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SÉANCE PLÉNIÈRE PLENUMVERGADERING 
 

du 

 

MERCREDI 22 DECEMBRE 2021 

 

Matin 

 

______ 

 

 

van 

 

WOENSDAG 22 DECEMBER 2021 

 

Voormiddag 

 

______ 

 

 

La séance est ouverte à 04 h 07 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente. 

De vergadering wordt geopend om 04.07 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster. 

 

La présidente: La séance est ouverte. 

De vergadering is geopend. 

 

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance: 

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering: 

Vincent Van Quickenborne, Eva De Bleeker. 

 

Marijke Dillen (VB): Mevrouw de voorzitster, ik had niet begrepen dat de schorsing om technische redenen 

op vraag van de diensten is ingelast. Ik wil mij dan ook verontschuldigen voor mijn protest. 

 

De voorzitster: Geen probleem. Dank u wel voor de diensten. 

 

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 (2349/1-21) 

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 (2349/1-21) 

 

Reprise de la discussion générale 

Hervatting van de algemene bespreking 

 

La discussion générale est reprise. 

De algemene bespreking is hervat. 

 

Débat thématique 

Thematisch debat 

 

We hervatten de bespreking met de bevoegdheden van minister Van Quickenborne. 
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01.01  Sophie De Wit (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de 

minister, het is 04.07 uur, er is niet veel volk meer, maar dat maakt 

eigenlijk niet uit. U was hier nog niet, maar er is vandaag nog niet 

vaak gesproken over justitie. Ondanks de inspanningen van velen is 

justitie toch reeds een hele tijd uit balans. Tijdens de vorige 

legislatuur, met minister Geens, hebben wij met veel minder middelen 

dan u nu krijgt die tanker licht proberen te keren. Maar die bocht moet 

natuurlijk verder worden genomen, want de uitdagingen op het vlak 

van justitie zijn bijzonder groot. 

 

Vorig jaar waren er ook een beleidsverklaring en een begroting, maar 

dat was toen eerder een technische begroting, en in maart, april en 

mei was dat nog steeds zo. Nu ligt er echter wel een echt budget 

voor, dat we ook hebben besproken in de commissie. Er ligt een echt 

budget voor en dat is ook nodig. Uw beleidsnota die eraan gekoppeld 

is staat immers vol met plannen en ambities, en die behoeven nu 

eenmaal centjes. 

 

In tegenstelling tot uw collega van Binnenlandse Zaken kreeg u wel 

meer geld. Het gaat trouwens om meer geld dan ooit tevoren voor 

Justitie. Dat betekent echter ook dat u zich niet meer zult kunnen 

verstoppen, er wordt nu veel van u verwacht. U hebt niet alleen 

plannen en ambities, maar hebt nu ook de middelen om die voor een 

deel uit te voeren. Aankondigingen alleen zullen dus niet meer 

volstaan. 

 

Mijnheer de minister, we zijn nu natuurlijk pas eind 2021, maar voor 

mij knelt het schoentje toch al. Er zijn wel meer middelen voor Justitie, 

maar als we naar uw maatregelen en het wetgevende werk kijken, 

zien we dat die op vele punten haaks staan op de aankondigingen die 

u deed, in het bijzonder op de beloofde straffere en snellere justitie. 

 

U hebt met veel bombarie aangekondigd om alle straffen te gaan 

uitvoeren, ook de korte. Het was een van uw eerste krantenkoppen. 

De wet op de externe rechtspositie die dat mogelijk moet maken, is 

echter reeds twee keer uitgesteld, nu naar juni 2022. Het gevolg 

daarvan is straffeloosheid, want de korte straffen worden ondertussen 

niet uitgevoerd. 

 

De proeftijd wordt ingekort. Het advies van de procureurs-generaal 

was negatief, maar die wet is hier onlangs gepasseerd, meerderheid 

tegen oppositie.  

 

We hebben deze week in de commissie de straffen met uitstel 

behandeld, in het kader van het seksueel strafrecht, waaraan het 

wordt toegevoegd met een amendement. Collega's, de 

voorwaardelijke straf, de straf met uitstel, een straf die niet wordt 

uitgevoerd, zal vanaf nu steeds mogelijk zijn, zonder enige drempel 

en ongeacht de voorgaande veroordelingen. 

 

Dat moet ik dan zien als 'meer straffen gaan uitvoeren'? De autonome 

probatie, het elektronische toezicht, werkstraffen: al die 

mogelijkheden worden uitgebreid. Op zich is het natuurlijk niet 

verkeerd dat dat kan, maar het is ook wel gemakkelijk, mijnheer de 

minister, want u wentelt daarmee een deel van de 

verantwoordelijkheid van de strafuitvoering verder af op de regio's. Er 

zijn ook de ingrepen die in de gevangenissen gebeurd zijn omwille 

01.01  Sophie De Wit (N-VA): Le 

département de la Justice est 

depuis longtemps confronté à un 

déséquilibre. Au cours de la précé-

dente législature, le gouvernement 

a essayé de redresser le 

paquebot, mais cet effort doit se 

poursuivre. Les défis en matière 

de justice sont en effet immenses. 

 

Si l'an passé, nous nous sommes 

basés sur un budget plutôt 

technique, cette année, nous 

disposons d'un véritable budget et 

d'une note de politique générale 

regorgeant de plans et d'ambi-

tions. Le ministre de la Justice a 

reçu des montants importants 

pour mettre en œuvre ses projets. 

Nous ne pouvons que nous en 

réjouir, mais cette situation signifie 

aussi que les attentes en matière 

de concrétisation sont très 

élevées. Nous ne pouvons plus 

nous contenter d'annonces. Si 

nous examinons les mesures 

concrètes et le travail législatif du 

ministre, nous constatons 

cependant que ces initiatives ne 

permettront pas de réaliser les 

promesses antérieures d'une 

justice plus ferme et plus rapide. 

 

Le ministre devait appliquer toutes 

les peines, y compris de courte 

durée, mais cette loi a déjà été 

reportée à deux reprises, et 

actuellement, elle n'est attendue 

qu'en juin 2022. Dans l'intervalle, 

les peines de courte durée ne 

seront pas exécutées. 

 

Le délai d'épreuve a été raccourci 

en dépit de l'avis négatif des 

procureurs généraux. La peine 

avec sursis, qui n'est pas 

appliquée, sera dorénavant 

toujours possible, sans aucune 

limite et indépendamment des 

condamnations antérieures. 

 

Les possibilités sont également 

étendues en ce qui concerne la 

probation autonome, la 

surveillance électronique et les 

peines de travail. Ce n'est pas une 

mauvaise chose en soi mais le 
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van corona, zoals vervroegde invrijheidstellingen, strafonderbrekingen 

en verlengde verloven. 

 

Los van het coronaverhaal werden ook structurele wetgevende 

initiatieven genomen die ervoor zorgen dat straffen steeds minder 

worden uitgevoerd. U doet dat omdat u niet de capaciteit hebt om die 

straffen uit te voeren en er ook niet in slaagt om voor die capaciteit te 

zorgen. De overbevolking lost u vandaag eerder op door 

veroordeelden gewoon niet meer op te sluiten. Maar in plaats van het 

aantal gevangenen aan te passen aan de capaciteit, moet u zorgen 

voor meer capaciteit. Dat is een kerntaak van de overheid. 

 

De overbevolking pakt u niet aan. Nochtans is dat op korte termijn 

echt nodig want de situatie op het terrein is zeer ernstig: er zijn 

stakingsaanzeggingen, gevangenissen waarin de gevangenen bijna 

letterlijk op elkaar gestapeld worden en burgemeesters die weigeren 

nieuwe gedetineerden op te nemen. In Antwerpen alleen zitten er 

meer dan 700 mensen in een gevangenis voor 435 personen. Wat is 

uw reactie daarop? U zet in op detentiehuizen. Ik ben voor 

detentiehuizen, dat weet u. U kondigt er 15 aan tegen het einde van 

deze regeerperiode, maar er komen er voorlopig in het beste geval 

twee. Eén detentiehuis biedt 20 tot maximaal 60 plaatsen. Daarmee 

zal u er zeker niet komen. Wat transitiehuizen betreft, daar had u er 

twee van, maar er wordt er een gesloten: ook geen oplossing dus. 

 

Het Masterplan Gevangenissen zou een oplossing kunnen bieden, 

maar we wachten nog op de actualisering daarvan en de eerste 

nieuwe gevangenis opent de deuren pas in het najaar. U zegt altijd 

dat in 2024 er netto 1.128 cellen bij komen. De overbevolking is er nu, 

in december 2021. We hebben die plaatsen en andere oplossingen 

op korte termijn nu nodig, mijnheer de minister. 

 

Maar wat me is opgevallen, is dat u toch wel een zeer grote stilte 

bewaart. Wat me nog meer is opgevallen: toen de heer Goffin tijdens 

de bespreking van de beleidsnota in de commissie vroeg wat uw top 

vijf was voor 2021 en wat uw top vijf was van verwezenlijkingen die u 

echt wilt waarmaken in 2022, hebt u daar slim op geantwoord. U gaf 

vijf puntjes op voor 2022. Als eerste noemde u het seksueel 

strafrecht, maar daarvoor hebben we het meeste werk al gedaan. 

Daarna noemde u het verkeersveiligheidsparket, iets waarover we 

morgenvroeg stemmen: we mogen er binnen een paar uur opnieuw 

over debatteren, mijnheer de minister, dat kunt u dus ook al afvinken. 

Verder noemde u detentiehuizen, waarvan ik al aangaf dat het er 

momenteel niet zo mee vlot. U vervolledigde de top vijf met het 

strafregister en een betere zorg voor de geïnterneerden. Dat laatste 

zou er nog aan mankeren, want u vangt ze ondanks veroordelingen 

nog altijd in de gevangenissen op. 

 

Het echte probleem van de overbevolking, dat nu heel acuut is, staat 

echter niet in uw top vijf. Blijkbaar laat u liever mensen vrij en geeft u 

liever gunstmaatregelen of alternatieve straffen. Vlaams minister 

Demir trok deze week nog aan de alarmbel, want door de vorige 

staatshervorming zijn er op dat vlak bevoegdheden aan de regio's 

gegeven zonder dat de budgetten zijn gevolgd, waardoor minister 

Demir niet kan volgen. U moet dus zelf ook uw verantwoordelijkheid 

nemen. 

 

Er bestaan alternatieven. Jammer dat de heer De Vriendt niet meer 

ministre reporte ainsi sur les 

Régions une partie de la 

responsabilité de l'exécution des 

peines. Par ailleurs, des 

interventions en raison de la 

pandémie de coronavirus, comme 

des interruptions de peine et des 

congés prolongés, existent 

toujours. Certaines initiatives ont 

également pour effet que de moins 

en moins de peines sont 

exécutées parce qu'on ne dispose 

pas de capacités suffisantes pour 

les exécuter. Au lieu d'augmenter 

les capacités, le ministre résout le 

problème de la surpopulation 

carcérale en n'enfermant plus les 

condamnés. 

 

La situation dans les prisons est 

très grave. Des préavis de grève 

ont été déposés et certains 

bourgmestres refusent d'accepter 

de nouveaux détenus. La 

surpopulation est intenable. Le 

ministre annonce la création de 

15 maisons de détention d'ici la fin 

de la législature mais pour 

l'instant, il y en aura 2 dans le 

meilleur des cas, pour une 

capacité de 20 à 60 places. C'est 

insuffisant. Sans compter qu'une 

des deux maisons de transition va 

fermer. 

 

Dans l'intervalle, nous attendons 

une actualisation du master plan 

pour les prisons et la première 

nouvelle prison n'ouvrira ses 

portes qu'à l'automne. En 2024, il 

devrait y avoir 1 128 cellules 

supplémentaires mais c'est 

aujourd'hui que se pose le 

problème de la surpopulation. 

 

M. Goffin a demandé au ministre 

d'indiquer les cinq chantiers qu'il 

entend absolument mener à bien 

en 2022. L'énumération du 

ministre a été la suivante: le droit 

pénal sexuel, le parquet de la 

sécurité routière, les maisons de 

détention, le casier judiciaire et de 

meilleurs soins pour les personnes 

internées. Le problème de la 

surpopulation ne figurait pas dans 

son top 5! 
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aanwezig is om die te bespreken. Al hoef ik dat als oppositielid niet te 

doen, ik zal de alternatieven opnoemen. Extra capaciteit kan 

bijvoorbeeld door een gevangenis te huren, zoals in het verleden al 

gebeurd is in Nederland. Deze week zei u daarover dat dat niet kan, 

omdat het een jaar duurt vooraleer dat geregeld is. Maar een jaar 

geleden hebben wij u al voorgesteld om bijkomende capaciteit te 

huren, dus uw tegenargument geldt nu niet. Nog een alternatief is een 

betere spreiding tussen noord en zuid, want de cijfers geven 

verschillen aan. Buitenlandse gedetineerden kunt u hun straf in eigen 

land laten uitzitten. In de vorige regering hebben Theo Francken en 

Koen Geens dat gedaan voor ongeveer 1.600 gedetineerden per jaar. 

Dat telt wel door, want dat is meer dan de 1.228 cellen extra die u in 

2024 ter beschikking zult hebben. Waarom gaat u niet op die weg 

verder? Misschien mag het niet van uw vivaldicollega's of misschien 

wilt u het niet. 

 

U hebt de mond vol van lik op stuk, maar waar staat u met dat beleid? 

U belooft dat graag, al lukt het u niet met de gevangeniscapaciteit, 

maar wel met boetes. Het is heel gemakkelijk om bij de burger boetes 

te innen. Ik vind dat niet verkeerd, want wie een overtreding begaat 

mag beboet worden, maar ik zie wel een contrast. Ik vind het verkeerd 

dat het zo gemakkelijk kan. Het Crossbordersysteem brengt 

100 miljoen op. Het nationaal veiligheidsparket, waarop ik straks nog 

nader inga, is eigenlijk niet meer dan een incassobureau. De 10 % 

aan Crossborders die u nog niet geïnd krijgt, zult u nu met drie 

magistraten en heel wat administratief personeel alsnog proberen te 

innen. Daarvoor maakt u een apart parket. Dat doet u echter niet voor 

seksueel strafrecht en evenmin voor financiële misdrijven. Dat 

financiële en fiscale fraude geen prioriteit zijn, hebben we vorige week 

al besproken. Het is me echter nog altijd niet duidelijk waar de grote 

winst zit qua werklast en qua prioriteiten. U kunt ook inzetten op een 

betere uitvoering van vermogensstraffen, maar dat doet u evenmin en 

het staat ook niet in uw top vijf. Een verhoging van de pakkans, wat 

echt het verschil kan betekenen, staat evenmin in uw top vijf. 

 

Ik wil nog een element aanhalen over de werking van Justitie. U hebt 

nog geld om volle bak personeel en magistraten aan te werven, wat ik 

heel goed vind, maar we moeten die mensen wel inzetten op de 

plaatsen waar ze nodig zijn. Daartoe is er een werklastmeting nodig. 

U hebt aangekondigd dat die werklastmeting in januari 2022 klaar zou 

zijn, waardoor het personeel eindelijk juist gealloceerd kan worden, 

niet volgens gelobby, maar waar het nodig is. In de 

commissievergadering maandag hebt u echter geantwoord dat het 

College van de hoven en rechtbanken de parameters nog aan het 

bepalen is en de beleidsdomeinen nog aan het bekijken is. Dus, de 

werklastmeting is nog altijd niet klaar, waardoor we nog altijd niet 

weten waar de achterstand het grootst is, waar de behoefte het 

grootst is en waar er personeel moet worden ingezet. En dat is niet 

ernstig, mijnheer de minister. Na al die decennia zou u dat moeten 

weten. 

 

U hebt veel extra geld gekregen om veel te doen, en dat is goed. U 

hebt ook extra middelen besteed. Gewoon extra geld is niet 

voldoende, de besteding telt. Besteed het wel. Met beloftes alleen zult 

u er niet komen, mijnheer de minister, u moet het nu waarmaken. 

Maar u hebt daar een bijzonder slechte start mee genomen, want 

ondanks uw slogan over een straffere justitie – menselijker, sneller, 

straffer – hebt u in het afgelopen jaar eigenlijk alleen het omgekeerde 

Manifestement, il préfère laisser 

les gens en liberté avec des 

mesures de faveur ou des peines 

alternatives. La ministre flamande 

Demir a tiré cette semaine la 

sonnette d'alarme car si les entités 

fédérées ont reçu davantage de 

compétences, elles n'ont pas reçu 

les budgets afférents. 

 

Il existe des solutions alternatives. 

Ainsi, on pourrait louer une prison. 

Selon le ministre, une telle 

initiative prendrait un an et ne 

serait donc pas souhaitable mais 

nous l'avions déjà proposée l'an 

dernier. Par ailleurs, une meilleure 

répartition entre le nord et le sud 

serait également possible ou nous 

pourrions envoyer les détenus 

étrangers purger leur peine dans 

leur pays d'origine. 

 

Le ministre parle également volon-

tiers de sanctions immédiates. 

Pour les peines de prison, c'est 

inenvisageable mais pour la 

perception des amendes, c'est 

parfaitement possible. La plate-

forme transfrontalière rapporte 100 

millions d'euros, le parquet 

national pour la sécurité routière 

est devenu un bureau d'encaisse-

ment. Pour les délits sexuels et 

financiers, le ministre crée 

toutefois un parquet séparé. La 

lutte contre la fraude financière et 

fiscale, une meilleure exécution 

des peines patrimoniales ou une 

augmentation du risque d'être 

intercepté ne constituent pas non 

plus pour lui des priorités.  

 

Le ministre reçoit des moyens 

pour recruter du personnel et des 

magistrats mais ces gens doivent 

effectivement être affectés, ce qui 

requiert une mesure de la charge 

de travail qui devait être finalisée 

en janvier 2022. Il apparaît 

toutefois actuellement que le 

Collège des cours et tribunaux doit 

encore définir les paramètres. 

Nous ignorons donc où les 

besoins en personnel sont les plus 

importants.  

 

En bref, le ministre s'est vu 
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gedaan. 

 

attribuer d'importants moyens 

supplémentaires, mais le tout est 

de les utiliser à bon escient. Les 

promesses doivent maintenant 

être réalisées. Le ministre a pris 

un très mauvais départ, car au lieu 

de rendre la justice plus ferme, il a 

fait l'inverse. 

 

01.02  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, het is eigenlijk niet 

ernstig dat op dit ontiegelijke uur een zo belangrijk departement als 

Justitie op een drafje besproken wordt. Dat geldt trouwens ook voor 

onder andere Binnenlandse Zaken en Sociale Zekerheid. 

 

In elk geval, in de commissie voor Justitie kregen we wel de 

gelegenheid alles uitvoerig en gedetailleerd te bespreken. Ik zal mijn 

betoog dan ook beperken tot de punten die voor onze fractie 

belangrijk zijn. 

 

Mijnheer de minister, u bent zeer ambitieus. U hebt heel grote 

plannen. Onze fractie kan – ik heb dat al een paar keer gezegd – een 

groot deel daarvan steunen. Maar heel belangrijk is dat u die plannen 

ook daadwerkelijk realiseert en concretiseert. Hoe u dat wilt doen, is 

niet altijd duidelijk. Er is nochtans bijzonder veel werk aan de winkel, 

want het vertrouwen van de bevolking in justitie blijft laag. 

 

U wil het geloof in justitie terugbrengen door wat u noemt justitie 

'sneller, menselijker en straffer' te maken. We horen van u vaak vele 

positieve beloftes en een hele hoop ronkende aankondigingen. Maar 

ik hoop dat u zich ervan bewust bent, ten eerste, dat ondanks de 

behoorlijke verhoging van uw middelen die u verkregen hebt, 

waarvoor ik u proficiat wens, deze onvoldoende is om alles wat u 

aankondigde te realiseren. 

 

Ten tweede, u wordt geconfronteerd met een ernstig personeels-

probleem. U wilt op diverse domeinen meer personeel aanwerven: 

1.400 nieuwe talenten voor 2022. Maar de vraag is waar u al die 

gespecialiseerde mensen zult vinden. 

 

Justitie moet opnieuw een aantrekkelijke werkgever worden. 

Belangrijk hierbij is dan ook dat u op een continue basis uw oor te 

luisteren legt op het terrein. Met de aangekondigde employer branding 

alleen zult u er niet komen. 

 

Er moet een krachtig antwoord komen op de hoge werklast. U moet 

ook werken aan een nieuw sociaal statuut voor de magistraten. Dat 

nieuwe statuut moet er zeker komen voor het penitentiair personeel, 

dat het voorbije jaar onder heel moeilijke omstandigheden immers het 

beste van zichzelf heeft gegeven, wat niet altijd een vanzelfsprekend-

heid is. Ik hoop dan ook dat u werkelijk erg grote inspanningen zult 

leveren om een moderner personeels- en rekruteringsbeleid uit te 

werken. 

 

Mijnheer de minister, er zijn ook moderne en aangepaste 

gerechtsgebouwen en nieuwe gevangenissen nodig om de capaciteit 

fors op te trekken en op die manier eindelijk de overbevolking aan te 

pakken. Ik wens u daarbij veel succes. Alleen betwijfel ik of de 

aangekondigde projecten budgettair haalbaar zijn. Uw opsomming is 

01.02  Marijke Dillen (VB): Nous 

avons discuté tous ces points de 

manière approfondie et détaillée 

en commission de la Justice. Je 

me limiterai à certains points 

auxquels mon groupe attache de 

l'importance. 

 

Le ministre a de nombreux grands 

projets. Il entend restaurer la 

confiance dans la justice en la 

rendant plus rapide, plus humaine 

et plus ferme. Le Vlaams Belang 

peut soutenir une grande partie de 

ces projets, mais l'incertitude 

règne quant à la manière dont le 

ministre entend les réaliser 

concrètement. 

 

Je félicite le ministre pour 

l'augmentation sensible des 

moyens, mais le budget sera 

insuffisant pour réaliser toutes les 

mesures annoncées. Il existe un 

grave problème de personnel. Le 

ministre recherche 1 400 

nouveaux talents pour 2022, mais 

où trouvera-t-il ces profils 

spécialisés? La Justice doit 

redevenir un employeur attrayant. 

Le ministre doit donc être 

constamment à l'écoute des 

personnes actives sur le terrain. 

La campagne de stratégie d'image 

de l'employeur (employer 

branding) qui a été annoncée ne 

suffira pas. 

 

La lourde charge de travail requiert 

une réaction énergique. Un 

nouveau statut social doit être 

élaboré pour les magistrats et pour 

le personnel pénitentiaire. Le 

ministre doit s'efforcer d'élaborer 

une politique de recrutement et 

des ressources humaines plus 

moderne. 

 

Des palais de justice modernes et 
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immers erg uitgebreid. Zelfs indien u uw hele bijkomende budget in 

die projecten investeert, nog eens gekoppeld aan de inspanningen 

door de Regie der Gebouwen, komt u er niet. Ik zwijg dan nog over de 

te leveren inspanningen om de achterstand in onderhoud en renovatie 

weg te werken. 

 

Er moet terecht ook aandacht zijn voor digitale justitie. Bij Justitie is er 

nood aan een digitale transitie. Het is niet nieuw, maar ons land is op 

het vlak van digitalisering van justitie een van de meest 

achtergestelde landen van Europa, zo stelde de Europese Commissie 

vast. Ook daar moet u heel erg dringend werk van maken. 

 

Justitie moet ook menselijker worden. De toegankelijkheid moet 

beter. Het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand is reeds 

verbeterd, maar het werk is niet af. Er moet een eenheidsloket komen 

voor de aanvraag van rechtsbijstand en juridische tweedelijnsbijstand. 

Er zijn nog alternatieven om justitie aantrekkelijker en toegankelijker 

te maken, denk maar aan de verlaging van de btw op 

advocatenfacturen van 21 % naar 6 % en het stimuleren van de 

rechtsbijstandsverzekering. 

 

Mijnheer de minister, justitie moet vooral straffer worden. U hebt een 

lik-op-stukbeleid aangekondigd. De burger verwacht inderdaad dat 

justitie snel en kordaat optreedt tegen alle vormen van criminaliteit. Ze 

moet kordaat optreden tegen straatcriminaliteit, winkeldiefstallen, 

intrafamiliaal geweld en jeugdcriminaliteit, en niet alleen daartegen. 

Een lik-op-stukbeleid moet er komen voor alle vormen van 

criminaliteit, ook voor de zware criminaliteit. Wij denken bijvoorbeeld 

aan de georganiseerde misdaad, de drugscriminaliteit en de financiële 

en fiscale fraude. 

