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Inleiding
Op 28 januari 2022 zal de Vlaamse regering 849 dagen bestuurd hebben en nog 849 dagen voor de boeg 
hebben tot de verkiezingen in mei 2024. In een lijvig rapport maakt mijn fractie de balans op van de 
eerste helft van deze legislatuur. 

Het resultaat is niet om trots op te zijn. Het PFOS-schandaal, het gebrek aan goed bestuur op vlak van 
milieu en klimaat, de crisissen in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang: het zijn maar enkele van de 
dossiers waar de regering ver onder de lat presteert. 

Zo wat alle aandacht van deze regering ging naar crisissen, onderlinge meningsverschillen, schandalen 
en de bijhorende schadebeperkingen. Bijgevolg was het beleid ondermaats, wat niet meer dan een  
beschamend zwakke 3 op 10 oplevert op dit tussentijds rapport.

Vooraleer we aanvatten met 17 thematische evaluaties en de persoonlijke evaluaties van de negen  
ministers, sta ik kort stil bij enkele hoofdlijnen van ons rapport.

Gebrek aan leiderschap
De regering mist leiderschap en daadkracht. De voortdurende afwezigheid van de minister-president is 
daarbij tekenend. Terwijl de wooncrisis escaleert, heeft de Vlaamse regering geen antwoorden klaar. De 
meest kwetsbaren krijgen daarbij de zwaarste klappen.

Een gebrek aan ambitie en doortastend beleid toont zich eveneens op vlak van klimaat. In plaats van te 
kiezen voor collectieve oplossingen - zoals wijkrenovaties, duurzame landbouw en een afbouw van de 
veestapel - en op die manier burgers te ontzorgen, kiest de regering ervoor om verantwoordelijkheden 
zoveel mogelijk af te schuiven op de mensen.

Stilstand is achteruitgang
Het grote gebrek aan leiderschap vertaalt zich vaak in totale stilstand op heel wat dossiers. Op vlak van 
mobiliteit staat deze regering nog nergens. Door onenigheid binnen de regering en gebrek aan politieke 
moed, komt de slimme kilometerheffing maar niet van de grond. Ondertussen blijven de investeringen 
in De Lijn beschamend laag en blijft koning auto de plak zwaaien: een algemene zone 30 in woonwijken 
werd van tafel geveegd.

Energie is een ander beleidsdomein dat de stilstand pijnlijk scherp aantoont: hoewel de Vlaamse 
regering een grote en directe invloed heeft op de energieprijzen én alle hefbomen heeft om op lange 
termijn mensen te helpen isoleren en energie te besparen, is ze pijnlijk afwezig in het debat. 

Koud Vlaanderen
Jambon I laat ook op de sociale domeinen, die tot de kerntaken van de regering behoren, de mensen aan 
hun lot over. Die ‘tire votre plan’-houding, kenmerkend voor het rechts en hardvochtige beleid, komt op 
verschillende vlakken terug. 



Zo is er in het onderwijs het gigantische lerarentekort waar geen passend antwoord op gegeven wordt 
door de bevoegde minister. Negen uur studie per week? Het is helaas geen uitzondering meer.  
Ook de kinderopvang stevent af op een crisis: de norm van 9 kinderen per begeleider, gaat ten koste van 
het welzijn van kind, ouder en verzorger. 

Ondertussen zakt het mentaal welzijn bij jong en oud naar een dieptepunt, schieten de wachtlijsten voor 
psychologische hulp de hoogte in en kampt de zorg in zo wat alle deelgebieden met een nijpend per-
soneelstekort. 

Nalatigheid en schandalen
En dan zijn er nog de grote bestuurlijke schandalen. Zo is er - om er enkele te noemen - de fraude bij de 
contactopsporing, het debacle rond de terugdraaiende tellers van zonnepanelen en natuurlijk het PFOS-
schandaal met de bijhorende doofpotoperatie. Het PFOS-schandaal toont haarfijn aan hoe dicht milieu 
en gezondheid bij mekaar liggen en hoe de Vlaamse regering er niet in slaagt om een van haar basis-
taken, de burgers beschermen, kan volbrengen.

De rode lijn doorheen de eerste jaren van deze regering is er een van stilstand en flaters. Het ama-
teurisme en gebrek aan leiderschap van deze regering staat haaks op de grote uitdagingen en bezorgd-
heden die leven in de samenleving. De regering slaagt er niet in om haar kerntaken te volbrengen en laat 
de Vlamingen aan hun lot over. Dat is onze pijnlijke balans na de eerste helft van de regeerperiode van 
Jambon I.

Björn Rzoska

Fractieleider Vlaamse fractie
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1. Begroting: een enorme déjà vu
Wie herinnert zich de even unieke als valse start van de regering-Jambon begin oktober 2019? Bij gebrek 
aan bedragen en budgetten voor alle hooggestemde plannen vond het debat over de regeerverklaring 
plaats zonder oppositie.  

Eerst kreeg het parlement de bewuste informatie niet van de minister-president, maar vervolgens dan 
toch van de begrotingsminister Matthias Diependaele. Zijn toelichting voor de periode 2020-2024 was 
verrassend helder. Tegelijk bood ze een enorme déjà vu.

De financiering van het regeerakkoord was en is eigenlijk nog steeds een doorslag van de aanpak 
van Zweeds I, de regering-Bourgeois. Rode draad: snoeien om te bloeien. Lees: we trekken eerst de 
broekriem hard aan, om op een later tijdstip de teugels toch een beetje te vieren.

In de eerste schema’s van Diependaele vergde nieuw 
beleid 2,5 miljard euro tegen 2024, maar werd onder-
tussen dus ook flink op de uitgaven beknibbeld 
(oplopend tot 2,3 miljard euro in 2024). Bij de begrot-
ingsopmaak voor 2022 is daar voor nog eens 900 miljoen 
euro aan besparingen bijgekomen, in de hoop tegen 
2027 alsnog een evenwicht te bereiken. In de zorg, het 
onderwijs, de cultuursector en bij veel middenveld-
organisaties en kwetsbare gezinnen is het begrip op 
voor de boodschap ‘dat de regering niet bespaart voor 
haar plezier, maar voor de mensen’. Veel gekker moet 
de trek-uw-plan-rechtvaardiging van het Vlaamse 
begrotingsbeleid in elk geval niet worden.

Het moet uiteraard gezegd dat de coronapandemie het begrotingstraject van deze Vlaamse regering 
danig vertroebeld heeft. De steunmaatregelen sinds het voorjaar van 2020 zullen in 2022 aantikken tot 
alles samen meer dan 5 miljard euro.

Deze uitzonderlijke uitgaven dikken de Vlaamse schulden aan, maar zijn zeker niet een enige verklaring 
voor een verdubbeling de schuldenberg in de periode 2019-2026 tot 55 miljard euro. Ook leningen voor 
sociale huisvesting, de Oosterweelverbinding, het relanceplan Vlaams Veerkracht en het toedekken van 
bijvoorbeeld de extra kosten voor het debacle met de terugdraaiende elektriciteitsmeters en een nieuw 
loonakkoord voor de sociale sector dragen bij. Het maakt de Vlaamse overheidsfinanciën wankel en 
plaatst grote vraagtekens bij de financiering die zal nodig zijn voor de betonstop, een nieuwe stikstof-
regeling of het ruimen van PFOS- en andere vervuiling.

De Vlaamse administratie zet stappen om beleids- en begrotingsdoelen dichter bij elkaar te laten 
aansluiten. Ze leverde in 2021 een grote inspanning met de ‘Vlaamse Brede Heroverweging’: alle 
uitgaven (helaas niet de ontvangsten!) zijn tegen het licht gehouden, maar de vertaalslag naar de 
begroting blijft uiterst beperkt, of mist regelrecht doel zoals bij een nieuwe besparing op de kinder-
bijslag. Liever stuurt de regering en haar meerderheid aan op een negatieve sfeerschepping rond 
subsidies (om daar het mes te kunnen inzetten), of ze vecht een robbertje uit met de federale regering 
over een (plastic)bijdrage voor het Europees herstelfonds, het energiebeleid, de betaling van de factuur 
voor de boosterprik en de verdeling van de klimaatmiddelen. Een regering die het van dergelijk arm-
worstelen moet hebben, is budgettair het spoor behoorlijk bijster.

Vlaanderen deed het vroeger 
altijd beter dan de anderen,  
maar dat is nu voorbij. Dat is 
symbolisch toch wel een dreun.”

Maurits Vande Reyde (Open VLD en lid van de 
meerderheid; hij erkent in Het Nieuwblad 31 
december 2021 het budgettaire falen)
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2. Relance: dekmantel voor kwakkelbeleid
In de zomer van 2020 kon de Vlaamse regering de bladzijde van de coronapandemie niet snel genoeg 
omslaan. Twee relancecomités – een economisch en een maatschappelijk – waren medio juli al klaar 
met hun aanbevelingen. En de Septemberverklaring van minister-president Jambon stond helemaal in 
het teken van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. De coronarealiteit zou Jambon en co snel inhalen.

Van zijn verklaring werd maar één ding onthouden, namelijk dat de Vlaamse regering 4,3 miljard euro 
zou investeren. Een slordig geredigeerde achtergrondnota maakte nauwelijks wijzer en recycleerde in 
zeven speerpunten vooral het regeerakkoord van september 2019.

Uiteindelijk zou het duren tot februari 2021 – bijna zes maanden later – vooraleer de volledige lijst met 
Vlaamse relanceprojecten bekend werd en die de indruk bevestigde dat alle Vlaamse ministers tot die tijd 
los van mekaar hadden gecommuniceerd.

De middelen voor Vlaamse Veerkracht worden gedurende zes jaar uitgesmeerd over 34 clusters en 158 
projecten en projectjes. De budgetten zijn verdeeld over alle ministers, die ze verder versnipperen over 
een veelheid van initiatieven. Het gebrek aan focus maakt van Vlaamse Veerkracht politieke confetti.   

In een extra cluster worden nog 22 projecten en veel meer reguliere miljarden euro’s toegevoegd - 
bijvoorbeeld voor scholenbouw en de financierings instrumenten van de Participatiemaatschappij  
Vlaanderen (PMV). Maar dat leert voornamelijk dat het hele relanceplan voor de Vlaamse regering niet 
meer is dan een dekmantel voor haar kwakkelbeleid en de gaten in de financiering van haar regeer-
akkoord moet helpen dichten.

Een regeerakkoord zonder bezielend motto heeft een minister-president zonder gezicht gekregen. 
Jan Jambon is de belichaming van een inspiratieloze ploeg op Vlaams niveau. Hij slaagt er niet in 
om een wervend beleid uit te zetten en de eenheid in de ploeg te bewaren. Hij beloofde in elke  
Septemberverklaring een doorstart te maken (op zich al een teken aan de wand), maar zakte dit 
jaar definitief door het ijs. Er waren verschillende communicatieve uitschuivers, er is zijn zwakke 
rol in het coronabeleid en in cruciale dossiers loopt hij hopeloos achter de feiten en vaak ook zijn 
eigen ministers aan.

Als minister van Cultuur mist hij voeling met de sector. De zware besparingen bij de start van de 
legislatuur en het gebrek aan overtuigingskracht om cultuur en de noodzaak ervan met passie te 
verdedigen in tijden van corona, maken het wellicht tot de minst geliefde minister in zijn  
eigen sector.

