. 
 
Onrechtstreeks, via een ongemakkelijk bruggetje, brengt mij dat bij de 

mieux. Le ministre appelle à la so-
lidarité, mais on dresse subtilement 
les gens les uns contre les autres, 
en établissant une distinction entre 
les vaccinés et les non-vaccinés. 
Pourtant, aujourd'hui encore, nous 
entendons dire que le Covid Safe 
Ticket sera réservé aux personnes 
vaccinées. Les autres deviendront 
des parias. Comment peut-on justi-
fier scientifiquement que cette pan-
démie soit celle des personnes 
non-vaccinées? Le Graal contre le 
covid n'existe pas. Il s'agira de 
combiner plusieurs mesures, tout 
en restant ouvert à de nouveaux 
développements et aux stratégies 
alternatives. 
 
Tout scientifique qui ne marche 
pas au pas est taxé de charlatan, 
voire d'antivax. Si aujourd'hui, une 
partie de la population ne veut pas 
se faire vacciner, c'est assurément 
aussi en raison d'un manque de 
communication et de débat public. 
La machine de guerre dans la lutte 
entre les vaccinés et les non-vacci-
nés continue d'être alimentée par 
un manque de lits en soins inten-
sifs et le report des soins ordi-
naires. 
 
Le ministre veut réformer le finan-
cement des hôpitaux et le rendre 
plus ciblé, plus juste socialement et 
plus transparent. Personne ne s'y 
oppose. Un plan sera mis en 
œuvre pour réduire les supplé-
ments d'honoraires, mais comment 
va-t-on déminer ce dossier sur le 
plan communautaire? Idem pour 
l'offre médicale. Il s'agit d'atteindre 
des résultats. 
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ziekenhuisfinanciering. U wilt de ziekenhuisfinanciering hervormen en 
doelmatiger maken. De ziekenhuisfinanciering moet sociaal rechtvaar-
diger worden, eenvoudiger, eerlijker, transparanter. Wie kan daartegen 
zijn? Wij alleszins niet, wellicht is in het halfrond niemand tegen. Er zal 
een plan worden uitgerold om de ereloonsupplementen te verminde-
ren, maar het benieuwt mij hoe u de communautaire angel uit dat dos-
sier zult trekken. Een objectieve reden voor de communautaire 
verschillen is er immers niet. 
 
De voorzitster: Mijnheer Creyelman, uw spreektijd is opgebruikt. 
 

01.88  Steven Creyelman (VB): Mevrouw de voorzitster, met één bij-

komend minuutje kan ik mijn betoog afronden. Dat lijkt mij niet onover-
komelijk. 
 

 

De voorzitster: 25 seconden. 
 

01.89  Steven Creyelman (VB): Mijnheer de minister, dezelfde com-

munautaire angel zit trouwens in het medisch aanbod. We zien dat er 
een negatieve lissage op komst is. Dat wilt u oplossen met een overleg 
of zelfs een akkoord in uw regering, maar hopelijk is dat geen code 
voor het op de lange baan schuiven. 
 

 

De voorzitster: U spreekt te lang, mijnheer Creyelman. 
 

01.90  Steven Creyelman (VB): Ambitie tonen is één ding, zaken re-

aliseren is nog wat anders. We hopen dat het niet bij beloftes, woorden 
en plannen blijft, al vrezen we daar wel voor. Het is dikwijls too little en 
ook dikwijls too late. 
 

 

01.91  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, le budget qui 

nous est présenté est, en ce qui nous concerne, évidemment insuffi-
sant en ce qui concerne les soins de santé. Pourquoi? Aujourd'hui nos 
soins de santé et nos hôpitaux craquent, pas seulement à cause du 
covid mais aussi à cause des économies réalisées dans les années 
passées par les gouvernements de droite. Les corrections qui ont été 
apportées par le Fonds Blouses blanches et par les augmentations de 
salaire sont clairement insuffisantes. Ce fut très décevant pour nous 
de constater que, dans le budget qui nous est présenté aujourd'hui, il 
n'y a aucune augmentation de l'ambition. Vous avez annoncé, il y a 
quelques jours, que vous ajoutiez 43 millions pour des hausses de sa-
laire, mais vous l'avez dit vous-même aussi, c'est insuffisant. Et effec-
tivement, monsieur le ministre, ce sont des miettes. C'est pour cela que 
le PTB dépose aujourd'hui des amendements budgétaires à la loi-pro-
gramme, pour proposer un nouveau maxi-Fonds Blouses blanches.  
 
Ce Fonds Blouses blanches doit faire plusieurs choses: injecter 10 % 
d'augmentation de salaire dans les soins de santé; faire en sorte que 
les prestations irrégulières effectuées le week-end et la nuit soient ré-
munérées correctement et à 100 %; engager davantage et pour cela il 
faut doubler le Fonds initial; enfin, bien sûr, il faut reconnaître la péni-
bilité du métier d'infirmière. Ce serait un vrai plan attractif, un vrai plan 
pour pallier la pénurie et pour faire revenir des infirmières et des tra-
vailleurs dans le secteur des soins de santé. 
 
Monsieur le ministre, à cette pénurie présente dans nos soins de santé 
s'ajoute votre idée, à l'article 87 de la loi portant des dispositions di-
verses, d'accroître la pénurie de médecins. C'est vraiment incroyable! 
Ces médecins ne pourront pas obtenir leur numéro INAMI. En effet, si 
l'article 87 passe, 1 531 étudiants francophones en médecine seront 

01.91  Sofie Merckx (PVDA-PTB): 

Het budget voor de gezondheids-
zorg is benedenmaats. De sector 
kraakt in zijn voegen, niet alleen 
door de coronacrisis, maar ook 
door de besparingen van de ver-
schillende rechtse regeringen. De 
correcties in het kader van het 
Zorgpersoneelsfonds zijn ontoerei-
kend. We zijn ontgoocheld door de 
weinig ambitieuze begroting. U 
hebt erkend dat de 43 miljoen euro 
voor de loonsverhogingen niet zou 
volstaan. Dat zijn kruimels. 
 
De PVDA dient amendementen op 
de programmawet in om de lonen 
met 10 % te verhogen, weekend- 
en nachtwerk te vergoeden, het 
budget voor het Zorgpersoneels-
fonds te verdubbelen zodat er nog 
meer personeel aangeworven kan 
worden en het beroep van ver-
pleegkundige als zwaar beroep te 
erkennen. Dat is ons plan om het 
beroep aantrekkelijker te maken en 
zo het nijpende personeelstekort 
weg te werken. 
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menacés de ne pas pouvoir exercer le métier dans lequel ils se sont 
engagés, même s'ils réussissent leurs études. C'est incompréhensible 
parce qu'aujourd'hui notre système de soins de santé est en train de 
s'écrouler par manque de bras, monsieur le ministre. Les jeunes mé-
decins et les jeunes assistants croulent sous la pression de la charge 
de travail dans les hôpitaux. 
 
Trois communes flamandes sur quatre, une commune sur deux en 
Wallonie, sont officiellement en pénurie de médecins. Il faut parfois des 
mois pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Vous voulez 
empêcher 1 531 étudiants en médecine de recevoir un numéro INAMI. 
Encore une fois, la politique du gouvernement est incompréhensible. 
Elle est en inadéquation totale avec les besoins de la population et des 
soignants sur le terrain. Comment osez-vous briser le rêve et l'enga-
gement de centaines de jeunes médecins qui veulent justement venir 
en aide à leur prochain? 
 
À cela s'ajoute une absurdité, parce que les étudiants sont aujourd'hui 
mis à contribution pour aider dans les hôpitaux durant leur stage, par 
exemple. Ils sont mis à contribution dans les centres de vaccination, et 
aujourd'hui, ils seraient menacés de ne pas pouvoir exercer leur mé-
tier. Monsieur le ministre, franchement, il faut retirer cet article 87. 
 

