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Vooraleer wij overgaan tot de laatste geagendeerde stemming, wil ik kort enkele mensen bedanken 

in verband met onze werkzaamheden de jongste weken en maanden.  

Om twee redenen was het geen gemakkelijke manier van werken. Een eerste element is dat wij geen 

regering met een parlementaire meerderheid hebben. Een tweede element is dat we geconfronteerd 

werden met een ongeziene crisis. Wat dat laatste betreft, ben ik wel gelukkig dat het Parlement vrij 

snel zijn werkmethodes kon aanpassen, waardoor wij ertoe hebben kunnen bijdragen dat de 

slagkracht van het Parlement in die moeilijke periode behouden bleef. Er werden nieuwe methoden 

ingevoerd, waarover eventueel de vraag kan worden opgeworpen of een vroegere invoering 

misschien mogelijk was. We stemmen nu via elektronische weg, wat niet het meest comfortabel is, 

maar de stemmingen zijn wel mogelijk. Dankzij videoconferenties hebben wij zowel in de commissies 

als in de plenaire vergaderingen kunnen vergaderen. Het Parlement stond er en daar ben ik best wel 

trots op.  

Er is natuurlijk geen parlementaire meerderheid. Daaraan verbind ik geen gevolgen, aangezien ik in 

mijn rol als Kamervoorzitter wil blijven, maar het maakt het werk niet gemakkelijker. Elke week 

konden wisselmeerderheden worden vastgesteld bij de diverse stemmingen. Die wisselmeerderheden 

slaan in de ene en de andere richting om. Wanneer het patroon van die meerderheden wekelijks 

hetzelfde zou zijn, dan hadden we natuurlijk al lang een regering. Nu stellen we vast dat dit niet het 

geval is. Dat heeft ook budgettaire gevolgen, waarover sommigen in onze Assemblee zich zorgen 

maken.  

Een andere vaststelling is dat wij ermee gebaat zijn, in ons systeem van checks and balances, dat er zo 

snel mogelijk een stabiele meerderheid tot stand komt. Het is niet de rol van het Parlement om te 

regeren en vice versa. Het Parlement moet controle uitvoeren op de regering en dat kunnen we 

weliswaar nu doen, maar er ontbreekt in het Parlement een kader voor het opstellen van een 

begroting zodat er ook effectief toekomstgericht beleid kan worden gevoerd. Dat laatste hebben we 

nochtans in ons land nodig in de komende weken en maanden, zeker gelet op de internationale 

omstandigheden, de coronacrisis en de noodzakelijke relancepolitiek. Dat is mijn wens. 

Ik zou aan mijn plicht verzaken mocht ik hier niet een aantal mensen bedanken die hebben bijgedragen 

aan ons aller parlementair comfort. Er zijn de technologische innovaties aan de ene kant, maar aan de 

andere kant is er ook de dagelijkse ondersteuning bij onze werkzaamheden. Daarvoor wil ik duidelijk 

"dank u" zeggen aan de griffier, aan zijn adjuncten en aan de directeur-generaal van de Quaestuur, 

maar ook – zonder onderscheid – aan alle medewerkers in het halfrond, die elke dag het beste van 

zichzelf geven om ons bij te staan. Dat geldt ook voor de tolken, hier nu achteraan aanwezig. Vanaf 

oktober zullen zij zichtbaar zijn in aangepaste cabines, om hun comfort te verbeteren. Ik maak van de 

gelegenheid gebruik om dat even te vermelden, want wij storen hen.  

Ik bedank voorts de militaire commandant en het personeel dat onze veiligheid verzekert. Ook de pers 

en degenen die het nodige doen om onze veiligheid verzekert. Ook de pers en degenen die het nodige 

doen om onze werkzaamheden te volgen, wil ik niet vergeten te vermelden. 

Ik wens u allen een schitterende vakantie. 