M
IN
ISTER

EVA
LU

ATIES

JAN JAMBON

Score: 3/10

Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, 
cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
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Voor mensen met een handicap en de hoogste  
zorgnoden bijvoorbeeld is het budgettaire ‘groeipad’ 
versneld, niet met gewone zorgkredieten maar met 
relancemiddelen. En als minister van Cultuur mag 
Jambon 100 miljoen euro aan relancegeld uitsmeren 
over 22 lokale infrastructuurdossiers. Zelfs het PFOS-
probleem duikt op in de projectenlijst, om een deel van 
de in 2018 gesloten dading tussen Lantis en 3M met 
relancegeld te betalen.

Voor de financiering van haar relanceplan rekende 
de Vlaamse regering eerst op 3 miljard euro aan 
Europees herstelgeld. Dat werd 2,25 miljard euro na 
een intra-Belgisch akkoord over de verdeling van die 
Europese middelen voor ons land (5,9 miljard euro). De 
rest (dik 2 miljard euro) zal de Vlaamse regering moeten 
lenen.

Maar die schulden dreigen een half miljard euro hoger op te lopen, nu Europa met minder herstel–
middelen over de brug komt omdat de economie beter bestand blijkt tegen corona dan gevreesd. Daarom 
is het ook absoluut niet te verantwoorden dat de Vlaamse regering het financiële plaatje van Vlaamse 
Veerkracht buiten de uitleg over de uitvoering van de Vlaamse begroting houdt. Specifiek voor het 
Europese herstelgeld selecteerde de Vlaamse regering overigens 55 van haar 158 relanceprojecten, en 
dat op maat van criteria zoals een groene, duurzame transitie en digitalisering. Amper zeven van deze 
projecten vergen 100 miljoen euro of meer, bij alle andere gaat het over bescheiden investeringen. Dat is 
illustreert opnieuw het confettigehalte van Vlaamse Veerkracht.

Een derde voortgangsrapport over het relanceplan zou er in december 2021 zijn, maar is nog steeds 
niet gepubliceerd. Het wordt extra uitkijken naar een doorgedreven doorlichting van het Rekenhof in het 
voorjaar van 2022.

(…) 180 projecten versterken de 
indruk dat de Vlaamse regering 
het manna breed heeft uitge
strooid. Bovendien ontsnapt de 
lezer niet aan de indruk dat het 
gaat over bestaande plannen 
die een groener en duurzamer 
kleedje kregen aangepast.”

Rik Van Cauwelaert (De Tijd 20 november 2021)

Uitstel van cruciale dossiers door politieke onenigheid
1. Stikstofarrest en vergunningenstop

2. De slimme kilometerheffing

3. De betonstop (met veel bombarie  
aangekondigd in 2018)

4. De afbouw van de veestapel, inclusief een 
grondige hervorming van de landbouw

5. Uitrol basisbereikbaarheid mobiliteit

6. Afbakening van de Watergevoelige  
Openruimtegebieden

7. Invoering statiegeld

18. Relance: 
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3. Corona: Vlaanderen liet van haar pluimen
Ondanks enkele positievere punten, is het bilan van de regering overwegend negatief. De Vlaamse 
regering bleek op een aantal cruciale punten niet bij machte om een crisis van dit formaat te managen. 
Mensen hebben dat aan de lijve ondervonden.

De ramp in zorg en welzijn is niet vergeten. Minister van Welzijn Wouter Beke zal zich tot het eind van 
zijn loopbaan moeten verweren tegen de kritiek dat het virus talloze menselijke drama’s aanrichtte in de 
Vlaamse woonzorgcentra. Ook de thuiszorg werd aan haar lot overgelaten. Veel te laat sprongen ziek-
enhuizen en leger bij om elementaire zorg en basiskennis aan te leveren. Duizenden mensen lieten het 
leven, vaak zonder bezoek van hun familie en naasten. Tot op vandaag blijven woonzorgcentra worstelen 
met onaanvaardbare bezoekverboden voor hun bewoners. De minister grijpt hierbij niet in.

De kinderopvang werkte onafgebroken door, maar werd in beschermingsmateriaal, bij compensatie,  
preventiemaatregelen en erkentelijkheid door de Vlaamse overheid steeds weer vergeten. De regering 
leert hierbij niet van haar fouten: voor oktober en november waren er geen compensatie, terwijl de 
kinderopvang meer sluitingen had dan ooit tevoren, in december was beperkte compensatie en half 
januari wist de kinderopvang nog steeds niet of er compensatie zou zijn. Zo zet de Vlaamse regering een 
snelkookpan op een sector die al in crisis is. 

In jeugdzorg en jeugddelinquentie zaten (soms zeer jonge) kinderen en jongeren maandenlang 
afgesloten in quarantaine in hun leefgroep, met een schrijnend tekort aan middelen voor ontspanning of 
leren. Terwijl velen onder hen hun ouders voorheen dagelijks zagen, mocht het brede publiek al winkelen 
en op bezoek voor moederdag, zij echter mochten zelfs na hun keiharde maandenlange afzondering hun 
hun ouders nog steeds niet zien.  

Wouter Beke zal geen blijvende impact nalaten op het Vlaamse beleid. Tijdens de grootste gezond-
heidscrisis sinds de tweede wereldoorlog is dat pijnlijk. Noch richting corona, noch richting het 
bredere beleid heeft hij de teugels in handen. Hij mist connectie met de realiteit op de werkvloer, 
talmt met antwoorden, krijgt zijn beleid niet verkocht in de bredere regering. 

Deze minister ondergaat in plaats van leidt. Het gevolg is dat het beleid totaal kapseist. De situatie 
is nog nooit zo ernstig geweest. Minister Beke mist ook de uitstraling om te inspireren. Hij kan als 
een boekhouder goochelen met getallen en cijfers die niemand volgen kan. Het is anekdotisch, 
maar deze minister kan in de commissie welzijn een antwoord op een vraag voorlezen zonder te 
beseffen dat het een antwoord is op een andere vraag. 

M
IN
ISTER

EVA
LU

ATIES

WOUTER BEKE

Score: 3/10

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid,  
Gezin en armoedebestrijding
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Terwijl het verzorgend personeel zonder beschermingsmiddelen en zonder ondersteuning een on -
controleerbare toestand het hoofd bood, weidde de Vlaamse overheid haar aandacht liever aan de 
oprichting van overbodige schakelzorgcentra. 

De contactopsporing is nooit fatsoenlijk van de grond gekomen. De investering daarin is grotendeels 
verspilling van gemeenschapsmiddelen gebleken. Wanneer er ook nog massale fraude aan de opperv-
lakte kwam, moest minister Beke de crisis alleen ondergaan. Tot op vandaag weigert de minister om het 
systeem fundamenteel te herbekijken.

Het optreden van de Vlaamse regering in de overlegcomités was op sommige momenten beschamend. 
Minister-president Jan Jambon ondermijnde in naam van de regering de adviezen van de experten en 
heeft zo bijgedragen tot de bestuurlijke malaise en de ongecontroleerde opmars van de 4de golf. Op 
het moment dat burgers verlangden naar duidelijkheid en leiderschap, koos de Vlaamse regering voor 
tegenwerking en politieke tactiek, en zette zo burgers zelfs in deze grote crisis tegen mekaar op. Het 
coronabeleid verloor nog meer draagvlak en de bevolking kreeg niet een beetje hoop. Het viel trouwens 
op dat Vlaamse excellenties veelal afwezig waren wanneer er in deze crisis (nog maar eens) slecht 
nieuws te melden was of Vlaamse hulp hoognodig was maar uitbleef. Ook dat hebben mensen ervaren 
als een gebrek aan leiderschap. 

Deze gezondheidscrisis heeft tenslotte het historisch 
onderinvesteren in mentaal welzijn blootgelegd. De 
Vlaming, maar zeker kinderen en jongeren, moeten te 
lang wachten op volwaardige hulpverlening. Hierdoor 
is de mentale impact van de crisis heel moeilijk op te 
vangen, en verwachten experten zich aan langdurige 
impact op het aanbod vandaag.

Een beperkt aantal punten geven we een eerder posi-
tieve beoordeling. De opgezette testcentra waren een  
belangrijk redmiddel om testen veilig af te nemen en 
een overrompeling van de huisartsenpraktijken te 
voorkomen. De vaccinatiecampagne was een groot 
succes, vooral dankzij de actieve medewerking van 
de eerstelijnszones, steden en gemeenten en talloze 
vrijwilligers.

Een overwegend positieve evaluatie is er ook voor de wijze waarop de klassieke economie is recht–
gehouden. Samen met de steunmaatregelen van de federale overheid hebben we onze bedrijven door de 
pandemie geholpen. Dit beleid zal ook een stuk in de tweede helft van de legislatuur noodzakelijk zijn. 
Als het echter gaat om de sociale en culturele economie en de zorgsector, liet de regering diepe wonden 
slaan tijdens de crisis.

4. PFOS-schandaal: een keerpunt voor het milieubeleid in Vlaanderen?
Tot voor 2021 waren PFOS en PFAS onbekend voor het brede publiek. Ondertussen weten we dat forever 
chemicals massaal aanwezig zijn in de (water)bodem en het grond- en oppervlaktewater in Vlaanderen.

De coronacrisis heeft het Vlaamse 
overheidsniveau van zijn onschuld 
beroofd. Nooit eerder werden de 
deelregeringen betrokken bij een 
crisisbeheer waarbij zoveel levens 
op het spel stonden. Het resultaat is 
ont nuchterend.”

Bart Eeckhout



O P P O S I T I E - R A P P O R T  G R O E N  | P F O S - S c H a n D a a l |  1 0

De huidige regering wist (net als de vorige) dat het tracé voor Oosterweel in een zwaar verontreinigde 
zone lag. Wanneer bleek dat de berging van zwaar verontreinigde gronden deel uitmaakten van een 
dading met LANTIS was het hek van de dam en werd deze legislatuur een onderzoekscommissie 
opgericht. Het PFOS-schandaal zal één van de grote kwesties zijn waarop de regering zal afgerekend 
worden in 2024.

Tijdens de onderzoekscommissie werd opnieuw duidelijk hoe ver de problemen in Vlaanderen reiken en 
hoe diep ze gaan. Door de PFOS-verontreiniging te negeren en zo voor de omwonenden nog veel erger 
te maken, is duidelijk geworden dat het milieubeleid in Vlaanderen compleet is uitgehold. Daarnaast 
is het Oosterweelproject een eeuwige blaam geworden voor de vergunningverlening in Vlaanderen. De 
Zweedse regeringen zijn nalatig geweest. Ze hebben Oosterweel koste wat het kost willen redden,  
en zijn een tunnel ingedraaid die blind maakte voor de impact op de gezondheid.

De Vlaamse regering moet de gezondheid van mens en milieu kunnen garanderen, maar slaagt daar 
niet meer in. Jarenlange besparingen op milieu-inspectie - maar ook op de volledige milieuadministratie 
zoals OVAM, VMM,... - laten zich voelen ten koste van onze gezondheid, natuur en milieu. Op dit moment 
wordt de gezondheidsimpact van milieuvervuiling amper in rekening gebracht, en houden vergunningen 
geen rekening met wat de omgeving aankan. Het milieubeleid is bijna volledig afhankelijk van informatie 
die afhangt van de bedrijven zelf, en het is veel te gemakkelijk om hier misbruik van te maken.  
Milieuschandalen komen vaak niet aan oppervlakte door een zwijgcultuur bij de betrokken partijen. 
Beslissingen worden vaak genomen op het politieke niveau, waardoor een tekort aan rechtszekerheid 
ontstaat. 