Met artikel 87 van de wet hou-
dende diverse bepalingen creëert u 
bovendien een tekort aan artsen 
door ermee te dreigen dat 1.531 
Franstalige studenten in de ge-
neeskunde geen RIZIV-nummer 
zullen krijgen. Dat is onbegrijpelijk! 
Ons gezondheidszorgsysteem 
staat op instorten omdat er te wei-
nig personeel is. Jonge artsen en 
assistenten bezwijken haast onder 
de werkdruk in de ziekenhuizen. 
Drie op de vier Vlaamse gemeen-
ten en een op de twee Waalse ge-
meenten kampen met een tekort 
aan huisartsen. Om bij een specia-
list op consult te kunnen gaan moet 
men vaak maanden wachten. Uw 
beleid is niet afgestemd op de be-
hoeften van de bevolking en het 
zorgpersoneel. Hoe durft u de 
droom en het engagement van 
honderden jonge artsen aan digge-
len te slaan? 
 
Tijdens hun stage in de ziekenhui-
zen en in de vaccinatiecentra moe-
ten de studenten volop meehelpen, 
maar men zou er nu mee dreigen 
dat ze hun beroep niet mogen uit-
oefenen. Dat artikel 87 moet ge-
schrapt worden.  
 

Ik rond mijn betoog af met twee beschouwingen. Ten eerste, we zien 
dat u zeer streng bent voor onder meer de langdurige zieken, maar we 
wachten nog steeds op een plan van aanpak voor het geneesmidde-
lenbudget. U hebt ondertussen zelf ook al meer dan dertig geheime 
contracten gesloten. Destijds hoorden we sp.a, nu Vooruit, luid verkon-
digen dat er komaf moest gemaakt worden met de hoge prijzen van de 
medicijnen. U bent al meer dan een jaar minister en wij wachten nog 
steeds. 
 
Ten tweede, we gaan evenmin akkoord met de besparingen die wor-
den opgelegd aan de ziekenfondsen. In de Kamer bestaat hierover een 
groot akkoord, maar wij zijn het er niet mee eens. Als huisarts merk ik 
op dat opnieuw lineaire besparingen worden opgelegd aan de zieken-
fondsen. De gewone mensen, de patiënten, kunnen niet meer terecht 
bij hun ziekenfonds. Er zijn steeds minder loketten open, er is steeds 
minder personeel. De hulpverlening aan de patiënt moet volgens ons 
centraal staan. 
 
Om al die redenen zullen wij onderhavige begroting niet goedkeuren. 
 

Le ministre est très sévère pour les 
malades de longue durée, entre 
autres, mais nous attendons tou-
jours un plan d'action pour le bud-
get des médicaments, qui a 
toujours été un cheval de bataille 
de Vooruit.  
 
Nous ne sommes pas non plus 
d'accord avec les économies impo-
sées aux mutualités. En tant que 
médecin généraliste, je constate 
qu'une fois de plus, des économies 
linéaires sont imposées, alors que 
l'accent devrait être mis sur l'aide 
au patient. 
 
Par conséquent, nous n'approuve-
rons pas ce budget. 
 

01.92  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Madame la présidente, monsieur 

le ministre, j'aimerais dire quelques mots sur le retour au travail des 
malades de longue durée. On en a longuement discuté hier, de sorte 
que j'essaierai d'être brève. 
 
Premièrement, ce qui anime ce projet de retour au travail des malades 
de longue durée est la volonté d'atteindre un taux d'emploi de 80 %. 

01.92  Nadia Moscufo (PVDA-

PTB): De drijvende gedachte ach-
ter het ontwerp om langdurig zie-
ken weer aan het werk te krijgen is 
een arbeidsparticipatie van 80 %. 
Dit is een slecht uitgangspunt om-
dat het voorbijgaat aan het welzijn 
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Selon nous, ce moteur-là n'est pas le meilleur point de départ parce 
qu'il n'accorde pas la priorité au bien-être des malades de longue du-
rée. Je ne veux pas dire par là qu'une partie des malades de longue 
durée ne pourrait pas reprendre le travail, mais en tout cas, le bilan des 
parcours de réinsertion existants n'est quand même pas bon. 
 
Deuxièmement, avec votre projet, les causes structurelles des mala-
dies de longue durée ne sont pas non plus prises en considération, et 
ce ne sont pas les politiques de la Vivaldi qui vont arranger les choses. 
Je pense notamment à la réforme des retraites anticipées ou au fait 
qu'il y ait toujours beaucoup plus de productivité dans les entreprises. 
Vous ne tenez pas compte de ces causes structurelles. Une étude de 
la Mutualité chrétienne flamande révèle d'ailleurs que 56 % des mala-
dies de longue durée sont dues à de mauvaises conditions de travail.  
 
Ensuite, la Vivaldi veut remettre les gens au travail le plus rapidement 
possible, y compris dans un travail adapté. Là, votre projet ne contient 
aucune mention des mesures et des contraintes imposées aux em-
ployeurs pour créer des emplois adaptés. Vous avez cité l'exemple de 
ma collègue de chez Aldi. Toutes celles qui sont malades sont atteintes 
de troubles musculo-squelettiques, et quand bien même elles repren-
draient le travail à la fin de la procédure, si on ne diminue pas la pro-
ductivité à la caisse et si on n'augmente pas le nombre de minutes 
nécessaires pour décharger une palette, ces personnes vont bien évi-
demment retomber malades trois semaines après avoir repris le travail. 
 
Dans votre projet, vous dites que ces personnes pourraient trouver un 
travail chez un autre employeur. Cela veut-il dire que mon ami qui est 
employé de banque et qui a fait un burn-out va se retrouver chauffeur 
de car? En effet, vous dites très clairement dans votre projet que la 
pénurie sera une opportunité. 
 
Ensuite, sur la question de la responsabilisation des employeurs, nous 
vous avons déjà signalé que vous mettiez en place deux poids deux 
mesures. Les employés seront tous touchés par cette procédure et ces 
sanctions, alors que dans le cas des entreprises, vous ne prendrez que 
celles qui comptent plus de 50 employés. 
 
Cela représente 0,9 % des entreprises alors que 49,9 % des employés 
seront concernés. 
 
Par ailleurs, dans le calcul que vous ferez pour photographier une en-
treprise X, vous ne tiendrez pas compte des personnes de plus de 
55 ans alors que 40 % des malades de longue durée ont plus de 
55 ans. 
 
S'agissant de la responsabilité de l'employeur, vous prendrez en 
compte uniquement les employés qui sont malades de longue durée, 
à savoir depuis plus d'un an. Vous nous avez donné vos arguments 
justifiant la prise en compte de ces employés-là. Vos arguments ne 
nous convainquent pas du tout, d'autant plus qu'il faudrait tenir compte 
des circonstances qui ont conduit les malades à reprendre le travail 
après six mois, voire onze mois. Vous n'allez pas analyser les raisons 
qui font que certains sont malades moins d'un an et, surtout, vous n'al-
lez pas responsabiliser l'employeur dans ces cas. 
 
Vous avez également expliqué que lorsqu'on est malade plus d'un an, 
cela signifiait que préalablement on avait déjà été malade moins d'un 
an à plusieurs reprises. Selon moi, dans un grand nombre de cas, lors-
qu'on est malade plus d'un an, il est déjà trop tard pour retrouver un 

van de zieken. Daarbij wordt er 
evenmin rekening gehouden met 
de structurele oorzaken van lang-
durige ziekte, zoals de hervorming 
van het stelsel van de vervroegde 
pensioenen of de druk van toege-
nomen productiviteit, terwijl 56 % 
van dit ziekteverzuim aan slechte 
arbeidsomstandigheden te wijten 
zou zijn.  
 
In het ontwerp wordt er niets ge-
zegd over de manier waarop de 
werkgevers zullen worden aange-
moedigd of gedwongen om banen 
te creëren die geschikt zijn voor 
langdurig zieken bij hun terugkeer 
op de werkvloer. U zegt dat men 
misschien in een ander bedrijf zal 
kunnen gaan werken maar bete-
kent dat dan dat men misschien in 
een heel andere baan terecht-
komt? Volgens het ontwerp zal het 
tekort een kans zijn: wat wordt er 
daar precies mee bedoeld?  
 
