Vijf jaar lang werkten deze parlementsleden voor jou
Vanaf vandaag steekt zewerkenvoorjou.be, de website die burgers, academici en media in
staat stelt de activiteiten van de Vlaamse parlementsleden op te volgen, in een nieuw jasje.
Naar aanleiding van de ‘moeder aller verkiezingen’ op 25 mei, fristen de initiatiefnemers de
site grondig op:
•
Voortaan vind je voor elk parlementslid ook extra info over de thema’s
waar hij of zij het meest mee bezig is in het Vlaams parlement. Deze info maakt het
mogelijk om voorbij de cijfers te kijken en ook een blik te werpen op de inhoud van
het parlementaire werk.
•
Alle gegevens werden systematisch nagekeken: zo zijn de
contactgegevens van de politici (op de sociale media bijvoorbeeld) aangepast, maar
zie je ook hoe lang iemand al in het parlement zit – wat belangrijk is om
aanwezigheden, acties e.d. te beoordelen.
•
Je vindt info over hoe je dit broodnodige en onafhankelijke initiatief,
ontwikkeld en gedragen door vrijwilligers, kan steunen.
Zewerkenvoorjou.be laat geïnteresseerden niet alleen toe om de activiteiten van de Vlaamse
parlementsleden van nabij te volgen, maar is ook een interessante bron van data voor
wetenschappelijk onderzoek. Naar aanleiding van de komende verkiezingen, heeft de
Universiteit Antwerpen de data van de voorbije legislatuur bekeken. Zo krijg je een beeld dat
het individuele parlementslid overstijgt. Je vindt de belangrijkste vaststellingen hieronder:
Er zijn 124 parlementsleden: 118 uit de vijf Vlaamse provincies en 6 Vlaamse leden uit
Brussel. Die parlementsleden zijn gemiddeld 92% van de plenaire vergaderingen aanwezig
geweest. De verschillen tussen de partijen zijn hier beperkt.
In de commissies ligt de gemiddelde aanwezigheid een stuk lager. Een vast lid van een
commissie is gemiddeld 66% van de commissievergaderingen aanwezig. Als we kijken naar
de verschillen per partij, dan zijn die hier ook groter: de kleine fracties zoals LDD, de
onafhankelijke parlementsleden en Groen komen minder dan gemiddeld, CD&V, Vlaams
Belang en N-VA meer. Kleine fracties hebben het hier wel moeilijker omdat dezelfde
parlementsleden vaker vast lid (moeten) zijn van commissies die gelijktijdig lopen. Daarom is
het ook interessant om te kijken naar het aantal vergaderingen van commissies die
parlementsleden, al dan niet als vast lid, bijwonen. Daaruit blijkt dat een lid van de fractie
Groen en CD&V met een gemiddelde van 5,1 vergaderingen per maand het vaakst naar
commissies te gaan en een lid van de fractie LDD het minst met 3,3 vergaderingen per
maand.
De parlementairen hebben in de (bijna) volledige legislatuur gemiddeld 609 initiatieven
ondernomen. Het gaat hier vooral over schriftelijke vragen (181) en tussenkomsten in de
commissies (166). Andere veel voorkomende initiatieven zijn tussenkomsten in plenaire
vergadering (61), amendementen (83) en vragen om uitleg (47). De partijen gebruiken hier
duidelijk de instrumenten die overeenkomen met hun rol in het parlement. De drie
meerderheidspartijen CD&V, N-VA en SP.a gebruiken vooral amendementen (meer dan 1,7
per maand) en de oppositiepartijen Groen, Open VLD en LDD controleren de regering vooral
door tussenkomsten te houden in de plenaire vergadering (respectievelijk op plaatsen 1, 2
en 3).

Het aantal initiatieven van parlementsleden zegt uiteraard niets over de kwaliteit ervan en er
zijn ook grote verschillen in de hoeveelheid werk die bepaalde initiatieven vragen. Zo kunnen
schriftelijke vragen worden geschreven door parlementaire medewerkers. Het maximum
aantal initiatieven van één parlementslid zijn de 1992 initiatieven van Peter Reekmans (dus
gemiddeld 35 per maand), waarvan 1459 schriftelijke vragen. Het minste aantal initiatieven
werd ondernomen door Marc Van De Vijver (18), Patrick Janssens (25) en Bart De Wever
(26).
De initiatieven behandelen het meest volgende thema’s: onderwijs en vorming, lokale
besturen en leefmilieu en natuur. Dit zijn natuurlijk thema’s die erg belangrijk zijn voor het
Vlaamse bevoegdheidsniveau. Er zijn weinig verschillen tussen de partijen, al bestaan er wel
grote verschillen tussen individuele parlementsleden (die zich in een bepaalde materie
specialiseren). Zo is Vera Celis vooral bezig met onderwijs en vorming, Jurgen Verstrepen
met media en Steve D’hulster met verkeer en mobiliteit. Een aantal burgemeesters over de
partijen heen nemen veel initiatieven rond lokaal beleid.
Een gemiddeld parlementslid komt weinig in de journaals van VTM en Eén met enkele
uitzonderingen van politici die zeer veel in de journaals opduiken. Het gaat dan om politici
zoals Bart De Wever (848 keer) die niet zozeer omwille hun werk als parlementslid in de
media komen, maar in een andere hoedanigheid (bv. die van partijvoorzitter). Als we hem
uitsluiten van de analyse, valt op dat de andere Vlaamse parlementsleden weinig in de
journaals komen: gemiddeld 6,7 keer over vier jaar. De aandacht binnen de partijen is erg
ongelijk verdeeld. Meer dan een derde van de parlementsleden (45) kregen nooit aandacht
van Nieuws of Journaal. En bij een partij als het Vlaams Belang zijn liefst 146 van hun 164
vermeldingen in de journaals op het conto te schrijven van Filip Dewinter. Data van de
Universiteit Antwerpen leren dat ze wel vaker in kranten worden genoemd. In hun functie van
parlementslid was dat gemiddeld 84 keer in een periode van 2,5 jaar.
Het doorsnee parlementslid vervult tot slot 6,4 mandaten, waarvan er gemiddeld 2,3 betaald
zijn. Voor deze cijfers gebruikten we de laatste officiële aangifte van de mandaten bij het
Rekenhof (31/12/2012). Bij het totale aantal mandaten scoren volgende partijen het hoogst
Open VLD (1e), SP.a (2e) en N-VA (3e).
Ten slotte blijkt dat heel wat parlementsleden actief zijn op sociale media. Wij vonden van
100 parlementsleden een Facebookpagina terug en van 85 een twitteraccount.
____________________________
Uit de analyses van de data van zewerkenvoorjou.be blijkt dat verschillende parlementsleden
hun mandaat verschillend invullen. Daar is ook niks mis mee. Zewerkenvoorjou.be wil de
kiezer zoveel mogelijk informatie geven over de activiteiten van de parlementsleden in de
vorige legislatuur om zelf een oordeel te kunnen vormen.

Meer info:
Zewerkenvoorjou.be:
Mathijs Buts
Tim De Pauw
Michiel Nuytemans

Met de steun van:
Pieter-Jan Vandeweerd, Linkman (design)
Tree Company (programming)
Universiteit Antwerpen:
Debby Vos