 

Onze partij is al jaren een pleitbezorger voor een snelle afhandeling, 

ook van die misdrijven. Mijnheer de minister, u zult in ons een 

bondgenoot vinden om dat mee te realiseren. 

 

Mijnheer de minister, alle straffen worden uitgevoerd. Dat was een 

van de meest krachtige uitspraken van de eerste minister naar 

aanleiding van de regeringsverklaring, maar we zijn bijna halfweg de 

regeerperiode en er is op het terrein niet zoveel van te merken. Het is 

opnieuw pijnlijk te moeten vaststellen dat de coronacrisis wordt 

misbruikt om de uitvoering van alle straffen, die al talloze keren werd 

aangekondigd, opnieuw met zes maanden uit te stellen. We zullen het 

daar straks nog over hebben. 

 

Ook de uitvoering van korte gevangenisstraffen wordt opnieuw op de 

lange baan geschoven, helaas. Beseft u niet dat het voor rechters 

bijzonder belangrijk is dat de straf die ze uitspreken, ook werkelijk 

wordt uitgevoerd? Het tegenovergestelde doen in de praktijk werkt 

voor hen bijzonder demotiverend. Ook voor de slachtoffers is een 

correcte strafuitvoering belangrijk. 

 

Uitstel mag uiteraard geen afstel zijn, mijnheer de minister. Hoe zult u 

in juni 2022 alle straffen uitvoeren, als we nu al met overvolle 

gevangenissen worden geconfronteerd? Er zullen in het beste geval 

twee nieuwe gevangenissen openen, maar er zullen er ook drie 

sluiten. De detentiehuizen waarvan sprake, zullen nog niet voltooid 

zijn. Er zijn er twee aangekondigd, maar we hebben ook afgelopen 

week weer moeten vaststellen dat er voor het detentiehuis in Verviers 

de nouvelles prisons sont 

nécessaires pour s'attaquer enfin 

au problème de la surpopulation 

carcérale. Je doute de la faisabilité 

budgétaire des projets annoncés, 

sans même parler du retard qui a 

été pris dans l'entretien et la 

rénovation. 

 

La Commission européenne 

constate qu'en matière de justice 

numérique, notre pays est l'un des 

plus sous-développés d'Europe. 

 

La Justice doit devenir plus 

humaine et mieux accessible. Des 

progrès ont été réalisés dans le 

domaine de l'aide juridique de 

deuxième ligne mais il reste du 

chemin à faire. Un guichet unique 

doit être créé, également pour les 

demandes d'assistance judiciaire. 

Des alternatives existent pour 

améliorer l'accès à la justice, 

comme la promotion de l'assuran-

ce protection juridique. 

 

Le ministre a annoncé une 

politique de sanction immédiate. 

La Justice doit intervenir avec 

fermeté contre la criminalité de 

rue, les vols à l'étalage, les 

violences intrafamiliales et la 

délinquance juvénile, mais aussi 

contre les formes graves de crimi-

nalité que sont le crime organisé, 

la criminalité liée à la drogue ainsi 

que la fraude financière et fiscale. 

 

Le Vlaams Belang plaide depuis 

des années pour que les dossiers, 

y compris ces dossiers criminels, 

puissent être clôturés rapidement. 

Le ministre peut compter sur nous 

pour la réalisation de cet objectif. 

 

Bien que le premier ministre ait 

affirmé dans sa déclaration 

gouvernementale que toutes les 

peines seraient exécutées, la 

réalité du terrain est tout autre. On 

a profité de la crise sanitaire pour 

reporter, de nouveau, de six mois 

l'application de toutes les peines. 

L'exécution des courtes peines de 

prison est également, à nouveau, 

reportée sine die. Cette situation 

est particulièrement démotivante 
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op het terrein bijzonder veel tegenstand is. Het zal dus niet evident 

zijn om dat allemaal te realiseren. Daarnaast hoop ik ook dat u zich 

ervan bewust bent dat detentiehuizen niet voor alle gevangenen een 

oplossing bieden, zeker niet voor de zware criminelen. 

 

Mijnheer de minister, wat de aandacht voor een betere strafuitvoering 

betreft, verwijs ik naar een verslag van het Rekenhof, waaruit blijkt dat 

amper 24 % van de penale boetes wordt ingevorderd. Dat is slechts 

84 miljoen euro in de plaats van 350 miljoen euro. Maak alstublieft 

werk van een betere uitvoering van de inning van penale boetes en 

van een duidelijk beleid voor de vervangende straffen, waarbij ervoor 

moet worden gezorgd dat ze in alle arrondissementen worden 

uitgevoerd. 

 

In onze samenleving mag er ook geen plaats zijn voor recidieven. 

Vrijgelaten veroordeelden moeten strikt en intensief worden 

opgevolgd, onder andere via systematische controleacties door de 

federale politie, de bewaking van het computergebruik, het regelmatig 

afluisteren van telefoonverkeer en huisbezoeken. Nieuwe feiten en de 

minste overtreding van de opgelegde voorwaarden door vervroegd 

vrijgelatenen, moeten leiden tot een onverbiddelijke terugzending naar 

de gevangenis. Hierover lees ik helaas niets. 

 

U kondigt aan dat niet-Belgische gedetineerden hun straf moeten 

uitzitten in het land van herkomst. Gedetineerden die bij de vrijlating of 

het strafeinde geen verblijfsrecht meer hebben in België, moeten 

worden gerepatrieerd. Het had kunnen komen uit het programma van 

het Vlaams Belang, maar het komt uit uw beleidsverklaring. Wij 

steunen u daarbij. Wij pleiten er al lang voor dat wie misbruik maakt 

van onze gastvrijheid en tolerantie om hier strafbare feiten te plegen, 

onverbiddelijk wordt aangepakt en de Belgische nationaliteit wordt 

afgepakt wanneer men over een dubbele nationaliteit beschikt. In de 

praktijk laat de uitvoering van zo'n beleid helaas veel te wensen over. 

Wij dringen er dan ook op aan dat u hier werk van maakt.  

 

Ook moet zerotolerantie voor geweld tegen politie of hulpverleners 

van toepassing zijn. Mevrouw Verlinden kondigde aan dat ze zich 

altijd burgerlijke partij zou stellen in zaken die betrekking hebben op 

geweld tegen politiediensten. Dat moet altijd gebeuren, zonder 

uitzondering. Ook moeten de straffen voor geweld tegen politie en 

hulpverleners worden verhoogd. Ik vrees overigens dat de 

zerotolerantiehouding ook naar andere groepen in de samenleving 

moet worden uitgebreid. Denk maar aan de alarmkreet van de 

huisvuilophalers twee weken geleden. 

 

Om een krachtig en kordaat veiligheidsbeleid te voeren, moeten de 

mensen die het op het terrein moeten waarmaken, ook beter worden 

ondersteund, zoals de federale gerechtelijke politie. Alle initiatieven 

die bijdragen aan de capaciteitsuitbouw, moeten worden versterkt. Er 

moet worden gewerkt aan een verdere professionalisering van het 

gerechtelijke politiewerk en de aantrekkelijkheid van de job. 

 

U hebt vele mooie doelstellingen. U krijgt extra middelen, maar ik 

moet helaas eindigen waar ik mee begonnen ben. Twee cruciale 

punten zullen voor u een bijzonder moeilijke uitdaging zijn, namelijk 

met de beschikbare middelen al uw aankondigingen realiseren en 

voldoende bekwaam gespecialiseerd personeel vinden voor alle 

domeinen in Justitie. Wij zullen dat nauwgezet opvolgen. 

pour les juges qui prononcent ces 

peines. Il est par ailleurs important 

pour les victimes que les peines 

soient exécutées comme il se doit. 

 

Reporter ne veut pas dire annuler. 

Comment le ministre fera-t-il en 

sorte que toutes les peines soient 

exécutées en juin 2022, alors que 

les prisons sont déjà surpeuplées? 

Au mieux, deux nouvelles prisons 

ouvriront, mais trois fermeront 

définitivement. Les maisons de 

détention ne seront pas encore 

achevées, étant donné qu'elles se 

heurtent à de nombreuses résis-

tances sur le terrain. En outre, 

elles ne sont pas une solution pour 

tous les détenus, a fortiori pour les 

grands criminels. 

 

Il ressort d'un rapport de la Cour 

des comptes qu'à peine 24 % des 

amendes pénales sont 

recouvrées. Le ministre doit tout 

mettre en œuvre pour parvenir à 

une meilleure exécution des 

amendes pénales et à une 

politique claire en matière de 

peines subsidiaires, afin qu'elles 

soient appliquées dans tous les 

arrondissements. 

 

Je ne lis hélas rien à ce sujet mais 

les condamnés remis en liberté 

doivent faire l'objet d'un suivi strict 

et intensif assorti d'actions de 

contrôle systématiques. De nou-

veaux faits ou la moindre infraction 

aux conditions imposées doivent 

entraîner un renvoi immédiat en 

prison. 

 

Les détenus non belges doivent en 

effet purger leur peine dans leur 

pays d'origine et les détenus qui 

n'ont plus de permis de séjour en 

Belgique au sortir de leur détention 

doivent être rapatriés. La mise en 

œuvre pratique de ces mesures 

laisse toutefois à désirer. 

 

La tolérance zéro doit également 

être de mise s'agissant de la 

violence à l'égard de la police ou 

des services de secours. La 

ministre avait annoncé qu'elle se 

constituerait systématiquement 
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 partie civile en cas de faits de 

violence à l'encontre de la police. 

Elle doit en effet le faire dans tous 

les cas, sans la moindre excep-

tion. Les peines doivent également 

être durcies. La tolérance zéro doit 

être élargie à d'autres groupes 

comme les éboueurs. 

 

Une politique sécuritaire détermi-

née et stricte implique également 

que les gens sur le terrain, comme 

les services de la police judiciaire 

fédérale, bénéficient d'un meilleur 

appui. Des initiatives qui contribu-

ent au renforcement des capacités 

doivent être multipliées. La 

professionnalisation de la police 

judiciaire doit être poursuivie et les 

emplois rendus plus attrayants.  

 

01.03 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitster, 

geachte Kamerleden, het is inderdaad juist dat het budget van Justitie 

het komende jaar zal stijgen, van ongeveer 2 miljard euro naar 

2,3 miljard euro, en dat de regering er bewust voor gekozen heeft om 

meer te investeren in Justitie. Als men kijkt waar die uitgaven naartoe 

gaan, kan men vaststellen dat we dat doen op alle terreinen van 

Justitie. We investeren bijvoorbeeld in meer magistraten en 

gerechtspersoneel, maar ook in het gevangeniswezen, de Veiligheid 

van de Staat, de ondersteunende diensten. We investeren dus op alle 

terreinen en we doen dat niet zomaar lineair. We maken bewuste 

keuzes, ook rekening houdend met de noden op het terrein. De 

verdienste is uiteraard die van de staatssecretaris voor Begroting, die 

mij dat heeft toegestaan – een keuze die gemaakt is bij de vorming 

van de regering. Het is in alle eerlijkheid ook de verdienste van 

collega Geens met het voorbereidende werk dat hij gedaan heeft toen 

hij een aantal publicaties heeft gedaan, waarbij hij gezegd heeft dat 

een fundamentele herfinanciering nodig is om Justitie echt te laten 

draaien. Dat voeren we nu uit en het wordt niet betwist, dus dat is 

positief. 

 

Ten tweede, de vraag is wat er met die middelen gedaan wordt. Het 

adagium 'sneller, menselijker, straffer' – dat vaak genoeg herhaald 

wordt door de leden van de oppositie, waarvoor dank – is duidelijk. 

Dat is de toetssteen die we altijd gebruiken bij het justitiebeleid. 

Mevrouw De Wit heeft bedenkingen bij 'straffer', want korte straffen 

worden nog altijd niet uitgevoerd en er is de probatie. Maar ik wil 

daarover een misverstand wegwerken: 'straffer' betekent niet altijd de 

wreedste bestraffing, mevrouw De Wit. Ik verwijs naar wat een 

Italiaanse filosoof ooit heeft geschreven, de man die in de 18de eeuw 

als eerste pleitte tegen de doodstraf en tegen lijfstraffen – iets waar 

niemand in dit halfrond voorstander van is, al kan ik me vergissen. 

Cesare Beccaria zei dat de optimale straf niet de zwaarste straf is, 

maar wel de lichtste straf die men niet kan ontlopen. Met andere 

woorden, justitie moet altijd op maat zijn. Vandaar dat we in het 

seksueel strafrecht, dat nu opnieuw wordt onderworpen aan het 

advies van de Raad van State en waarover na het reces zal worden 

gestemd hier, heel bewust hebben gekozen voor een aanpak waarbij 

01.03  Vincent Van Quickenborne, 

ministre: Le budget de la Justice 

passera l'année prochaine 

d'environ 2 milliards d'euros à 

2,3 milliards d'euros. Nous 

investissons dans l'augmentation 

des magistrats et du personnel 

judiciaire, mais également dans 

l'administration pénitentiaire, la 

Sûreté de l'État et les services 

d'appui, et ce sur tous les terrains. 

Dans ce cadre, je dois notamment 

remercier la secrétaire d'État au 

Budget, ainsi que mon 

prédécesseur, pour son travail 

préparatoire. 

 

S'agissant de l'affectation de ces 

moyens, notre référence est une 

justice "plus rapide, plus humaine 

et plus sévère". Ma collègue De 

Wit émet des réserves à propos 

de l'expression "plus sévère", car 

les peines courtes ne sont toujours 

pas exécutées et il y a la 

probation, mais nous ne visons 

pas toujours les peines les plus 

cruelles, mais la peine la plus 

légère à laquelle l'on ne peut 

échapper. En d'autres termes, la 

justice doit être toujours adaptée. 

C'est pourquoi, dans le droit pénal 

sexuel, nous avons tout à fait 

volontairement opté pour une 

approche où des peines sévères 

constituent un élément, mais où 

des alternatives coexistent avec 
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strenge straffen één element zijn, maar waarbij er ook alternatieven 

kunnen worden gebruikt. We zien immers dat als men een 

veroordeelde wil behandelen, men dat met de juiste middelen moet 

doen. Justitie is altijd op maat werken, vandaar dat we een aantal 

maatregelen voorstaan, zoals autonome probatie en een aantal 

andere waar u naar verwezen heeft.  

 

Straffe justitie betekent echter ook dat men zijn straf niet kan 

ontlopen, daarom kiezen we ervoor om korte straffen ook te laten 

uitvoeren. 

 

Ik begrijp uw teleurstelling dat het twee keer werd uitgesteld. Ik zal 

niet verwijzen naar het verleden, maar nogmaals, dat uitstel had twee 

keer te maken met corona. We moeten heel voorzichtig zijn met al 

wat op ons afkomt, maar we hopen dat we dat op 1 juni, als corona 

onder controle is, zullen uitvoeren. 

 

Er werd een vraag gesteld over capaciteit en het probleem van de 

overbevolking. Mevrouw De Wit, u zegt dat ik daarvoor te weinig 

aandacht heb. Ik wil u erop wijzen dat twee van mijn vijf prioriteiten 

voor 2022 rechtstreeks of onrechtstreeks gaan over de problematiek 

van de overbevolking. Als ik spreek over detentie- en transitiehuizen, 

dan gaat dat over bijkomende capaciteit. Als ik spreek over 

internering, dan spreek ik ook over de juiste opvang en over 

eventueel bijkomende capaciteit. 

 

We zitten niet stil en we proberen effectief meer plaatsen te vinden. 

Wat doen we? We zijn het Masterplan volop aan het actualiseren. Ik 

wil erop wijzen dat we volgend jaar en daarna, met de opening van 

Haren, Dendermonde en Ieper, 438 extra nettoplaatsen creëren. Dat 

zijn geen brutoplaatsen, maar wel netto. In Brussel komen inderdaad 

3 gevangenissen leeg te staan, maar de discussie daarover is niet 

afgelopen. 

 

Er is ook het plan dat we op korte termijn hebben uitgewerkt om 720 

plaatsen te creëren bij de detentiehuizen en 70 bij de transitiehuizen. 

Bij de transitiehuizen hebben we voldoende kandidaten, bij de 

detentehuizen is het inderdaad een uphill battle. U verwijst naar de 

problematiek in Verviers. Ik nodig iedereen uit – ook de Kamerleden 

van het Vlaams Belang, die heel sterk tegen straffeloosheid zijn – om 

in hun gemeenteraden moties in te dienen voor de oprichting van een 

detentiehuis. Ik stel echter vast dat het Vlaams Belang dé partij bij 

uitstek is die tegen elke komst van een detentiehuis in een stad of een 

gemeente is. Dat vind ik weinig consequent. Men kan niet zeggen 

tegen straffeloosheid te zijn, maar ook tegen nieuwe gevangenissen. 

Wat wilt u doen? Hoe zult u het probleem dan oplossen? 

 

We staan daar inderdaad voor een moeilijke uitdaging. We zitten nu 

aan twee. In Verviers is er ook wat discussie, in mijn eigen stad heb ik 

als eerste mijn verantwoordelijkheid genomen. Misschien is er ook in 

Koksijde wel wat plaats, mijnheer Loones, of bij u, mijnheer Metsu of 

mevrouw De Wit. 

 

Er is altijd wel iets tegen een detentiehuis. Het beeld dat wordt 

opgehangen van een detentiehuis strookt helemaal niet met de 

sereniteit en het debat dat we in dit Parlement hebben gevoerd. Dat is 

een moeilijke zaak, maar wij hebben 91,5 miljoen euro extra middelen 

gekregen om die detentiehuizen in te richten. Als men dat allemaal 

ces peines sévères. Toutefois, une 

justice sévère signifie également 

que l'on ne peut échapper à sa 

peine. Nous entendons donc 

également procéder à l'exécution 

des peines courtes. 

 

Nous avons dû le reporter deux 

fois à cause du coronavirus. Nous 

espérons désormais pouvoir le 

mettre en œuvre le 1er juin. 

 

Lorsque l'on me reproche de ne 

pas accorder une attention 

suffisante à la capacité et à la 

surpopulation, je tiens à souligner 

que deux de mes cinq priorités 

pour 2022 concernent la 

surpopulation. Les maisons de 

détention et de transition ainsi que 

l'internement permettront égale-

ment d'offrir une capacité 

supplémentaire. Nous travaillons 

actuellement à la mise à jour du 

masterplan. Avec l'ouverture des 

prisons de Haren, Termonde et 

Ypres, nous créons 438 places 

supplémentaires. Trois prisons 

bruxelloises seront vidées, mais 

les discussions à ce sujet sont 

toujours en cours. Nous voulons 

également créer 720 places dans 

les maisons de détention et 

70 dans les maisons de transition. 

Concernant les maisons de 

détention, la tâche n'est 

évidemment pas aisée. J'invite 

toutes les personnes qui sont 

véritablement opposées à 

l'impunité à déposer des motions 

dans les conseils communaux 

demandant l'ouverture de maisons 

de détention. L'attitude du Vlaams 

Belang à cet égard est 

particulièrement incohérente. 

L'image que nous avons d'une 

maison de détention ne permet 

pas de mener ce débat 

sereinement. Nous avons reçu 

91,5 millions d'euros de moyens 

supplémentaires pour l'aména-

gement de ces maisons de 

détention. Au total, il est question 

de 1 228 places supplémentaires. 

Le projet de la nouvelle prison 

d'Anvers a été signé et celles de 

Bourg-Léopold et Vresse 

représentent respectivement une 



 22/12/2021 CRIV 55 PLEN 152 

 

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

 

10 

optelt, komt men toch aan 1.228 extra nettoplaatsen. We zijn nu al 

bezig met de voorbereiding van de opvolging in de volgende 

legislatuur om ook daar nettocapaciteit te voorzien. Antwerpen is 

getekend en Leopoldsburg en Vresse staan voor netto 312 en 280 

extra plaatsen. 

 

De FPC's die er moeten komen, worden voorbereid en zullen zorgen 

voor 620 extra plaatsen. Met andere woorden, volgende legislatuur 

hebben wij 1.212 extra nettoplaatsen. Er wordt dus wel degelijk aan 

gewerkt.  

 

Men kan natuurlijk hier zeggen dat we gevangenissen moeten 

bijbouwen. We zijn momenteel, met alle mogelijke creativiteit, aan het 

zoeken naar nettoplaatsen. We laten geen enkele mogelijkheid 

liggen, wees gerust. Dat is een werk van dag en nacht, door het 

kabinet en de Regie der Gebouwen. Elke dag zoeken we naar 

bijkomende capaciteit.  

 

Uiteraard moeten ook op korte termijn de noden worden geledigd. Wij 

doen dat ook. We hebben in Antwerpen echt een probleem van 

overbevolking. Ik wil verwijzen naar wat een journalist schreef deze 

week. Hij vertelde in Het Laatste Nieuws over de 21 fenomenen van 

2021. Hij zei dat een van de schuldigen van de overbevolking "de bij 

criminelen populaire telefoonapp Sky ECC is." Hij gaat verder: "Sinds 

de gelijknamige operatie op 9 maart van dit jaar het drugsmilieu op 

zijn grondvesten deed daveren, zijn 548 verdachten gearresteerd." 

Alleen al in Antwerpen zitten momenteel 112 van die verdachten in de 

cel. Wij zijn dus eigenlijk het slachtoffer van ons eigen succes. Wij 

voeren de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit op een manier 

die nog niet is getoond in ons land en dat zorgt ervoor dat men meer 

mensen in de gevangenis heeft.  

 

Dat moet men dan oplossen. Daarom zijn wij op bezoek geweest in 

de gevangenis van Antwerpen, om een oplossing te vinden. Mevrouw 

De Wit, een van de dingen die wij uitvoeren is een betere spreiding 

van de gedetineerden. Wij hebben het plan om 280 extra bedden te 

voorzien, verspreid over verschillende gevangenissen. Dat 

spreidingsplan zijn we volop aan het uitvoeren. De bedoeling is om in 

Antwerpen de overbevolking op een redelijk niveau te krijgen. Wij zijn 

daarmee volop bezig.  

 

U verwees ook naar de plicht die wij hebben om langgestraften hun 

straf te laten uitzitten in hun land van herkomst. De voorbije jaren was 

er een opwaartse trend van de interstatelijke overbrenging. Door de 

coronacrisis is die opmars in 2020 gestopt. We zijn echter wel op de 

goede weg om in 2021 het niveau van 2019 te overstijgen. We gaan 

dus opnieuw inzetten op meer interstatelijke overbrenging.  

 

Wij zijn ook volop bezig met initiatieven om bilaterale akkoorden te 

sluiten met de landen van herkomst, zodat vreemdelingen zonder 

recht op verblijf hun straf daar kunnen uitzitten. Wij zijn volop bezig 

met landen als Algerije, Tunesië, Cuba, Maleisië en Egypte. 

Ondertussen hebben wij een bilateraal akkoord met Albanië, Brazilië 

en Marokko.  

 

Dat is wat we willen doen, mevrouw De Wit. De overbevolking heeft 

wel degelijk onze aandacht, zowel op middellange termijn als op lange 

en korte termijn. We zijn daarover in gesprek met de vakbonden in de 

capacité de 312 et 280 places 

supplémentaires. 

 

La création de centres de 

psychiatrie médico-légale fait 

l'objet de travaux préparatoires qui 

déboucheront sur 620 places 

supplémentaires. Sous la 

prochaine législature, nous 

disposerons donc de 1 212 places 

supplémentaires. Le cabinet et la 

Régie des Bâtiments sont 

constamment en quête de 

capacité supplémentaire. 

 

Nous nous attaquons également 

aux besoins à court terme. Depuis 

l'opération Sky ECC, qui s'est 

déroulée le 9 mars dernier, 548 

suspects ont été arrêtés. Rien qu'à 

Anvers, 112 d'entre eux se 

trouvent actuellement en 

détention. Nous sommes donc, en 

réalité, victimes de notre succès. 

Nous avons visité la prison 

d'Anvers afin de trouver une 

solution. Nous allons organiser 

une meilleure répartition des 

détenus et créer 280 lits 

supplémentaires dans les prisons. 

Ce plan de répartition est en cours 

d'exécution. 

 

Ces dernières années, on a 

observé une augmentation des 

transfèrements entre États. En 

raison de la crise du coronavirus, 

cette augmentation a cessé en 

2020 mais il semble qu'en 2021, 

nous dépasserons le niveau atteint 

en 2021. Nous préparons 

également des accords bilatéraux 

avec les pays d'origine, afin que 

les étrangers sans permis de 

séjour aillent y purger leur peine. 

 

Avec tous ces moyens 

supplémentaires, nous voulons 

induire un changement dans le 

département de la Justice. 