De responsabiliseringsmaatrege-
len en -sancties gelden voor alle 
werknemers maar enkel de bedrij-
ven met meer dan 50 werknemers 
zullen eraan onderworpen worden. 
 
Bij het bepalen van het profiel van 
het bedrijf zal men geen rekening 
houden met de werknemers die ou-
der zijn dan 55 jaar, terwijl 40 % 
van de langdurig zieken tot die leef-
tijdscategorie behoort. 
 
Voor de verantwoordelijkheid van 
de werkgever zal men enkel reke-
ning houden met de personen die 
minstens een jaar ziek zijn. Uw ar-
gumenten zijn niet overtuigend, 
want de oorzaken van de langdu-
rige ziekten die minder dan een 
jaar aanslepen, zullen niet onder-
zocht worden en de werkgever zal 
niet geresponsabiliseerd worden. 
 
We zullen uw wetsontwerp niet 
goedkeuren, aangezien het aan-
sluit bij de logica van uitsluiting van 
zieken door middel van ontslagen 
wegens overmacht.  
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travail car les gens sont réellement cassés. 
 
Nous ne soutiendrons pas votre projet car il suit la même logique d'ex-
clusion des malades via des licenciements pour cas de force majeure. 
 
Voorzitter: Eliane Tillieux, voorzitster. 
Président: Eliane Tillieux, présidente. 
 

 

01.93 Minister Frank Vandenbroucke: Ik zal maar kort reageren op 

een aantal zaken. Er is immers heel veel gezegd in de commissie. Ik 
denk dat wij vier dagen besteed hebben aan de beleidsnota Volksge-
zondheid. We hebben ook veel tijd besteed aan de beleidsnota Sociale 
Zaken. Het is dus heel grondig en uitvoerig bediscussieerd.  
 
Mevrouw Gijbels u vraagt mij wat ik zal doen om de gezondheidszorg 
duurzaam te maken. Ik zal niet mijn volledige beleidsnota herhalen. Die 
heeft u ongetwijfeld niet overtuigd, maar dat is de inzet van de ganse 
beleidsnota. 
 
Ik zou toch een aantal zaken willen opmerken, mevrouw Gijbels. U 
heeft mij gevraagd wanneer ik mij eens zal laten briefen door de men-
sen uit de sector en de mensen die bezig zijn op het terrein. 
 
Er is voortdurend overleg met mensen uit de sector. Bovendien is het 
zo dat ik bijna elke dag een verslag krijg over wet er gebeurt in de 
ziekenhuizen. Ik krijg ook reacties over wat er gaande is in de zieken-
huizen. Dat gebeurt door middel van het comité dat u kent, met name 
het hospital transport and capacity search comittee. Daarin zitten de 
ziekenhuiskoepels, experten, Defensie en ambtenaren van de FOD 
Volksgezondheid. Dat comité wordt geleid door een ambtenaar van de 
FOD Volksgezondheid. De mensen zitten elke dag samen om zich te 
beraden over hoe wij moeten omgaan met de crisis veroorzaakt door 
de pandemie.  
 
Aan die mensen stel ik regelmatig de vraag wat er verder moet gebeu-
ren om de organisatie te versterken. Het eerste antwoord is het vol-
gende: "Zorg er alstublieft voor dat er minder virus circuleert en dat de 
pandemie afzwakt. Neem maatregelen in de rest van de samenleving. 
Zeg niet aan ons dat wij ons beter moeten organiseren, maar zeg aan 
de samenleving dat ze al het mogelijke moet doen om die pandemie in 
te dijken." 
 
Die pandemie treft immers de ziekenhuizen en bij uitbreiding op het 
Vlaamse niveau, de woon-zorgcentra. De pandemie treft de ziekenhui-
zen dubbel: door een instroom aan patiënten op grote schaal die de 
plaats innemen van andere patiënten en ook doordat het personeel 
eveneens ziek of besmet wordt of in quarantaine wordt geplaatst.  
 
Met een dergelijke viruscirculatie kan zelfs de best georganiseerde ge-
zondheidszorg het niet volhouden. De smeekbede van het zorgperso-
neel is dus om de pandemie te bestrijden, desnoods met strenge 
maatregelen. Dat probeer ik ook te doen. 
 
Ik geef dat niet mee, omdat u dat niet zou weten. U weet dat natuurlijk 
ook. Ik merk dat op, omdat wij het juiste perspectief moeten hebben. 
 
Wanneer ik het zorgpersoneel opdraag zich beter te organiseren en 
hen vraag wat moet worden gedaan om hen toe te laten zich beter te 
organiseren, krijg ik als antwoord dat de pandemie krachtiger moet 
worden bestreden. Die boodschap moeten wij meenemen. 

01.93  Frank Vandenbroucke, mi-

nistre: Je ne vais pas répéter l'inté-
gralité de notre discussion sur la 
note d'orientation politique. Nous 
en avons déjà largement débattu 
en commission. 
 
Dans ma note d'orientation poli-
tique, je m'engage précisément à 
rendre les soins de santé durables. 
Mme Gijbels demande à quel mo-
ment je compte échanger avec les 
personnes qui travaillent dans le 
secteur. Sachez que je suis en 
concertation permanente avec le 
secteur! Je reçois un rapport quoti-
dien sur la situation dans les hôpi-
taux, ainsi que des informations 
par l'intermédiaire du Hospital & 
Transport Surge Capacity Com-
mittee (HTSC), qui est chargé de 
déterminer la façon dont nous de-
vons gérer la crise. Je demande 
constamment l'avis de ce comité 
concernant les actions qui doivent 
être prises pour améliorer l'organi-
sation du système. Leur recom-
mandation principale est la sui-
vante: faire en sorte de réduire la 
circulation du virus au sein de la 
population. Les hôpitaux sont dou-
blement touchés: le nombre de pa-
tients ainsi que le nombre d'ab-
sences parmi le personnel pour 
cause de maladie ou de quaran-
taine sont en augmentation. La cir-
culation du virus est telle que 
même le système de soins de 
santé le mieux organisé ne serait 
pas suffisamment résistant pour af-
fronter cette situation.  
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Dat is natuurlijk geen argument, om te stellen dat wij niks moeten doen. 
 

01.94  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de 

minister, hoewel u nu stelde dat een en ander niet betekent dat wij niets 
moeten doen, zal ik mijn repliek op die woorden nog even uitstellen. Ik 
wil het vervolg eerst nog even horen. 
 

 

01.95 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzitster, mijn-

heer De Roover, dat betekent inderdaad niet dat wij niks moeten doen 
om de sector te versterken. 
 
Ik zou, om te beginnen, iets willen meegeven over de middelen die wij 
inzetten. Sta mij toe een en ander in vergelijkend perspectief te plaat-
sen met de periode waarin u mee verantwoordelijk was in de federale 
regering, zijnde de periode 2014-2018 of 2019. Dat is grosso modo een 
periode geweest van stilstand inzake investeringen in de gezondheids-
zorg. Er was grosso modo geen groei. 
 
Dat is niet vol te houden in een samenleving waarin er meer oudere 
mensen zijn en dus ook meer mensen met zorgbehoeften en ook niet 
in een samenleving waarin er sterke positieve ontwikkelingen zijn in 
medische technologie, farmaceutica en mogelijkheden van de genees-
kunde. Wij kunnen niet op de rem blijven staan van investeringen in de 
gezondheidszorg. Dat is gebeurd in de periode waarin u verantwoor-
delijk was. 
 
Ik kijk vandaag en vergelijk gewoon de uitgaven voor de gezondheids-
zorg 2019 met de voorliggende begroting en met de uitgaven die bo-
venop de begroting zullen gebeuren in 2022. Ik vergelijk dus gewoon 
2019 met 2022. Ik merk dan dat wij volgens die vergelijking in reële 
termen 4,9 miljard euro meer investeren in de gezondheidszorg. 
 