Wat er met PFOS gebeurde bij 3M is een symptoom van een milieubeleid dat al jarenlang mank loopt.  
Het probleem met deze Vlaamse regering is dat ze bedrijven altijd op de eerste plaats stelt, zelfs als 
het ten koste gaat van onze gezondheid, blijkt nu. Problemen met de manier waarop vergunningen tot 
stand komen gecombineerd met een compleet onder bemande omgevingsinspectie, hebben een soort van 
straffeloze wild west voor grote bedrijven gecreëerd. De grenzen van dit type beleid – dat helemaal in lijn 
ligt met de voorgaande Vlaamse regeringen – zijn met het PFOS-schandaal definitief bereikt.

Het drama is helaas nog lang niet voorbij. We kijken aan 
tegen een decennialange miljardensanering. Net als 
voor stikstof, is voor PFOS en andere persistente chem-
icaliën een kordaat beleid voor heel Vlaanderen nodig. 
Net als in Nederland.  
Als de parlementaire onderzoekscommissie haar werk 
heeft afgerond en haar aanbevelingen heeft geformu-
leerd, is het moment dat we daadkracht verwachten 
van de meerderheidspartijen. Wil de regering dit tot een 
goed einde brengen dan zullen de meerderheidspartijen 
moeten aantonen dat de gezondheid van de bevolking 
een prioriteit is in haar beleid. Er moet een afdoend 
antwoord komen op grootschalige milieuverontrein-
iging waarbij de gezondheid van de omwonenden op een 
onaanvaardbare manier werd aangetast.

Voor onze fractie is het duidelijk dat we op een keerpunt staan en dat dit schandaal het einde betekent 
van een milieubeleid dat verziekt is geraakt. In november 2021 hebben we een tussentijds rapport ge–
publiceerd. Met dit tienpuntenplan blikt Groen alvast vooruit op de ‘lessons learned’ en brengen we in 
kaart wat zeker anders moet om een volgend PFOS-schandaal te vermijden.

Dit is de vijfde opeenvolgende 
Vlaamse regering waarvoor 
milieubeleid geen prioriteit is, 
met een regeerakkoord dat niet 
in extra middelen en mensen 
voorziet.”

Milieubeleidsexpert Pieter Leroy
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5. Klimaat: momentum gemist om er een maatschappelijk  
project van te maken
Als het gaat over klimaatbeleid, durft deze regering geen stap te verzetten. We zien vooral stilstand en 
coalitiepartners die mekaar gijzelen. De N-VA gebruikt haar Vlaamse bevoegdheden om oppositie te 
voeren tegen het federaal klimaat- en energiebeleid. De andere meerderheidspartijen bieden nauwelijks 
weerstand. Op de klimaattop in Glasgow stonden we met rode kaken: doordat Vlaanderen dwars lag, 
raakten we het binnen België niet eens over de verdeling van de klimaatinspanningen. Bovendien schaart 
de Vlaamse regering zich niét achter de Europese beslissing om de klimaatdoelen verder op te schalen.

Onder het motto ‘haalbaar en betaalbaar’ haalt deze Vlaamse regering elke ambitie naar beneden. Er is 
geen wervend opzet en de burger haakt af. Dat is een gemiste kans. Voor een regio die zichzelf ziet als 
‘voortrekker in Europa en de wereld’ en die ook inzake het klimaat maatstaven kiest met ‘de blik op het 
noorden’, is het een pijnlijk zwaktebod om als rijke regio eerst meer inspanningen van landen als  
Bulgarije en Roemenië te vragen. Vlaanderen blijft achter. De nieuwe golf van klimaatinnovaties dreigen 
we te missen. Van een sociale klimaattransitie waarbij iedereen mee kan, is nog minder sprake.

Het klimaatcompromis waarmee de Vlaamse 
regering begin november uitpakte, mist  geloof-
waardigheid. Van de besliste extra klimaat- en 
energiemaatregelen weet tot op heden niemand 
wat de uitstooteffecten en de budgettaire impact 
zullen zijn.

Wat wel meteen opviel, was dat de klimaat-
inspanningen in belangrijke mate worden af-
gewenteld op individuele burgers en kleine 
bedrijven. Geen collectieve oplossingen om 
burgers en KMO’s te ontzorgen - zoals invest-
eringen in openbaar vervoer, wijkrenovaties of een 
meer duurzame landbouw.  
Wel individuele maatregelen die burgers ongerust 
maken over de betaalbaarheid van een verbouwing, 
de aankoop van een elektrische auto of het tekort 
aan laadpalen in de buurt.

Voor andere, fundamentele keuzes is de regering verantwoordelijk, maar blijven de beslissingen uit. 
Het lijstje klinkt na al die jaren bekend in de oren: de slimme kilometerheffing, de betonstop, de afbouw 
van de veestapel, invoering van het statiegeld, afbakening van de watergevoelige openruimtegebieden 
en daadkrachtige antwoorden op het stikstofarrest en het grondwaterarrest. Deze regering durft geen 
heilige huisjes aan te pakken, en de mensen voelen goed aan dat deze regering door uitstelgedrag te 
weinig impact heeft op hun leven en op hun toekomst.

Kortom, deze regering slaagde erin om zelfs met een mager pakket aan maatregelen meer weerstand op 
te roepen. Door het politiek amateurisme dat de regering Jambon in de aanloop naar de klimaattop ten 
toon spreidde, miste ze haar momentum om een maatschappelijk project in het leven te roepen door alle 
Vlamingen een perspectief te bieden voor een duurzaam, beter leven vol levenskwaliteit.

Met deze inderhaast beklonken deal 
zet de Vlaamse regering weliswaar 
stappen in de juiste richting voor 
woningen, mobiliteit en industrie, 
maar ze blijft ruim onder de Europese 
lat. Vlaanderen vraagt zijn burgers 
om grote inspanningen, maar biedt 
daarvoor weinig ondersteuning.” 

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace,  
Natuurpunt en WWF
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Tenslotte houden we een pleidooi voor samenwerking. De regering is de komende jaren voor een 
hele reeks voorstellen afhankelijk van de federale regering, van andere gewesten en lokale besturen. 
Denk bijvoorbeeld aan de beslissing om vanaf 2029 enkel nog elektrische auto’s te laten verkopen, 
de verlaagde BTW op sloop en heropbouw, de tax shift van elektriciteit naar fossiele brandstoffen, de 
afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen, extra recyclagenormen voor verpakkingen. Na een 
halve legislatuur tegenwerking, hopen we dat de regering beseft dat de mensen beleid en samenwerking 
verwachten. De politieke schaduwgevechten zijn de burgers grondig beu.

6. Energie: geen antwoorden op de zorgen van burgers en bedrijven
Het staat vast dat de hoog oplopende energiefactuur de politieke agenda zal blijven beroeren. 
De in spaningen van de Vlaamse regering om de factuur te drukken blijven voorlopig ver onder de 
verwachingen. Nadat er voor 2022 éénmalig slechts een kleine 40 euro uit de elektriciteitsfactuur 
gehaald werd, is iedereen het eens: de energiefactuur kan nog verder ontvet worden. Door het schrappen 
van bijvoorbeeld de Vlaamse openbare dienstverplichtingen kunnen de Vlaamse energiefacturen in 2022 
in één keer met 117 euro gemilderd worden. De Vlaamse regering heeft de sleutels in handen om de 
factuur terug betaalbaar te maken en tegelijkertijd de energietransitie te versnellen.

Een tweede speerpunt om de prijs te drukken is een ambitieus beleid dat van hernieuwbare energie de 
norm maakt. Dat is de goedkoopste vorm van energie. Op dat vlak lijkt de revolutie die zich voltrekt in de 
energiesector aan deze regering voorbij te gaan. Het potentieel is enorm, terwijl de regering daarover erg 
weinig ambitie toont. In Vlaanderen ligt het aandeel groene stroom op 14,6%. De doelstelling voor 2030 
ligt op amper 21,5 %. Duitsland mikt op 80%.

Hoewel de business case voor zonne-energie ijzersterk is, zorgde het wanbeleid van de regering voor 
een instorting van de markt van zonnepanelen. Op dit moment wordt slechts 7,4% van het potentieel aan 
zonnepanelen op daken in Vlaanderen benut.

Zuhal Demir zet maximaal in op eenvoudig behapbare groene dossiers, die zichtbaarheid en  
mediarespons opleveren. Ze investeert vooral in lokale projecten op het vlak van natuur en bos, 
maar een structureel beleid ontbreekt. Demir presenteert zichzelf als “ecorealist” en voert een 
zogenaamd groen beleid, waarbij economische belangen voorrang krijgen. 

Echte groene keuzes worden afgedaan als dogmatisch. Demir gebruikt haar positie in de Vlaamse 
regering om af te geven op het federaal beleid, terwijl ze zelf faalt en ambitie mist. Demir staat 
bekend als een weinig collegiaal lid van de ploeg. Ze rijdt voor eigen glorie. Ook als minister 
van Toerisme primeren voor haar economische belangen. Als symbolisch minister van justitie 
soupeert ze met de oprichting van een Agentschap veel geld op, dat beter besteed zou worden aan 
de kerntaken van deze regering.

M
IN
ISTER

EVA
LU

ATIES

ZUHAL DEMIR

Score: 5/10

Vlaams minister van Justitie en Handhaving,  
Omgeving, energie en toerisme
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In plaats van voluntaristisch te zoeken naar oplossingen 
voor meer hernieuwbare energie, is de Vlaamse minister 
van energie er als de kippen bij om te wijzen op problemen 
wanneer er windturbines en hoogspanningsverbindingen 
moeten gebouwd worden. Er is een ad hoc-beleid zonder 
visie op lange termijn, en daardoor blijft de onduidelijkheid 
voor investeerders de komende jaren aanhouden.

Nog erger zijn de politieke spelletjes die Zuhal Demir speelt 
om het federaal energiebeleid te saboteren. Door gunstige 
adviezen van de eigen administratie te overrulen, creëert ze 
een onzeker investeringsklimaat voor energie- en industriële 
projecten in Vlaanderen. De Vlaamse regering neemt zo grote 
risico’s op vlak van bevoorradingszekerheid.

Zes momenten van bestuurlijke crisis
Sinds 2 jaar overheerst de pandemie en het management van de crisis. Toch valt het op hoe vaak 
deze bestuursploeg in opspraak kwam door een reeks schandalen die ook voor ophef zorgden in 
het parlement én in de samenleving. Geen kleine incidenten, maar ernstige bestuurlijke disfuncties 
die de meerderheid op haar grondvesten deed daveren.

April 2020: De minister van Welzijn Wouter 
Beke ligt zwaar onder vuur over z’n aanpak 
van de coronacrisis in de woonzorgcentra. 
Later erkent hij dat hij heeft nagedacht over zijn 
ontslag.