L'engagement de 1 400 person-

nes, parmi lesquelles de 

nombreux magistrats et du 

personnel juridique, en 2021 et 

2022 n'est pas une décision 

anodine. Une campagne de 

recrutement a été lancée sur les 

réseaux sociaux. Avec un 
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gevangenissen, om dat probleem onder controle te krijgen. Ik wil me 

ook niet verschuilen achter het feit dat dat historisch is gegroeid, het 

is onze opdracht om dat goed op te lossen.  

 

Mevrouw Dillen, bedankt voor uw uiteenzetting. U hebt in grote mate 

herhaald wat u ook in de commissie hebt gezegd. U zegt dat het zaak 

zal zijn om dit allemaal uit te voeren en vraagt of de middelen zullen 

volstaan. Ik heb altijd gezegd dat we met die extra middelen voor een 

verandering binnen Justitie willen zorgen. De aanwerving van 1.400 

mensen dit en volgend jaar is niet niks, daar zitten heel wat 

magistraten en rechtspersoneel bij. Ik weet dat u vindt dat de 

campagne niet alles zal oplossen, maar de eerste resultaten zijn toch 

bemoedigend. Op sociale media was er de campagne Da's Just, een 

campagne voor meer mensen bij Justitie. Voor betrekkelijk weinig 

geld, 200.000 euro, hebben we voor 76 vacante plaatsen meer dan 

471 kandidaten op twee weken tijd. Neem bijvoorbeeld de 

problematiek van de penitentiaire beambten in Antwerpen, mevrouw 

De Wit. Dat gaat niet alleen om meer plaats, maar ook om meer 

mensen; niet om meer handen aan het bed, maar meer handen in de 

cel. We hebben daar gezien dat met de campagne het aantal 

kandidaten de laatste weken fors is toegenomen. De examens 

worden georganiseerd na het reces. Met een campagne kan men wel 

degelijk een verschil maken. Vroeger deed men rondes, mevrouw 

Dillen. Voor IT bij Justitie kwam geen kandidaat opdagen. Vandaag 

zien we voor drie profielen – zorgpersoneel, penitentiair beambten en 

IT – dat we 471 kandidaten hebben. We maken het sociaal statuut 

aantrekkelijk. Zoals gezegd is het de bedoeling om in 2022 een 

wetsontwerp in te dienen bij het Parlement om dat te verzekeren.  

 

Mevrouw Dillen, u verwijst er terecht naar dat op het vlak van 

strafuitvoering de penale boetes echt een probleem zijn in ons land. 

Dat is absoluut juist. We zien dat we er bij de verkeersboetes in 

slagen om die zeer goed te innen, met een inschaling van 94 %. 

Mevrouw De Wit heeft daarnaar verwezen. Het platform dat we 

daarvoor hebben ontwikkeld, willen we graag inzetten voor de inning 

van penale boetes. Vandaag gebeurt de inning via een samenwerking 

tussen Justitie en Financiën. Het Rekenhof heeft daarover 

verschillende rapporten gepubliceerd. Mij lijkt dat niet de juiste manier 

van werken.  

 

Ik zeg niet dat men evenveel penale boetes zal innen als 

verkeersboetes, omdat het profiel van de veroordeelden vaak anders 

is. Bij verkeersboetes gaat het in een meerderheid van de gevallen 

over mensen die het vermogen hebben om ze te betalen. Bij penale 

boetes zijn er een aantal profielen van mensen die dat niet hebben. 

Desalniettemin moeten we zeker in staat zijn om de 

inningspercentages op te drijven.  

 

We zijn in gesprek met de minister van Financiën om dat structureel 

anders aan te pakken. Ik denk dat de boodschap duidelijk is 

aangekomen. Er zijn nu meer middelen en u mag er zeker van zijn dat 

we die in het komende jaar zullen inzetten. 

 

investissement de 200 000 euros, 

nous avons réussi à attirer plus de 

471 candidats en deux semaines 

pour un total de 76 places 

vacantes. Cette campagne nous 

permet aussi d'atteindre davan-

tage de candidats pour la fonction 

d'agent pénitentiaire. Les examens 

seront organisés après les 

vacances. En 2022, nous voulons 

également déposer un projet de loi 

visant à accroître l'attrait du statut 

social. 

 

En matière d'application des 

peines, les amendes pénales 

constituent en effet un problème 

important. Nous sommes à même 

de percevoir 94 % des amendes 

routières. Nous voudrions utiliser 

la plateforme que nous avons 

développée à cet effet pour la 

perception des amendes pénales. 

Même si nous n'atteignons pas le 

même pourcentage que pour les 

amendes routières, nous avons 

l'intention d'accroître le nombre de 

perceptions d'amendes pénales. 

Nous sommes en rapport avec le 

ministre des Finances pour 

modifier structurellement ce 

système. 

 

01.04  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, ik kende die 

antwoorden natuurlijk al. 

 

Ten eerste stel ik inderdaad vast dat u die middelen hebt. U hebt 

goed onderhandeld, beter dan sommige andere ministers. Ik ben het 

01.04  Sophie De Wit (N-VA): Le 

ministre a mieux négocié que 

certains de ses collègues et a 

obtenu des moyens supplé-

mentaires. 
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met u eens dat niet elke straf noodzakelijkerwijze de wreedste moet 

zijn. Het is natuurlijk gemakkelijk om alternatieven aan te wenden als 

een andere overheid het dan maar moet oplossen. Uw probleem is 

dan opgelost. U zet de celdeuren open, u hebt weinig plaats en 

schakelt dus over op alternatieven, waarna de regio het dan mag 

opvangen. Ik vind dat heel gemakkelijk.  

 

Ten tweede hebt u het over penale boetes. Er is echter meer, want 

volgens het Rekenhof ligt er qua vermogensstraffen 1 miljard euro 

voor het rapen. U zou justitie nog meer in balans kunnen brengen, 

maar dat doet u niet. Verkeersveiligheid is belangrijk, maar u zet heel 

hard in op Crossborder: gewone verkeersboetes voor gewone 

burgers, die hun straf niet gemakkelijk zullen ontlopen. Voortaan 

wordt 90 % van de boetes immers via Crossborder verwerkt. U schrijft 

daarvoor 100 miljoen euro in de begroting in. 

 

Ik vind het contrast dan wel heel groot. Een straf met uitstel is nu 

immers mogelijk ongeacht wat men op zijn kerfstok heeft. Vroeger 

waren er nog drempels. In verleden kwam men daarvoor niet in 

aanmerking als men tot bepaalde gevangenisstraffen veroordeeld 

was. Het kan voor sommigen belangrijk zijn, maar niet altijd. Men zal 

dat gebruiken, dat is een sluis. Het contrast is dus te groot, wat ik 

bijzonder jammer vindt. Alle straffen uitvoeren lukt niet.  

 

Er is nog werk aan de winkel inzake overbevolking. U hebt vandaag 

nog bijna geen detentiehuizen. Een detentiehuis is voor 20 tot 

50 personen, dus u bent nog wel even bezig.  

 

U spreekt over meer zorg voor de geïnterneerden. Dat zou er nog aan 

ontbreken! U hebt echter in een wet willen inschrijven dat ze opnieuw 

in de gevangenis mochten worden opgenomen. Het is dus allemaal 

een beetje dubbel. De extra plaatsen zullen er jammer genoeg pas 

tegen het einde van de legislatuur of zelfs in de volgende legislatuur 

zijn. U zult echt een tandje moeten bijsteken om het contrast niet te 

groot te maken. U wilt graag de minister zijn van meer straffen en alle 

straffen uitvoeren, welke ook, alternatieve of andere, maar tot nu toe 

bent u gewoon de minister van boetes, boetes, boetes. Dat kan een 

keuze zijn, maar ik weet niet of justitie zo humaner, sneller en straffer 

wordt. 

 

 

Il est facile d'utiliser des alterna-

tives lorsqu'une autre autorité est 

censée trouver une solution. Selon 

la Cour des comptes, le recou-

vrement des peines patrimoniales 

pourrait apporter un milliard 

d'euros, mais on en fait bien trop 

peu. Un budget de 100 millions 

d'euros a été inscrit pour le 

traitement des amendes routières 

par l'intermédiaire de la plate-

forme Crossborder. Le contraste 

est frappant. Une peine avec 

sursis sera toujours possible, 

quelle que soit la peine prononcée. 

Il n'y a guère de maisons de 

détention. Il reste encore énor-

mément de pain sur la planche 

pour réduire la surpopulation 

carcérale. 

 

Le ministre de la Justice est 

surtout le ministre des amendes. 

Je ne suis pas sûre que la justice 

deviendra vraiment plus humaine, 

plus rapide et plus sévère. 

 

Mevrouw de voorzitster, we hebben morgenochtend een nieuwe 

afspraak met de minister. Begint de plenaire vergadering nog altijd 

om 9 uur? Dat is belangrijk om te weten, want dan kunnen we het 

straks nog eens over de boetes en het verkeersveiligheidsparket 

hebben.  

 

 

01.05  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, u stelt dat u een 

aantal bewuste keuzes maakt in uw beleid. Ik heb uw beleidsnota heel 

nauwkeurig gelezen en kan alleen vaststellen dat daarin op 

verschillende plaatsen klemtonen worden gelegd. Die klemtonen 

betreffen allemaal belangrijke zaken die moeten worden gerealiseerd, 

maar vergen helaas ook allemaal heel veel middelen. Ik vrees dus dat 

u niet alles wat u aankondigt voor 2022 zult kunnen realiseren. U zult 

keuzes moeten maken. 

 

U verwijst naar de aanwerving van 1.400 extra mensen. Ik wens u 

daar heel veel succes mee, maar besef dat u het uitwerken van een 

beter sociaal statuut, bijvoorbeeld voor de magistraten, niet op de 

01.05  Marijke Dillen (VB): Je 

crains que le ministre ne puisse 

réaliser toutes les mesures 

annoncées. Il devra opérer des 

choix. Il s'engage à recruter 

1 400 personnes supplémentaires 

mais il ne peut dans ce cas 

reporter à plus tard l'amélioration 

du statut social, des magistrats par 

exemple. Les gardiens de prison 

sont en sous-effectif, ce qui 

accroît la charge de travail. Il faut 
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lange baan mag schuiven. Geef een krachtig antwoord op de hoge 

werklast en werk aan een nieuw statuut dat is aangepast aan de 

hedendaagse verwachtingen en betere financiële voorwaarden en 

werkomstandigheden biedt.  

 

Dat geldt ook voor het penitentiair personeel, waar ik al naar verwees. 

Vandaag is er nog altijd een heel groot tekort aan cipiers. Zij moeten 

verplicht overwerken, kunnen hun vakantie niet opnemen en moeten 

in bijzonder stresserende toestanden werken in sterk verouderde 

gevangenissen. Alstublieft, mijnheer de minister, doe daar iets aan.  

 

Veroordeelden mogen hun straf niet kunnen ontlopen. Ook korte 

straffen moeten worden uitgevoerd. Dat werd allemaal heel mooi 

aangekondigd, zowel door de eerste minister tijdens de 

regeerverklaring als door u. Wij steunen u daarin, maar door opnieuw, 

voor de zoveelste keer, uitstel te geven, zendt u een totaal verkeerd 

signaal.  

 

U vraagt me om over de detentiehuizen een voorstel te doen in de 

gemeente waar ik woon. In mijn gemeente zwaait uw partij al jaar en 

dag de plak, nu samen met de N-VA.  

 

Ik denk echt niet dat uw partij geneigd zal zijn om dat detentiehuis in 

te richten. Tijdens de volgende gemeenteraad zal ik een vraag om 

uitleg stellen en ik zal u in ieder geval op de hoogte houden van het 

antwoord.  

 

Tot slot, mijnheer de minister, wil ik het hebben over de over-

bevolking. Er zijn heel dringend meer plaatsen nodig. Collega De Wit 

heeft een schets gemaakt. Tegen het einde van 2022 komen er 

inderdaad hopelijk twee gevangenissen bij, maar er zullen er ook drie 

gesloten worden, zoals ik al zei. Het gros van wat u aankondigt, is 

echter pas voor het einde van de legislatuur.  

 

In Antwerpen is er werkelijk een heel groot probleem. U verwijst naar 

een journalist die stelt dat de overbevolking van de gevangenissen in 

Antwerpen het gevolg is van de operatie Sky ECC. Ik heb dat artikel 

ook gelezen. Dat is een schitterend resultaat dat geboekt is door de 

federale gerechtelijke politie en ik wens hen daar uitdrukkelijk mee te 

feliciteren.  

 

Mijnheer de minister, de gevangenis van Antwerpen zit echter niet vol 

als gevolg van operatie Sky ECC. Ik heb het u al gezegd, dit is een 

probleem dat al decennialang aansleept. De gedetineerden moeten in 

werkelijk mensonwaardige omstandigheden leven. Er is een capaciteit 

van 430 plaatsen en op bepaalde momenten zitten er meer dan 

dubbel zoveel mensen. Deze mensen moeten dan op de grond 

slapen, zonder deftig sanitair, wat een beschaafd land onwaardig is.  

 

In 1991, de eerste keer dat ik hier in de Kamer verkozen was, zijn we 

met de commissie voor Justitie het probleem van de overbevolking 

van de gevangenissen in Antwerpen ter plaatse gaan bekijken. Toen 

al was er sprake van de overbevolking. Dat is dertig jaar geleden. Alle 

opeenvolgende ministers van Justitie hebben dit probleem in 

Antwerpen en in andere gevangenissen genegeerd. Ze hebben niet 

gewerkt aan structurele oplossingen. Dat verwijt ik u niet, ik vermeld 

dit enkel voor de volledigheid en voor de correctheid van het verslag. 

Ik hoop dat u er wel prioritair werk van zult maken.  

remédier à ce problème. 

 

Les personnes condamnées ne 

peuvent pas échapper à leur 

peine. Les peines courtes doivent 

également être exécutées. En 

reportant à nouveau cet engage-

ment, le ministre adresse un très 

mauvais signal. 

 

Dans ma commune, l'Open Vld est 

au pouvoir depuis de nombreuses 

années déjà. Je ne pense pas que 

le parti local soit enclin à 

aménager une maison de 

détention, mais je ne manquerai 

pas de lui poser la question lors du 

prochain conseil communal. 

 

Des places supplémentaires 

doivent être créées pour les 

détenus. Il faut espérer que deux 

nouvelles prisons seront 

disponibles d'ici à la fin de 2022, 

mais trois prisons seront aussi 

fermées. La prison d'Anvers est 

loin d'être pleine en raison de 

l'opération Sky ECC, affirme le 

ministre. Le problème perdure 

depuis des décennies. Aucun 

ministre n'a cherché à y remédier. 

J'espère que le ministre actuel s'y 

attellera de façon prioritaire. 
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01.06 Minister Vincent Van Quickenborne: Wat het feit betreft dat we 

de zaken zouden afwimpelen op de Gemeenschappen, dat is 

fundamenteel onjuist, zeker als we straks de korte straffen zullen 

uitvoeren. Mevrouw De Wit, op dit moment worden alle korte straffen 

systematisch omgezet naar een enkelband. Dat weet u.  

 

Als we straks de korte straffen zullen uitvoeren, zal het de 

strafuitvoeringsrechter zijn die beslist. Dat zal betekenen dat er meer 

mensen in de gevangenis zullen terechtkomen en er minder mensen 

met een enkelband zullen zijn. Op die manier ontlasten we de 

Gemeenschappen voor een deel.  

 

Het punt is natuurlijk dat ik geen beleid voer met het idee de lasten bij 

die Gemeenschap te kunnen leggen, zodat wij er minder last van 

hebben. Men moet beleid voeren op basis van een visie. Mijn visie, 

met name 'sneller, menselijker, straffer', heb ik uiteengezet. Het 

probleem van de geïnterneerden in de gevangenis is natuurlijk 

bekend. We zullen nieuwe FPC's bouwen. Laten we echter eerlijk zijn, 

vandaag stellen we vast dat er ook een probleem is van doorstroming 

naar het reguliere circuit. Dat is voor een groot stuk wel de 

verantwoordelijkheid van de Gemeenschappen. 

 

Ik meen dat we allemaal samen verantwoordelijk zijn. Ik kan het niet 

allemaal zelf oplossen, maar binnen mijn bevoegdheid zal ik er alles 

aan doen om vooruitgang te boeken. Dit is iets wat wij samen moeten 

doen. 

 

01.06  Vincent Van Quickenborne, 

ministre: Il est faux que nous 

rejetions le problème sur les 

Communautés. Lorsque nous 

appliquerons les courtes peines, la 

population carcérale augmentera 

et moins de personnes 

bénéficieront du bracelet élec-

tronique, ce qui délestera les 

Communautés dans une certaine 

mesure. La politique que je mène 

ne vise pas à faire peser la charge 

sur les Communautés, je mène 

une politique qui est fondée sur 

une vision. Nous sommes tous 

conjointement responsables. Nous 

devons construire de nouveaux 

CPL pour les internés, mais les 

Communautés doivent s'appliquer 

au passage vers le circuit régulier.  

 

01.07  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, dit is een heel 

interessant debat en ik wil het graag verder voeren, maar ik zal dat nu 

niet doen. 

 

Mevrouw de voorzitster, dat is net mijn punt. Het is 4.52 uur en er 

moeten nog altijd mensen aan bod komen. Sommigen onder ons 

zitten hier al sinds 9 uur vanmorgen. Ik doe een oproep aan u en aan 

de collega's om de debatten in de toekomst anders te organiseren. 

 

Houd op de ene dag de algemene bespreking en op een andere dag 

de thematische bespreking, zodat elk parlementslid zijn ding kan doen 

en zich niet, zoals sommigen, moet uitschrijven omdat het veel te laat 

wordt. Nu moeten wij heel interessante en belangrijke debatten 

houden om 4 uur of 5 uur 's ochtends, wetend dat we om 9 uur alweer 

een afspraak hebben voor een volgend debat. 

 

Mevrouw de voorzitster, ik hoop echt dat u dit aanpakt. Ik zetel hier nu 

al even en dat gebeurt elke keer opnieuw. Ik meen dat we echt 

moeten nadenken over een andere manier van werken, niet door het 

debat te beknotten door te zeggen dat het in een beperkt aantal 

minuten moet, want dat lukt toch niet. Ik vind dat we een goed debat 

moeten kunnen houden, maar het is heel jammer dat we zulke 

belangrijke zaken op dit uur moeten bespreken. Ik betreur dat ten 

zeerste. Ik hoop dat we het in de toekomst anders zullen aanpakken. 

 

01.07  Sophie De Wit (N-VA): Ce 

débat est très intéressant et 

j'aimerais bien le poursuivre, mais 

il est 4 h 52 et nous sommes ici 

depuis hier matin à 9 h. J'appelle 

la présidente et les membres de la 

Chambre à organiser les débats 

différemment à l'avenir. Non pas 

en tronquant les débats, car cela 

ne marche pas en tout état de 

cause. 

 

De voorzitster: Voer het debat in de commissie, alstublieft. Dit is toch 

ongelooflijk. Waarom moeten alle debatten twee keer worden 

gevoerd, één keer in de commissie en een tweede keer in de plenaire 

vergadering? Dat heeft absoluut geen zin. 

 

 La présidente: Menez le débat en 

commission s'il vous plaît. 

Pourquoi tous les débats doivent-

ils être menés à deux reprises, 

d'abord en en commission et 
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U hebt vertegenwoordigers in de Conferentie van voorzitters. We 

zullen er daar nog over spreken. 

 

ensuite en séance plénière? 

 

01.08  Marijke Dillen (VB): Mevrouw de voorzitster, ik wil zeker het 

debat niet rekken, maar ik heb al heel mijn carrière horen zeggen dat 

de bespreking van de begroting en de beleidsnota's de hoogmis is 

van de politiek, ieder jaar. Het is toch evident dat er in de commissie 

gedetailleerd werk moet worden gedaan, maar dat dit ook hier 

besproken moet worden; niet enkel de cijfertjes in het algemeen, 

maar ook de inhoud per departement. Ik had van mijn fractieleider 

begrepen dat er in de Conferentie van voorzitters duidelijke afspraken 

waren gemaakt, waardoor het debat veel vlotter was verlopen als de 

regels gerespecteerd waren. 

 

Ik ben hier sinds vanochtend. Tegen de middagpauze hadden er drie 

sprekers gesproken, terwijl normaal gezien bijna alle fractieleiders 

aan bod hadden kunnen komen als u misschien iets kordater had 

ingegrepen en niet had toegestaan dat iedereen hier eindeloos het 

debat bleef onderbreken. 

 

Collega De Wit heeft dus eigenlijk wel gelijk. 

 

01.08  Marijke Dillen (VB): Il est 

quand même évident que le 

budget – la grand-messe politique 

de l'année – doit être discuté en 

commission, mais qu'il doit 

également être abordé ici, par 

département. Si on avait respecté 

ce qui avait été convenu en 

Conférence des présidents et si la 

présidente était intervenue plus 

fermement, le débat se serait 

déroulé beaucoup plus 

efficacement. 

 

La présidente: Madame Dillen, je vais le dire en français pour utiliser 

les mots corrects. C'est quand même l'hôpital qui se moque de la 

charité! Depuis le début, vous ne respectez rien dans le timing. 

Absolument rien! Vous-même avez dépassé tout à l'heure de plus 

d'une minute votre timing des dix minutes. Tout le monde me faisait 

signe dans la salle. J'ai respecté votre temps de parole, et maintenant 

vous me le reprochez. C'est quand même grave, une attitude pareille. 

(Applaudissements) 

 

Mais je sais ce qu'il faut faire la prochaine fois. J'avertirai une minute 

avant et je couperai votre micro. Si c'est ainsi que vous souhaitez que 

nous fonctionnions, je ne trouve pas cela très élégant, mais quand je 

vous donne le temps de parole nécessaire, je vous laisse aller et vous 

me le reprochez. Que faut-il faire finalement? Vous n'êtes jamais 

contente. Votre but est juste de critiquer pour critiquer et cela ne va 

pas. Il est à présent 05 h 00. Nous sommes tous réunis depuis 

09 h 00 ce matin. Il est grand temps de prendre ses responsabilités et 

de mener ce débat à terme; d'ailleurs, je passe au débat suivant. Ce 

débat ne sert à rien. 

De voorzitster: Mevrouw Dillen, 

sinds het begin van de debatten 

houdt u op geen enkele manier 

rekening met de toegemeten 

spreektijd. Ik heb uw spreektijd in 

acht genomen en nu verwijt u me 

dat! Ik weet wat mij te doen staat. 

Ik zal uw microfoon uitschakelen, 

ook al vind ik dat geen erg 

elegante oplossing.  

 

Het is vijf uur 's ochtends en het is 

hoog tijd om dit debat af te ronden. 

Ik ga trouwens over tot het 

volgende debat; het heeft geen zin 

om nog bij deze discussie te 

blijven stilstaan. (Applaus) 

 

 

 

01.09  Marijke Dillen (VB): (…)  

 

 

La présidente: Non, madame Dillen, vous n'avez pas la parole.  

 

Nous passons aux compétences de Mme Verlinden qui est présente 

dans la salle pour débattre. M. Loones est aussi présent. 

 

La parole est à M. Metsu. 

 

De voorzitster: Wij gaan over tot 

de bevoegdheden van de minister 

van Binnenlandse Zaken, 

mevrouw Verlinden. 

 

01.10  Koen Metsu (N-VA): Mevrouw de minister, laat ik meteen met 

de deur in huis vallen met een zeer actueel punt: de waardering van 

onze politiemannen en -vrouwen. Wij vernamen eerder vandaag dat 

onze militairen maandelijks tussen 300 en 500 euro extra zullen 

verdienen, iets wat zij uiteraard ook waard zijn. Dat zijn 

nettobedragen. Onze 50.000 agenten en agentes vragen zich terecht 

af waar hun voogdijminister, de minister van Binnenlandse Zaken, 

01.10  Koen Metsu (N-VA): Alors 

que les militaires obtiennent à 

juste titre une augmentation de 

salaire de 300 à 500 euros par 

mois, les policiers se demandent 

où était leur ministre de tutelle lors 

des discussions budgétaires. Pour 
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was tijdens de budgetbespreking. Want u bent daar door uw collega's 

onheus behandeld, mevrouw de minister. De 50.000 gezinnen van 

hardwerkende politiemensen zijn geringeloord, ik heb daar geen 

ander woord voor. Voor hen is er nu na vandaag, naar ik begreep, 

ruwweg 970 euro bruto per jaar uitgetrokken, op voorwaarde dat het 

sociaal akkoord later deze week of in de komende weken 

ondertekend wordt. Mijn vermoeden is dat ze dat akkoord wel zullen 

aanvaarden omdat het uw laatste bod is en hun het mes op de keel 

staat. Als ik even mag vergelijken: voor een politiegezin komt er een 

extra Big Macmenu per maand bij, terwijl dat voor die militair met zijn 

gezin een volle winkelkar per week is. En nogmaals, we misgunnen 

het die militair niet, maar het verschil is wel ontzettend 

disproportioneel. 