Dat is een historisch grote investering, die grotendeels ook gewoon het 
compenseren en ondersteunen is van maatregelen die noodzakelijk 
waren in de strijd tegen de covidpandemie. Dat is dus als het ware ook 
geen bijzondere verdienste. Wij doen dat echter wel bovenop een ge-
programmeerde, belangrijke inhaalbeweging in de uitgaven voor de 
gezondheidszorg. 
 
U vraagt wat ik doe. Ik doe iets anders dan in de voorbije periode, toen 
er niet extra geïnvesteerd werd in gezondheidszorg. Volstaat dat? 
Neen, dat volstaat niet. Men moet inderdaad ook nadenken over hoe 
de gezondheidszorg georganiseerd wordt.  
 
U vroeg naar de nota betreffende de hervorming van de ziekenhuisfi-
nanciering. Ik heb heel uitdrukkelijk beslist om die nota, die klaar is, uit 
te stellen tot midden januari. Ziekenhuisdirecties, artsen, artsenverte-
genwoordigers en verpleegkundigen zijn vandaag nog volop in strijd 
met covid, het is een enorm hectische periode. Daarom heb ik die nota 
even uitgesteld.  
 
Wij voeren ook voortdurend overleg met artsenvertegenwoordigers en 
verzekeringsinstellingen over wat er dagelijks moet gebeuren, maar 
ook over het toekomstperspectief. Enkele uren geleden is een unaniem 
akkoord tot stand gekomen in de Medicomut, waar de vertegenwoor-
digers van de artsen en de vertegenwoordigers van de verzekerings-
instellingen samen zitten. Er is een mooi akkoord tot stand gekomen, 
dat zich uitstrekt over 2022 en 2023.  
 

01.95  Frank Vandenbroucke, mi-

nistre: Cela ne signifie pas que 
nous ne devons rien faire pour ren-
forcer le secteur. La période 2014-
2019 a été, dans l'ensemble, mar-
quée par une stagnation en ce qui 
concerne les investissements dans 
les soins de santé. Ce n'est pas te-
nable dans une société où le 
nombre de personnes âgées ne 
cesse d'augmenter. Les technolo-
gies médicales et les produits phar-
maceutiques connaissent égale-
ment de nombreux développe-
ments. 
 
Nous ne pouvons pas continuer à 
freiner, comme cela a été le cas 
sous la législature précédente. Une 
simple comparaison entre 2019 et 
2022 montre que 4,9 milliards d'eu-
ros supplémentaires seront inves-
tis dans les soins de santé. Cet 
investissement d'une ampleur his-
torique est en partie une compen-
sation et un soutien des mesures 
covid. Cela n'a aucun mérite parti-
culier, mais nos investissements 
s'ajoutent au rattrapage important 
des dépenses pour les soins de 
santé. 
 
Nous devons également réfléchir à 
l'organisation des soins de santé. 
Ma note relative à la réforme du fi-
nancement des hôpitaux est prête, 
mais je la reporte délibérément à la 
mi-janvier. La lutte contre le covid 
accapare trop le secteur pour le 
moment. 
 
Nous nous concertons en continu 
avec les représentants des méde-
cins et les compagnies d'assu-
rance sur les mesures qui s'im-
posent au quotidien, mais aussi en 
ce qui concerne l'avenir. Voici 
quelques heures, un accord a été 
conclu au sein de la Commission 
nationale médico-mutualiste pour 
2022 et 2023. Il contient des pas-
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Het bevat heel belangrijke passages over wat wij federaal kunnen doen 
om de eerste lijn te versterken, om artsenpraktijken te versterken in de 
eerste lijn, wat wij federaal kunnen doen om ook de specialistische ge-
neeskunde te versterken en toe te laten zich beter te organiseren. In 
dat akkoord zitten ook belangrijke maatregelen om te zorgen voor meer 
doelmatigheid. Er zitten ook maatregelen in die zullen zorgen voor min-
der uitgaven, om ruimte te creëren voor nuttige meeruitgaven. In dat 
akkoord zitten ook belangrijke passages over postcovid. Hoe moeten 
wij ons organiseren met betrekking tot postcovid?  
 
Ik ga niet heel dat akkoord hier brengen, want het gaat om 20 bladzij-
den tekst. Dat is het resultaat van zorgvuldig overleg. Ik heb het ook 
zorgvuldig gevolgd, via de heer De Cock, de voorzitter van de Medico-
mut. Dat gebeurt in voortdurend overleg, in voortdurende dialoog, luis-
terend naar wat leeft op het terrein. Het heeft geleid tot een mooi 
akkoord, met vertegenwoordigers van artsen en ziekenfondsen. Het 
werd enkele uren geleden afgesloten. Ik hoop dat de regering het ak-
koord zal bekrachtigen.  
 
Dat is mogelijk dankzij het feit dat wij in heel wat extra middelen voor-
zien. Bijvoorbeeld zullen consultaties gerevaloriseerd worden. Dat is 
belangrijk voor patiëntencontacten en het waarderen daarvan.  
 
Mevrouw Gijbels, ik denk dat we de voorwaarden creëren om vooruit-
gang te boeken dankzij meer investeringen in gezondheidszorg en 
voortdurende dialoog. Ik ben daar niet euforisch over. U hoort mij niet 
zeggen dat het allemaal perfect is. Er is nog veel werk en over de nota 
hervorming ziekenhuisfinanciering zal er ongetwijfeld veel discussie 
zijn, maar zeggen dat er niets gebeurt, is niet juist. 
 

sages sur le renforcement et l'orga-
nisation de la première ligne et de 
la médecine spécialisée. Des me-
sures doivent permettre un gain 
d'efficacité, moins de dépenses et 
une plus grande marge de ma-
nœuvre pour des dépenses sup-
plémentaires utiles. En outre, 
l'accord comporte des passages 
importants sur l'organisation post-
covid. C'est un bel accord, qui a été 
rendu possible grâce aux investis-
sements du gouvernement, par 
exemple dans la revalorisation des 
consultations.  
 
Il reste évidemment du pain sur la 
planche, mais prétendre que rien 
ne se fait est assurément une 
contre-vérité. 
 

01.96  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de minister, ik hou van een 

mooi afgebakend debat en ik heb de indruk dat u twee zaken door el-
kaar haalt, namelijk de vraag hoe we de reguliere zorg, zonder crisis-
sen à la COVID-19, toekomstproof maken, hoe we op een efficiënte 
manier de middelen gebruiken die we voor een goede reguliere zorg 
willen uitwerken. U zegt dat u veel overleg pleegt. Ik neem dat aan, 
maar dat is een discussie die helemaal losstaat van een heel andere 
discussie, namelijk hoe men optreedt in een crisissituatie. 
 
Het is onmogelijk om met de klassieke reguliere zorg en binnen het 
klassieke kader de bijkomende uitdagingen die COVID-19 heeft mee-
gebracht op te lossen. Ik ga ervan uit dat we niet definitief met de zorg-
uitdaging door COVID-19 worden geconfronteerd, maar het heeft geen 
zin om de reguliere zorg dusdanig op te blazen dat men op het niveau 
van een crisissituatie komt. 
 
Wat is een goede organisatie? Ervoor zorgen dat een goede reguliere 
zorg mogelijk is in normale omstandigheden met een bepaalde, realis-
tische buffer. Dan komt evenwel de vraag waar het expansievat is, 
waar de mogelijkheid is om bij een crisis die extra inspanning te leve-
ren. U zegt dat we zoveel mogelijk moeten vermijden dat mensen in 
het ziekenhuis worden opgenomen. Dat is op zich terecht. Vandaar dat 
ik de vraag stel waarom u zo lang hebt geaarzeld om de boosterprik te 
veralgemenen. Dat was immers een maatregel die daar een funda-
menteel verschil had kunnen maken. 
 