Augustus 2020: Minister-president Jan 
Jambon wankelt wanneer blijkt dat zijn kabinet 
indertijd niets heeft gedaan met de vraag van 
Slovakije naar informatie over Jozef Chovanec, 
die mishandeld werd in een politiecel op 
de luchthaven van Charleroi en kort daarna 
overleed.

Januari 2021: Het zonnepanelendebacle 
bereikt haar hoogtepunt na 15 jaar van onver-
antwoordelijk beleid. Het afschaffen van de 
terugdraaiende teller leidde tot een vertrou-
wensbreuk met de burger en een ineenstorting 
van de zonnepanelenmarkt. De regering moet 
een half miljard ophoesten om de gedupeerde 
Vlamingen enigszins tegemoet te komen.

Februari 2021: Financiële malversaties bij Let’s 
go Urban doen Vlaams parlementslid Sihame 
El Kaouakibi keihard vallen. Uit onderzoek blijkt 
dat de Vlaamse overheid nauwer moest toezien 
op subsidiestromen en te gul bleef met voor-
schotten zonder in te grijpen.

April 2021: Wanneer blijkt dat zwaar  
verontreinigde afvalhopen deel uitmaken van de 
Oosterweelwerken, barst het PFOS- 
milieuschandaal helemaal open. De Vlaamse 
overheid heeft cruciale informatie achter–
gehouden en onder toeziend ook van de huidige 
en de vorige regering werd een frauduleuze 
dading afgesloten. Het schandaal is voorwerp 
van de eerste Vlaamse parlementaire onder-
zoekscommissie in 21 jaar.

November 2021: Er komt massale fraude bij 
de contactopsporing aan het licht. Mifratel, 
een dochteronderneming van Yource, beging 
mogelijk fraude door onterecht prestaties in het 
kader van de contacttracing te factureren. De 
Vlaamse regering valt uit de lucht.

Het leeuwendeel van de  
renovatiesubsidies komt 
terecht bij eigenaars met  
een hoog inkomen, die al vol
doende middelen hadden om 
te verbouwen.”
Milieueconoom Johan Albrecht
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Het energiebeleid van de regering is asociaal. De regering kondigt een renovatieverplichting aan, 
zonder dat men daar voldoende extra middelen tegenover stelt. Bovendien legt men de lat bijzonder 
laag: men moet van een energieprestatiescore F of E  renoveren tot een energiescore D. De denktank 
Itinera maakte een vernietigende analyse van het energie-renovatiebeleid. Bijna de helft van de Vlaamse 
gezinnen kan zo’n ingreep niet betalen. De honderden miljoenen euro’s die jaarlijks aan steun worden 
gegeven, komen vooral terecht bij mensen die het niet nodig hebben. In energie-armoede kijkt de 
Vlaamse regering consequent de andere kant uit en verwaarloost haar verantwoordelijkheid.

Zo werkt het beleid een verdere tweedeling in de hand. Aan de ene kant de hoge inkomens die in heel 
goed geïsoleerde huizen wonen met een lage verbruiksfactuur. En aan de andere kant de lage inkomens 
die in slecht geïsoleerde huizen wonen en nog eens heel wat extra taksen betalen omdat ze nog fossiele 
brandstoffen gebruiken. De regering moet dringend bijsturen, want we staan nog heel ver af van een 
rechtvaardige energietransitie.

Het alternatief is logisch. Zet de schaarse middelen in om bijvoorbeeld sociale huurwoningen ener-
getisch te renoveren of voorzie prefinanciering zodat lagere inkomens hun woning energiezuinig kunnen 
maken. En geef veel meer steun aan lokale inspanningen om collectief te renoveren op wijkniveau. Dat 
zorgt voor hogere CO2 -besparingen en voor het deels aanpakken van benarde huisvestingssituaties van 
de meest kwetsbaren. Hierdoor daalt de energiefactuur van mensen met de laagste inkomens, die nooit 
zelf kunnen investeren in energiebesparende maatregelen.

7. Milieu, natuur en ruimte: één zwaluw maakt de lente niet
Het ruimtelijk beleid staat geen stap verder dan bij de aanvang van deze legislatuur. Van het behoud van 
de open ruimte, een speerpunt van deze regering, is geen sprake. Integendeel, elke dag worden er nog 
altijd 6 hectaren open ruimte (wat overeenstemt met 9 voetbalvelden) gebetonneerd. Dat de onderhan-
delingen over bouwshift in een impasse zitten, is bijzonder kwalijk. Want zolang daarover geen akkoord 
is, blijven alle andere ruimtelijke initiatieven geblokkeerd. Bovendien is een essentiële beslissing, de 
af  bakening van de Watergevoelige Openruimtegebieden, nog steeds niet genomen, ondanks de belofte 
dat aan het begin van de legislatuur te doen. Intussen blijft het ruimtebeslag aangroeien doordat er geen 
beleid is. Kostbare jaren zijn verloren gegaan.

Hilde Crevits is een gemotiveerde en ervaren minister. Er draait geen wiel af. Ze kiest haar prior-
iteiten. Ze hielp de bedrijven door de coronacrisis en boekte enkele resultaten op het domein werk. 
Het economisch beleid van Crevits is onvoldoende gericht op de noodzakelijke groene transitie.

Het lijkt er op dat ze bang is om de industrie voor het hoofd te stoten. Echt problematisch is het 
landbouwbeleid. Er beweegt quasi niets terwijl de sector een grondige transitie nodig heeft.
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HILDE CREVITS

Score: 5/10

Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 
economie, innovatie, Werk, Sociale economie en landbouw
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Na jaren van echt non-beleid op vlak van bossen en natuur is er nu sprake van een kentering. Er is 
aandacht voor natuur (zoals bosuitbreiding en blue deal), maar de doelstellingen liggen nog een eind 
verwijderd van de realisaties. Op dit moment is minder dan 10% gerealiseerd. Het behoud van bestaande 
bossen blijft een achilleshiel. Zonevreemde waardevolle bossen zijn juridisch niet beschermd. Op die 
manier worden hotspots van biodiversiteit en koolstofopslag onherroepelijk vernietigd. Initiatieven rond 
natte natuur, ontharding, ... blijven helaas beperkt tot pilootprojecten. Structureel beleid blijft uit.

Het stikstofarrest zorgt voor een feitelijke vergunningstop. Er is veel te lang beslist om niet te beslissen. 
Ondanks de herhaaldelijke waarschuwingen van Groen dat Vlaanderen haar voeten veegt aan de 
Europese stikstofrichtlijn, is de regering veel te laat in gang geschoten. Het stikstofprobleem is nog 
steeds niet opgelost en de deadline is al vele malen verlegd. Meerderheidspartijen rijden voor de eigen 
lobbygroepen, de landbouwsector en de intensieve veehouderij, of de grote bedrijven in de Antwerpse 
haven. Raken aan de uitstoot van het verkeer is voor deze meerderheid taboe. De oplossing zal te zoeken 
zijn in een combinatie van maatregelen, maar moet vooral gezocht worden in de intensieve veehouderij 
en het verkeer, want dat zijn de grootste uitstoters.

De verbetering op vlak van waterkwaliteit vlakt de laatste jaren af. Bovendien worden de vooropgestelde 
doelen nog lang niet overal gehaald en vormt een beperkt aantal gevaarlijke stoffen nog steeds een 
wijdverspreid probleem. Ondanks de verplichting vanuit Europa om tegen 2027 goede waterkwaliteit te 
hebben in de waterlopen, zal in Vlaanderen slechts 10% van haar waterlopen dit ook effectief halen. Er is 
een gebrek aan ambitie, zowel om strengere regels en beperkingen op te leggen wat betreft lozingen als 
gebrek aan investeringen om de Vlaamse waterlopen opnieuw natuurlijker en meer organisch te laten 
functioneren om zo de waterkwaliteit en biodiversiteit een boost te geven.

Ook voor afvalbeleid blijft de minister te veel vastzitten 
in oud beleid of wordt de pauzeknop onnodig vaak 
ingeduwd. Ondanks de doelstellingen blijft men volop 
gaan voor verbrandingscapaciteit, zoals de nieuwe 
vergunning voor een grotere ISVAG-oven, terwijl dit 
ingaat tegen circulair denken. Om circulariteit in ons 
materialenbeleid te krijgen, zouden maatregelen 
zoals het invoeren van  de invoering van bijvoorbeeld 
statiegeld al enorm kunnen helpen, maar men blijft 
hier excuses verzinnen. Alle studies wijzen op de voor-
delen van statiegeld, maar de minister luistert liever 
naar de verpakkingsindustrie en gedoogt zo de groei in 
de zwerfvuilcijfers en de lagere kwaliteit van plastiek-
recyclage.

De Europese Commissie stelde België op vlak van 
luchtvervuiling opnieuw in gebreke. In de luchtzaak 
van Greenpeace, werd Vlaanderen tot 3 maal toe veroor-
deeld tot een dwangsom van 750 000 euro. De Vlaamse 
overheid moet volgens Greenpeace haar Luchtbeleid-
splan 2030 in lijn brengen met de Europese regels. Dat 
plan moet een duidelijk tijdskader aangeven met ambi-
tieuze maatregelen zoals een slimme kilometerheffing 
en grotere investeringen in fiets, openbaar vervoer en 
deelmobiliteit.

‘Het ontbreekt Hilde Crevits aan 
een visie op een toekomstgericht 
voedingsbeleid, ze durft geen 
duidelijke keuzes te maken. We 
hebben een nieuw model nodig 
van korte ketens, hoevewinkels 
en duurzame zorgboerderijen.

Helaas rijdt ze voor de  
Boerenbond, die steenrijk wordt 
van het huidige model dankzij 
een grote portefeuille van kunst
mestverdelers, mestverwerkers 
en veevoeder producenten.” 

Laurens De Meyer, bioeconoom  
KU Leuven, exlandbouwspecialist  
Bond Beter Leefmilieu
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8. Landbouw: stilstaan is achteruitgaan
Het landbouw- en voedingssysteem zal de komende decennia door een grondige transitie moeten gaan. 
Maar het landbouwbeleid van minister Hilde Crevits blijft hangen in het status quo. Het beleid is geënt op 
de visie en de belangen van traditionele actoren, zoals de Boerenbond, de agro-industrie en blijft sterk 
inzetten op export. Zo blijven levensnoodzakelijke hervormingen in de landbouwsector uit. De grootste 
slachtoffers daarvan zijn de Vlaamse landbouwers zelf.

Nog altijd is er geen bereidheid om de veestapel af te bouwen, ondanks de moeilijkheden waarin de 
Vlaamse veehouderij verkeert. Onze varkenshouderij zit in een ongeziene crisis, waarbij boeren verlies 
draaien en gedwongen worden te stoppen of hun autonomie als ondernemer verliezen omdat ze in 
handen vallen van ofwel de bank ofwel de veevoederproducent. De grote veestapel draagt bij aan de kli-
maatcrisis, klimaatcrisis, veroorzaakt stikstofproblemen en ook de mestproblematiek krijgt de Vlaamse 
regering maar niet opgelost. De minister blijft echter alle heil zoeken in dure technologische ingrepen, 
in plaats van de veestapel te verkleinen en zo de oorzaak aan te pakken. Bedrijven die zulke invest-
eringen niet kunnen maken, worden op die manier benadeeld. Een breed maatschappelijk debat over de 
toekomst van de veehouderij, met oog op duurzaamheid, blijft intussen uit.