 

Het is nu net geen 5 uur, we zijn 20 uur aan het debatteren. U bent als 

minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid tijdens het debat over 

de begroting de allerlaatste themaminister in de rij. Dat is exact 

dezelfde plaats waar u stond toen het budget werd uitgedeeld, 

mevrouw de minister. Nu probeert u met kunst- en vliegwerk en veel 

overleg de troepen te verleiden met een Big Mac. Maar erger nog is 

dat u geen budgetverhoging verkregen hebt, maar dat het hier om 

een verschuiving gaat. Naar verluidt legt u vandaag 120 miljoen euro 

op tafel voor de vakbonden. Mijn vraag is simpel: welke recurrente 

uitgaven zult u niet doen? 

 

Het tweede thema gaat over de non-activiteit voorafgaand aan de 

pensionering bij diezelfde politie, ook een dossier dat maar blijft 

aanslepen. Vorig jaar waren wij nog verbaasd over de wijze waarop u 

als minister met de NAVAP-regeling omging. Ik wil opmerken dat ons 

wetsvoorstel afgeschoten werd. Wij stelden een overgangsregeling 

voor, een tijdelijke voortzetting voor het nieuwe jaar, in tijden waarin er 

geen structurele oplossing is. Nu merken wij dat die show blijft duren. 

De huidige begroting doet exact hetzelfde als vorig jaar. Er is te 

weinig budget, zowel voor de federale als voor de lokale politie, terwijl 

we nog steeds in een overgangsregeling zitten zonder dat u als 

minister een structurele regeling voorgesteld hebt. Voor de federale 

politie wordt er veel te weinig budget voor de NAVAP-regeling 

voorzien, weliswaar met de mondelinge belofte dat dit nog wel zal 

worden aangevuld met budget van de interdepartementale provisie, 

de IDP. Wij hopen samen met de federale politie dat de politie die 

centen effectief zal ontvangen. Voor de lokale politie wordt de 

NAVAP-subsidie wel voorzien, maar bedraagt ze nog steeds minder 

dan de tijdelijke overgangsmaatregel. 

 

Het Rekenhof, dat dit eveneens aanklaagt, heeft daarover de 

volgende adviezen uitgebracht. Het Hof stelt dat de regering de 

NAVAP-kosten voor de lokale politie die in principe eenmalig zijn, als 

nieuwe uitgaven aanmerkt. Ons lijkt dat een zeer voorbarige 

conclusie, want dat impliceert dat er volgend jaar helemaal geen 

budget meer voor voorzien moet worden, terwijl er nog helemaal geen 

zicht is op een structurele oplossing voor de algehele financiering van 

de politie. Dat is onbegrijpelijk. Ten tweede, de kredieten voor NAVAP 

die de regering voor de federale politie voorziet, beantwoorden 

helemaal niet aan de raming van de kosten. Wij vragen ons daarbij af 

wie het deficit zal betalen. Een nieuwe belofte om geld uit de IDP te 

halen brengt nog niet de begrotingstechnische verplichting mee om 

dat geld effectief toe te wijzen aan de federale politie. 

 

eux, un montant d'environ 

970 euros brut par an a été 

réservé, à condition qu'ils 

acceptent l'accord social. Ils le 

feront probablement, c'est la 

dernière offre du ministre. Les 

militaires reçoivent un caddie bien 

rempli par semaine, les policiers 

un menu Big Mac par mois. En 

outre, il ne s'agit pas d'une 

augmentation du budget mais d'un 

glissement budgétaire. D'où 

viendra l'argent exactement? 

 

Le dossier de la non-activité 

préalable à la pension (NAPAP) 

s'éternise. Notre proposition de loi, 

qui prévoyait une poursuite 

temporaire au cours de la nouvelle 

année en attendant une solution 

définitive, a été rejetée. Dans le 

budget actuel, un budget 

insuffisant a de nouveau été prévu 

pour le régime NAPAP. Aucune 

solution structurelle n'est 

proposée. Il y a uniquement la 

promesse verbale qu'un 

complément sera alloué à la police 

fédérale par prélèvement sur la 

provision interdépartementale. 

Pour la police locale, la subvention 

NAPAP prévue est inférieure à la 

mesure transitoire temporaire. La 

Cour des comptes le dénonce 

également. En outre, le 

gouvernement considère les coûts 

uniques de la NAPAP pour la 

police locale comme de nouvelles 

dépenses. Cette conclusion est 

prématurée aussi longtemps qu'il 

n'y a pas de perspective de 

solution structurelle pour le 

financement global de la police. 

Les crédits que le gouvernement a 

dégagés pour la NAPAP ne 

correspondent pas aux estima-

tions. Qui fera l'appoint pour la 

différence? 

 

Le 1er janvier 2022, un nouveau 

Plan national de sécurité doit 

entrer en vigueur. Élaborer des 

plans est une chose aisée, les 

mettre en œuvre l'est beaucoup 

moins car cela nécessite des 

moyens financiers. Aucun budget 

n'est lié aux différents projets de la 

ministre. Aucun moyen concret 
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Ik kan enkel concluderen dat het hele NAVAP-gebeuren een 

begrotingsboeltje is geworden zonder de beloofde structurele 

oplossing. Wij menen dat onze politiediensten op dat vlak veel beter 

verdienen. 

 

Ten derde, op 1 januari 2022 moet een nieuw Nationaal Veiligheids-

plan onder uw regie in werking treden. 

 

We weten allemaal dat plannen maken één zaak is, wat op zich niet 

heel moeilijk is, maar dat ze uitvoeren des te belangrijker is. Ze 

mogen geen wenslijstjes blijven, zoals wij er wel al meer hebben 

gehoord. Uiteraard zijn daarvoor ook de nodige budgetten nodig, 

zowel voor mensen als voor middelen. Nu komt het: aan geen van uw 

plannen zijn budgetten gekoppeld. Nochtans blijft u roepen. Ik heb 

daarjuist bij minister Van Quickenborne gehoord dat het over 

1.400 extra aanwervingen gaat. U doet beter. U wilt netto 

1.600 agenten extra aanwerven. Dat is maar een voorbeeld. 

 

Dus noch voor de Nationale Veiligheidsstrategie, waarvoor ik mij 

echter tot de eerste minister moet wenden, noch voor de Kadernota 

Integrale Veiligheid, waarvoor ik mij tot minister Van Quickenborne 

moest richten, noch voor uw Nationaal Veiligheidsplan zijn concrete 

middelen ingeschreven. 

 

Ik heb, tot slot, nog een lang lijstje. Ik lees niets over bijvoorbeeld de 

politieorganisatie van de toekomst, de Kruispuntbank Veiligheid die 

voor de cruciale informatiedoorstroming moet zorgen, de nieuwe 

financieringswet, innovatie en nieuwe technologieën en dergelijke 

meer. Ik zal hier niet opnieuw het debat voeren. Ik heb tijdens de 

commissie al aangegeven dat u heel veel studeert. U wilt ongelooflijk 

veel werkgroepen oprichten. Er zitten echter heel weinig concrete 

zaken in het beleid. 

 

U bent door uw partij aangeduid als minister. Natuurlijk ben ik of zijn 

wij bereid ook uw visie te horen. Spreek met experts, maar ga toch 

niet opnieuw jarenlang studeren. Straks zijn er immers nieuwe 

verkiezingen. 

 

Covid maskeert heel veel, maar de afgelopen jaren hebben we 

kostbare tijd verloren, zowel op het vlak van justitie als op het vlak van 

de binnenlandse veiligheid. 

 

We hadden de weg naar een echte veiligheidscultuur moeten 

voortzetten die we in 2014 nog samen mochten inzetten. In de 

regeringsverklaring van oktober 2021 stond heel stellig dat veiligheid 

een absolute prioriteit blijft. Dat bekt ontzettend goed, maar hoever 

kan men springen zonder een budget? Mijn fractie stelt helaas vast 

dat onze nationale veiligheid niet langer tot de prioriteiten van deze 

regering behoort, mevrouw de minister. 

 

n'est prévu pour la Stratégie 

nationale de sécurité du premier 

ministre, ni pour la note-cadre 

Sécurité intégrale du ministre de la 

Justice ni pour le Plan national de 

sécurité de la ministre Verlinden. 

La ministre commande de 

nombreuses études et crée de 

nombreux groupes de travail. 

Nous lui demandons d'écouter les 

experts et d'agir. Il y aura bientôt 

d'autres élections. Nous avons 

perdu beaucoup de temps ces 

dernières années. Nous aurions 

dû poursuivre sur la voie d'une 

véritable culture de la sécurité, sur 

laquelle nous nous étions engagés 

en 2014. À défaut de budget, la 

sécurité ne pourra jamais devenir 

une priorité. 

 

01.11  Ortwin Depoortere (VB): Mevrouw de minister, ik zal mijn 

betoog kort houden op dit vergevorderde uur en wil de commissie-

besprekingen hier niet herhalen. Laat ik alvast beginnen zoals collega 

Metsu en u bijna feliciteren met een bijna-akkoord. We lazen vandaag 

dat er bijna een akkoord is met de politievakbonden om de lonen te 

verhogen. De budgetten worden opgetrokken van 100 miljoen naar 

120 miljoen, wat ongeveer 70 euro netto meer betekent voor elke 

politieagent. Er is wel nog een aantal pijnpunten waarvan ik hoop, 

01.11  Ortwin Depoortere (VB): 

Un accord avec les syndicats 

policiers sur l'augmentation des 

salaires serait en vue. L'enveloppe 

de 100 millions d'euros a été 

portée à 120 millions. J'espère que 

la ministre parviendra dans les 

heures qui viennent à résoudre les 
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mevrouw de minister, dat u ze in de volgende 48 uur nog kunt 

oplossen. 

 

Zo wachten de politievakbonden nog steeds op een bindende 

sluitende verklaring van u dat de NAVAP-regeling zal standhouden. Er 

is nog altijd geen duidelijkheid over de telewerkvergoeding en er is 

nog geen zicht op een tweede onderhandelingsfase in 2024. 

 

Mevrouw de minister, u had de lijdensweg kunnen vermijden. U had 

van bij het begin, begin dit jaar, klare wijn kunnen schenken. U hebt 

daarentegen iets beloofd wat u niet kon waarmaken. U hebt 50 euro 

per politieman vooropgesteld. U hebt dat nadien helemaal van tafel 

geveegd, om nu, schoorvoetend, nadat de politievakbonden zich 

uiteraard geroepen voelden actie te voeren, terug naar de 

onderhandelingstafel te trekken met een aantal budgetten. 

 

De heer Metsu stelt net als ik de zeer terechte vraag waar die 

budgetten vandaan komen. Ik heb ze niet gezien. Show us the 

money, mevrouw de minister. Gaat het om een verschuiving van 

middelen? Zo ja, ten koste van welke departementen? 

 

Mevrouw de minister, ik wil toch een aantal essentiële punten 

aanhalen. Is het allemaal slecht in uw beleidsplan? Absoluut niet. Ik 

ben alvast voorstander van hetgeen u in verband met de rekrutering 

van het personeel hebt afgeklopt. U mikt op 1.600 nieuwe kandidaten. 

Alleen moeten wij wel de vraag durven te stellen of dat werkelijk leidt 

tot nieuwe aanwervingen. 

 

Men moet ook rekening houden met de personeelsuitstroom in het 

politiekorps en andere diensten, zoals de civiele veiligheid, waar het 

personeel mort omdat het er zo vele taken bij moet nemen. 

 

Er bereiken mij ook signalen van de mensen op het terrein die 

twijfelen of men de lat niet te laag zal leggen als men gemakkelijk 

1.600 nieuwe rekruteringen bewerkstelligt. Zij dringen erop aan om 

ook oog te hebben voor de kwaliteit van ons politiekader. 

 

Mevrouw de minister, u erkent de maatschappelijke tendens van 

toenemende argwaan tegenover het openbare gezag. Het is 

inderdaad cruciaal dat de overheid zich daarvan bewust is en daarop 

ook gepast reageert. In dat verband past een maatschappelijk debat 

over de vraag wat de oorzaak is van de argwaan ten opzichte van het 

openbaar gezag. Is dat niet omdat er verkeerde prioriteiten worden 

gelegd? Is dat niet omdat er een verkeerde focus wordt gelegd? 

 

Het is ook behoorlijk teleurstellend dat we moeten wachten tot 

volgend jaar om de nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid 

gefinaliseerd te zien. Er zitten goede elementen in, zoals de strijd 

tegen het intrafamiliaal geweld. Alleen beperkt het zich tot het geven 

van een financiële impuls over een periode van twee jaar aan 

15 projecten, die nog geselecteerd moeten worden. Mevrouw de 

minister, ik vind die werkwijze geen toonbeeld van duidelijk beleid, 

maar van een beleid van trial-and-error. 

 

U hebt helaas moeten merken de voorbije weken hoe wankel het 

soms kan zijn. U had een Nationaal Veiligheidsplan in voorbereiding 

en plots werd u kop van jut, omdat u de fiscale fraude niet meer als 

prioriteit nummer 1 had aangeduid. Het leidde tot een bijwijlen 

questions restantes, telles que 

l'engagement contraignant de 

maintenir le régime NAPAP, 

l'attribution d'une indemnité de 

télétravail et la perspective d'une 

deuxième phase de négociations 

en 2024.  

 

D'où proviennent les budgets? 

S'agit-il d'un déplacement de 

moyens? Au détriment de quels 

départements? 

 

La ministre mise sur 

1 600 nouvelles recrues pour la 

police. C'est un point positif, mais 

se concrétisera-t-il réellement? Il y 

aura également de nombreux 

départs. La sécurité civile réclame, 

elle aussi, des renforts, étant 

donné les nombreuses tâches 

supplémentaires qu'on lui confie. 

La barre ne sera-t-elle pas placée 

trop bas en termes de 

recrutement? Il faut maintenir la 

qualité du cadre policier.  

 

Il est essentiel que les autorités 

soient conscientes de certaines 

tendances qui se dessinent dans 

la société, par exemple de la 

méfiance croissante à l'égard de 

l'autorité publique.  

 

Il est décevant d'apprendre que la 

nouvelle note-cadre sur la sécurité 

intégrale ne sera disponible que 

l'année prochaine. L'approche des 

violences intrafamiliales se limite 

au financement de plusieurs 

projets.  

 

J'espère que la fraude fiscale sera 

de nouveau considérée comme 

une priorité dans le plan national 

de sécurité. 

 

La ministre a annoncé qu'elle se 

constituera partie civile en cas de 

violence physique grave à 

l'encontre de professionnels de la 

sécurité. Pourquoi les zones de 

police ne sont-elles pas obligées 

de le faire? On pourrait en fait 

imposer la souscription d'une 

assurance protection juridique au 

niveau fédéral comme au niveau 

régional, pour que l'employeur 
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semantische discussie tussen u en de regeringspartijen. Ik hoop dat u 

de fiscale fraude weer als prioriteit op tafel legt en dat u die strijd in 

ere herstelt, want ook het Vlaams Belang wil een strenge aanpak van 

de fiscale fraude. 

 

Een stokpaardje van mij, mevrouw de minister, is de aanpak van 

geweld tegen veiligheidsprofessionals. U engageert zich ertoe om 

zich, wanneer aangewezen, burgerlijke partij te stellen wanneer er 

sprake is van ernstig fysiek geweld. Het is alleen jammer dat lokale 

politiezones daarin niet ook aangemoedigd worden. Waarom worden 

die politiezones niet verplicht om dat te doen? Een lokale politieagent 

moet eigenlijk maar hopen dat de zonechef dat doet en dat hij 

geholpen wordt wanneer hij het slachtoffer wordt van fysiek geweld. 

Eigenlijk zou men zowel op federaal als op lokaal niveau standaard 

een rechtsbijstandsverzekering kunnen opleggen, zodat, ongeacht het 

korps waartoe de agent behoort, zijn werkgever juridische stappen 

zet. De bijstand aan de agenten zelf blijkt in de praktijk momenteel 

immers niet altijd even vlot te verlopen. 

 

Daarmee samenhangend, mevrouw de minister, is er de kwestie van 

de bodycams als hulpmiddel. Er wordt al zeer lang getreuzeld met de 

invoering ervan en ik vraag me af waarom, want de ervaringen bij 

proefprojecten leren immers dat het een nuttig instrument kan zijn. In 

het licht van dat getalm zal onze fractie het wetsvoorstel dat we ter 

zake in het Parlement hebben ingediend, tijdens een van de volgende 

commissievergaderingen ter stemming voorleggen. 

 

Er wordt terecht verwezen naar de nood aan integratie van die nieuwe 

technologie in overleg met het Controleorgaan op de politionele 

informatie. De aandacht voor de bescherming van de privacy wordt 

terecht beklemtoond, maar het is toch wel schrijnend om vast te 

stellen dat die privacy heel wat minder belangrijk blijkt wanneer het 

gaat om de registratie van het CST-ticket en de mogelijke 

identiteitsfraude bij identiteitscontroles in de horeca of op andere 

plaatsen. 

 

Het is spijtig dat de minister van Justitie er niet meer is, want er wordt 

aangestipt dat er met de minister van Justitie zal worden afgestemd 

over de prioritaire opvolging van dergelijke dossiers. Dat is helaas 

evenmin een concreet engagement. Er is vandaag een omzendbrief 

van het College van procureurs-generaal, waarin enkel een 

verplichting tot vervolging geldt wanneer de arbeidsongeschiktheid 

langer is dan vier maanden. 

 

Als de regering elke automobilist die één kilometer te snel rijdt wil 

vervolgen en daarvoor een apart verkeersparket kan inrichten, als de 

regering van verkeersveiligheid een prioriteit maakt, waarom kan ze 

dan niet minstens een prioriteit maken van de veiligheid van de eigen 

politieambtenaren en de hulpdiensten, en van de criminaliteits-

fenomenen waarvan de burgers echt wakker liggen? 

 

Het geweld richt zich trouwens niet enkel op politiemensen, maar 

breidt zich uit naar alle geüniformeerde ambtenaren. De geldende 

straffen zijn te licht. Wij hebben eveneens een wetsvoorstel ingediend 

tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de afschaffing van 

taakstraffen bij veroordelingen voor geweld tegen hulp- en 

ordediensten. 

 

entreprenne systématiquement 

des démarches juridiques. 

 

L'introduction de la bodycam tarde 

depuis très longtemps. Il ressort 

de projets pilotes que celle-ci peut 

constituer un instrument utile. 

Notre groupe déposera une 

proposition de loi à ce sujet. Il est 

déplorable que le respect de la vie 

privée serve d'argument en 

l'espèce, mais pas lorsqu'il s'agit 

de l'enregistrement du CST et des 

contrôles d'identité. 

 

Aujourd'hui, l'obligation d'engager 

des poursuites à l'encontre de 

l'auteur des faits d'agression n'est 

prévue que si l'incapacité de travail 

de sa victime dépasse quatre 

mois. Comment le gouvernement 

peut-il poursuivre chaque auto-

mobiliste qui roule un kilomètre 

par heure trop vite et ne pas 

considérer comme une priorité de 

garantir la sécurité de ses propres 

agents de police et celle des 

agents des services d'urgence et 

de réprimer des phénomènes 

criminels qui inquiètent vraiment 

les citoyens? À l'heure actuelle, les 

sanctions sont trop légères. Nous 

avons déposé une proposition de 

loi visant à supprimer la possibilité 

d'infliger des peines de travail en 

cas de condamnation pour 

violence contre des services de 

secours et de maintien de l'ordre. 

 

Il est frappant de constater que le 

plan d'action reste extrêmement 

vague lorsqu'il s'agit de lutter 

contre des phénomènes tels que 

la violence urbaine. La ministre ne 

fait pas grand-chose pour y 

remédier, à part organiser un 

colloque. 

 

Ce plan d'action est trop peu 

contraignant. L'on étudie beau-

coup, mais des projets concrets 

font défaut. J'espère que cette 

situation changera bientôt. 
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Wat opvalt, mevrouw de minister, is dat uw beleidsplan bijzonder 

vaag en nietszeggend blijft wanneer het aankomt op de bestrijding 

van fenomenen zoals stedelijk geweld. U erkent het probleem wel, 

maar er wordt weinig aan gedaan, behalve dan de organisatie van 

een colloquium. U kondigt aan dat er daaruit concrete 

beleidsvoorstellen zullen voortvloeien, maar die hadden er al lang 

moeten zijn. Het fenomeen van stedelijk geweld is immers niet nieuw. 

Het is blijkbaar gemakkelijker om de eigen politiediensten met de 

vinger te wijzen dan om concrete maatregelen tegen vandalisme en 

geweld te nemen. 

 

Ik besluit dat het beleidsplan een te vrijblijvend plan is. Wij vinden er 

te weinig concrete maatregelen in. Er wordt veel gestudeerd, zoals de 

heer Metsu ook al zei, maar heel concrete plannen en maatregelen 

hebben we nog niet gezien. U bent in de commissie voor 

Binnenlandse Zaken trouwens nog met geen enkel wetsontwerp met 

betrekking tot de organisatie van de politiediensten of maatregelen op 

politioneel vlak gekomen. Ik hoop dat daar binnenkort verandering in 

komt. 

 

01.12 Minister Annelies Verlinden: Mevrouw de voorzitster, dames 

en heren Kamerleden, uiteraard kwamen er dingen terug uit de 

besprekingen in de commissie. Mijnheer Metsu, het moet mij toch 

even van het hart, maar hoe later in de nacht, hoe gekleurder en hoe 

meer plaatsvervangend de invulling die u geeft aan het 

begrotingsconclaaf en wat daar is gebeurd. Het is de taak van de 

oppositie om oppositie te voeren, maar ik vind het belangrijk om te 

kijken naar de resultaten en wat we doen.  

 

Vooreerst wat betreft de waardering van de organisatie en van de 

politiemensen. Ik weet niet waar het riedeltje vandaan komt dat er 

geen geld wordt vrijgemaakt voor de politie en voor Binnenlandse 

Zaken, wat ik hier eerder vandaag heb gehoord bij de algemene 

bespreking van de begroting. Er is wel degelijk meer geld voor de 

politie. Er is meer geld vrijgemaakt voor veiligheid dan onder de vorige 

legislatuur. Waarom u dat dan zegt? Het klinkt of bekt goed, zoals u 

dat zegt, maar het gaat tegen de feiten in. U weet dat we meer 

investeren in de politieorganisatie, in totaal deze legislatuur 310 

miljoen euro meer. Daarnaast wordt er voor 2022 in bijkomend krediet 

voor de politie gezorgd en wordt er geïnvesteerd in een aantal 

specifieke initiatieven, zoals u weet, onder meer in i-Police. Het klopt 

gewoon niet dat er niet meer wordt geïnvesteerd in veiligheid. 

Mogelijk blijft u dat zeggen, maar ik zal u hetzelfde antwoord geven, 

dat is gebaseerd op de tabellen en de cijfers.  

 

Voor wat betreft de waardering van de politiemensen en de stand van 

zaken van het sectoraal akkoord, waarnaar de heer Depoortere heeft 

verwezen… 

 

01.12  Annelies Verlinden, 

ministre: Je dois dire que 

l'interprétation du déroulement du 

conclave budgétaire par M. Metsu 

est pour le moins créative. Je ne 

sais pas d'où vient cette ritournelle 

comme quoi on ne débloque pas 

de moyens pour la police et pour 

le département de l'Intérieur dans 

son ensemble. Le budget dégagé 

pour la sécurité est en effet plus 

important qu'il ne l'était sous la 

législature précédente. Au total, 

c'est 310 millions d'euros de plus 

que nous investissons dans 

l'organisation de la police. En 

outre, nous prévoyons des crédits 

supplémentaires pour la police 

pour 2022, et nous investissons 

dans un certain nombre 

d'initiatives spécifiques comme 

iPolice. 

 

01.13  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de minister, ik ben geen 

veiligheids- noch politie-expert zoals collega Metsu, maar ik probeer 

wel de begrotingstabellen te lezen. Als ik kijk naar de tabellen voor de 

FOD Binnenlandse Zaken, zie ik dat die vorig jaar, in 2020, een 

budget had van 1,64 miljard euro en volgend jaar een budget zal 

hebben van 1,62 miljard euro.  