Daarenboven, als u, als verantwoordelijke voor de gezondheidszorg, 
niet in de eerste, de tweede, de derde, maar wel in de vierde golf moet 
vaststellen dat door uw systeem, uw organisatie ten gevolge van die 
vierde golf de reguliere zorg moet worden uitgesteld, moet u dan niet 

01.96  Peter De Roover (N-VA): 

Le ministre confond deux choses, à 
savoir la question de savoir com-
ment nous allons adapter les soins 
aux nécessités du futur et celle de 
savoir comment nous pouvons en-
gager efficacement nos moyens.  
 
Dans le cadre des soins de santé 
classiques et réguliers, il est im-
possible de faire face à des défis 
supplémentaires consécutifs à la 
pandémie. Une bonne organisation 
signifie que les soins réguliers res-
tent possibles dans des circons-
tances normales, avec un tampon 
réaliste. Qu'en est-il toutefois de ce 
vase d'expansion? 
 
Nous devons évidemment limiter 
dans toute la mesure du possible 
les admissions à l'hôpital. Pourquoi 
le ministre a-t-il hésité aussi long-
temps concernant la troisième vac-
cination? Que dans cette 
quatrième vague il ait fallu reporter 
une fois encore les soins réguliers 
illustre en tout cas l'échec de cette 
politique. Garantir les soins régu-
liers relève des responsabilités de 
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toegeven dat uw beleid heeft gefaald? 
 
Dat is natuurlijk uw basisverantwoordelijkheid. U moet de reguliere 
zorg garanderen en daarenboven moet u in een vierde golf intussen 
de voorbereidingen hebben getroffen om ervoor te zorgen dat die 
noodtoestand binnen dat expansievat kan worden aangepakt. U hebt 
daar niet voor gezorgd. Er is immers reguliere zorg uitgesteld. Dat is 
een ernstig falen van uw beleid. 
 

base du ministre. Il aurait dû pren-
dre des mesures pour se préparer 
à faire face à une situation urgente. 
Et il ne l'a pas fait.  
 

01.97 Minister Frank Vandenbroucke: Mijnheer De Roover, het is in-

teressant dat het hier zo gesteld wordt, want dat duidt ook op de 
enorme naïviteit van deze benadering. We zouden een expansievat 
hebben moeten klaarstaan. 
 

01.97  Frank Vandenbroucke, mi-

nistre: Cette manière de présenter 
les choses témoigne d'une grande 
naïveté. 

01.98  Peter De Roover (N-VA): Absoluut! 

 

 

01.99 Minister Frank Vandenbroucke: Wat zou dat moeten zijn? Zou-

den dat nog eens vijfhonderd bedden moeten zijn met potentieel ge-
specialiseerde verpleegkundigen die intensieve zorgen en spoed 
kennen, maar die wachten tot er zo'n crisis komt? Dat is toch onzin? 
 
Je kan zorgen voor een flexibel systeem. Daar hebben we ook maat-
regelen voor genomen door het invoeren van mid care bijvoorbeeld. 
Dat is nieuw. We kunnen proberen de intensieve zorg te optimaliseren. 
We hebben echter een heel grote capaciteit intensieve zorg. Duitsland 
heeft veel meer, maar dat is zeer uitzonderlijk in Europa. We hebben 
in vergelijking met vele andere landen een zeer grote capaciteit. Ze is 
niet perfect georganiseerd, maar de idee dat er gewoon meer zieken-
huis moest zijn, is bijzonder naïef. Er moest minder pandemie zijn. 
Zelfs de best georganiseerde ziekenhuizen worden ontwricht bij een 
pandemie op deze schaal. 
 
De idee van een expansievat dat klaar moest staan, is erg cynisch. De 
reactie die ik krijg uit ziekenhuizen bij suggesties in die zin is zeer ver-
ontwaardigd, terecht. Hoe ziet dat expansievat eruit voor iemand die 
verantwoordelijk was in een regering die voor geen enkele expansie 
heeft gezorgd? 
 
Nu beweert u hier dat er een expansievat had moeten zijn. Ik heb net 
gezegd dat we 4,9 miljard euro meer uitgeven in vergelijking met 2019. 
Nu heeft u de culot om te zeggen dat er een expansievat had moeten 
zijn, terwijl u voortdurend op de rem heeft gestaan en voor nul expansie 
heeft gezorgd. Ik kan u de cijfers bezorgen, zelfs voor jaren waarin de 
begroting in reële termen gedaald is. Dat was een regering waarvan u 
deel uitmaakte. Als N-VA heeft u de voorbije vijftig jaar één keer in de 
federale regering gezeten en ik zie één ding: stilstand in de investerin-
gen in de gezondheidszorg. Dat is wat ik zie en nu beweert u dat er 
een expansievat had moeten zijn.  
 
Bent u nu niet een klein beetje beschaamd om dat te zeggen? Wees 
dus alstublieft een beetje ernstig. Denk eens na over wat voor een ex-
pansievat er was in de tijd dat u verantwoordelijk was. Nul, niks, rien. 
We hebben een enorme inhaalbeweging moeten doen. Wat zit u hier 
nu dus in godsnaam te vertellen?  
 

01.99  Frank Vandenbroucke, mi-

nistre: Cette manière de présenter 
les choses témoigne d'une grande 
naïveté. Comment dois-je me re-
présenter ce vase d'expansion? 
Cinq cents lits avec des infirmiers 
spécialisés qui connaissent les 
soins intensifs et les urgences et 
qui attendent qu'une crise sur-
vienne? Vous pouvez prévoir un 
système aussi flexible que pos-
sible, ce que nous avons tenté en 
instaurant les soins intermédiaires. 
On peut aussi essayer d'optimiser 
les soins intensifs. Notre capacité 
est déjà très grande. Nous ne pou-
vons pas créer davantage d'hôpi-
taux mais diminuer la pandémie. 
Un vase d'expansion? Voilà une 
expression qui ne manque pas de 
cynisme dans la bouche de quel-
qu'un qui a fait partie d'un gouver-
nement qui n'a réalisé aucune 
expansion.  
 
Par rapport à 2019, nous avons dé-
pensé 4,9 milliards supplémen-
taires. Au cours des cinquante 
dernières années, la N-VA a fait 
partie d'un seul gouvernement et 
ce gouvernement n'a tout simple-
ment pas investi dans les soins de 
santé. Vous ne manquez pas de 
toupet lorsque vous parlez d'un 
vase d'expansion! Vous devriez 
avoir honte! 
 

01.100  Peter De Roover (N-VA): Uw verontwaardiging toont aan hoe-

zeer ik de vinger op de wonde leg. Om te beginnen komt u hier met het 
interessante nieuws dat de N-VA een regeringsverantwoordelijkheid 
had tijdens één of andere coronacrisis. Dat is niet waar. De coronacri-
sis is er nu. Uw opwinding is niet van die aard om overtuigend te zijn, 

01.100  Peter De Roover (N-VA): 

Lorsque nous faisions partie du 
gouvernement, il n'y avait pas de 
crise du coronavirus. La réaction 
du ministre montre que j'ai mis le 



 21/12/2021 CRIV 55 PLEN 151 
 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LÉGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

 

niet voor mij, maar ook niet voor de mensen van wie de reguliere zorg 
door uw beleid is uitgesteld. Vandaag zijn er mensen die omwille van 
het beleid van de minister van Volksgezondheid geen reguliere zorg 
krijgen. Dat zijn feiten. Dat is het beleid van de minister van Volksge-
zondheid, die er in een normaal beschaafd land voor zorgt dat reguliere 
zorg kan gegarandeerd worden. 
 
In geval van een crisis blijkt u niet in staat te zijn om te denken in ter-
men van noodsituaties, een crisis die overigens niet bestond toen de 
N-VA in de regering zat, mijnheer de minister. Bij een vierde golf bo-
vendien, bij een eerste of een tweede golf wil ik u nog pardonneren, 
want dat overkomt u. U staat werkloos te kijken op een noodsituatie en 
u blijft rekenen op de klassieke, reguliere zorg. Dat is een onwaardig 
beleid voor een minister van Volksgezondheid in een beschaafd land. 
 