Ook in Europa stelt Vlaanderen zich zeer conservatief op. Bij de ontwikkeling van het nieuwe Europese 
gemeenschappelijke landbouwbeleid toonde de minister bedroevend weinig ambitie op het vlak van ver-
groening, duurzaamheid en klimaat. De minister stelde bovendien alles in het werk om, als enig land in 
Europa, het recht te krijgen om een apart Strategisch Plan op te stellen voor Vlaanderen en Wallonië.

Vanuit de oppositie versterkt Groen de lokale landbouw en korte keten door de meerderheidspartijen te 
overtuigen van een aantal concrete voorstellen. Via een resolutie worden aanbevelingen gedaan aan de 
regering om landbouwers te ondersteunen om een systeem van korte keten uit te bouwen, met leefbare 
businessmodellen op maat. Land- en tuinbouwers krijgen meer inspraak in het bepalen van prijzen op de 
markt en ontvangen faire prijzen voor hun producten. Lokale productie wordt gepromoot bij de  
consument.

Problemen waarbij de regering achter de feiten blijft aanlopen
1. Lerarentekort in het onderwijs

2. Aangroeiende wachtlijst voor  
een sociale woning

3. Leerlingenvervoer in het  
bijzonder onderwijs

4. De urgentie van de klimaat     opwarming 
dringt maar niet door

5. Woonnood op privémarkt wordt  
op zijn beloop gelaten

6. Personeelstekort in de zorg waardoor  
het systeem dreigt stil te vallen

7. Crisis in de kinderopvang: hervorming  
hoognodig #negenisteveel

8. Discriminatie op de woonmarkt,  
arbeidsmarkt en onderwijs

9. Teloorgang van De Lijn

10. Verkeersveiligheid gaat achteruit  
(itt Brussel en Wallonië)

11. Onrecht ten aanzien van ondersteuning  
voor personen met een handicap

12. Armoedebestrijding: geen structureel 
beleid. Pour les pauvres la même chose
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Het wordt ook tijd dat de regering werk maakt van een echt grondbeleid zodat voldoende grond toe-
gankelijk blijft voor (jonge) boeren. Tenslotte hopen we dat de regering nu eindelijk werk maakt van een 
hervorming van de pachtwetgeving. Nog een dossier dat reeds jarenlang zorgt voor onenigheid binnen 
deze coalitie. 

9. Mobiliteit: kunnen maar niet willen
Het is duidelijk wat er moet gebeuren om de mobiliteit in 
Vlaanderen vlot te trekken: een echte modal shift met veilige 
fietsinfrastructuur, een sterk hervormd openbaar vervoer en 
sturende ingrepen in het autogebruik. Toch komt hier weinig 
van in huis.

De uitrol van basisbereikbaarheid is tot twee keer toe uit-
gesteld, nu voor onbepaalde duur. Het Fietsfonds bevat te 
weinig middelen om alle geplande nieuwe fietsverbindingen 
aan te leggen. De ‘Grote Versnelling’, een samenwerking 
tussen Vlaanderen, de provincies en steden en gemeenten 
om het gebruik van de fiets te stimuleren, dreigt de ‘grote 
vertraging’ te worden, klagen de provincies aan. Terzelf-
dertijd worden plannen gesmeed voor de verbreding van 
de Brusselse Ring in de hoop dat deze nog meer auto’s kan 
slikken en de regering lijkt niet te beseffen dat ook elek-
trische wagens in de file zullen staan als een modal shift 
uitblijft.

Deze regering moet veel meer doen om van het openbaar vervoer een succes te maken. Het inves-
teringsbudget van de Brusselse MIVB was in 2021 bijna even groot als het totale budget van De Lijn. 
Ondertussen volgt de regering een verdere privatiseringsagenda. De Lijn zal dan niet langer een Vlaams 
overheidsbedrijf zijn, maar een marktspeler als alle andere private vervoersondernemingen. De rekening 
daarvan zal gepresenteerd worden aan de reiziger. Tenslotte is er de elektrificatie van onze bussen, die 
hopeloos achterop blijft hinken. De ambitie van emissievrij busvervoer in de stadskernen tegen 2025 
wordt al zeker niet gehaald. Terwijl andere landen al grotendeels elektrisch rijden, staat Vlaanderen 
nergens.

Ook getuigt het beleid van weinig lef. Terwijl we geconfronteerd worden met het hoogste aantal  
verkeersdoden sinds 2016, kwam Minister Peeters met een weinig gedurfd verkeersveiligheidsplan. Ze 
formuleert daarbij louter een afwegingskader, in plaats van de verplichting om een zone 30 in te voeren 
in de bebouwde kom. De regering zou zich beter spiegelen aan de andere gewesten waar de cijfers in 
omgekeerde richting evolueren. Met All for zero, waarbij het onze gezamenlijke ambitie is om het aantal 
verkeersdoden in België tegen 2050 tot nul te reduceren, hebben we nood aan een Vlaams beleid dat 
radicaal durft te kiezen voor veiligheid.

De grote mobiliteitswerven van deze regering gaan nog steeds uit van toename van autoverkeer, terwijl 
allerlei Vlaamse plannen zeggen dat het minder moet. Hoewel specialisten, milieubewegingen en de 
Vlaamse Ondernemers (met onder meer VOKA) overtuigd zijn van het nut én de nood van de invoering 
van een slimme kilometerheffing, komt deze er voorlopig niet. Rekeningrijden is nochtans goed voor het 

Vandaag ziet de wereld er 
anders uit. Elke crisis biedt 
opportuniteiten. Het zou 
dom zijn om deze kans om 
het filemonster te verslaan 
niet met beide handen te 
grijpen.”

Vlaamse Ondernemers over  
de Slimme Kilometerheffing
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klimaat, de economie, het terugdringen van de files en - als je slimme mobiliteitskeuzes maakt - voor de 
portemonnee. De minister van mobiliteit is voor. Maar ze slaagt er niet in om de regering te overtuigen. 
Intussen wordt wel zwaar geschoten op de Brusselse regering die wel de moed heeft werk te maken van 
een slimme kilometerheffing. 

10. Werk: kwantiteit boven kwaliteit
Het is bekend dat de 80% tewerkstellingsgraad een heel belangrijke doelstelling is van deze Vlaamse 
regering. De grootste slachtoffers daarvan zijn de Vlaamse landbouwers zelf. Het is een idee-fixe en 
op verschillende terreinen staat men te weinig stil bij kwaliteit van tewerkstelling. Zo blijft de pre-
ventie voor ziekte-uitval nog onderbenut. Er is ook onvoldoende aandacht voor werknemers in precaire 
statuten, zoals in de dienstenchequesector. Onze belangrijkste kritiek op het tewerkstellingsbeleid van 
deze regering is dat er weinig oog is voor de flankerende maatregelen. Veel werkzoekenden botsen op 
drempels als kinderopvang, armoede, huisvesting, mobiliteit of gezondheid. Op dat vlak gaan we in 
Vlaanderen achteruit.

De regering zette wel door met haar jobbonus. Het doel is om meer mensen aan het werk te krijgen, 
maar onze fractie schaarde zich achter de kritiek van vakbonden en academici als Decoster, Marx, Van 
Lancker en anderen dat de jobbonus geen doelgerichte en doelmatige maatregel is. Niet als werk-
prikkel en niet om lage nettolonen wezenlijk te verhogen. We stelden voor om het spoor van de jobbonus 
te verlaten, en het beschikbare budget anders en beter in te zetten: meer kwalitatieve kinderopvang, 
gerichte sociale toeslagen via het groeipakket en huurpremies. 

Minister Crevits lanceerde een actieplan voor de re-integratie van langdurig zieken. Het is goed dat 
er een actieplan ligt, maar er zijn wel kanttekeningen bij te maken. De plannen blijven beperkt tot het 
infomeren van werkgevers. Onze kritiek is dat het werkgevers niet zal aanzetten tot gedragsverandering. 
Re-integratie en inclusief werkgeven worden meestal voorgesteld als een quick fix, terwijl het op de 
werkvloer vaak een grondige organisatieverandering vereist.

Lydia Peeters heeft belangrijke bevoegdheden, maar vult die nogal grijs in. Voor gedurfde mobi-
liteitskeuzes moet je niet bij minister Peeters zijn. Ze slaagt er maar moeilijk in haar belangrijke 
beleidspunten te realiseren. Wel gedurfd: de “verrottingsstrategie” die ze bij De Lijn hanteert. 

Minder middelen en een onzekere hervorming moeten uiteindelijk tot de conclusie leiden dat 
we ons openbaar vervoer maar beter privatiseren. De grote schizofrenie in haar beleid is dat ze 
beweert in te zetten op duurzame vervoerskeuzes, maar terzelfdertijd blijft investeren in infra-
structuur voor de auto. Met andere woorden: minister Peeters speelt liever op veilig naar haar 
kiezers toe, maar laat actieve weggebruikers daarmee te vaak in een onveilige verkeerssituatie.
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Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
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De minister zette stappen vooruit in de sociale economie. De nieuwe regelgeving over maatwerk bevat 
kansen. Wel blijft het risico reëel dat kwetsbare groepen uit de boot zullen vallen. Door het nieuw  
financieringsmechanisme zullen sterke profielen worden afgeroomd. 

Er is natuurlijk ook de gecontesteerde symboolmaatregel 
van de verplichte gemeenschapsdienst. Het blijft vreemd 
dat een CD&V-minister een maatregel doorvoert die 
eigenlijk alles negeert wat we weten over de structurele 
oorzaken van langdurige werkloosheid. Langdurig werk-
lozen moet je naar relevante werkervaring en duurzame 
job begeleiden. Niet vastzetten in een gemeenschaps-
dienst omwille van ‘voor wat hoort wat’-symboliek. Wat 
deze regering vergeet is dat mensen écht willen werken. 
Het aantal mensen dat niet wil werken, is minimaal. Waar 
het vooral aan ontbreekt is goede begeleiding op maat. 
Het is belangrijk om naar mensen te luisteren, ze serieus 
te nemen, de tijd te nemen om ze te leren kennen en hun 
motivatie op te zoeken.

De Vlaamse Dienst voor Arbeids bemiddeling (VDAB) werd doorgelicht door het Rekenhof. De VDAB is 
een mastodont van een agentschap met een budget van bijna een miljard euro, en stond tien jaar lang 
onder voogdij van N-VA-minister Philippe Muyters. Het rapport is een regelrechte blaam voor het Zweeds 
beleid, dat van tewerkstelling altijd een van haar prioriteiten heeft gemaakt. Het uit   bestedingsbeleid 
VDAB is ondoorzichtig en weinig efficiënt. Doelgroepen en klanten worden niet bereikt.  
De competentieversterking verloopt in de mist. De samenwerking van de VDAB met externe partners 
zoals opleidingscentra, arbeidsbemiddelaars en uitzendkantoren kan veel beter. De meerderheid-
spartijen reageerden geschokt, maar het is bijzonder jammer dat men jarenlang niets heeft gedaan aan 
pijnpunten die reeds vele malen zijn aangekaart.

Het beleid van Hilde Crevits krijgt wel goede punten van middenveldorganisaties. Ze slaagde er in om 
een aantal akkoorden op tafel te leggen met de sociale partners - onder meer met ‘Alle hens aan dek’. 
Het is ook een van de weinige Vlaamse ministers die goede contacten onderhoudt met het sociale  
middenveld.