 

1,62 lijkt me lager te liggen dan 1,64. In de budgetten voor de federale 

politie in de begroting zie ik net hetzelfde. Het budget van vorig jaar, 

01.13  Sander Loones (N-VA): 

Dans les tableaux relatifs au SPF 

Intérieur, je vois que celui-ci était 

doté d'un budget de 1,64 milliards 

d'euros en 2020. Pour l'année 

prochaine, il s'agit d'un budget de 

1,62 milliards d'euros. Comment la 

ministre explique-t-elle ce budget 

en baisse? 
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2020, ligt hoger dan het budget dat u volgend jaar, 2022, krijgt. U kunt 

zeggen dat we zaken uitvinden, maar ik lees gewoon de tabellen 

zoals ze door mevrouw De Bleeker aan ons zijn bezorgd. Er staat 

misschien een fout in de tabellen, maar dan kunt u ons dat 

bezwaarlijk verwijten. 

 

 

01.14 Minister Annelies Verlinden: Ik geef u de cijfers nogmaals. U 

kent de techniek. Er wordt gewerkt met een IDP. Dat is de reden 

waarom u dat niet op die lijnen terugvindt. Mogelijk kan mevrouw De 

Bleeker dat bevestigen. Er is een stijging afgesproken van de 

kredietenveloppe van de geïntegreerde politie. In de beleidsenveloppe 

voor volgend jaar zit 70 miljoen euro extra budget voor i-Police. Er is 

een stijging van de budgetten van de federale politie en er is een 

stijging van de budgetten van de FOD Binnenlandse Zaken. Het is 

een gekende begrotingstechniek dat dat geregeld wordt via een IDP. 

Wat ik hier vertel, is wel degelijk de waarheid en mevrouw De Bleeker 

zal dat kunnen bevestigen. 

 

01.14  Annelies Verlinden, 

ministre: Nous travaillons avec 

une provision interdépartementale, 

ce qui fait qu'on ne retrouve pas 

tout dans les lignes budgétaires. Il 

a été convenu que l'enveloppe des 

crédits pour la police intégrée 

serait augmentée, avec une 

enveloppe pour la politique gonflée 

de 70 millions d'euros pour 2022 

pour le projet iPolice. Les budgets 

de la police fédérale et du SPF 

Intérieur sont donc bel et bien en 

hausse.  

 

01.15  Sander Loones (N-VA): Kan mevrouw De Bleeker effectief 

bevestigen dat de toezeggingen die gemaakt zijn in de 

interdepartementale provisie zeker zijn en 100 % zullen volgen? We 

hebben deze discussie in het verleden al een aantal keren gehad met 

de staatssecretaris. Zij wijst dan altijd op het feit dat het geen ideale 

begrotingstechniek is, maar dat de garantie ook niet echt gegeven 

kan worden. Dat kan begrotingstechnisch pas als de plannen komen 

en ze de ministerraad gepasseerd zijn. Er hangt dus toch een 

politieke besluitvorming aan vast. Het is dus niet zo dat u dat als zeker 

budget kunt inschrijven omdat het in de provisie staat, tenzij ook daar 

de strategie van de regering veranderd zou zijn en u nu de provisies 

zou beginnen te gebruiken om op een zekere manier aan 

begrotingstechnisch werk te doen. Het Rekenhof zou daar net iets 

kritischer over zijn dan het vandaag al is. Kunt u die garantie geven, 

ook voor mevrouw Verlinden? Het zou goed zijn. We hebben 

daarstraks letterlijk gevraagd aan de eerste minister en de 

staatssecretaris of er gegarandeerd wordt dat er extra geld is. We 

hebben de vraag drie keer gesteld en ze hebben geweigerd te 

antwoorden. Misschien wil de staatssecretaris nu wel antwoorden? 

 

01.15  Sander Loones (N-VA): La 

secrétaire d'État De Bleeker peut-

elle confirmer que les engage-

ments pris dans la provision 

interdépartementale sont 

effectivement acquis? Il faut savoir 

que par le passé, elle a indiqué 

que cette technique n'est pas 

idéale et qu'il n'est pas possible de 

donner de vraies garanties, 

puisque la décision politique doit 

encore suivre.  

 

01.16 Minister Annelies Verlinden: De regering heeft besloten om 

die kredieten op die manier toe te wijzen. Ook de voorbije jaren is dat 

op die manier gebeurd. Dat is een gekende begrotingstechniek. 

Misschien moeten we ons daar met z'n allen verder over informeren. 

Het is echter een beleidsbeslissing om de middelen op die manier te 

verdelen.  

 

Het feit dat ze op de lijn van de IDP staan, is een andere aangelegen-

heid. De regering heeft die beslissing echter genomen. Daar maken 

we ons hard voor, net zoals we dat de voorbije jaren hebben gedaan.  

 

01.16  Annelies Verlinden, 

ministre: Le gouvernement a 

décidé d'allouer ces crédits de 

cette manière. Les dernières an-

nées, cette technique budgétaire a 

également été utilisée. Que les 

crédits soient inscrits à la ligne de 

la PID, est une autre question.  

 

01.17 Staatssecretaris Eva De Bleeker: In de IDP is inderdaad 

50 miljoen euro opgenomen. Ook in as 5 van ons relanceplan is 

5 miljoen euro opgenomen. Die middelen komen via een 

aanpassingsblad van 2022 terug naar hier. Ook bij de vorige 

interdepartementale provisies moesten er altijd plannen tegenover 

staan. Die techniek hebben we ook vorig jaar toegepast. Zoals ik u in 

01.17  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: 50 millions d'euros ont en 

effet été inscrits à la PID. À l'axe 5 

de notre plan de relance, 5 millions 

d'euros ont également été inscrits. 

Ces fonds reviennent ici par le 
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de commissie al heb gezegd, zou ik liever alles direct toewijzen aan 

de diensten, maar dan moeten daar heel duidelijke plannen tegenover 

staan. We passen die techniek dus deze keer ook toe. Het klopt dus 

wat minister Verlinden zegt. 

biais d'un feuilleton d'ajustement 

de 2022. Les PID précédentes 

devaient elles aussi être toujours 

assorties de projets. Ce que dit la 

ministre Verlinden, est donc exact.  

 

01.18  Sander Loones (N-VA): Dank u voor de aanvullende 

informatie. Ik doe nogmaals een oproep: stop daar alstublieft mee! Dit 

is vandaag al het derde debat waarin er geen zuiverheid is. Dat was 

ook zo in het debat over de asielopvang. Als dit Parlement degelijk 

werk wil leveren, als u vindt dat wij hierover grondig moeten 

discussiëren, dan moet er ook transparantie over de cijfers zijn. Ofwel 

beslist u om de interdepartementale provisie gewoon politiek toe te 

wijzen, maar dan maakt u nog meer oneigenlijk gebruik van een 

instrument dat al oneigenlijk is. 

 

01.18  Sander Loones (N-VA): Je 

voudrais une fois de plus lancer un 

appel pour qu'on arrête d'appliquer 

de telles techniques, histoire 

d'avoir des débats nets et purs. Il 

faut que les chiffres soient 

transparents. 

 

01.19 Minister Annelies Verlinden: Ik ga verder met een heel 

belangrijk hoofdstuk dat we al bespraken in de commissie, zowel in 

het kader van de begrotingsbesprekingen als in het kader van een 

thematische zitting van de commissie voor Binnenlandse Zaken over 

de aantrekkelijkheid van de politie. 

 

Gelet op de actualiteit heb ik het in het bijzonder ook over het 

sectoraal akkoord. Beide sprekers hebben daarnaar verwezen. Wij 

hebben inderdaad veel gesprekken met de politievakbonden gevoerd 

in de afgelopen weken en maanden. Het moet me daarbij toch van 

het hart dat ik daarbij de handschoen heb opgenomen, nadat door 

mijn voorgangers gedurende 20 jaar geen structurele loonsverhoging 

werd opgenomen. Ik wil daarin verandering brengen. Dat dit debat 

niet eenvoudig is, lijkt me vanzelfsprekend. De verwachtingen bij de 

politiemensen na die 20 jaar stilstand zijn hoog. De context is 

uitdagend, zowel voor de federale overheid als voor de lokale 

besturen. Dat we vooruitgang moeten maken om alle politiemensen 

op die manier waardering te geven voor het vaak moeilijke werk dat 

ze moeten doen, staat buiten kijf. 

 

Ik heb gisteren constructieve gesprekken gevoerd. Er is nog geen 

eindresultaat afgeklopt. Zowel bij de vakbonden als bij de collega's in 

de regering worden die besprekingen voortgezet. Het is mijn vaste 

overtuiging dat we een akkoord moeten kunnen bereiken en dat dat 

op korte termijn kan gebeuren. Daarvoor zal in de nodige budgetten 

worden voorzien. Men had het ter zake over knip- en plakwerk. De 

zoektocht naar budgetten is niet eenvoudig. Als het zo eenvoudig 

was, dan hadden mijn voorgangers dat immers al lang gedaan. Dat is 

niet gebeurd, maar ik wil dat wel doen, uit respect voor de 

politiemensen. Ik wil daarin zo ver mogelijk springen als mogelijk is in 

het licht van de huidige context. 

 

Een ander element is de NAVAP. Dat debat hebben we ook al een 

aantal keren kunnen voeren. 

 

De reden waarom wij wat de NAVAP betreft een oplossing moesten 

zoeken voor 2021 en 2022, is dat dit een regeling is uit het verleden, 

waarvoor in het verleden geen structurele oplossing gevonden is. Ik 

wil die zwartepiet – opnieuw, dat is uw taak – dus wel mee 

doorschuiven naar de huidige regering, maar ik vind het onterecht dat 

u spreekt van een begrotingsboeltje en dergelijke. Wij hebben immers 

een oplossing gezocht voor 2022, waarbij we de bijdrage van de 

01.19  Annelies Verlinden, 

ministre: En ce qui concerne 

l'attractivité de la profession de 

policier, j'ai essayé de redresser la 

barre, après 20 ans sans augmen-

tation salariale structurelle, en 

passant par un débat qui, bien 

évidemment, était difficile. Après 

20 ans d'immobilisme, les 

espérances sur le terrain sont en 

effet grandes. J'ai eu des discus-

sions constructives à ce sujet hier, 

sans résultat final pour l'instant. La 

concertation se poursuit, tant du 

côté des syndicats que de celui du 

gouvernement. Je crois qu'un 

accord peut être trouvé à court 

terme. Certes, trouver les budgets 

n'est pas chose aisée, mais je 

ferai le maximum, dans la mesure 

du possible, bien sûr. 

 

Le régime NAPAP a déjà fait 

l'objet de nombreux débats. Nous 

devions trouver une solution pour 

2021 et 2022, dès lors qu'aucune 

solution structurelle n'a jamais été 

trouvée dans le passé. Pour 2022, 

nous allons compenser la 

contribution des administrations 

locales et développer une solution 

structurelle. Pour cette année, 

toutefois, la situation ne sera en 

tout état de cause pas différente 

de ce qui a été fait dans le passé.  

 

La note cadre de sécurité intégrale 

est de la compétence du ministre 

de la Justice. J'ai clairement 

indiqué la semaine dernière que la 

fraude fiscale a toujours été une 

priorité. La police coopérera aux 
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lokale besturen compenseren, gelet op het belang van die 

meerkosten, en wij werken aan een structurele oplossing. Dat lijkt me 

niet verkeerd. Het gaat om een situatie uit het verleden zonder 

structurele oplossing. Het lijkt me vanzelfsprekend dat we dat verder 

gaan oplossen, maar voor dit jaar is het alvast niets anders dan wat er 

in het verleden is gebeurd. Als de oplossing zo voor de hand liggend 

was, dan hadden mijn voorgangers het al geregeld. Wij gaan ermee 

aan de slag en zullen het oplossen.  

 

Ik ga nu in op het Nationaal Veiligheidsplan. Mijnheer Depoortere, ik 

hoor wat u zegt over de uitdagingen op dat vlak. U had het nogal 

uitgebreid over de KIV, die zoals u weet tot de bevoegdheid van de 

minister van Justitie behoort. Ik ga het debat van vorige week niet 

overdoen. Ik heb toen heel duidelijk gezegd dat fiscale fraude altijd 

een prioriteit is geweest. Ik kan het daarbij laten. De politie zal 

meewerken aan de resultaten in de ketenbenadering – dat is 

belangrijk – en zal meer dan ooit instrumenten gebruiken die daarvoor 

in het leven zijn geroepen. Dat is uitermate belangrijk. Ik stel me 

eigenlijk de vraag of u het ooit realistisch hebt geacht dat iemand zou 

zeggen dat dat niet belangrijk is. Meer dan ooit kan ik verwijzen naar 

mijn antwoord van vorige week. 

 

Mijnheer Metsu, u verwees ook naar een aantal andere dingen, zoals 

de Kruispuntbank en de politieorganisatie. Gedurende de toch wel 

substantiële bespreking van de beleidsnota in de commissie hebben 

we uitgebreid de mogelijkheid gehad om op die instrumenten in te 

gaan. Ik zie niet in waarom u zegt dat daar geen melding van wordt 

gemaakt, want dat is wel degelijk zo en er staan daar ook middelen 

tegenover.  

 

In sectie 17 van de begroting worden de middelen voorzien voor de 

politie. Het Nationaal Veiligheidsplan is de uivoering van de keuzes in 

de begroting. Dat is op zich dus geen tegenstrijdigheid en al helemaal 

geen zorg om de nodige middelen te investeren in de keuzes die 

gemaakt worden in het Nationaal Veiligheidsplan.  

 

Ik weet dat u wat smalend doet over het voorbereidende werk dat we 

op poten zetten voor een aantal initiatieven, zoals de voorbereiding 

van de toekomst van de politie, de financiering van de lokale zones en 

de optimale schaalgrootte van de lokale zones. U spreekt over jaren 

en jaren studeren. De realiteit wijst erop dat dat in ieder geval 

onmogelijk zal zijn. Deze legislatuur loopt immers niet al jaren en 

jaren. Het is dus belangrijk dat we snel handelen. Wat mij betreft, 

moeten we wel doordacht handelen. Wat we niet kunnen doen, is 

geconfronteerd worden met hervormingen die quasi binnen het jaar 

opnieuw in vraag gesteld worden.  

 

Dat vraagt inderdaad soms tijd en uitgebreid overleg met de 

betrokken diensten, met de experts en met de academische wereld. 

Ik vind het belangrijk dat we nadenken over wat we doen en niet 

overhaast te werk gaan. We moeten doorwerken, want de 

uitdagingen zijn immens en we moeten zo snel mogelijk stenen 

verleggen, maar dan wel op een weloverwogen manier.  

 

Mijnheer Metsu, u hebt besloten dat we moeten springen zonder 

budget en dat veiligheid geen prioriteit zou zijn. Bij aanvang van mijn 

tussenkomst hier heb ik al uiteengezet dat dat niet klopt, het is wel 

degelijk een prioriteit. Dat blijkt niet enkel uit de cijfers, maar ook uit 

résultats de l'approche en chaîne 

et utilisera plus que jamais les 

instruments utiles à cette fin. 

 

M. Metsu a fait référence à la 

banque-carrefour et à l'orga-

nisation de la police, mais nous 

avons eu amplement l'occasion 

d'aborder ces dossiers lors de 

l'examen détaillé de la note de 

politique générale en commission.  

 

La section 17 du budget contient 

les moyens alloués à la police. Le 

plan de sécurité nationale est la 

mise en œuvre des choix budgé-

taires. Il n'y a pas de contradiction.  

 

Nos préparatifs en vue des 

initiatives concernant l'avenir de la 

police, le financement des zones 

de police locale ou l'échelle 

optimale des zones locales sont 

parfois accueillis avec condescen-

dance. Cependant, cette légis-

lature n'est pas éternelle. Nous 

devons donc agir rapidement, 

mais aussi de manière réfléchie. 

Cela prend du temps et nécessite 

une concertation avec les services 

concernés, les experts et le 

monde universitaire.  

 

M. Metsu conclut que nous 

agissons sans budget et que la 

sécurité ne serait pas une priorité. 

C'est totalement faux.  

 

En ce qui concerne la lutte contre 

la violence à l'encontre des 

professionnels de la sécurité et 

l'obligation des zones de police 

locale d'y contribuer, nous devons 

être réalistes. Je ne peux tout 

simplement pas obliger les zones 

de police locales à effectuer 

certaines tâches. Je ne pense pas 

non plus que ce soit une bonne 

idée d'obliger quelqu'un à 

participer à une procédure pénale.  

 

Nous élaborons le cadre légal pour 

les bodycams, bien évidemment 

tout en garantissant le respect de 

la vie privée. Nous devons 

solliciter des avis et tirer des 

leçons des projets pilotes. Je ne 

suis cependant pas le 
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het engagement dat we opnemen om aan heel veel situaties iets te 

veranderen.  

 

Ik sluit af met de twee topics van de heer Depoortere, met name het 

geweld tegen veiligheidsprofessionals en het verplichten van de lokale 

politiezones. Het is een interessant idee en mogelijk klinkt het goed, 

maar het realiteitskarakter daarvan lijkt me niet helemaal bestaande. 

Het is niet aan mij om de lokale politiezones tot bepaalde elementen 

te verplichten. Ik heb al herhaaldelijk gezegd dat wij de zones die 

daarmee geconfronteerd worden ertoe oproepen om dat te doen. Ik 

heb ook regelmatig persoonlijk contact met de verantwoordelijken van 

die politiezones om het daarover te hebben. Het gaat hier om een 

strafrechtelijke procedure. Iemand verplichten tot deelname aan een 

strafrechtelijke procedure is volgens mij geen goed idee.  

 

Ik weet niet of u dan niet zou komen aandraven met de stelling dat 

zulks afbreuk doet aan de autonomie van een lokale politiezone. Dat 

lijkt me dus te verregaand. 

 

Wij werken, zoals u weet, aan het wettelijke kader voor de bodycams. 

We moeten dat doen met respect voor de privacy. Uiteraard moeten 

we ook daarmee vooruit, moeten we adviezen inwinnen en de lessen 

uit de pilootprojecten meenemen. Dat spreekt voor zich. Het moet me 

echter van het hart dat u over bepaalde camera's opmerkt dat het 

ongehoord is, dat die niet mogen worden gebruikt en dat het een 

schending van de privacy is, terwijl de privacy bij een ander type 

camera's voor u naar de achtergrond verdwijnt. Zo werkt het natuurlijk 

niet. 

 

We moeten met het aspect privacy rekening houden, net om ervoor te 

zorgen dat beelden die worden gemaakt en nadien gebruikt in welk 

vervolg van een incident dan ook, niet uit het debat moeten worden 

gehaald en niet de rechtsgeldigheid van de hele procedure of van het 

hele vervolg onderuit halen, omdat wij niet op een wettige manier met 

de privacy zijn omgegaan. 

 

Sta mij dan ook even toe op te merken dat veiligheidsincidenten ten 

aanzien van professionals vaak tot veel ingewikkeldere discussies 

leiden dan verkeersovertredingen, die eenvoudig kunnen worden 

geregistreerd met een vaste of mobiele camera. Dat betekent niet dat 

we niet alle mogelijke moderne middelen en technieken moeten 

inzetten. U weet dat u in mij een bondgenoot vindt om daarvoor te 

zorgen. Het bewijsmateriaal moet echter worden achterhaald en de 

vaststellingen moeten kunnen worden gedaan. Dat is vaak veel 

complexer dan een vaststelling van een verkeersinbreuk of een 

snelheidsovertreding. 

 

We moeten daar dus werk van maken. De politiemensen weten ook 

dat ik er samen met hen alles aan doe om binnen de huidige context 

het gepaste gevolg aan het dossier te geven. Wij werken aan 

wetsontwerpen om een en ander nader uit te werken. Ze komen 

eraan in de loop van 2022, wat wij ook al hebben besproken in de 

commissie voor Binnenlandse Zaken. 

 

Mevrouw de voorzitster, hiermee kan ik mijn betoog afsluiten. 

 

raisonnement selon lequel le 

recours à une caméra violerait le 

droit à la vie privée alors même 

que ce même droit à la vie privée 

ne serait pas pris en considération 

pour un autre type de caméra. 

Nous ne pouvons bien sûr pas 

fonctionner sur cette base. Nous 

devons tenir compte de la vie 

privée pour maintenir la validité 

juridique de l'ensemble. Les 

discussions dans le cadre 

d'incidents de sécurité à l'égard de 

professionnels sont souvent plus 

complexes à mener que celles 

dans le cas d'une infraction 

routière. J'estime également que 

nous devons utiliser tous les 

moyens et techniques modernes 

possibles, mais que la complexité 

de ces dispositifs ne doit pas être 

sous-estimée. Nous préparons 

des projets de loi y relatifs qui 

seront déposés dans le courant de 

l'année 2022. 

 

01.20  Koen Metsu (N-VA): Mevrouw de minister, sta me toe nog 

kort te repliceren omtrent de NAVAP-regeling. Ik ben zelf voorzitter 

01.20  Koen Metsu (N-VA): Je 

suis président d'une zone de 
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van een lokale politiezone voor vijf gemeenten. Voor onze lokale 

politiezone konden wij oorspronkelijk op 350.000 euro federale steun 

rekenen en wij stellen vast dat dit nu is herleid naar 50.000 euro. Aan 

de begroting van de lokale politiezone wordt nu gewerkt. De stelling 

dat het volledige bedrag nog door federale inbreng ondersteund 

wordt, is niet correct. In de vorige legislatuur, waarnaar u verwijst, 

werd er 400 miljoen euro geïnvesteerd in veiligheid, waarvan de helft 

rechtstreeks naar de politie ging, niet enkel naar personeel maar ook 

naar middelen. Mijn vraag blijft onbeantwoord, want het is nog altijd 

onduidelijk vanwaar de 120 miljoen euro komt die nu op tafel ligt voor 

een loonsverhoging. Het gaat om een verschuiving, niet om een 

budgetverhoging. Daarom wil ik weten waar u die 20 miljoen extra 

gevonden hebt, dat moet ergens vandaan komen. Ik hoop dat u 

voldoende transparantie aan de dag legt over uw plan in dat verband, 

want wij mogen wel weten van welke begrotingspost die 120 miljoen 

euro afkomstig zal zijn. 

 

police locale englobant cinq 

communes. Initialement, nous 

pouvions compter sur une aide 

fédérale de 350 000 euros. Ce 

montant vient d'être ramené à 

50 000 euros. Il n'est donc pas 

exact que la totalité du montant 

est financée par l'aide fédérale. Le 

gouvernement précédent a investi 

400 millions d'euros dans la 

sécurité. La moitié de cette 

somme a directement été affectée 

à la police en vue du renforcement 

de son personnel et de ses 

moyens. D'où viendront les 

120 millions d'euros destinés à 

l'augmentation des salaires? 

 

01.21  Ortwin Depoortere (VB): Mevrouw de voorzitster, ik vraag 

kort het woord voor enkele rechtzettingen. 

 

Mevrouw de minister, ik heb niet gesteld dat de herstructurering van 

het politielandschap snel moet gebeuren. Door de vele studies en 

overlegmomenten die u plant, vrees ik wel dat die herstructurering 

jaren zal aanslepen en dat we de concrete resultaten daarvan 

mogelijk zelfs niet eens in de huidige legislatuur zullen zien. 

 

Inzake geweld tegenover de politie schermt u er altijd mee dat u 

moeilijk bepaalde zaken kunt opleggen of verplichten omdat u 

daarmee de autonomie van de politiezones in gevaar brengt. U gaat 

echter voorbij aan mijn tweede voorstel daaromtrent, met name de 

rondzendbrief van de procureurs-generaal, waarbij een politieman 

vanaf vier maanden arbeidsongeschiktheid rechtsbijstand kan krijgen. 

Ik vind dat de nodige stappen al moeten worden gezet als een 

politieman als slachtoffer van fysiek geweld zelfs maar een dag of 

enkele dagen arbeidsonbekwaam wordt verklaard. 

 

Ten derde, de bodycam: ik heb zonet wel degelijk benadrukt dat de 

privacy in dezen heel belangrijk is, maar ik heb eveneens gewezen op 

een aantal zeer goede voorbeelden van proefprojecten waaruit blijkt 

dat de politieagenten zelf ook vragende partij zijn om daar gebruik van 

te maken. Ik hoop dus dat u daar niet lang mee zult talmen en 

concrete stappen zult zetten in 2022. 

 

Wat we eigenlijk nodig hebben, mevrouw de minister, is een veilige 

samenleving. Om daar te geraken moeten we de nodige middelen 

hebben. Het is nu niet altijd duidelijk of die er in voldoende mate zijn. 