U hebt daar geen antwoord op. U faalde op het ogenblik dat er een 
bijkomende nood was. Wat zal u zeggen wanneer er morgen een be-
paalde zware crisis uitbreekt? Stel u voor dat we ooit in een oorlogssi-
tuatie terechtkomen, zal u dan ook zeggen dat de reguliere zorg het 
wel zal oplossen? Als u niet in staat bent om in termen van noodsitua-
ties te redeneren, dan bent u niet op uw plaats. 
 

doigt sur la plaie. Son indignation 
ne me convainc pas et elle ne con-
vaincra pas davantage les gens 
dont les soins réguliers ont été re-
portés. Un ministre de la Santé 
d'un pays civilisé doit veiller à ce 
que les soins réguliers soient main-
tenus, en particulier à présent que 
nous sommes dans la quatrième 
vague. Le ministre compterait-t-il 
également sur le personnel des 
soins réguliers en temps de 
guerre? Si tel était le cas, il ne se-
rait pas à sa place.  
 

01.101 Minister Frank Vandenbroucke: Ik zal mijn argumenten niet 

herhalen, maar het is pathetisch. U hebt dus vier jaar lang op de rem 
gestaan voor uitgaven in de gezondheidszorg en nu komt u zeggen dat 
er niet genoeg geïnvesteerd is en ik in een expansievat moet voorzien, 
terwijl we inderdaad in een enorme expansie voorzien. Excuseer hoor. 
Voor de rest, mijnheer De Roover, begrijp ik zelfs niet wat u allemaal 
zit te vertellen over hoe ik het probeer op te lossen met de reguliere 
zorg enzovoort. Ik begrijp uw uitleg zelfs niet. 
 
Ik wil kort reageren op een opmerking van de heer Creyelman.  
 

01.101  Frank Vandenbroucke, 

ministre: C'est pathétique. Pendant 
quatre ans, la N-VA a limité les dé-
penses dans les soins de santé et 
ce parti vient à présent me raconter 
que je dois investir et créer un vase 
d'expansion, alors que nous avons 
réalisé une très grande expansion. 
Je ne comprends même pas leurs 
explications. 
 

01.102  Sander Loones (N-VA): Mijnheer de minister, gewoon voor 

de zuiverheid van het debat, dan is dat deeltje afgerond en kan u door-
gaan. 
 

 

01.103 Minister Frank Vandenbroucke: Vooruit, voor de zuiverheid 

van het debat. 
 
(…): (…)  
 

 

01.104  Sander Loones (N-VA): Ik kan daar wel mee om. Wij hebben 

intussen al drie tot vier van deze begrotingsdebatten gehad, mijnheer 
de minister, en ondertussen kennen we ook de stijl en de aanpak. U 
wordt op een bepaald moment wat assertiever in de communicatie, wat 
er meestal op duidt dat u wat zwakker wordt in de argumentatie.  
 
Twee dingen over de budgetten. Mevrouw Depraetere, fractieleider 
van Vooruit, heeft het ook al aangehaald. Deze week liet econoom Bart 
Van Craeynest nog weten dat ook onder de vorige regering het budget 
voor Gezondheidszorg in absolute termen gestegen is. Minder, maar 
nog altijd meer, ook in verhouding tot het bnp. Uw stelling dat dit niet 
correct is, kan gewoon worden gecontroleerd. Als men dit twee secon-
den zoekt, vindt men het. Het zou u sieren om bij de feiten te blijven 
wat dat betreft.  
 
Er is een zeer interessante stem binnen het academische debat, die er 
op wijst dat er binnen de gezondheidszorg minstens 3 miljard euro aan 
efficiëntiewinst mogelijk is, namelijk die van professor Crombez van de 

01.104  Sander Loones (N-VA): 

Dans l'intervalle, nous avons ap-
pris à connaître le ministre. Lors-
qu'il manque d'arguments, il se 
montre plus assertif. 
 
Selon l'économiste Bart Van 
Craeynest, le budget de la santé a 
augmenté sous le gouvernement 
précédent également. Selon le pro-
fesseur Crombez de l'université de 
Gand, on pourrait réaliser trois mil-
liards de gains d'efficacité dans les 
soins de santé. C'est cette politique 
là que nous avons menée, tout 
comme le gouvernement suédois. 
Nous avons sans doute mal com-
muniqué: nous aurions dû parler de 
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Universiteit Gent. Daar liggen reële budgettaire mogelijkheden, als we 
erin zouden slagen om op een efficiëntere manier de behoeften in de 
gezondheidszorg in te vullen en op een betere manier te organiseren. 
Dat is het beleid dat wij hebben gevoerd met de Zweedse regering. Er 
is één slechte communicatie geweest waarin wij dat besparing hebben 
genoemd, terwijl we het eigenlijk moesten benoemen als hervorming. 
U verwijst graag naar die slechte communicatie en dat is uw goed 
recht, maar het zou u sieren om daar dan op te focussen. Professor 
Crombez zegt zeer duidelijk dat er budgettaire capaciteit is wanneer 
die oefening gebeurt, waarmee dan een aantal zaken extra kunnen ge-
beuren, zoals collega De Roover aangeeft. Dan kan daarmee aan de 
slag worden gegaan.  
 

réformes et non d'économies. Le 
ministre aime beaucoup faire réfé-
rence à ces prétendues écono-
mies.  
 

01.105 Minister Frank Vandenbroucke: Ik heb verwezen naar de na-

tionale commissie artsen-ziekenfondsen en het akkoord dat daar en-
kele uren geleden tot stand is gekomen. Daarin zit de uitdrukkelijke 
doelstelling om te zorgen voor meer doelmatigheid en op die manier 
beschikbaar geld beter te gebruiken. Dat is een ambitieuze doelstel-
ling. Ik ben de vertegenwoordigers van de artsen en de ziekenfondsen 
er dankbaar voor dat ze een akkoord sluiten met elkaar, in lijn met het 
regeerakkoord. Dat is geen punt van discussie.  
 
De heer Creyelman had het over 2G. Het enige wat ik daarover heb 
gezegd, is dat ik geen principieel probleem heb met het feit dat iemand 
die niet gevaccineerd is, niet de mogelijkheid heeft bepaalde activitei-
ten te doen die misschien meer riskant zijn in een epidemie, in tegen-
stelling tot iemand die wel gevaccineerd is. Dat is mijn principiële 
mening, die ik tijdens een documentaire verwoord heb. Ik heb geen 
voorstellen op tafel gelegd. Het is de moeite waard daar een zeer gron-
dig en breed democratisch debat over te voeren. Ik denk dat we dat 
moeten doen. 
 

01.105  Frank Vandenbroucke, 

ministre: Je me suis référé à l'ac-
cord conclu il y a quelques heures 
au sein de la Commission natio-
nale médico-mutualiste. Cet ac-
cord énonce clairement l'objectif 
d'aller vers davantage d'efficacité 
pour dégager des moyens qui 
pourraient être dépensés plus utile-
ment. Il s'agit d'un objectif ambi-
tieux et je m'en réjouis.  
 
M. Creyelman a parlé de la 2G. Je 
n'ai aucune objection de principe à 
ce que des non-vaccinés ne puis-
sent pas participer à des activités 
qui impliquent un risque accru dans 
le cadre d'une pandémie. J'ai fait 
part de mon point de vue à ce sujet 
dans un documentaire mais je n'ai 
pas mis de propositions sur la 
table. Cette question devrait faire 
l'objet d'un débat démocratique 
vaste et approfondi.  
 

Madame Merckx, j'ai déjà donné des éléments sur le budget, que je ne 
vais pas répéter, sur les 1 500 jeunes que je vais priver de diplôme. 
Quelle fantaisie! Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. 
 

Ik zou 1.500 jongeren hun diploma 
afnemen: ik geef toe dat ik niet 
weet waarover u het hebt. 
 