11. Onderwijs: rancune en symboliek brengen weinig perspectief
Bij de aanvang van de legislatuur beloofde de regering voor ‘het beste onderwijs ooit’ te gaan. Deze 
ambitie mist geloofwaardigheid wanneer we zien met welke lichtzinnigheid het lerarentekort wordt 
aangepakt. De minister onderschat de ernst van het probleem. Jonge leerkrachten worden te veel aan 
hun lot overgelaten. De basis voor kwaliteitsvol onderwijs is een sterke leerkracht voor de klas.  
Het lerarentekort is de belangrijkste uitdaging voor deze legislatuur. Het vergt een structureel en geen 
versnipperd beleid.

Het beleid inzake corona schiet tekort. Het pleidooi van de minister om de scholen open te houden was 
terecht, maar hij heeft compleet verwaarloosd om dat veilig te doen. We weten al zo lang dat CO2-meters 
en ventilatie belangrijk zijn om scholen op een veilige manier open te kunnen houden. Minister Weyts 
heeft veel kansen gemist om de ellende te voorkomen. Uiteindelijk kwamen CO2-meters er pas toen 

Langetermijnwerkloosheid is 
een probleem dat een door
dachte langetermijnvisie nodig 
heeft, geen zombieidee dat al 
lang begraven leek.”

Armoedespecialist Wim Van Lancker over  
verplichte gemeenschapsdienst
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het overlegcomité zijn arm omwrong. Zijn laissez-faire beleid leidde tot de onderbescherming van onze 
kinderen en leerkrachten.

Ben Weyts vertrekt vanuit een eenzijdige, conservatieve visie op onderwijskwaliteit: kwaliteit staat 
voor hem gelijk aan het genereren van leerwinst. Om de kwaliteit te verhogen zet deze regering vooral 
in op toetsen en testen: de KOALA-test in de kleuterschool, centrale toetsen in het lager en middelbaar 
onderwijs, ingangsproeven in het hoger onderwijs. Ondertussen is het beleid quasi blind voor grote pro-
blemen zoals armoede, kostenbeheersing op school, mentaal welzijn, schoolse motivatie, onderwijs voor 
nieuwkomers en gelijke kansen.

De minister wil scoren met enkele opvallende dossiers, maar het gaat hierbij vaak over symboolpolitiek. 
Met het leersteundecreet en het inschrijvingsdecreet beoogt hij een afrekening met het beleid uit het 
verleden, zonder met alternatieven voor de dag te komen. Beide decreten zijn de facto een stap terug op 
het gebied van meer inclusie. Dit illustreert opnieuw dat werken aan gelijke onderwijskansen absoluut 
geen prioriteit is voor deze regering. Van een echte, breedgedragen strategie via een wervend project 
is geen sprake. Om echt richting te geven aan ons onderwijs mist hij ook voeling met wat er leeft in de 
scholen.

Minister Weyts communiceert graag over grootse verwezenlijkingen, ook al blijkt het beleid erachter 
een dode mus te zijn. De Digisprong, de investering in digitale toegang voor alle leerlingen, is goed en 
nodig. Daarvoor zwaait de minister met veel geld, maar de concrete uitrol verloopt problematisch. Ook de 
pedagogische betekenis en functie van digitalisering blijft een grijze zone.

Een laatste opvallend kenmerk voor een minister van onderwijs is tenslotte dat hij geen fan is van 
wetenschappelijk onderzoek. Of het nu gaat over GEMS-adviezen, onderzoek over meertaligheid of 
gelijke kansen, of wetenschappelijke kritiek op de centrale toetsen,… Inzichten die niet binnen zijn over-
tuiging passen, legt hij naast zich neer. De minister zette ook Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) 
stop, waardoor er veel minder langdurig onderzoek zal gebeuren. Er zal de komende jaren veel expertise 
verloren gaan. Dat is bijzonder te betreuren. 

Ben Weyts rept zich in de spotlights als er miljoenen te verdelen vallen, maar verdwijnt uit beeld 
van zodra het moeilijk gaat. Op dé grote onderwijsuitdagingen van deze legislatuur, Corona en 
het lerarentekort, heeft hij geen sluitend antwoord. Directies en leerkrachten moeten zelf maar 
uitzoeken hoe ze het bolwerken, en voelen zich door “hun” minister aan hun lot overgelaten. 
Intussen werkt de minister ijverig aan een aantal grote symbooldossiers, zoals het invoeren van 
centrale toetsen, die hij als dé erfenis van zijn ministerschap ziet. Gelijke kansen, mentaal welzijn, 
de armoedeproblematiek op onze scholen: ze staan niet op de radar van deze minister.
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Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
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12. Cultuur: beleid dat vervreemdt van cultuur in Vlaanderen
Bij aanvang van de legislatuur schreef de regering dat Vlaanderen pas echt kan stralen als het ook cul-
tureel schittert. Voor iedereen die het cultuurbeleid van dichtbij volgt, is de ontgoocheling groot dat Jan 
Jambon als minister-president en minister van Cultuur zo weinig actief opkomt voor cultuur.

Na twee zware coronajaren klinken de noodkreten uit de 
sector luid. De sector heeft nood aan een minister die cultuur 
en de noodzaak ervan met passie verdedigt. De impact van de 
opeenvolgende sluitingen en het jojobeleid zullen nog jaren 
nazinderen. Bij het ingaan van de tweede helft van de  
legislatuur is het dan ook hoog tijd om werk te maken van 
een langetermijnplan voor de sector.

Cultuur ligt sinds tien jaar niet meer op een hoog schap in de 
Vlaamse regering. Wel is er deze legislatuur een algemene 
- maar beperkte - stijging van het cultuurbudget. De ver-
schuiving binnen de budgetten die daarmee gepaard gaat, 
geeft inzicht in de beleidskeuzes. Het zijn vooral erfgoed en 
de grote instellingen die het hart van de minister sneller 
doen slaan. De kunsten gaan er op achteruit. Daarin schuilt 
in interessante tegenstelling: men blijft zich vastklampen 
aan een glorieus verleden, terwijl men beter het heden en 
de toekomst zou vormgeven, net zoals de oude meesters 
waarnaar men zo graag verwijst dat in hun tijd wel deden. 

Er wordt meer geïnvesteerd in grote evenementen en professionalisering van de sector, minder in 
humus en onderlaag. De nadruk op zelfredzaamheid, de taxshelter en andere instrumenten wijzen op 
een beleid dat gericht is op grote en commerciële spelers. Veel minder aandacht gaat naar het lokale en 
het kleinschalige. Er is ook een pak relancegeld voorzien voor culturele infrastructuur, al valt men voor 
de besteding ervan terug op vriendjespolitiek uit de oude doos.

Er zijn nog andere manieren waarop de N-VA haar stempel wil drukken op de culturele toekomst 
van Vlaanderen. Na twee grote benoemingsrondes werd de langzame mars door de culturele instel-
lingen verdergezet. De partij blijft in alle talen ontkennen dat ze aanstuurt op inhoudelijk inmenging. 
Hun beleidsdaden doen echter anders vermoeden. De creatie van nieuwe regels maakt die kwalijke 
inmenging in de toekomst mogelijk. De minister schaaft intussen verder aan alle culturele decreten. Met 
het nieuw kunstendecreet zijn de lijnen tussen de zogenaamde kerninstellingen en het kabinet heel erg 
kort gemaakt. De verdere afbouw van de administratie en de zoveelste efficiëntieoefening bij steunpunten 
en dienstverleners moeten ook in dat licht gezien worden.

De beleidsdiscours van de minister is sterk uitgedacht vanuit het standpunt van de overheid. Het typeert 
zijn beleid, dat meer bezig is met het steeds sterker aansturen van het culturele veld dan met de noden 
en de zorgen van de veldbewoners. Na een bewogen halve legislatuur onderhoudt de minister een koele 
relatie met het veld, alsof de cultuursector een verzameling van eigenzinnige mensen en organisaties 
is die het grotere plaatje niet begrijpen. Ze moeten zich steeds meer inschrijven in de richting die de 
Vlaamse overheid wil inslaan.

Hey ministerpresident 
‘k heb jou niet meer gezien 
‘k vraag me af waar jij nu 

eigenlijk bent  
Heb je geen tijd misschien 
Ooit vocht jij nog voor elke 

stem 
Maar nu hoor ik je niet”

Charmezanger Christoff viseert Jan Jambon  
in zijn protestsong
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Het beleid laat een traditionele en conservatieve visie op 
cultuur vermoeden, met weinig of geen voeling met huidige 
maatschappelijke tendensen: het cultuurlandschap evolueert 
snel en wordt steeds diverser. Het hele debat over het stop-
zetten van subsidies voor verenigingen die zich zouden terug-
plooien op “etnische culturele afkomst” toont aan dat diver-
siteit in de visie van deze regering toch vooral moet landen in 
assimilatie. In datzelfde nationalistisch kader, verwijzen we 
naar een aantal symbolische en provocatieve keuzes zoals 
de canon en de uitbouw van het museum van de Vlaamse 
Geschiedenis.

En zo is het streven naar natievorming nooit ver af. Het inter-
nationaal cultuurbeleid staat in het teken van de Vlaamse 
cultuur en erfgoed als paradepaardjes. Zo komt er een nieuw 
subsidie-instrument dat “internationale presentatieplekken en 
festivals die de Vlaamse kunsten prominent in de kijker zullen 
zetten”. Ook het inzetten van topstukken van de Vlaamse 
Meesters voor economisch-toeristische doeleinden, moet 
bijdragen aan de belangen van de deelstaat Vlaanderen.

13. Media: verdere depolitisering is nodig
Met de gevleugelde woorden ‘Een moderne, slanke en slagkrachtige VRT’ verdoezelde de regering bij 
het begin van de legislatuur haar werkelijke intenties: meer besparen, een resem verplichtingen (zoals 
instappen in de Vlaamse streamingdienst van een commerciële partner) en de naleving van een reeks 
verboden (zoals niet meer opbieden op sportevents). Er werd eveneens terughoudendheid gevraagd op 
de reclamemarkt, zonder te spreken over een compensatie. Maar bovenal moest de VRT ‘meer dan ooit 
focussen op het versterken van de Vlaamse identiteit’. Een duidelijke definitie van hoe de regering deze 
identiteit dan ziet, ontbrak.

Het kader, mediadecreet en beheersovereenkomst, waarbinnen de VRT moet werken is zeer strikt. De 
echte strategische beslissingen worden eigenlijk nog steeds door de politiek genomen. Dat wordt 
versterkt met een politiek samengestelde Raad van bestuur. Er worden stappen in de goede richting 

De Vlaamse overheid  
be werkstelligt een Mattheus
effect waarbij de grote, 
machtige media alleen 
maar groter en machtiger 
worden dankzij staatssteun, 
terwijl de kleine spelers 
klein worden gehouden door 
ongelijke middelen en  
mogelijkheden.”