 

Ten tweede, nog veel belangrijker: zonder het sluitstuk Justitie – het is 

jammer dat minister Van Quickenborne ons reeds verlaten heeft – 

blijft het dweilen met de kraan open voor onze politiemensen. Zolang 

dat niet in orde komt, vrees ik dat we ons politiekorps moeilijk 

gemotiveerd zullen kunnen houden. 

 

01.21  Ortwin Depoortere (VB): 

Je n'ai pas dit que la restructura-

tion du paysage policier devait 

avoir lieu rapidement mais qu'elle 

risque de se faire encore attendre 

durant des années en raison des 

nombreuses études et 

concertations prévues. 

 

En ce qui concerne la violence à 

l'encontre de la police, le ministre 

évoque l'autonomie des zones. 

Une circulaire des procureurs 

généraux prévoit qu'un policier 

peut obtenir une assistance 

judiciaire à partir de quatre mois 

d'incapacité de travail. Le ministre 

a ignoré ma proposition visant à 

accorder aux policiers le droit à 

une assistance judiciaire dès le 

premier jour d'incapacité de travail. 

 

Quant aux bodycams, j'ai souligné 

l'importance du respect de la vie 

privée, mais j'ai aussi rappelé qu'il 

existe de bons exemples de 

projets pilotes. Les agents de 

police sont demandeurs. J'espère 

que la ministre s'y attèlera.  

 

Une société sûre nécessite des 

moyens mais la question est de 

savoir s'il y en a suffisamment. La 

justice constitue bien sûr la clé de 

voûte. Tant que les problèmes ne 

seront pas résolus à ce niveau-là, 

il sera difficile de maintenir la 

motivation du corps de police. 

 

01.22  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik dring aan 01.22  Sander Loones (N-VA): Si 
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op een antwoord op de vraag van collega Metsu. Mevrouw de 

minister, als u niet kunt meedelen hoe die 120 miljoen gefinancierd 

zal worden, is dat een potentiële meeruitgave voor de begroting, en 

het gaat hier nu net om een begrotingsdebat. Het zou dus goed zijn te 

weten of die uitgave effectief volledig gecompenseerd wordt door 

interne middelen en waar die dan gevonden worden. 

 

la ministre ne peut pas dire d'où 

viendront ces 120 millions d'euros, 

ils représentent un surcoût 

potentiel pour le budget. Il serait 

utile de savoir si ce montant sera 

entièrement compensé et où il 

sera puisé. 

 

01.23 Minister Annelies Verlinden: Mijnheer Loones, het lijkt mij 

logisch dat we de gesprekken die daarover momenteel lopen 

afronden en dat we op dat moment verslag uitbrengen. Zoals u weet, 

heb ik er geen enkel probleem mee om daarover verder in debat te 

gaan, maar het is daarvoor vandaag niet het juiste moment. Ik denk 

dat het goed is dat we vooruitgang hebben gemaakt en dat we op 

basis van constructieve onderhandelingen proberen die uitdagingen 

aan te gaan en die situatie te verbeteren. Uiteraard kunnen de 

debatten daarover gevoerd worden op het gepaste moment. 

 

01.23  Annelies Verlinden, 

ministre: Dès que les discussions 

à ce sujet seront terminées, j'en 

ferai rapport et nous pourrons en 

débattre. 

 

01.24  Christian Leysen (Open Vld): Mevrouw de voorzitter, zoals ik 

daarstraks al tegen uw vervanger André Flahaut heb gezegd: ik 

begrijp dit niet goed. Er zijn plenaire vergaderingen waarin de 

begroting opnieuw besproken wordt en er zijn thematische 

besprekingen waar men de commissievergaderingen overdoet. Ik 

vraag me af of het verplicht is om zo inefficiënt te werken. Of is dat 

een beslissing van de fameuze Conferentie van voorzitters? Deze 

manier van werken kan men onmogelijk uitleggen aan iemand van 

buiten dit Huis. We moeten ons serieus de vraag stellen waar we mee 

bezig zijn. We worden goed betaald, maar als dat is om altijd dezelfde 

rondjes te draaien, maken we ons toch alleen maar belachelijk. 

 

01.24  Christian Leysen (Open 

Vld): Des débats budgétaires 

entiers déjà menés en commission 

sont répétés ici.  

 

Faut-il être aussi inefficace ou la 

Conférence des présidents en a-t-

elle décidé ainsi? C'est vraiment 

incompréhensible pour tous ceux 

qui ne font pas partie de ce 

Parlement. Nous sommes bien 

payés, mais à force de tourner en 

rond, nous nous ridiculisons. 

 

01.25  Sander Loones (N-VA): Niemand is verplicht om hier te zitten, 

hoor, mijnheer Leysen. Hier gaat het zeer specifiek om informatie die 

letterlijk vandaag is binnengekomen en die dus nog niet besproken 

kon zijn in de commissievergaderingen, terwijl ze wel een grote 

potentiële begrotingsimpact heeft. Wij vragen zelfs niet hoe groot het 

bedrag is, we vragen alleen de bevestiging dat het volledig 

gecompenseerd zal worden binnen de budgetten van de politie, zodat 

we weten dat er geen meeruitgave gaat volgen. Dat antwoord blijft 

blijkbaar uit. 

 

De voorzitster: We vatten nu de bevoegdheden aan van 

staatssecretaris De Bleeker. 

01.25  Sander Loones (N-VA): 

Personne n'est obligé d'être 

présent ici. En l'occurrence, il 

s'agit d'informations que nous 

n'avons reçues qu'aujourd'hui et 

qui ont un impact budgétaire 

potentiel très important. Nous 

n'obtenons pas de réponse à notre 

question à ce sujet. 

 

La présidente: Nous passons 

maintenant aux compétences de 

la secrétaire d'État De Bleeker.  

 

01.26  Hugues Bayet (PS): Madame la présidente, on en parle 

depuis ce matin, sans compter toutes les heures de commission. Je 

pense dès lors qu'avec la secrétaire d'État, on a répondu à toutes les 

questions. On a eu, je ne sais combien d'heures en commission, et 

depuis 09 h00, on rediscute encore du budget. Je ne sais pas quelles 

questions nous allons encore bien pouvoir vous poser, madame la 

secrétaire d'État, sans vouloir vous offenser. En plus, vous êtes là 

depuis le début et vous avez suivi tous les travaux. Franchement, 

avons-nous encore des questions à poser? Sérieusement! 

 

01.26  Hugues Bayet (PS): De 

Staatssecretaris, die al sinds het 

begin van onze werkzaamheden 

aanwezig is, heeft sinds 9 uur 

vanochtend op tal van vragen 

geantwoord. Zullen er nu echt nog 

vragen volgen?  

 

 

 

La présidente: Apparemment, M. Loones a encore des questions. 

 

De voorzitster: De heer Loones 

heeft nog vragen, maar hij zal kort 
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zijn. 

 

01.27  Hugues Bayet (PS): M. Loones sera extrêmement bref. 

 

 

La présidente: Il sait le faire! Vous allez nous faire cela très bien. 

 

01.28  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik wil 

allereerst de diensten bedanken voor de goede organisatie van dit 

stevige en lange debat. Ik houd er ook aan de staatssecretaris te 

bedanken die van het begin tot het einde aanwezig was. Het is uw 

eerste volwaardige begroting en het is mooi dat u instaat voor de 

begeleiding ervan. 

 

Ik wil nog enkele inhoudelijke vragen stellen.  

 

Hoever staan we? Wanneer we kijken naar 2021, heb ik op basis van 

analyses die ik heb gelezen de indruk dat de beleidsfocus vooral op 

maatregelen op korte termijn lag. Dat is niet geheel onlogisch gezien 

de coronacontext met steunmaatregelen en dergelijke. Er is nog geen 

echte doorstart gemaakt met oplossingen op lange termijn.  

 

Hebben we in 2021 een pensioenplan gezien, zoals was 

aangekondigd? Niet echt. 

 

Hebben we arbeidsmarkthervormingen gezien, die aangekondigd 

waren en reeds zijn ingeschreven in terugverdieneffecten in de 

begroting? Niet echt. 

 

We hebben wel een hogere belastingsdruk gezien, een stijging van 

inkomsten. Het Rekenhof heeft bevestigd dat de genomen 

maatregelen zich vooral langs de inkomstenzijde situeren. Ik heb niet 

echt het gevoel dat de opportuniteit geboden door de crisis in 2021 is 

benut, hoewel de premier dat in zijn regeerverklaring in oktober 2020 

in het Europees Parlement had aangekondigd. Hij citeerde toen zelfs 

Jean Monnet, de grondlegger van de Europese Unie.  

 

Maar geen een paniek, 2021 is bijna gedaan, we staan voor 2022 met 

een nieuwe begroting. Er is een mogelijkheid tot herkansing, want 

premier De Croo heeft in zijn State of the Union van oktober opnieuw 

gezegd dat alles goed komt, dat de crisis nu wel zal benut worden en 

er nu wel structurele maatregelen zullen komen. Ik heb daar mijn 

twijfels bij, zeker wanneer ik het hele debat hier overschouw. 

 

Wat heb ik vandaag gehoord? Veel rode en groene partijen die aan 

het woord kwamen. Zij hadden duidelijke budgettaire verwachtingen 

en die zijn in grote mate ook ingelost. Zij hebben veel binnengehaald. 

 

We hebben ook veel oranje of CD&V aan het woord gehoord. Blauw 

hebben we minder gehoord. De tussenkomsten vanuit de liberale 

fractie vond ik eerder beperkt. Dat is de reden waarom ik nu nog even 

zou willen tussenkomen. 

 

Ik wil u niet alleen aanspreken als minister van Begroting, maar ook 

als Open Vld-excellentie. Normaliter zou ik de vice-premier 

aanspreken. Dat is logisch. Bij de grote debatten voeren de vice-

premiers het woord. Voor de liberale fractie stel ik evenwel vast dat 

minister Van Quickenborne zich eigenlijk niet mengt in de grote socio-

economische debatten. We horen minister Van Quickenborne niet. 

01.28  Sander Loones (N-VA): En 

2021, la politique a été axée sur 

des mesures à court terme, ce qui 

n'est pas illogique dans une crise 

sanitaire. Cependant, aucun début 

de solution à long terme n'a été 

apporté. Le plan de pension fait 

défaut et les réformes du marché 

du travail n'ont pas été réalisées. 

Nous constatons cependant une 

augmentation de la pression 

fiscale, ce qui a été confirmé par la 

Cour des comptes. Pour l'heure, le 

gouvernement n'a pas encore pu 

profiter de la crise, bien que le 

Premier ministre l'ait annoncé 

l'année dernière. 2022 offre de 

nouvelles opportunités, mais ayant 

suivi les débats, je me dis que le 

gouvernement ne saisira pas cette 

seconde chance.  

 

Nous avons entendu de nombreux 

partis écologistes et socialistes, 

avec toutes leurs aspirations 

budgétaires, dont ils sont parvenus 

à combler un grand nombre. Nous 

avons également entendu de 

nombreux chrétiens démocrates, 

mais très peu de libéraux. C'est 

pourquoi je voudrais m'adresser à 

la secrétaire d'État en tant 

qu'excellence de l'Open Vld. 

Normalement, je m'adresserais au 

vice-premier ministre, mais 

comme à son habitude, le ministre 

Van Quickenborne ne se mêle pas 

aux grands débats socio-

économiques. On ne l'entend 

d'ailleurs pas très souvent, sauf 

lorsqu'il est question d'amendes. 

La secrétaire d'État pourrait peut-

être assumer ce rôle et devenir la 

Thomas Dermine de l'Open Vld. 

 

Selon elle, les budgets ne sont pas 

que des chiffres et des tableaux. 

Ils reflètent également des normes 

ainsi que des valeurs. La 

secrétaire d'État se battra-t-elle 

aux côtés de la ministre Verlinden 

afin d'obtenir un budget 
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Als het gaat over het vechten voor lagere belastingen, hoor ik de heer 

Bouchez, maar niet de heer Van Quickenborne. Idem bij energie-

zekerheid of kerncentrales. Als het over arbeidsmarkthervormingen 

gaat, hoor ik uw voorzitter, de heer Lachaert, maar de heer Van 

Quickenborne amper. Idem voor pensioenen, terwijl hij toch minister 

van Pensioenen is geweest. 

 

Ik hoor minister Van Quickenborne wel als het gaat over boetes, 

boetes, boetes. We horen hem echter niet bij de grote socio-

economische uitdagingen. Ik wil toch even polsen of u misschien die 

rol kunt opnemen. Bij de PS is de taakverdeling als volgt: 

staatssecretaris Dermine stippelt de PS-lijn uit. Hij vecht voor de 

linkse, Franstalige stem. Ook in andere partijen is dat op een 

bepaalde manier geregeld maar bij de Open Vld-fractie merk ik dat 

niet. Wij willen even polsen of u de Dermine van de Open Vld kunt 

worden.  

 

Ten eerste, in uw tussenkomst bij de State of the Union gaf u een 

mooi citaat. U zei dat een begroting meer is dan cijfers en tabellen, 

dat het ook een weergave is van de normen en waarden waarvoor 

jullie staan. Ik vond dat mooi geformuleerd.  

 

Dat brengt me bij de politie. We hebben voor een stuk het debat 

gehad maar eigenlijk nog niet helemaal zuiver. Er is hier niet vermeld 

hoe het budget van 120 miljoen euro gevonden zal worden. Er is 

verwezen naar 50 miljoen euro voor i-Police. Die 50 miljoen euro zijn 

daaraan toegewezen en kunnen niet worden gebruikt voor structurele 

uitgaven om het loon van de politieagenten te financieren. Wat 

toegewezen is, is toegewezen. Begrotingstechnisch kan dat niet 

zomaar worden gewijzigd. Ik wil u als Open Vld-politica vragen of u 

samen met mevrouw Verlinden dat gevecht zult voeren om extra 

budget te bekomen voor de politie. 

 

Ten tweede, er was een forse communicatie over Vlaams minister 

van Werk Crevits, die sprak over de gemeenschapsdienst voor 

langdurig werklozen. Eigenlijk hoeft de federale regering daar niets 

over te zeggen, want het is haar bevoegdheid niet. De federale 

minster van Werk, uw collega, vond het toch nodig om zich daar heel 

fors tegen uit te spreken. Hij noemde dat gedwongen arbeid. Ik vond 

dat fors geformuleerd. Hij moest dat niet zeggen maar hij vond dat 

blijkbaar toch nodig. Ik zou wel graag weten of er een Open Vld'er in 

de regering minister Dermagne daarover heeft aangesproken met de 

mededeling dat men dat ongepast vindt. Hij moeit zich zomaar met 

het beleid van een andere regio. In het regeerakkoord staat immers 

dat er een asymmetrisch beleid zal worden gevoerd. De vicepremier 

moest daar dus niets over zeggen. We hebben nu toch zo een 

beleidsuitspraak van een regeringslid van een regering waar uw partij, 

Open Vld, toch deel van uitmaakt. U was daarenboven pleitbezorger 

voor deze maatregel. 

 

Ik zou u dus als Open Vld-excellentie willen vragen of u dit debat 

voert? Ik zie het binnen de regering minister Van Quickenborne niet 

doen en ook de premier niet.  

 

Over het ruime kader van de begroting zijn afspraken gemaakt in het 

regeerakkoord. U hebt zelf bevestigd in de media dat u eigenlijk een 

begrotingsoefening van 3 miljard euro moest doen. Het is er eentje 

van 2 miljard euro geworden. Dat wordt ook weergegeven in de 

supplémentaire pour la police? 

Fera-t-elle remarquer au ministre 

du Travail que ses déclarations 

virulentes au sujet des travaux 

d'intérêt général que la ministre 

flamande Crevits souhaite 

instaurer sont déplacées? L'accord 

de gouvernement fait état d'une 

politique asymétrique. Les accords 

qui y figurent concernant l'effort 

budgétaire n'ont pas été 

respectés. La secrétaire d'État 

montera-t-elle au créneau pour 

défendre le trophée remporté par 

l'Open Vld? 

 

Selon les estimations du 

gouvernement, les recettes de la 

lutte contre la fraude fiscale ne 

s'élèvent plus à 300 millions 

d'euros, mais à 1 milliard d'euros. 

Cela suppose une croissance 

linéaire, alors que l'administration 

des Finances part d'une évolution 

oscillante. Sur la base du 

coefficient de recouvrement réel, 

l'administration estime qu'il s'agit 

plutôt de 15 % de ces montants. 

La secrétaire d'État peut-elle 

confirmer que les recettes 

estimées sont dénuées de 

fondement, comme l'indiquent non 

seulement la Cour des comptes 

mais aussi sa propre 

administration? 
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documenten van het Rekenhof. U bent geland op een variabele 

inspanning van 0,3 % en niet 0,4 %. Dat was nochtans wel zo 

afgesproken in het regeerakkoord en de begrotingsafspraken die 

daarover gemaakt zijn. 

 

Ik stel vast dat die niet worden gerespecteerd. Het moet zijn dat de 

eerste minister zegt dat het goed is. Het moet zijn dat de vice-

eersteminister zegt dat hij er geen probleem mee heeft dat er 

1 miljard minder wordt bespaard. Zult u dan wel op de barricaden 

staan om die Open Vld-trofee te bewaken? Het begrotingskader is het 

begin en het einde van elke regering. 

 

Ik zie nergens iemand van de liberalen daarvoor echt fors pleiten. Als 

u dat nu niet doet, zult u volgend jaar, bij de volgende 

begrotingsbesprekingen, hetzelfde meemaken. Dan komt er opnieuw 

een begrotingsoefening die minder ambitieus is dan waarvoor u zelf 

gepleit en gezorgd hebt in het regeerakkoord. Ik ga ervan uit dat toch 

iemand die Open Vld-lijn in de regering moet verdedigen. 

 

Dan kom ik aan de fiscale fraude. Ik heb het hele dossier opgevraagd 

bij het Rekenhof. Collega's, misschien weet u dat niet, maar u kunt 

steeds extra informatie opvragen over de begrotingsbesprekingen. Ik 

wilde toch eens weten hoe het juist zit met die 1 miljard. Ik heb een 

zeer interessante fiche gekregen. Ik heb zelfs woorden bijgeleerd. Er 

staat dat de regering voor de periode van deze legislatuur rekent op 

een lineaire groei om een voorspelling te maken. Blijkbaar hebt u, 

mevrouw de staatssecretaris, of de minister van Financiën gewoon 

een recht lijntje getrokken. Zo wordt 300 miljoen automatisch 

1 miljard. 

 

In dezelfde nota van de administratie Financiën staat dat "een reële 

evolutie meer oscillerend van aard zou zijn." Ik kende dat woord 

absoluut niet, u duidelijk wel. Oscillerend wil zeggen schommelend. 

Men mag dus er niet van uitgaan dat de opbrengst lineair van aard is. 

Men moet ervan uitgaan dat die een beetje zal schommelen. Verder 

staat er dat men rekening houdend met de invorderingscoëfficiënt, 

uitkomt op 15 % van de bedragen. 

 

Niet alleen het Rekenhof maar ook uw eigen administratie Financiën 

zegt dat 1 miljard inkomsten lucht is. Mevrouw de staatssecretaris, 

verdedigt u die Open Vld-lijn? Zegt u dat het niet juist is wat daar 

allemaal staat? 

 

Verwijzend naar de kernenergie kan ik niet anders dan mijn betoog 

sluiten met de boutade dat u misschien wel de Vlaamse Bouchez 

wordt. Ik kijk alvast uit naar uw antwoord. 

 

01.29  Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen): Mijnheer Loones, u zwaait 

met een interessante nota, maar het is me niet duidelijk vanwaar die 

komt. Komt die van het Rekenhof of van de administratie? U hebt ze 

immers allebei vernoemd. Wilt u die nota met ons delen of moeten wij 

ze zelf opvragen om die informatie te krijgen, zodat we daarover later 

kunnen discussiëren? 

 

01.29  Dieter Vanbesien (Ecolo-

Groen): Je ne vois pas clairement 

quelle est la note brandie par 

M. Loones. Peut-il la partager avec 

nous? 

 

01.30  Sander Loones (N-VA): U kunt die gewoon vragen aan uw 

minister van Financiën. Het is een nota van de FOD Financiën van 

11 maart 2021. Ik kan u de referentie bezorgen en dan kunnen we 

daarover het debat voeren. 

01.30  Sander Loones (N-VA): Il 

s'agit d'une note du SPF Finances 

du 11 mars 2021, qu'on obtient sur 

simple demande. Nous pouvons 
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 en débattre en commission. 

 

01.31  Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen): Het is geen specifieke nota?  

 

 

01.32  Sander Loones (N-VA): Neen, bij elke begrotingsdiscussie is 

er een dialoog tussen het Rekenhof en de administratie. Veelal wordt 

er dan informatie uitgewisseld tussen de departementen Begroting en 

Financiën. Als parlementslid kunt u die opvragen. Ik kan me inbeelden 

dat er antwoorden kunnen worden gegeven op die nota. Als verder 

debat daarover mogelijk is, dan verwelkom ik dat zeer graag, want de 

strijd tegen fiscale fraude willen ook wij voeren. Het is geen enkel 

probleem dat we daarover op een ander moment in de commissie 

voor Financiën debatteren. Het betreft een dikke, bijzonder 

interessante bundel. 

 

 

01.33 Staatssecretaris Eva De Bleeker: We hebben intussen al een 

lange dag en nacht achter de rug gevuld met interessante debatten, 

vragen en opmerkingen. Ik vind het overigens zeer leerrijk om die hier 

bij te wonen, ook al mocht alles wat korter. Zo krijg ik een mooi 

overzicht over alle beleidsdomeinen. Ik zal de discussies niet 

heropenen en proberen te antwoorden op de vragen die aan mij 

gesteld werden. Dat neemt niet weg ik toch een paar observaties wil 

meegeven. 

 

De begroting van 2022 komt op een scharniermoment. We zullen 

uitgaven moeten blijven doen in de strijd tegen corona en de 

zorgverleners in de frontlinie, de burgers en de bedrijven blijven 

ondersteunen. Tegelijk moeten we vooruitkijken en nadenken over de 

vraag hoe we willen dat ons land er na corona uitziet, en dat alles 

omzetten in concrete acties. Dat hebben we in onderhavige begroting 

ook trachten te doen. 

 

Dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met uw lezing dat dat in 2021 

nog niet het geval was, mijnheer Loones. We hebben vanaf het eerste 

moment aangeknoopt met budgettair herstel. Uiteraard is een 

evenwicht iets anders. Ook volgend jaar zullen we zoeken naar een 

evenwicht tussen het geven van zuurstof voor het economisch herstel 

en het voorzien van middelen voor nieuw beleid en nieuwe 

uitdagingen, met onder andere investeringen in de groene digitale 

economie en de samenleving enerzijds, en anderzijds de weg naar 

budgettair herstel. We mogen natuurlijk niet alleen en niet te hard 

saneren. Dan zouden we dat economisch herstel in gevaar kunnen 

brengen. Nu de economie sneller en beter aantrekt dan verwacht, 

moeten we dat moment ook benutten om de begroting in de goede 

richting te leiden. 

 

Over de economische context wil ik het volgende kwijt, want ik wil 

even terugkomen op de groeicijfers. In de algemene toelichting was er 

veel gedoe over, maar ik vind het intellectueel niet echt eerlijk om de 

regering ervan te beschuldigen in 2020 een lagere groei te noteren 

dan het Europese gemiddelde. Daarom wil ik even alle cijfers 

meegeven. In 2021 tekent België een enorme groei op van 6 %, wat 

meer is dan verwacht en hoger is dan het gemiddelde van 5 % in de 

Europese Unie. Dat komt net omdat de Belgische economie sneller in 

gang geschoten is dan de economieën van andere lidstaten. Van een 

snelle groei kunnen ook sneller de vruchten worden geplukt, dus dat 

is een positief gegeven. Andere Europese landen kenden in 2021 een 

tragere groei, dus die kenden een minder snelle opgang, maar zij 

01.33  Eva De Bleeker, secrétaire 

d'État: Le budget 2022 est un 

moment crucial. Nous devons 

continuer à consentir des 

dépenses dans la lutte contre le 

coronavirus, mais tout en 

réfléchissant déjà à l'après-covid.  

 

Je ne peux me rallier à la lecture 

que fait M. Loones de la politique 

en 2021. Nous avons travaillé 

d'emblée à la relance budgétaire, 

évidemment assortie des équi-

libres nécessaires. L'année 

prochaine aussi, il faudra trouver 

un équilibre entre la relance 

économique, les nouvelles 

politiques et le redressement 

budgétaire. En se contentant 

d'assainir, nous remettrions en 

cause la reprise économique, mais 

à présent que l'économie se 

redresse plus vite que prévu, nous 

devons mettre ce moment à profit 

pour améliorer la situation 

budgétaire. 