Ik zou 1.500 mensen hun diploma afnemen met artikel 87. Wat is dat 
nu voor onzin? Stop daar nu toch eens mee. Ik heb al vier keer uitge-
legd, nu dus een vijfde keer, dat artikel 87 op zichzelf niets betekent. 
Dat vormt de wettelijke basis om eventueel iets te doen als we geen 
redelijk akkoord vinden met de Gemeenschappen over hoe men het 
aanbod in de gezondheidszorg goed organiseert. Ik ga ervan uit dat u 
geen pure vrijemarktopvatting hebt over het aanbod in de gezond-
heidszorg, niet puur liberaal in de zin dat iedereen maar doet. Ik heb 
die opvatting niet, u misschien wel. 
 
Men moet het aanbod in de gezondheidszorg beheersen en plannen. 
Dat is een ouderwets woord, u zou daarvan moeten houden. Men moet 
dat op een evenwichtige manier doen over de Gemeenschappen heen. 
De beste manier om dat te doen is bij de instroom van de studies. Ik 
hoop dat we daarover een akkoord vinden. 
 
Als we daar geen akkoord over vinden, dan moeten we het op een 
andere manier beheersen. Het artikel 87 heeft daarmee te maken. Dat 

L'article 87 constitue uniquement la 
base légale qui permettrait d'inter-
venir en cas d'absence d'accord 
avec les Communautés au sujet 
d'une bonne organisation de l'offre 
en matière de soins de santé. Cette 
matière doit en effet être maîtrisée 
de manière équilibrée, ce qui se fe-
rait au mieux au moment de l'en-
trée dans le système. Si cela se 
révèle impossible, nous devrons 
trouver une autre solution. L'article 
87 concerne la maîtrise de l'offre 
future.  
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gaat over de beheersing van het toekomstige aanbod. Zeggen dat wij 
daarmee 1.500 mensen hun diploma zouden afnemen is echt onzin, ik 
weet niet waar u dat haalt. 
 
Madame Moscufo, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit lors du débat 
intéressant que nous avons mené. Je persiste à croire que vous mé-
langez deux choses. D'une part, quelle est la nature d'un indicateur 
fiable pour responsabiliser les entreprises? D'autre part, quelles sont 
les actions qui découlent de cette responsabilité? Évidemment, les ac-
tions doivent être préventives et concerner les travailleurs qui tombent 
malades après deux semaines, trois semaines, un mois, immédiate-
ment. Mais l'indicateur fiable que nous voulons utiliser est un indicateur 
de maladies de longue durée qui est le résultat d'éléments qui ne fonc-
tionnent pas. À ce niveau-là, on est d'accord. Je crois dès lors que la 
critique sur l'indicateur est un peu un mélange erroné entre ce qu'est 
un indicateur d'un résultat inadéquat et sur lequel nous responsabili-
sons et ce que sont les actions nécessaires. 
 

Mevrouw Moscufo, u haalt twee za-
ken door elkaar. Enerzijds, de aard 
van een betrouwbare indicator om 
bedrijven te responsabiliseren. En 
anderzijds, de acties die uit die ver-
antwoordelijkheid voortvloeien. Die 
acties moeten gericht zijn op pre-
ventie en hebben betrekking op de 
werknemers die onmiddellijk of na 
enige tijd ziek worden. De betrouw-
bare indicator is evenwel de indica-
tor van langdurige ziekte als gevolg 
van zaken die niet werken. Daar-
over zijn we het eens. In uw kritiek 
haalt u de indicator voor een on-
doelmatig resultaat en de noodza-
kelijke acties door elkaar.  
 

01.106  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de minister, ik wilde u nog 

een vraag stellen over 2G, maar ik denk dat u het over 1G had. Op de 
radio heb ik vanmorgen gehoord dat men alleen nog een CST zou krij-
gen als men gevaccineerd is of de ziekte heeft doorgemaakt. Dat is 
dus het 2G-systeem. U hebt daarbij letterlijk gezegd dat dit eigenlijk 
een manier is om, zonder het als zodanig te doen, de mensen te ver-
plichten tot vaccinatie. Bent u het ermee eens dat de discussie over 
verplichte vaccinatie in alle openheid moet worden gevoerd? Dat ver-
plichte vaccinatie al dan niet kan worden ingevoerd, maar niet via on-
rechtstreekse pestmaatregelen? Dat het al dan niet verplichten van 
vaccinatie een parlementair debat vereist met hoorzittingen met bio-
ethici enzovoort? Vaccinatie verplichten is een heel ingrijpende beslis-
sing en ik wil geen voorafname doen op de richting die we moeten ne-
men. Vaccinatie kan toch niet worden verplicht via een onderhuidse 
pestmaatregel? Dat moet toch gebeuren met de keuze voor ja of neen? 
Indien de keuze neen zou zijn, dan moet men de vrije keuze van men-
sen respecteren.  
 
U hebt op dit ogenblik blijkbaar problemen om de verplichte vaccinatie 
van het zorgpersoneel wettelijk te regelen. Bent u daarbij op juridische 
bezwaren gestoten, zodat u daarom de andere problematiek de facto 
via de omweg van een onderhuidse pestmaatregel wilt regelen? Wilt u 
niet naar een correcte juridische oplossing streven? Als we tot ver-
plichte vaccinatie zouden willen overgaan, dient daarover dan geen 
volwaardig debat in het Parlement te worden gevoerd? Is er geen cor-
recte juridische onderbouwing nodig? Verplichte vaccinatie kan toch 
niet met een onderhuidse pestmaatregel worden ingevoerd? 
 

01.106  Peter De Roover (N-VA): 

J'ai entendu ce matin à la radio que 
l'on ne pourrait plus obtenir un CST 
que si l'on est vacciné ou si l'on a 
déjà eu le coronavirus. Le ministre 
indique sans ambiguïté qu'il s'agi-
rait d'un moyen d'obliger les gens à 
se faire vacciner. Est-il d'accord 
avec moi pour dire que la discus-
sion sur la vaccination obligatoire 
doit être menée en toute transpa-
rence au sein de ce Parlement et 
non par le biais de mesures de har-
cèlement? S'agissant de la vacci-
nation obligatoire, il s'est sans 
doute heurté à des objections juri-
diques au moment où il voulait or-
ganiser la vaccination obligatoire 
pour le personnel soignant.  
 

01.107 Minister Frank Vandenbroucke: Mijnheer De Roover, ik heb u 

al op uw wenken bediend, want ik heb aan het Belgisch Raadgevend 
Comité voor Bio-ethiek gevraagd om daar een advies over te geven. 
Dat is trouwens vandaag gepubliceerd en is heel interessant, u moet 
het maar eens lezen. Het is een nuttige inbreng in het debat over de 
verplichte vaccinatie en 2G. Ik heb u dus op uw wenken bediend.  
 
Natuurlijk moet er een grondig parlementair debat over die dingen zijn. 
Ik kan mij overigens niet inbeelden hoe men een algemeen verplichte 

01.107  Frank Vandenbroucke, 

ministre: J'invite M. De Roover à 
prendre connaissance de l'avis in-
téressant que le Comité consultatif 
de Bioéthique de Belgique a for-
mulé à ma demande et qui a été 
publié aujourd'hui. Bien sûr, un dé-
bat parlementaire approfondi est 
inévitable, car un travail législatif 
serra de toute façon nécessaire. 



CRIV 55 PLEN 151 21/12/2021  

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LÉGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

105 

vaccinatie, een maatregel als 2G of varianten daarop zou kunnen in-
voeren zonder het Parlement, want dat is allemaal wetgeving. Natuur-
lijk zal dat hier aan bod komen.  
 
Er is vandaag dus door het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-
ethiek op mijn uitdrukkelijke vraag een advies gepubliceerd over de 
kwestie. Dat advies zegt niet noodzakelijk wat ik denk dat moet of niet 
moet, maar ik vind het een zeer interessant advies dat absoluut lezens-
waard is. Ga het bekijken, u hebt straks misschien de tijd. 
 