Jonathan Hendrickx, Postdoctoraal  
onderzoeker bij imecSMIT

Benjamin Dalle is een minder zichtbare minister, maar werpt zich op als voorvechter van het jeug-
dwerk. Hij bleef ook tijdens de coronacrisis pleiten voor ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd. 
Onder zijn departement media kwamen de initiële besparingen bij de VRT hard aan, al zijn die nu 
enigszins gemilderd met relancemiddelen. Ook de strubbelingen aan de top en een pittig audit-
rapport bezorgden Dalle kopzorgen. Het VRT-beleid van de minister schrijft zich ook te veel in in 
de nationalistische agenda van de N-VA.
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gezet door drie onafhankelijken te laten zetelen in de Raad van Bestuur, maar voor Groen dient de 
depolitisering nog veel verder te gaan.

De perikelen aan de top, het bedenkelijke gedrag van de voorzitter van de Raad van Bestuur, het heftige 
rapport van Audit Vlaanderen: het stormde serieus op de openbare omroep en de minister leek niet echt 
grip te krijgen op de situatie. Met de uiteindelijke aanstelling van een nieuwe CEO keerde de rust  
grotendeels terug.

De VRT-dotatie werd verder verlaagd. De vraag dringt zich echter op of dit haalbaar is. Een sterke 
openbare omroep heeft nood aan een degelijk budget. Des te belangrijker is de rol van zo’n omroep in 
een wereld die overspoeld wordt door desinformatie. Een uitgebreid en duurzaam factcheckplatform is 
in deze geen overbodige luxe. Groen mist hier een trekkende rol van de minister, en een coherent plan.

Inzetten op kwaliteitsvolle media en de rol van de journalist is een andere oplossing, wordt gezegd. En 
toch werd bij aanvang van de legislatuur duchtig gesnoeid in de budgetten. Het budget van het Vlaams 
Journalistiek Fonds werd helemaal geschrapt. Ook in opleidingen voor journalisten werd geknipt. Een 
ommezwaai dringt zich op. Journalisten ervaren meer en meer grimmigheid wanneer zij hun beroep 
uitoefenen. Vlaanderen moet burgers blijven informeren over het belang van goede journalistiek, en is 
er nood aan beschermingsmechanismen zodat journalisten op een integere manier hun beroep kunnen 
uitoefenen.

14. Wonen: slecht beleid leidt tot dagvaarding
Een groot deel van de bevolking vindt geen kwalitatieve, 
betaalbare woning. Ook tijdens deze legislatuur stijgen koop- en 
huurprijzen sterk. Ongeveer de helft van de private huurders 
spendeert meer dan 40% van het inkomen aan de woonuit-
gaven. Ook de voorbije 2 jaar stegen huurprijzen sterker dan 
de gezondheidsindex, hebben vooral huurders te lijden onder 
sterk gestegen energieprijzen en ervaarden vooral mensen die 
werken in de horeca- en evenementensector en met flexi-jobs 
grote inkomensschokken ten gevolge van COVID. De problemen 
worden groter. Minister Diependaele heeft de bevoegdheid 
wonen, maar voelt zich weinig verantwoordelijk.

In 2020 stonden 169.096 huishoudens op de wachtlijst voor een 
sociale woning. Daarnaast zouden er nog eens 80.000 recht op 
hebben, maar niet ingeschreven zijn. Het gaat samen om 8,7% 
van de Vlaamse huishoudens. Door het grote tekort aan sociale 
woningen, komen ze terecht op de private huurmarkt, waar de 
huurprijs drie keer zo hoog is. Heel wat mensen kunnen deze 
huurprijs niet ophoesten en komen in armoede terecht.

Om genoeg betaalbare woningen te hebben, is berekend dat het aantal sociale woningen verdubbeld 
zou moeten worden. De minister beloofde meer dan 4 miljard aan leningen aan sociale huisvesting-
smaatschappijen voor bouw en renovatie. Helaas geraakt slechts een klein deel van dat budget besteed. 
Met dat excuus lanceerde minister Diependaele begin 2022 het kwalijke idee om een half miljard euro 

In 2014 kreeg Vlaanderen 
verschillende hefbomen in 
handen om het woonbeleid 
fors te verbeteren. Maar 
tot op de dag van vandaag 
is daar amper of niks mee 
gebeurd.”

Hugo Beersmans, woordvoerder de 
Woonzaak en voormalig administrateur 
generaal van het Vlaams Agentschap 
Wonen
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van sociale woningbouw door te sluizen naar de private markt. Hiermee worden middelen die bedoeld 
zijn voor de meeste kwetsbaren naar de bredere middenklasse verschoven. De minister bewijst hiermee 
het falen van zijn eigen beleid. 

Ondertussen camoufleert de minister het tekort aan sociale of betaalbare woningen door veelvuldig te 
communiceren over buitenlands eigendomsonderzoek bij sociale huurders. De zware middelen worden 
ingezet. Liever symboolpolitiek dan echte oplossingen. Intussen blijft men de invoering van volwaardige 
praktijktesten afhouden om komaf te maken met discriminatie op de huurmarkt.

De belangrijkste hervorming voor minister Diependaele is de vorming van de nieuwe woonmaatschap-
pijen. Dat stoot op groot onbegrip in de sector en bij huurders. Deze hervorming is roekeloos, ondoor-
dacht en zet een rem op het aanbod van sociale huurwoningen. Sociale huisvestingsmaatschappijen 
kijken soms de kat uit de boom of ervaren moeilijkheden in hun financieel beleid. Er dreigt een uit-
verkoop van collectieve gronden en woningen, terwijl de overheid net een beleid moet voeren om deze 
maximaal in publieke handen te houden. De grondpositie is een belangrijk instrument om betaalbaar 
wonen na te streven.

Ondertussen wordt de regering aangeklaagd, omdat ze het recht op wonen voor een groot deel van 
de Vlamingen niet weet te waarborgen. Groen steunt de aanklacht van de Woonzaak volledig en wil dat 
de minister het geweer van schouder verandert. Om de wooncrisis te bestrijden, moet de bouw en de 
renovatie van sociale woningen versneld worden. Daarnaast moeten de sociale huurders op de private 
huurmarkt beter ondersteund worden. De opdracht voor de minister is helder: zorg dat de nieuwe 
woonmaatschappijen kunnen starten zonder dat het bouwritme verder vertraagt en zorg ervoor dat de 
miljarden die begroot werden voor de bouw en de renovatie van sociale woningen ook effectief worden 
gebruikt. Dat is het absolute minimum wat we in deze wooncrisis mogen verwachten.

Verder laat de regering de woonbonus uitdoven en worden ter compensatie lagere registratierechten 
ingevoerd. We zien dat vastgoedprijzen hierdoor minder snel stijgen, maar de herbestemming van het 
budget is hoogst problematisch. De regering heeft nu een turbo gezet op het Mattheuseffect voor wie 
een woning zou willen kopen. Want wie zich dure aankoop kan veroorloven, wint aanzienlijk meer door de 
lagere tarieven. De onrechtvaardigheid in het Vlaams woonbeleid waar het Steunpunt Wonen meermaals 
op wees, wordt bestendigd.

Matthias Diependaele is een eerder grijze muis. Economie is zijn passie en dat merk je in het pol-
itieke debat. De begroting op orde krijgen, ondanks de coronacrisis, beschouwt hij als zijn belan-
grijkste taak. Over cijfers wordt hij niet graag tegengesproken en de negatieve sfeer rond subsidies 
blaast hij mee aan. Wonen heeft hij er bij gekregen als bevoegdheid, zo lijkt het. De minister slaagt 
er niet in de wooncrisis aan te pakken, hij steekt er ook veel te weinig tijd en energie in. Gevolg: 
de vastgoedprijzen galopperen, de huurprijzen swingen de pan uit en de wachtlijsten voor sociale 
woningen hebben een recordlengte bereikt.

M
IN
ISTER

EVA
LU

ATIES

MATHIAS DIEPENDAELE

Score: 4/10

Vlaams minister van Financiën en Begroting,  
Wonen en Onroerend erfgoed
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15. Zorg: te laat, te weinig
Pas door de coronacrisis heeft de regering ingezien dat het noodzakelijk was om meer te investeren 
in zorg en welzijn. Plots konden wel extra middelen worden vrijgemaakt. Hierdoor was ons systeem niet 
voorbereid op de crisis zelf, maar lopen we ook pijnlijk achter de feiten aan wat betreft de noden op het 
terrein. De keuzes van de regering volstaan niet alleen niet alleen vandaag, ze zijn ook ruim onvoldoende 
om de komende 10 jaar de noden te verminderen. Prioritair is het tekort aan handen in de zorg. 15.000 
mensen stromen jaarlijks in, terwijl er 40.000 nodig zijn. Er dreigen grote drama’s. De Vlaamse regering 
heeft zelfs niet het begin van een plan hiervoor. Het ontbreekt ook aan inspiratie en visie rond de grote 
uitdagingen. Hoe onze woonzorgcentra en thuiszorg / ouderenbeleid herdenken? Hoe preventief werken 
rond mentaal welzijn? Hoe gaan we de crisis in de kinderopvang oplossen?...

Laat ons beginnen met de kinderopvang, in de pandemie de onopgemerkte maar onmisbare vangrail. 
De kinderopvang en haar mensen worden vaak vergeten door de Vlaamse regering. Van kind begeleiders 
wordt verwacht dat ze 8 à 9 baby’s per persoon begeleiden. Dit is al zowat de hoogste norm van heel 
Europa en wordt door geen enkele specialist als kwaliteitsvol genoemd. Kindbegeleiders doen dit voor 
een loon dat het laagste is van alle essentiële beroepen. Logisch dat in de kinderopvang de meeste 
vacatures openstaan van heel zorg en welzijn. De uitstroom van mensen die de zin en het belang van 
hun werk inzien maar onder deze werkdruk niet kunnen blijven werken, is groter dan de instroom. 
Kinderopvang verdient meer, uit menselijkheid voor onze kinderen en voor wie in de kinderopvang en 
de buitenschoolse opvang werkt. De kinderopvang heeft een hervorming nodig, want de huidige onder-
maatse normen onderschatten deze belangrijke sector.

Mentaal welzijn zou hoger op de agenda moeten staan van deze regering. De juiste hulp krijgen wanneer 
je in de knoop zit, zou vanzelfsprekend moeten zijn. Het psychisch zorgaanbod in het kader van de 
COVID-19 pandemie werd versterkt, en de prioritaire aandacht ging terecht naar kwetsbare groepen. 
Maar de situatie van de jongeren in het algemeen baart ons zorgen. De druk van de coronamaatregelen 
was enorm voor hen, met grote impact op hun levenskwaliteit. Voor een deel van hen zal deze crisis ver-
gaande gevolgen hebben voor de rest van hun leven. Het is noodzakelijk dat de regering werk maakt van 
een vervolg op het Actieplan Geestelijke Gezondheidszorg.