 

En ce qui concerne le contexte 

économique, il est injuste de 

reprocher au gouvernement qu'en 

2022, la croissance serait 

inférieure à la moyenne euro-

péenne. En effet, en 2021, 

l'économie belge a connu une 

croissance de 6 %, contre 5 % en 

moyenne au sein de l'UE. Il est 

logique que d'autres pays 

rattrapent leur retard en 2022. 

Cela explique pourquoi la Belgique 

connaîtra une croissance de 2,6 % 

en 2022, contre une moyenne de 

4,3 % dans l'UE. 
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zullen dat in 2022 goedmaken. Het is bijgevolg logisch dat de 

gemiddelde groei van de trager op gang gekomen landen volgend 

jaar hoger is. In 2022 zal België 2,6 % groei realiseren ten opzichte 

van een Europees gemiddelde van 4,3 %, maar dat komt dus juist 

omdat andere Europese landen dit jaar nog geen grote groei 

meemaakten. 

 

Wij hebben duidelijk alles uit de kast gehaald om onze burgers en 

bedrijven te ondersteunen en dat blijkt succesvol te zijn. Mogelijk hebt 

u vorige week het webinar van de Nationale Bank naar aanleiding van 

de najaarsprojecties gevolgd. De Nationale Bank stelde heel formeel 

dat met de steun van onze regering een grote golf aan faillissementen 

vermeden is en voorts verwacht de Nationale Bank niet veel 

faillissementen meer. De steun van de overheid is op dat vlak heel 

efficiënt geweest, waarmee ik bijna letterlijk citeer. Dat heeft uiteraard 

een hoge kostprijs, wat resulteert in het grote deficit. Zonder die 

ingrepen was het macro-economisch gezien veel erger geweest en 

zouden wij beland zijn in scenario's zoals in de jaren 30. 

 

Dan kom ik bij de inflatie. Er werd hier beweerd dat ik een 

inflatienegationist zou zijn. Wel, niets is minder waar. Ik heb ook in de 

commissie al herhaaldelijk gewaarschuwd voor inflatie. Ik heb ook 

gezegd dat wij waakzaam moeten zijn voor tweederonde-effecten, 

zeker omdat die de concurrentiepositie van onze ondernemingen 

aantasten, aangezien wij zo'n open economie hebben. 

 

Ik heb in het verleden ook al gewaarschuwd tegen monetaire hocus 

pocus, geld in omloop brengen. De heer Van Lommel heeft terecht 

opgemerkt dat dat het spaargeld van de burgers aantast en dus ook 

hun koopkracht. 

 

Wat ik wel gezegd heb, is dat de impact van de inflatie op de 

begroting niet zo eenduidig is en dat men die niet realtime kan 

berekenen. Wat dat betreft, werd hier echt geen onderscheid 

gemaakt tussen de impact van de inflatie op lange termijn en die op 

korte termijn. Op korte termijn is de klassieke benadering dat die 

impact neutraal is voor ons saldo, omdat de uitgaven wel stijgen maar 

tegelijk ook de ontvangsten van de overheid. Dat valt niet voor 100 % 

te berekenen maar het is ongeveer gelijk. Het Rekenhof heeft mij 

daar trouwens gelijk in gegeven. 

 

Wat ik u wil verduidelijken, is dat er op lange termijn een risico is, 

door de oplopende energiekosten en grondstofprijzen. Onze 

economie en ons begrotingssaldo kunnen op termijn negatief 

beïnvloed worden. 

 

Hoewel ik zelf iets minder optimistisch ben, en er eigenlijk nog altijd 

niet van overtuigd ben dat de inflatie tijdelijk is, heeft de Nationale 

Bank mij vorige week enigszins gerustgesteld. Ik maakte mijn analyse 

op basis van krantenartikels en op basis van economen die daar een 

mening over hebben. De Nationale Bank maakt wel heel ernstige 

analyses ter zake en zij gaat ervan uit dat de inflatie inderdaad tijdelijk 

is en dat wij dus geen loon-prijsspiraal moeten verwachten. 

 

Op termijn zou de inflatie dus opnieuw naar beneden gaan. Zij zou 

een tijdelijk fenomeen zijn. 

 

De Nationale Bank waarschuwde wel dat de hogere loonkosten ten 

Nous avons tout mis en œuvre 

pour soutenir nos citoyens et nos 

entreprises lors de la pandémie de 

coronavirus et, selon la Banque 

nationale, nous avons ainsi pu 

éviter une grande vague de 

faillites. Les aides publiques ont 

donc été très efficaces. Cale a 

évidemment conduit à un déficit 

important, mais sans ces 

mesures, nous nous serions 

retrouvés dans des scénarios 

rappelant les années 30. 

 

Je n'ai jamais nié le risque 

d'inflation. Nous devons rester 

attentifs aux effets de second tour, 

qui peuvent nuire à la compétitivité 

de nos entreprises. Par le passé, 

j'ai également averti que la mise 

en circulation d'une plus grande 

quantité d'argent pourrait effec-

tivement se répercuter sur 

l'épargne et le pouvoir d'achat des 

citoyens. 

 

Cependant, il n'est pas aussi 

simple de déterminer les répercus-

sions de l'inflation sur le budget. À 

court terme, cela n'a aucun impact 

sur le solde, car les dépenses et 

les recettes augmentent au même 

titre. Cependant, à long terme, 

l'augmentation des prix de 

l'énergie et des matières premiè-

res risque d'avoir une incidence 

négative sur notre économie et sur 

le solde budgétaire. 

 

Même si la Banque nationale 

estime, sur la base d'analyses très 

approfondies, que l'inflation sera 

temporaire, je n'en suis toujours 

pas convaincue.  

 

La position concurrentielle de nos 

entreprises par rapport à celles 

des pays voisins peut être 

temporairement affectée par 

l'augmentation des coûts salariaux 

causée par l'indexation 

automatique. Il est donc crucial de 

maintenir la norme salariale issue 

de la loi de 1996. Nous suivrons 

évidemment avec attention 

l'évolution de la situation.  

 

La Banque nationale nous 
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gevolge van de automatische indexering onze bedrijven tijdelijk in een 

slechtere concurrentiële positie zullen brengen ten opzichte van onze 

buurlanden, en dat het dus van essentieel belang is dat wij de 

loonnorm, die deel uitmaakt van de wet van 1996, gehandhaafd blijft 

om de jobs in België te houden. 

 

Zoals ik ook al in de commissie heb gezegd, zullen we dit van zeer 

nabij opvolgen, want uiteraard zijn de bedrijven de belangrijkste 

partners in het opkrikken van de activiteitsgraad in ons land. 

 

De Nationale Bank zei ook dat we er absoluut voor moeten zorgen dat 

er buffers zijn voor toekomstige schokken. Dat onderschrijf ik volledig. 

Buffers aanleggen lukt natuurlijk enkel als de overheidsfinanciën 

gezond zijn. Dat brengt me bij de inspanningen die deze regering 

levert om te werken aan het budgettaire herstel en de budgettaire 

houdbaarheid. 

 

Er is al enkele keren gezegd dat deze regering een inspanning doet 

van 2,4 miljard, of 0,5 % van het bruto binnenlands product, rekening 

houdend met de effectentaks die reeds in 2021 versneld werd 

ingevoerd. Boven op de vaste inspanning van 0,2 % doen we dus een 

variabele inspanning van 0,3 %. U hebt erop gewezen dat ik nog een 

beetje verder wilde gaan. Dat was op basis van wat er in het 

regeerakkoord staat. Ik zal er in de toekomst ook op blijven hameren 

dat we dit moeten realiseren. U hebt het webinar waarin de voorzitter 

van de Nationale Bank mij hierin steunt misschien ook gezien.  

 

Er wordt soms beweerd dat deze inspanningen niet gebeuren. 

Natuurlijk gaan we nieuwe uitdagingen niet uit de weg en wordt er een 

deel daardoor gecompenseerd, maar we maken hoe dan ook 

middelen vrij voor nieuw beleid. Dat is logisch. We blijven echter met 

volle overtuiging eenmalige maatregelen treffen om het virus in al zijn 

facetten te blijven bestrijden.  

 

De 0,5 % wordt dus effectief gerealiseerd. Doen alsof dit alles 

gemakkelijk is, is op zich al gemakkelijk.  

 

Er is vandaag ook al gezegd dat er 1 miljard aan bijkomende 

middelen wordt vrijgemaakt voor investeringen zoals digitalisering en 

de groene economie. Dat komt boven op de Europese middelen van 

het herstelfonds en de 328 miljoen euro die reeds voorzien was bij de 

begrotingscontrole in 2021. 

 

In een ander debat verwees u naar mijn definitie van investeringen. In 

de commissie heb ik gezegd dat een belangrijk element van 

investeringen voor mij is dat er een meerwaarde is, dat er dus 

opbrengsten zijn. Het is voor mij dan ook cruciaal dat we zowel op 

voorhand als achteraf een analyse maken van die opbrengsten. Als 

men dat niet kan berekenen en als er geen duidelijke meerwaarde is, 

dan is het voor mij moeilijk om iets als een investering te 

beschouwen. Maar die discussie zal hoe dan ook nog verder gevoerd 

worden, onder andere met mijn collega Dermine.  

 

De regering zal fors inzetten op de veiligheid, zoals voorzien in de 

regeerverklaring, en daarvoor zijn ook de nodige fondsen voorzien. 

Dat is niet alleen zo voor Justitie, maar ook voor Binnenlandse Zaken 

en de politie. Het is altijd moeilijk om over de onderhandelingen en 

exacte budgetten te spreken, maar zoals minister Verlinden zei 

demande de prévoir des tampons 

suffisants pour absorber les chocs 

futurs. Par conséquent, le gouver-

nement poursuivra ses efforts 

pour permettre un redressement 

budgétaire et assurer la viabilité 

des finances publiques. Ce 

gouvernement réalise un effort de 

2,4 milliards d'euros, soit 0,5 % du 

PIB. En plus de l'effort fixe de 

0,2 %, nous faisons donc un effort 

variable de 0,3 %. Sur la base de 

l'accord de gouvernement, j'aurais 

voulu aller un peu plus loin et je 

continuerai à œuvrer dans ce 

sens. 

 

Un milliard d'euros de moyens 

supplémentaires sera libéré pour 

des investissements dans la 

numérisation et l'économie verte. 

Pour moi, les investissements 

doivent avoir une valeur ajoutée, 

ce qui signifie qu'il doit être pos-

sible de calculer leur rendement. 

 

Le gouvernement prévoira les 

moyens nécessaires pour 

améliorer la sécurité, tant pour la 

Justice et l'Intérieur que pour la 

police. Dès que les négociations 

seront terminées, nous vous 

informerons de la manière dont 

cela s'intégrera dans le budget. 

 

Les économies ne suffisent pas en 

elles-mêmes. L'augmentation de 

notre taux d'emploi est cruciale 

pour assainir les finances 

publiques. C'est pourquoi pas 

moins de 35 mesures concrètes 

ont été prises pour réformer notre 

marché du travail, qu'il s'agisse de 

la formation aux métiers en 

pénurie ou de systèmes plus 

flexibles pour le commerce 

électronique. Bien sûr, nous 

devrons prendre des mesures 

supplémentaires dans les années 

à venir. 

 

Les premières mesures ont aussi 

été prises sur le plan de la 

fiscalité, avec le verdissement des 

voitures de société et d'autres 

taxes destinées à induire un 

changement de comportement. La 

disparition progressive de la 
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bestuderen wij de marges. Zodra die helemaal duidelijk zijn en als de 

onderhandelingen zijn afgerond, zullen wij u meedelen hoe dat exact 

in de begroting wordt ingepast.  

 

Ik heb al gezegd dat besparingen niet op zichzelf staan. De grote 

sleutel ligt bij de hervormingen van de arbeidsmarkt en de fiscaliteit. 

De verhoging van de werkgelegenheidsgraad in België is cruciaal en 

vormt de noodzakelijke voorwaarde voor de gezondmaking van de 

Belgische overheidsfinanciën. Met besparingen alleen zullen wij dat 

zeker niet kunnen realiseren. 

 

Daarom werden inzake tewerkstelling maar liefst 35 maatregelen 

voorzien om onze arbeidsmarkt te hervormen, met verschillende 

maatregelen om langdurig zieken die dat willen terug te leiden naar de 

arbeidsmarkt. Collega Verherstraeten benadrukte terecht hoe 

belangrijk en hoe vernieuwend dat is. Sommigen doen dat af alsof het 

niets zou zijn en er geen maatregelen voor zijn, maar ik heb alle 

onderhandelingen daarover meegemaakt en het was een cruciaal 

element van de begrotingsonderhandelingen. Het gaat om 

35 concrete maatregelen die ervoor zullen zorgen dat de 

activiteitsgraad naar boven gaat. Dat wil ik echt onderstrepen. Dat is 

absoluut wel uitgewerkt en dat zal vruchten afwerpen. De 

maatregelen gaan van het opleiden van mensen om aan de slag te 

gaan in knelpuntberoepen tot soepelere systemen in de e-commerce. 

Het gaat om 35 zeer verschillende maatregelen die wel degelijk effect 

zullen hebben. Men kan daar inderdaad meewarig over doen, maar 

als het allemaal zo eenvoudig was, dan ben ik er zeker van dat de 

vorige regering dat al allemaal zou hebben geregeld. Wel, wij doen 

dat nu. 

 

Hiermee is de kous natuurlijk niet af. Het spreekt voor zich dat wij 

maatregelen zullen moeten blijven nemen en dat wij de arbeidsmarkt 

ook in de volgende jaren, naargelang de economische situatie, zullen 

moeten blijven hervormen, samen met de fiscaliteit.  

 

Op dat vlak zijn de eerste stappen ook al gezet. Er is de vergroening 

van de bedrijfswagens en er zijn andere belastingen die ons gedrag 

moeten sturen, zoals dat trouwens ook was voorzien in het 

regeerakkoord. 

 

In het regeerakkoord stond ook dat we de fiscaliteit zouden 

hervormen en dat we werken zouden aanmoedigen. Dat doen we 

ook. De BBSZ komt de werkende middenklasse ten goede. Wij doen 

ook iets voor de kinderopvang. Een duidelijkere keuze voor de 

werkende mens is er niet. Arbeidseconoom Stijn Baert zei daarover 

onlangs dat het misschien wel klein lijkt, maar dat het een zeer 

zinvolle maatregel is. Het is een keuze om de werkende mens in de 

watten te leggen. Het is vooral een emanciperende maatregel omdat 

het vooral vrouwen de kans geeft om te werken. Dat vind ik zelf ook 

heel belangrijk. Professor Baert is in het algemeen positief over het 

akkoord omdat het er volgens hem voor zorgt dat werken meer loont. 

 

Dat is een ander beeld dan het beeld van een belastingregering dat 

de heer Vermeersch probeerde te schetsen. Door een handigheidje, 

door alle nieuwe inkomsten als belastingen te brandmerken, beweert 

hij dat wij een belastingsregering zijn. Het beter innen van zaken of 

het rechtzetten van zaken die in het verleden scheef zaten en het 

creëren van een fiscaal gelijk speelveld, bijvoorbeeld door het heffen 

cotisation spéciale pour la sécurité 

sociale et la réduction d'impôt pour 

la garde d'enfants sont un soutien 

pour les classes moyennes qui 

travaillent. Selon l'économiste du 

travail Stijn Baert, ces mesures 

auront un effet émancipateur et 

permettront de rendre le travail 

plus rémunérateur. 

 

M. Vermeersch essaie de faire 

croire que tous les nouveaux 

revenus sont des impôts pour 

qualifier cet exécutif de gouverne-

ment taxateur. Une meilleure 

perception des impôts, la création 

d'un niveau de concurrence égal, 

les mesures de lutte contre la 

fraude et la hausse des recettes 

par une augmentation du taux 

d'emploi ne constituent pas des 

hausses d'impôts. Mieux percevoir 

les amendes routières, ce n'est 

tout de même pas un nouvel 

impôt? 

 

La lutte contre la fraude est une 

des priorités de ce gouvernement 

et le ministre Van Peteghem 

réalisera ces recettes. À cet égard, 

les techniques de data mining 

permettront un gain d'efficacité.  

 

Parmi d'autres éléments, les 

énormes coûts budgétaires liés au 

vieillissement de la population 

rendent notre marge pour réaliser 

des efforts plus importants 

particulièrement étroite. Les coûts 

budgétaires liés aux allocations 

sociales augmenteront de plus de 

1,3 point de pourcentage du PIB 

entre 2022 et 2026. En 2050, les 

dépenses sociales s'élèveront à 

30 % du PIB, contre 25 % en 

2019. Elles supplanteront les 

autres dépenses primaires.  

 

Vu la structure de l'État fédéral, 

des 136 milliards d'euros dont 

dispose l'État fédéral en 2022, il 

ne restera plus que 17,4 milliards 

d'euros pour financer 35,5 mil-

liards d'euros de dépenses. Dans 

cette optique, une économie sur 

les dépenses primaires fédérales 

ne constitue pas une solution. 
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van btw op kleine producten die uit het buitenland – zoals China – 

komen, zijn geen nieuwe belastingen. Daarmee zorgen we voor 

coherentie en worden de maatregelen die we invoeren ook 

daadwerkelijk gerealiseerd. Het gaat dus niet om nieuwe belastingen 

maar over het beter innen van belastingen. Ik denk dan aan 

maatregelen inzake fraudebestrijding. Dat zijn geen nieuwe 

belastingen. Hogere ontvangsten uit hogere werkgelegenheid zijn al 

helemaal geen nieuwe belastingen. Een verschuiving van lasten zijn 

dus geen nieuwe belastingen. Verkeersboetes innen is al helemaal 

geen belasting. In die zin is het voordelig voor de begroting dat men 

meer boetes int. Dat juich ik toe. Mevrouw Dillen zei ook dat er bij 

Justitie werk moet worden gemaakt van het beter innen van bepaalde 

verschuldigde bedragen. 

 

Er was ook een vraag over de inkomsten uit fraudebestrijding. 

Daarmee keren we terug naar het basisprincipe. We zetten daar sterk 

op in omdat we dat belangrijk vinden. Mevrouw Verlinden heeft dat 

ook gezegd. 

 

Collega Van Peteghem staat in voor de realisatie van deze 

ontvangsten. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan. We kunnen kijken 

naar hoe staatssecretaris De Backer het in de vorige legislatuur deed 

met de strijd tegen de sociale fraude. Het op een slimme manier 

afstemmen van databanken en dergelijke meer en het op een slimme 

manier controleren, kan leiden tot heel wat efficiëntie. Ik ben ervan 

overtuigd dat minister Van Peteghem dat ook van plan is. 

 

Er zijn een aantal zaken die het ons niet gemakkelijk maken, vooral 

zaken die onze marge voor grotere inspanningen bijzonder klein 

maken. Het begrotingsherstel wordt een van de grootste uitdagingen 

voor de komende jaren, naast de opflakkering van coronavarianten. 

Maar er is ook de vergrijzing die nu snel tot uiting komt. Ik heb dat ook 

in de commissie gezegd. De vergrijzing zal ervoor zorgen dat de 

sociale uitkeringen heel snel zullen stijgen. U herinnert zich wellicht de 

slides over de impact van de vergrijzing op de overheidsfinanciën. De 

budgettaire kostprijs van de vergrijzing zal tussen 2022 en 2026 een 

toename kennen van maar liefst 1,3 procentpunt van het bbp. De 

pensioenuitgaven en de uitgaven in de gezondheidssector zullen 

blijven stijgen. De sociale uitgaven uitgedrukt in procent van het bbp 

lopen in 2050 op naar 30 %. In 2019 was dat slechts 25 %. Dat wil 

zeggen dat er aan de huidige prijzen ongeveer 1 miljard euro per jaar 

bij komt. Van 125 miljard in 2019 naar 150 miljard in 2050. Het 

rechtstreekse gevolg daarvan is de verdringing van de sociale 

uitgaven op de andere primaire uitgaven, zoals in veiligheids-

departementen of op het federale tekort.  

 

Niet alleen de sociale zekerheid slokt veel middelen op maar ook het 

federale systeem. Dat is zeker geen verwijt aan de gefedereerde 

entiteiten maar het is wel een nuchtere, pijnlijke vaststelling. Van de 

136 miljard euro waarover de federale staat beschikt in 2022, zal er 

na de afdrachten aan de Gewesten, de Gemeenschappen en de 

sociale zekerheid immers slechts 17,4 miljard euro over zijn om 35,5 

miljard euro aan uitgaven te financieren. 

 

Het besef van deze inconvenient truth van de Belgische begroting is 

volgens mij te weinig gekend. Bijgevolg kan de uitdaging van het op 

orde krijgen van de Belgische overheidsfinanciën niet enkel opgelost 

worden door het schaven of het besparen op die federale primaire 

Je relève le défi de réduire le 

déficit et la dette publique. Il 

s'élève actuellement à 16,6 mil-

liards d'euros, soit 3,2 % du PIB. 

Après la stabilisation du taux 

d'endettement en 2022, notre 

dette va augmenter si nous ne 

consentons pas un effort 

supplémentaire et ne menons pas 

une politique fiscale stricte dans 

les années à venir. Je continuerai 

à insister sur la mise en œuvre 

des réformes sur le marché du 

travail et la réalisation d'un effort 

aussi important que possible. 

 

Le budget 2022 est non seulement 

un moment charnière, mais aussi 

le point de départ d'une trajectoire 

budgétaire que nous devrons 

maintenir le plus longtemps 

possible. Un suivi rigoureux reste 

nécessaire. 

 

La recrudescence de la pandémie 

du coronavirus constitue un 

facteur de risque majeur. Compte 

tenu de la prolongation des 

mesures de soutien résultant de la 

vague actuelle, je soumettrai 

prochainement au Parlement un 

premier feuilleton d'ajustement.  
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uitgaven. 

 

Ook al zijn de uitdagingen enorm en is het moeilijk, we zullen ze 

aangaan. Dat is mijn ambitie. Ik neem die handschoen op. We 

moeten het tekort en de staatsschuld terugdringen. Dat is mijn 

overtuiging en ik zet me daar volledig voor in. Momenteel bedraagt 

het tekort inderdaad nog 16,6 miljard euro of 3,2 % van het bruto 

binnenlands product. Na de stabilisatie van de schuldgraad in 2022 

zal onze schuld inderdaad oplopen indien we geen bijkomende 

inspanning leveren en de komende jaren geen strikt begrotingsbeleid 

voeren.  

 

Ik zal de komende jaren blijven hameren op het implementeren van 

de hervormingen op de arbeidsmarkt en blijven duwen voor een zo 

fors mogelijke inspanning. 

 

De begroting 2022 is, tot slot, niet enkel een scharniermoment maar 

ook een startpunt van een traject dat we zo lang mogelijk zullen 

moeten aanhouden. Wat voorligt is een voorafbeelding. Een strikte 

opvolging blijft noodzakelijk. 

 

De opflakkering van de coronapandemie is een grote risicofactor die 

zich reeds heeft gemanifesteerd. Gezien de verlenging van de 

steunmaatregelen ten gevolge van de huidige golf, zal ik eerstdaags 

een eerste aanpassingsblad in het Parlement neerleggen.  

 

Zoals ik reeds heb gezegd, zijn we nu op weg met een echt 

begrotingsbeleid. Vorige keer ging het om een eerder technische 

begroting met al een inspanning, maar nu ligt de focus helemaal op 

het op orde krijgen van de overheidsfinanciën. Met deze tweede 

begroting knopen we echt aan met het begrotingstraject. 

 

Ik hoop dat ik u voldoende antwoorden en enkele bedenkingen bij het 

debat vandaag heb kunnen geven.  

 

Ik zou ten slotte de voorzitter en de leden van de commissie voor de 

Financiën en Begroting en alle andere volksvertegenwoordigers willen 

bedanken voor de respectvolle en constructieve manier waarop wij 

het voorbije jaar hebben gewerkt.  

 

Ik wens ook alle parlementsleden en collega's van de ministerraad 

een gelukkig en gezond 2022! 

 

01.34  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, het was 

een lange dag, maar het is wel bewezen dat het nuttig was dat u als 

laatste aan het woord kwam om een reeks vragen te beantwoorden 

die doorheen het debat zijn gerezen.  

 

Ik wil u bedanken voor de uitgestoken hand. Er zijn inderdaad een 

aantal thema's die we verder zullen opnemen in de commissie, zoals 

de inflatie, de investeringsdefinitie en fraudebestrijding. 