 

01.108  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, ik wil nog even 

terugkomen op de debriefing. Ik betwist niet dat u regelmatig spreekt 
met mensen van het werkveld en dat u daar dingen oppikt, maar een 
gestructureerde debriefing na elke crisisbelasting van een ziekenhuis 
is natuurlijk nog iets helemaal anders. Ik weet dat zoiets niet gebeurd 
is, omdat ik dat hoor van de ziekenhuizen. Zij hebben nog heel veel 
ideeën die zij graag zouden doorgeven. Wij worden telkens opnieuw, 
bij elke golf, met dezelfde problemen geconfronteerd en de oplossin-
gen blijven uit.  
 
Enkele zaken die de ziekenhuissector naar voren schuift, zijn de snelle 
opleiding van mensen om ze te kunnen inzetten op intensieve zorg, het 
mogelijk maken van evacuatie van mensen zodra dat mogelijk is naar 
bijvoorbeeld schakelzorgcentra, andere instellingen of revalidatiecen-
tra waar er eventueel plaats is, om plaats te maken voor andere men-
sen, en het weghalen van administratieve taken bij de eerste lijn en de 
ziekenhuizen, zodat zij zich volop kunnen toeleggen op de zorgtaken, 
op een heel regelluwe manier. Als we dit snel hadden ingevoerd, dan 
zou het expansievat er wel geweest zijn. 
 

01.108  Frieda Gijbels (N-VA): Il y 

a évidemment une différence entre 
un débriefing structuré organisé 
chaque fois qu'une crise cause une 
surcharge de travail dans un hôpi-
tal et des contacts occasionnels 
avec le terrain. Les hôpitaux formu-
lent des propositions utiles, telles 
que la formation rapide de per-
sonnes afin de les engager aux 
soins intensifs, le transfert de per-
sonnes vers des centres de soins 
intermédiaires, d'autres institutions 
ou des centres de réadaptation et 
le retrait des tâches administratives 
des soins de première ligne et des 
hôpitaux, ce qui leur permettrait de 
se concentrer pleinement sur les 
missions de soins. Si nous avions 
introduit ces mesures rapidement, 
le vase d'expansion aurait bel et 
bien été en place.  
 

01.109  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, vous n'avez 

pas dit un mot sur le budget d'investissement. C'est assez significatif! 
Le personnel soignant est aujourd'hui dans la rue et réclame plus 
d'investissements. Il y a effectivement un héritage d'années d'austérité 
dans les soins de santé que nous essayons de corriger. Aujourd'hui, il 
n'y a rien de plus sur la table alors que nous en avons vraiment besoin 
pour renforcer nos soins de santé. C'est vraiment dommage que n'ayez 
pas répondu sur ce point. 
 
En outre, s'agissant du problème du numéro INAMI et de l'article 87, je 
n'ai pas dit que vous enleviez le diplôme, j'ai dit que vous leur enleviez 
la possibilité d'exercer la médecine, en menaçant de ne pas donner de 
numéro INAMI. 
 
Le chiffre de 1 500 étudiants qui sont menacés ne vient pas de moi, il 
vient de la ministre Glatigny. Vous dites donc que Mme Glatigny ment! 
C'est le nombre d'étudiants qui sont aujourd'hui soi-disant surnumé-
raires par rapport aux quotas. 
 
Vous dites qu'il n'y aura pas de problème s'il y a un accord. Pourquoi 
alors n'avez-vous pas conclu un accord avant d'établir cette règle? Ce 
n'est pas logique! On sait comment la Belgique fonctionne, il n'y a au-
cune garantie pour aboutir à un accord.  
 
En ce qui concerne le numerus clausus, je suis pour la planification. 
Mais s'il y a une idée qui est archaïque aujourd'hui, c'est celle de se 

01.109  Sofie Merckx (PVDA-

PTB): Geen woord over het inves-
teringsbudget: dat is veelzeggend! 
Na jarenlange bezuinigingen in de 
gezondheidszorg wordt er niets ge-
zegd over investeringen om de 
sector te versterken. 
 
Wat het probleem van het RIZIV-
nummer en artikel 87 betreft, heb ik 
enkel gesproken over het intrekken 
van de mogelijkheid om de ge-
neeskunde te beoefenen door 
geen RIZIV-nummer toe te kennen. 
Het is minister Glatigny die spreekt 
over 1.500 studenten die zoge-
naamd boventallig zijn gelet op de 
quota. 
 
Stellen dat er geen probleem zal 
zijn als er een akkoord bereikt 
wordt, biedt nog geen garantie op 
een akkoord. 
 
In het licht van de vergrijzing van 
de bevolking en de pensioneringen 
van artsen hebben we nood aan 
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tenir à un numerus clausus alors que nous sommes face à un vieillis-
sement de la population, que des médecins partent à la retraite ou veu-
lent arrêter la médecine et que nous avons besoin d'une autre 
organisation du travail. On a besoin de médecins sur le terrain! Si vous 
voulez plus d'efficience, attaquez-vous à la médecine de prestation 
mais pas aux gens qui veulent devenir médecin! 
 

een andere organisatie van het 
werk. We moeten plannen. De nu-
merus clausus is een achterhaald 
concept. Bind liever de strijd aan 
met de prestatiegeneeskunde dan 
met de mensen die arts willen wor-
den! 
 

01.110  Steven Creyelman (VB): Mijnheer de minister, vooreerst, het 

CST werkt niet. Daarover zijn we het waarschijnlijk niet eens. Het geeft 
een vals gevoel van veiligheid en heeft waarschijnlijk zelfs geleid tot 
meer besmettingen. Wij zijn niet de enigen die dat zeggen. Dat zegt 
ook Emmanuel André, die u niet onbekend is. 
 
U hebt het laten onderzoeken, maar toch zijn er voorlopig geen plan-
nen voor een verplichte vaccinatie. U zegt wel er geen probleem mee 
te hebben het CST te gebruiken als een soort van impliciete verplich-
ting. Mensen die niet gevaccineerd zijn, worden dan uitgesloten van 
het sociale leven. Dat is de facto van mensen paria's maken, vind ik. 
Dat is toch wat u zegt, niet? U schudt nu van neen, mijnheer de minis-
ter. U zegt eigenlijk dat we gaan voor sociale uitsluiting. Mensen die 
niet gevaccineerd zijn, zullen in de toekomst geen CST meer kunnen 
krijgen, ook niet op basis van een PCR-test. Mocht ik het nieuws van-
ochtenend totaal verkeerd begrepen hebben, zal u het me straks wel 
uitleggen. 
 
Dit kan men toch moeilijk een sociale maatregel noemen. We hebben 
het gehad over de geestelijke gezondheidszorg. Ik moet zeggen dat ik 
heel veel van die maatregelen steun, waarschijnlijk zelfs allemaal. Ik 
vind ze zelfs niet verregaand genoeg. U krijgt er waarschijnlijk te weinig 
budget voor. Als we er zeker van willen zijn dat nog meer mensen in 
de geestelijke gezondheidszorg zullen moeten geholpen worden, dan 
is dat wel één van de methodes. Zo'n impliciete verplichting, een soci-
ale uitsluiting, is misschien wel socialistisch, maar sociaal is het vol-
gens mij alleszins niet. 
 

01.110  Steven Creyelman (VB): 

Le CST est un échec: il donne un 
sentiment de sécurité et contribue 
même sans doute à une augmen-
tation du nombre de contamina-
tions. On envisage aujourd'hui de 
rendre la vaccination obligatoire, le 
ministre n'est pas opposé à l'utilisa-
tion du CST comme une sorte 
d'obligation implicite par le biais de 
l'exclusion sociale des non-vacci-
nés. De cette manière, on risque 
vraiment d'augmenter le nombre 
de citoyens qui devront se tourner 
vers les soins de santé mentale.  
 

De voorzitster: Zijn er geen verdere vragen meer? Dan sluit ik af. De diensten vragen mij een technische 
pauze van 10 à 15 minuten. 
 
La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 22 décembre 2021 à 04 h 05. 
De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 22 december 2021 om 04.05 uur. 
 
La séance est levée le mercredi 22 décembre 2021 à 03 h 54. 
De vergadering wordt gesloten op woensdag 22 december 2021 om 03.54 uur. 
 
  

 
 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe. 
 
Dit verslag heeft geen bijlage. 
 

 
 