10 kwalijke beslissingen
1. Afschaffing van de opkomstplicht

2. Plafond op de bouw van sociale woningen

3. Besparingen op preventieve  
gezondheidszorg

4. Stappen achteruit richting meer  
inclusief onderwijs

5. Afbouw inschrijvingsrecht in het onderwijs

6. Privatiseringsagenda in de zorg  
en bij De Lijn

7. Besparingen op de milieuadministratie

8. Uitstap uit Unia

9. Betalend maken van het inburgeringstraject

10. ‘Procedure-optimalisatie’: rechten van 
burgers die opkomen voor leefmilieu en 
natuur werden aan banden gelegd
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In het dossier van de zorgtoeslag gaat het van kwaad naar erger. We signaleren deze problemen nu al 
1,5 jaar. En toch zien we dat er geen verbetering is, integendeel. De Groen-fractie levert doorgedreven 
dossier- en rekenwerk waarin wordt blootgelegd dat de termijnen gigantisch uit de hand lopen sinds 
Vlaanderen bevoegd is voor deze materie. Wanneer ouders een herziening vragen, is de doorlooptijd op 
een jaar tijd verdrievoudigd (van 4 maanden naar 1 jaar). De minister ziet in de digitalisering de ‘deus ex 
machina’ maar als we hierop moeten wachten tot eind volgend jaar dan zal de chaos compleet zijn.

Al 15 jaar zijn de wachtlijsten voor personen met een handicap dé schandvlek van de Vlaamse 
regering. 18.000 mensen met een handicap krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben. Hierdoor zijn 
ze genoodzaakt dit recht af te dwingen voor de rechtbank en in de media. Het feit dat mensen met een 
handicap naar de rechtbank stappen is tekenend voor een falend beleid. De regering kondigde extra geld 
aan om de wachtlijsten stapsgewijs terug te dringen. Het gaat om allemaal mensen men een heel  
dringende zorgvraag, maar slechts een kleine groep zal op korte termijn ondersteuning krijgen. Vele 
anderen zullen geduld moeten hebben.

Het zorgbeleid voor ouderen is aan grondige hervorming toe. Vandaag betalen gegoede ouderen zich 
blauw voor minimale zorg in ‘zorgbedrijven’. Minder gegoede ouderen vereenzamen in onaangepaste 
woningen, zonder de nodige zorg en ondersteuning. In deze coronatijd groeit het besef dat buurt gerichte 
woonzorg met dezelfde middelen meer en betere zorg kan garanderen. Het draagvlak voor buurt-
gebonden zorg groeit, maar het ontbreekt de regering aan lef om hier een keuze te maken voor een 
meer duurzaam model. Het gaat om een fundamentele keuze, tussen grootschalige woonzorgcentra en 
kleinschalige buurtgebonden zorg, waar niet alleen voor maar ook met ouderen woonzorg op maat wordt 
gerealiseerd. De kracht van het status quo van deze minister is pijnlijk.

Tenslotte is er het fundamenteel debat over de privatisering in de zorg. De regering wil onze publieke 
zorginstellingen (die internationaal meespelen op topniveau) in de vitrine zetten voor private invest-
eerders. Dit bedreigt zowel de kwaliteit van onze zorg als het statuut van ons zorgpersoneel. Nochtans 
leerde corona ons dat we net beter moeten zorgen voor de zorg. Want door jarenlange besparingen zaten 
woonzorgcentra voor de crisis al op hun tandvlees en toen de crisis er finaal was, kwamen ze duizenden 
handen tekort. Heeft de Vlaamse regering dan niks van Corona geleerd? Is dit hoe ze de helden van 
Corona wil bedanken?

16. Armoede: “Kruip” er zelf maar uit
Tijdens de wekenlange onderhandeling met het Vlaams Belang in aanloop naar het regeerakkoord werd 
gevreesd dat die de basis zouden leggen voor uitsluitingspolitiek. Vandaag zien we dat in de praktijk: 
heel kwetsbare groepen worden B-burgers in de samenleving en nog verder richting armoede en 
bestaansonzekerheid geduwd

In armoedebeleid maakt deze regering de pijnlijke leus waar: 
elke minister is bevoegd, geen enkele verantwoordelijk. Het 
“Vlaams actieplan tegen armoede” is een samenraapsel van 
maatregelen. Structureel beleid is ver te zoeken. Een belan-
grijk armoedebestrijdingsinstrument, het Groeipakket (kinder-
bijslag) heeft een onvoldoende grote sociale toeslag en wordt 
onder deze Vlaamse regering niet geïndexeerd; een beslissing 
die kwetsbare gezinnen ettelijke honderden euro’s per jaar zal 

Vele kilo’s papier, weinig 
grammen beleid.”

Erik Vlaminck en Jos Geysels in  
hun pamflet tegen armoede.
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kosten. Steden en gemeenten worden sterk geresponsabiliseerd, maar te veel aan hun lot overgelaten, 
wat voor grote verschillen zorgt, naargelang de gemeente. Minister Beke beloofde een armoedecheck op 
alle beleidsbeslissingen. In de praktijk gebeurt het amper.

De COVID-crisis toonde scherp aan dat de Vlaamse regering vooral beleid voert voor de gegoede en 
hogere klasse. Bij veel beslissingen - van tuinfeesten met cateraars tot “sterk aanbevolen” maar 
niet-terugbetaalde tests voor scholieren - werden mensen in armoede steeds weer vergeten. Bovendien 
schiep het gebrek aan voldoende steun nieuwe en doorgedreven kwetsbaarheid. Er ontstonden voedsel-
banken voor kunstenaars; OCMW’s berichtten dat zij vele “nieuwe armen” over de vloer kregen.

Elke minister is verantwoordelijk voor armoedebestrijding, maar het beleid dat gericht is op armoede-
bestrijding schiet tekort. Kinderopvang is een belangrijk instrument in armoedebestrijding, maar 
gezinnen in armoede kunnen er door ingebouwde drempels en de hoge kost nauwelijks terecht. Ook in 
het onderwijs blijft rechtvaardig armoedebeleid grotendeels een dode letter: de maximumfactuur in het 
onderwijs werd niet aangenomen; de ongelijke onderwijskansen worden niet aangepakt; de opleiding 
ervaringsdeskundige in de armoede niet meer ondersteund; brugfiguren in het onderwijs niet geïmple-
menteerd, de plaag van de lege brooddozen niet aangepakt. De maandenlange saga rond de verdeling 
van laptops die vooral kwetsbare leerlingen ten goede moesten komen, was een van de zichtbaarder 
voorbeelden van de lange tanden waarmee deze Vlaamse regering sociaal beleid aanpakt. Die aanpak 
werd recent dunnetjes overgedaan met de “sterke aanbeveling” tot zelftests, die vele gezinnen niet 
kunnen betalen. Verdeling via de scholen weigerde minister Weyts echter. De vele kansen die het  
mobiliteitsbeleid biedt om sociaal, inclusief beleid te voeren dat mensen in armoede vooruit helpt, laat 
de Vlaamse regering links liggen. Geen sociaal abonnement voor jongeren, geen fietsbibs of uitgebreid 
openbaar netwerk dat de wereld ontsluit voor wie in armoede leeft. Ook de uitstap uit Unia maakt kansen 
ongelijker; het zijn immers vooral kwetsbare groepen wiens gelijke rechten op de helling staan.

Op één gebied legt deze Vlaamse regering wel consequent de focus op armen en kwetsbaren: als het 
erom gaat hen te controleren en te straffen. Zo worden detectives ingezet voor mogelijke sociale woon-
fraude, zullen langdurig werklozen niet naar duurzaam en sociaal aangepast werk worden toegeleid 
maar zullen zij onder dwang moeten werken, etc.. Deze Vlaamse regering heeft geen idee hoe armoede 
voelt. Ze ziet een arme als lui en benadrukt steeds weer benadrukt dat “werken” de beste ontsnapping 
is uit armoede. Ons land kent echter honderdduizenden werkende armen. Die totale wereldvreemdheid 
verklaart meteen het hardvochtige beleid.

17. Binnenlands bestuur: geen democratische vooruitgang
Als gewezen burgemeester brengt minister Bart Somers nieuwe inzichten in het beleid rond binnenlands 
bestuur. Alleen is zijn kijk erg selectief en zonder impactvolle resultaten. Hij slaagt er deze legislatuur 
vooralsnog niet in om Vlaanderen en de lokale besturen meer democratisch te maken. 

De veelbesproken regiovorming bleef te veel een debat over wie hoort bij wie. Deze bestuurlijke 
hervorming zal leiden tot meer centrale sturing door de burgemeester, terwijl het niet leidt tot minder 
mandaten en bestuurslagen. Dat is een gemiste kans. Bovendien wordt de uiteindelijke invulling van de 
regiovorming tot in 2030 getild.

Er zijn de blijvende besparingen op het Vlaamse ambtenarenapparaat, die steeds meer hun nefaste 
gevolgen tonen. De besparingen op de milieu-inspectie sprongen het meest in het oog, maar de afbouw 
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van administratie en dienstverlening is een algemene trend. Ook dreigt er een uitholling van het statuut, 
de onafhankelijkheid en expertise van Vlaamse en lokale ambtenaren. 

De Vlaamse regering voerde een grondige hervorming van de regels door voor de lokale verkiezingen. De 
afschaffing van de opkomstplicht betekent democratische achteruitgang. Experten spreken terecht van 
een historische vergissing van de Vlaamse regering. Ook de nieuwigheden vormen geen antwoord op de 
onder druk staande lokale democratie. 

Er zijn ook gemiste kansen. De regering spreekt met geen 
woord over stemrecht op 16. Evenmin wordt iets gedaan aan 
het onrechtvaardige systeem Imperiali bij de zetelverdeling. 
Dit onevenredige systeem maakt zetels een stuk duurder voor 
kleine dan voor grote partijen. Ook over betere gendereven-
wichten in colleges en raden en maatregelen om het voor 
niet-Belgen makkelijker te maken om deel te nemen aan de 
verkiezingen, wordt niet gerept.

Het vertrouwen in de politiek ligt laag. Democratie en 
rechtsstaat verkeren in woelig vaarwater. Een grondige ver-
nieuwing en verdieping van onze democratie dringt zich 
op. Waarbij we onze re presentatieve democratie niet weg-
gooien, maar wel herijken en verrijken. Met veel meer ruimte 
voor burgerparticipatie. We hopen dat de Vlaamse regering 
het maatschappelijk debat de komende jaren daarover durft 
aangaan. Onze fractie kijkt met spanning uit naar de uitkomst 
van het traject rond ver sterking van de gemeenteraad.

Wordt 2021 het jaar waarin 
beslist werd dat we voortaan 
niet meer alle stemmen 
willen horen, en zeker niet 
langer die van de laagopge
leiden? We hopen, en vragen 
dat zo’n historische  
vergissing wordt vermeden.”
Vraag in een opiniestuk van meer 
dan twintig Vlaamse politicologen in 
de aanloop naar de stemming van de 
stemming van het kiesdecreet

Somers is ambitieus, maar braaf, en wordt tegengehouden door N-VA. Deze minister durft wél 
buiten de lijnen te kleuren, maar wordt daarna op het matje geroepen door Jambon. Hierdoor zien 
we geen minister Somers op volle kracht, zijn politieke glans vervaagt. Somers’ ideeën over gelijke 
kansen sluiten vaak aan bij die van de oppositie, maar op vlak van integratie is een sterke invloed 
van de N-VA (en daarop druk van het Vlaams belang) merkbaar. Met de afschaffing van de opkom-
stplicht kiest hij voor een enorm democratisch deficit. Het is hoog tijd dat Somers van burge-
meester weer compleet vervelt tot minister en dus ten volle verantwoordelijkheid neemt door 
Vlaams echt de sporen te trekken.
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BART SOMERS

Score: 6/10

Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnen-
lands Bestuur, Bestuurszaken, inburgering en Gelijke Kansen
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