 

Zijn de uitgaven onder controle of niet? Ik heb de webinar van de 

Nationale Bank gezien. Ook het Rekenhof heeft op 15 december een 

interessante studie gepubliceerd over de vraag of de corona-

steunmaatregelen van onder andere de federale overheid doelmatig 

waren. Er is marge voor verbetering. 

 

01.34  Sander Loones (N-VA): Il 

est utile que la secrétaire d'État ait 

pris la parole en dernier lieu au 

terme de cette longue journée 

pour répondre à une série de 

questions soulevées au fil du 

débat. Nous approfondirons 

différents thèmes au sein des 

commissions. 

 

Les dépenses sont-elles sous 

contrôle ou pas? Il reste en tout 

cas une marge d'amélioration. En 

matière de police et de sécurité, 

nous examinerons les questions 
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Wat de uitgaven op het vlak van veiligheid en politie betreft, heb ik 

begrip voor het feit dat de onderhandelingen lopen. Uit uw antwoord 

maak ik wel op dat we mogelijk geconfronteerd zullen worden met 

een budgettaire meervraag. Dat zullen we dan bekijken op het 

ogenblik dat het Parlement die informatie krijgt.  

 

Op het vlak van arbeidsmarkthervormingen is er volgens u al veel 

gebeurd. Ik kan alleen maar vaststellen dat u het Rekenhof nog niet 

hebt overtuigd en ons dus ook niet. Het Rekenhof merkt de 

terugverdieneffecten nog altijd als te positief aan. U verwijst naar het 

feit dat de vorige regering steken heeft laten vallen. Dat is een heel 

politiek debat. Ik kan dan beginnen over de jobsdeal die niet is 

uitgevoerd.  

 

Het is volgens u gemakkelijk om te doen alsof het gemakkelijk is de 

begroting meer op orde te krijgen. Het is echter altijd goed om over 

het muurtje te kijken. Als uw begroting wordt vergeleken met die van 

de andere landen van de Europese Unie, dan doet u het niet goed. 

België behoort tot het groepje van landen met tekorten van meer dan 

5 %. Het is inderdaad niet makkelijk, maar er zijn toch veel landen in 

de Europese Unie die het wel veel beter doen. In die landen is het ook 

niet gemakkelijk.  

 

Vorig jaar was de economische groei sterker, waardoor we volgens u 

in 2022 minder groeien. 

 

Dat is net het debat. Daarover ging het net met de heer Dermine. Het 

ging over die Europese herstelmiddelen die we krijgen via het 

coronafonds. De oneerlijkheid in dat Europese systeem is dat wij 

worden afgerekend op een jaar waarin we wat sneller zijn gegroeid, 

waardoor we minder centen krijgen, terwijl we volgend jaar zwakker 

zullen groeien maar toch worden beboet. Het feit dat we de outlier zijn 

speelt in ons nadeel en niet in ons voordeel, omdat er slecht werd 

onderhandeld op Europees niveau. Premier De Croo heeft daar een 

slechte deal gesloten en dat moet worden benoemd. U kunt 

gemiddelden berekenen zoveel als u wilt en dat is allemaal terecht, 

maar het punt is dat het in ons nadeel speelt, en nog geen klein 

beetje, tot potentieel 1,3 miljard euro. 

 

Wat de fiscale hervorming betreft, dat wordt een debat dat we 

natuurlijk zullen volgen. U bent erop ingegaan in uw antwoord, maar u 

hebt iets niet vermeld. De premier heeft gezegd dat in het 

regeerakkoord staat dat we daar niets mee zullen doen. Hij zei dat het 

voor de volgende legislatuur is. Vooruit heeft vandaag in het debat 

gezegd het in 2022 te willen zien. Ik vond dat een heel opmerkelijke 

uitspraak van de fractieleider van Vooruit. Zij willen die fiscale 

hervorming in 2022 zien. U zult die ook willen zien, want die zal een 

budgettaire impact hebben. De Europese Commissie gelooft er in elk 

geval niet in. Toen de regering zei dat ze die fiscale hervorming als 

onderpand voor het Europees Herstelfonds wou gebruiken, vroeg de 

Europese Commissie er niet aan te beginnen, want het zou toch niet 

in orde komen. 

 

budgétaires additionnelles lorsque 

le Parlement recevra ces informa-

tions. La secrétaire d'État estime 

que de nombreuses réformes du 

marché de l'emploi ont déjà été 

menées, mais elle n'est pas 

parvenue à convaincre la Cour des 

comptes. En comparaison avec de 

nombreux autres pays européens, 

le déficit budgétaire est supérieur, 

bien que la situation ne soit pas 

simple dans ces pays non plus. 

 

Nous ferons les frais du mauvais 

deal du premier ministre De Croo 

au sujet du fonds de relance 

européen au cours d'une année où 

la croissance était plus rapide. 

Cela peut nous coûter 1,3 milliard 

d'euros. Le timing de la réforme 

fiscale (et son impact sur le 

budget) n'est pas encore clair du 

tout puisque d'après le premier 

ministre, elle serait prévue pour la 

prochaine législature, alors que 

Vooruit l'envisage en 2022. Il n'y a 

pas eu de réponse non plus à la 

question répétée de savoir si le 

ratio 1/3-1/3-1/3 avait été respecté. 

D'après la Cour des comptes, les 

mesures budgétaires se situent 

principalement du côté des 

recettes. 

 

Les défis budgétaires sont en effet 

immenses. Le gouvernement 

fédéral pourrait déjà cesser de 

financer les matières qui ne 

relèvent pas de sa compétence, 

comme le commerce extérieur. 

Nous avons déposé un 

amendement à cet effet. 

 

J'encourage la secrétaire d'État à 

exprimer le point de vue de son 

parti au sein du gouvernement. 

Les accords budgétaires conclus 

dans le cadre de l'accord de 

gouvernement n'ont pas été 

respectés. Pour le ministre Van 

Peteghem, ce n'est pas un 

problème. 

 

Nog twee punten. Bent u nu een belastingregering of niet? Dat was 

niet mijn uitspraak, maar ik wijs erop dat het Rekenhof zegt dat de 

maatregelen om uw begroting op orde te krijgen zich vooral situeren 

aan de inkomstenzijde en dat u bij herhaling de vraag hebt gekregen 

of de verhouding 1/3-1/3-1/3 werd gerespecteerd. U hebt die nooit 

J'espère que la secrétaire d'État 

persistera à les respecter lors des 

prochaines discussions 

budgétaires. 
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willen kwantificeren, het Rekenhof doet dat wel. Ook in de boeiende 

documentatie die we hebben opgevraagd, staan trouwens mooie 

tabellen waar men ziet dat er langs inkomstenzijde meer gebeurt dan 

1/3. 

 

U zegt dat de federale overheid te weinig budget heeft om haar 

kerntaken te financieren, zeker gelet op een aantal taken die er nog 

aankomen, zoals de vergrijzing en de gezondheidszorg. De 

budgettaire uitdagingen zijn inderdaad enorm. Ik wil dat aangrijpen om 

de federale regering uit te nodigen om te stoppen met zaken te 

financieren waarvoor ze niet bevoegd is. Dat zou al een begin zijn. De 

federale overheid is bijvoorbeeld niet bevoegd voor Buitenlandse 

Handel, maar toch stopt ze daar veel centen in. Ze kan daar heel 

gemakkelijk mee stoppen. Wij hebben een amendement ingediend en 

de collega's moeten straks maar op het groene knopje duwen en dan 

zult u als staatssecretaris van Begroting ongetwijfeld gelukkig zijn. Als 

iedereen zijn eigen taak doet en veegt voor eigen deur, is de straat 

ook proper. 

 

Zult u de Open Vld-stem vertegenwoordigen in de regering? Uit uw 

antwoord maak ik op dat u zin hebt om dat te doen. Ik wil u daarin 

aanmoedigen. Het zal immers nodig zijn. De begrotingsafspraken uit 

het regeerakkoord worden in deze eerste serieuze begroting niet 

gerespecteerd. De oefening is lager dan wat werd afgesproken.  

 

Ik heb de vraag gesteld aan minister Van Peteghem. Hij zei dat hij 

daarvan geen probleem maakt. U zegt dat u daaraan wel wilt 

vasthouden bij de volgende begrotingsronde. Ik wens u daarin zeer 

sterk aan te moedigen. Misschien schuilt er dan toch een Vlaamse 

mevrouw Bouchez in u, maar dat zal de toekomst uitwijzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.35  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitster, ik 

wil volgende opmerking graag publiek maken in plaats van in de 

Conferentie van voorzitters. De debatten over de State of the Union in 

oktober hebben 35 uur geduurd. Er was toen een algemene 

consensus om dat niet meer te doen, dat we dat niet meer mochten 

herhalen. Nu, na meer dan 21 uur debat, moeten we vaststellen dat 

we niet geslaagd zijn in dat opzet.  

 

Ik betreur dat echt. De tijd is echt gepasseerd dat de kwaliteit van een 

debat wordt afgemeten aan de duur ervan of aan de vraag of er al 

dan niet een nachtelijke zitting mee gepaard gaat. Dat is een 

ouderwetse manier van debatteren. Wij kunnen echt efficiënter zijn.  

 

Ik sluit me aan bij de opmerking van collega Sophie De Wit daarnet, 

we moeten de regels herzien. Wij kunnen niet twee keer per jaar een 

dergelijk debat hebben. Dat is niet meer van deze tijd. Ik wil dus echt 

vragen om op een volgende Conferentie van voorzitters dit debat 

stevig te evalueren. We moeten eens bekijken of we toch de regels 

niet kunnen veranderen, zodat we efficiënter kunnen debatteren.  

 

01.35  Wouter De Vriendt (Ecolo-

Groen): À l'issue du débat sur 

l'état de l'Union – qui a duré 35 

heures, il a été décidé que cette 

situation ne devrait pus se 

reproduire, mais aujourd'hui, nous 

avons clairement échoué. Je le 

regrette, car nous pouvons être 

plus efficaces. Nous devrons 

revoir les règles. 

 

01.36  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, we moeten 

dat gesprek voeren met een frisse kop. Ik sta steeds open om van 

gedachten te wisselen.  

 

Mijnheer De Vriendt, de redenering werkt wel in beide richtingen. De 

kwaliteit van een debat wordt inderdaad niet afgemeten aan de 

duurtijd. Ik kan alleen maar zeggen dat ik vandaag veel geleerd heb. 

01.36  Sander Loones (N-VA): 

Cela joue dans les deux sens. La 

qualité d'un débat ne se mesure 

pas à sa longueur, mais un débat 

court n'est pas nécessairement un 

bon débat non plus. J'ai entendu 

beaucoup de choses intéressantes 
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Ik heb een aantal interessante tussenkomsten gehoord, waarmee ik 

parlementair verder aan de slag ga. Dat geldt trouwens ook voor de 

allerlaatste rede van mevrouw De Bleeker, waarvoor nogmaals dank. 

Een kort debat is ook niet noodzakelijk een goed debat, maar dat 

debat zullen we nog voeren.  

 

aujourd'hui. 

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non) 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee) 

 

La discussion générale est close, à l'exception de la loi-programme pour laquelle une deuxième lecture a 

été demandée. 

De algemene bespreking is gesloten, behalve voor de programmawet waarvoor een tweede lezing werd 

gevraagd. 

 

Discussion des articles 

Bespreking van de artikelen 

 

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour 

l'année budgétaire 2022. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) 

(2291/1) 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor 

het begrotingsjaar 2022. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 

85, 4) (2291/1) 

 

Le projet de loi compte 20 articles, ainsi que des tableaux en annexe. 

Het wetsontwerp telt 20 artikelen, alsmede tabellen in bijlage. 

 

*  *  *  *  * 

Amendements déposés: 

Ingediende amendementen: 

Art. 2 

  • 4 – Marco Van Hees (2291/7) 

  • 5 – Peter De Roover cs (2291/7) 

  • 6 – Theo Francken cs (2291/7) 

*  *  *  *  * 

 

Conclusion de la discussion des articles: 

Besluit van de artikelsgewijze bespreking: 

 

Réservés: les amendements, l’article 2 et les tableaux en annexe. 

Aangehouden: de amendementen, artikel 2 en de tabellen in bijlage. 

 

Adoptés article par article: 1 et 3 à 20. 

Artikel per artikel aangenomen: 1 en 3 tot 20. 

*  *  *  *  * 

 

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et l’article réservés, les tableaux en 

annexe, ainsi que sur l'ensemble du projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année 

budgétaire 2022 aura lieu ultérieurement. 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen en het 

aangehouden artikel, de tabellen in bijlage en over het geheel van het wetsontwerp houdende de 

Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 zal later plaatsvinden. 

 

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour 

l'année budgétaire 2022. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) 

(2292/1)  

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp houdende de Algemene 

uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis 
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voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2292/1)  

 

Le projet de loi comprend les articles 1.01.1 à 6.01.2, ainsi que des tableaux en annexe. 

Het wetsontwerp omvat de artikelen 1.01.1 tot 6.01.2, alsmede tabellen in bijlage. 

 

*  *  *  *  * 

Amendements déposés: 

Ingediende amendementen: 

Art. 1.01.2 

  • 78 – Marco Van Hees (2292/41) 

  • 90 – Peter Buysrogge cs (2292/41) 

  • 48 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 49 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 50 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 79 – Marco Van Hees (2292/41) 

  • 87 – Wim Van der Donckt cs (2292/41) 

  • 80 – Marco Van Hees (2292/41) 

  • 57 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 58 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 56 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 59 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 60 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 81 – Marco Van Hees (2292/41) 

  • 51 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 61 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 62 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 63 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 52 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 64 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 82 – Nabil Boukili (2292/41) 

  • 93 – Koen Metsu cs (2292/41) 

  • 65 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 94 – Peter De Roover cs (2292/41) 

  • 95 – Peter De Roover cs (2292/41) 

  • 66 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 89 – Theo Francken cs (2292/41) 

  • 98 – Vanessa Matz (2292/41) 

  • 97 – Vanessa Matz (2292/41) 

  • 96 – Vanessa Matz (2292/41) 

  • 83 – Nabil Boukili (2292/41) 

  • 92 – Koen Metsu cs (2292/41) 

  • 91 – Koen Metsu cs (2292/41) 

  • 67 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 68 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 84 – Marco Van Hees (2292/41) 

  • 69 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 70 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 71 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 72 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 73 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 55 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 74 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 85 – Sofie Merckx (2292/41) 

  • 75 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 76 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 53 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 77 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 

  • 54 – Wouter Vermeersch cs (2292/41) 
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  • 88 – Theo Francken (2292/41) 

Art. 2.16.26/1(n) 

  • 86 – Marco Van Hees (2292/41) 

Art. 2.17.15(n) 

  • 99 – Vanessa Matz (2292/41) 

*  *  *  *  * 

 

Conclusion de la discussion des articles: 

Besluit van de artikelsgewijze bespreking: 

 

Réservés: les amendements, l’article 1.01.2 et les tableaux en annexe. 

Aangehouden: de amendementen, artikel 1.01.2 en de tabellen in bijlage. 

 

Adoptés article par article: les articles 1.01.1, 1.01.3 à 1.01.7, 2.01.1 à 2.01.9, 2.02.1 à 2.02.11, 2.06.1 à 

2.06.10, 2.12.1 à 2.12.5, 2.13.1 à 2.13.27, 2.14.1 à 2.14.17, 2.16.1 à 2.16.26, 2.17.1 à 2.17.14, 2.18.1 à 

2.18.7, 2.19.1 à 2.19.5, 2.23.1 et 2.23.2, 2.24.1 à 2.24.4, 2.25.1 à 2.25.17, 2.32.1, 2.33.1 à 2.33.6, 2.44.1 à 

2.44.7, 2.46.1 à 2.46.10, 2.51.1 et 2.51.2, 2.52.1, 3.01.1, 4.01.1 et 4.01.2, 5.01.1 à 5.01.3, 6.01.1 et 6.01.2. 

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1.01.1, 1.01.3 tot 1.01.7, 2.01.1 tot 2.01.9, 2.02.1 tot 2.02.11, 

2.06.1 tot 2.06.10, 2.12.1 tot 2.12.5, 2.13.1 tot 2.13.27, 2.14.1 tot 2.14.17, 2.16.1 tot 2.16.26, 2.17.1 tot 

2.17.14, 2.18.1 tot 2.18.7, 2.19.1 tot 2.19.5, 2.23.1 en 2.23.2, 2.24.1 tot 2.24.4, 2.25.1 tot 2.25.17, 2.32.1, 

2.33.1 tot 2.33.6, 2.44.1 tot 2.44.7, 2.46.1 tot 2.46.10, 2.51.1 en 2.51.2, 2.52.1, 3.01.1, 4.01.1 en 4.01.2, 

5.01.1 tot 5.01.3, 6.01.1 en 6.01.2. 

*  *  *  *  * 

 

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et l’article 1.01.2 réservés, les tableaux 

en annexe, ainsi que sur l'ensemble du projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour 

l'année budgétaire 2022 aura lieu ultérieurement. 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, het 

aangehouden artikel 1.01.2, de tabellen in bijlage en over het geheel van het wetsontwerp houdende de 

Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 zal later plaatsvinden. 

 

La discussion des articles du projet de loi-programme (n° 2349) aura lieu ultérieurement. 

 

02 Budget et note de politique générale de la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz 

(CREG) pour l'année budgétaire 2022 (1678/2) 

02 Begroting en algemene beleidsnota van de Commissie voor de Regulering van de elektriciteit en 

het gas (CREG) voor het begrotingsjaar 2022 (1678/2) 

 

Discussion 

Bespreking 

 

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1678/2) 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1678/2) 

 

La discussion est ouverte. 

De bespreking is geopend. 

 

Le rapporteur, M. Wollants, renvoie à son rapport écrit. 

 

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non) 

Vraagt iemand het woord? (Nee) 

 

La discussion est close. 

De bespreking is gesloten. 

 

Aucun amendement n'a été déposé. 

Er werden geen amendementen ingediend. 
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Le vote sur le budget de la CREG aura lieu ultérieurement. 

De stemming over de begroting van de CREG zal later plaatsvinden. 

 

Budgets et comptes de la Chambre et des institutions financées par une dotation 

Begrotingen en rekeningen van de Kamer en van de dotatiegerechtigde instellingen 

 

03 Chambre des représentants et dotation aux partis politiques: Budget 2022 (2369/1-2) 

03 Kamer van volksvertegenwoordigers en dotatie aan de politieke partijen: Begroting 2022 (2369/1-2) 

 

Discussion 

Bespreking 

 

La discussion est ouverte. 

De bespreking is geopend. 

 

Les rapporteurs, MM. Flahaut et Vermeersch, renvoient à leur rapport écrit. 

 

03.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik wil kort 

tussenkomen omdat het toch een belangrijk dossier is. Het gaat 

immers over de financiering van de politieke partijen. Dat krijgt best 

wel wat media-aandacht. 

 

Op vraag van de meerderheid is een oefening opgestart om, naar 

analogie van de andere administraties, 1,11 % te besparen, terwijl 

door de indexering van 2 % het eigenlijke bedrag in de realiteit 

omhoog gaat. Dat is lachen met de mensen. Dat kan toch niet! 

Daarom hebben wij een amendement ingediend op die tekst, teneinde 

die indexering af te schaffen. Dan komt er een duidelijk graduele 

afbouw van die budgetten. Andere partijen hebben zelfs meer 

verregaande voorstellen ingediend. Wat hier op tafel ligt is een 

minuscule stap die echt niet volstaat. 

 

03.01  Sander Loones (N-VA): À 

la demande de la majorité, un 

exercice a été lancé pour écono-

miser 1,11 %, par analogie avec 

d'autres administrations, alors qu'à 

la suite de l'indexation de 2 %, le 

montant réel augmentera en fait. 

Nous rejetons cette idée. C'est 

pourquoi nous avons déposé un 

amendement visant à supprimer 

l'indexation. De cette façon, ce 

budget subira une réduction 

graduelle. D'autres partis ont par 

ailleurs soumis des propositions 

encore plus ambitieuses.  

 

Ce pas minuscule est absolument 

insuffisant pour mon parti. 

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non) 

Vraagt nog iemand het woord? (Nee) 

 

La discussion est close. 

De bespreking is gesloten. 

 

*  *  *  *  * 

Amendements déposés: 

Ingediende amendementen: 

Tableau p. 20/Tabel blz. 20 

  • 4 – Marco Van Hees (2369/2) 

  • 5 – Marco Van Hees (2369/2) 

  • 6 – Marco Van Hees (2369/2) 

  • 7 – Marco Van Hees (2369/2) 

  • 8 – Marco Van Hees (2369/2) 

Tableau p. 37/Tabel blz. 37 

  • 1 – Wouter Vermeersch (2369/2) 

  • 11 – Wim Van der Donckt (2369/2) 

  • 9 – Marco Van Hees (2369/2) 

Tableau p. 41/Tabel blz. 41 

  • 2 – Wouter Vermeersch (2369/2) 
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  • 10 – Marco Van Hees (2369/2) 

  • 3 – Wouter Vermeersch (2369/2) 

*  *  *  *  * 

 

Réservés: les amendements. 

Aangehouden: de amendementen. 

 

Le vote sur les amendements et le budget 2022 de la Chambre des représentants et de la dotation aux 

partis politiques aura lieu ultérieurement. 

De stemming over de amendementen en de begroting 2022 van de Kamer van volksvertegenwoordigers en 

van de dotatie aan de politieke partijen zal later plaatsvinden. 

 

04 Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil supérieur de la Justice, Comité Permanent de 

contrôle des services de police, Comité Permanent de contrôle des services de renseignements et de 

sécurité, Médiateurs fédéraux, Autorité de protection des données, Commissions de nomination pour 

le notariat, Commission BIM, Organe de contrôle de l'information policière, Commission fédérale de 

déontologie, Conseil central de surveillance pénitentiaire, Institut fédéral des droits humains – 

Travaux des groupes de travail dans le cadre du projet de synergie – Comptes de l'année 

budgétaire 2020 – Ajustements budgétaires de l'année 2021 – Propositions budgétaires pour 

l'année 2022 (2368/1-3) 

04 Rekenhof, Grondwettelijk hof, Hoge Raad voor de Justitie, Vast comité van toezicht op de 

politiediensten, Vast comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Federale ombuds-

mannen, Gegevensbeschermingsautoriteit, Benoemingscommissies voor het notariaat, BIM-

Commissie, Controleorgaan op de politionele informatie, Federale Deontologische Commissie, 

Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, Mensenrechteninstituut – Werkzaamheden van de 

werkgroepen in het kader van het synergieproject – Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 – 

Begrotingsaanpassingen van het begrotingsjaar 2021 – Begrotingsvoorstellen voor het begrotings-

jaar 2022 (2368/1-3) 

 

Discussion 

Bespreking 

 

La discussion est ouverte. 

De bespreking is geopend. 

 

Le rapporteur, M. Leysen, renvoie à son rapport écrit. 

 

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non) 

Vraagt iemand het woord? (Nee) 

 

La discussion est close. 

De bespreking is gesloten. 

 

Aucun amendement n'a été déposé. 

Er werden geen amendementen ingediend. 

 

Le vote sur les comptes de l'année budgétaire 2020, les ajustements budgétaires de l'année 2021 et les 

propositions budgétaires pour l'année 2022 des institutions bénéficiant d'une dotation aura lieu 

ultérieurement. 

De stemming over de rekeningen van het begrotingsjaar 2020, de begrotingsaanpassingen van het 

begrotingsjaar 2021 en de begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2022 van de dotatiegerechtigde 

instellingen zal later plaatsvinden. 

 

Chers collègues, nous arrivons au bout des éléments budgétaires inscrits à l'ordre de notre séance plénière 

du jour, sachant que ce jour inclut aussi la nuit. 

 

Je remercie tous ceux qui sont restés présents jusqu'à la fin et, en particulier, madame la secrétaire d'État, 

qui a été bien courageuse de nous accompagner tout au long de cette journée. Elle a répondu avec acuité 
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et beaucoup de sens des responsabilités aux dernières questions qui lui étaient posées. 

 

Je remercie également tous les services qui nous ont accompagnés, plus particulièrement les interprètes 

qui sont encore en cabine. Nos débats se déroulent majoritairement en néerlandais, ce qui déséquilibre 

parfois les services. Le personnel sait de quoi je parle. 

 

Je remercie tout le personnel qui nous a accompagnés jusqu'à présent. 

 

(Applaudissements) 

(Applaus) 

 

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 22 décembre 2021 à 09 h 00. 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 22 december 2021 om 09.00 uur. 

 

La séance est levée à 06 h 30. 

De vergadering wordt gesloten om 06.30 uur. 

 

  

 

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe. 

 

Dit verslag heeft geen bijlage. 

 

 

 


