
Open brief aan de Vlaamse parlementsleden  
 
Brussel, 22 november 2004  
 
Geachte Collega, 
 
In de nota “Samenwerking tussen de vier meerderheidsfracties” ondertekend door de 
vier fractieleiders van de vier meerderheidspartijen in het Vlaams parlement wordt 
duidelijk gemaakt welke de richtlijnen zijn voor de meerderheidsfracties van Rooms-
Paars-Bis.  
 
Deze nota laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Uw fractieleiders schrijven u 
ondermeer het volgende voor: “…leden van de meerderheid mogen ook geen 
initiatieven van de oppositie steunen, tenzij ze daarvoor vooraf toestemming hebben 
gekregen.  Dat geldt ook voor relatief “onschadelijke” initiatieven.  Enkel het stellen 
van vragen mogen de parlementsleden CD&V/ NV-A, VLD en SP-a/Spirit op eigen 
houtje doen. Interpelleren mag slechts als de andere partners vooraf op de hoogte 
zijn”.  Kadaverdiscipline van het ergste soort.  Blijkbaar wordt getwijfeld aan uw 
beoordelingsvermogen, uw politiek inzicht en uw intelligentie. De fractieleiders van 
CD&V en NV-A, VLD, SP-a/Spirit, willen de meerderheidsparlementsleden blijkbaar 
reduceren tot gewillige stemmachines die geen enkele kritische ingesteldheid aan de 
dag mogen leggen.   
 
Voor alle duidelijkheid: “ook voor aangelegenheden die buiten het regeerakkoord 
vallen zullen de meerderheidsfracties vlot en constructief samenwerken, zodat 
wisselcoalities (…) in het beginsel en behoudens mits instemming, uitgesloten 
kunnen worden”.  Kortom het typisch onderzoeken, eventueel positief beoordelen en 
goedkeuren van een voorstel van een oppositiepartij is hoe dan ook uit den boze.  
Het meerderheidskeurslijf verplicht ieder individueel parlementslid VLD, SP-a/Spirit, 
CD&V en NV-A om hoe dan ook ieder voorstel – wat ook de inhoud ervan is – van de 
oppositie af te keuren.  Het cordon sanitaire wordt met deze nota niet alleen 
bestendigd maar strakker aangehaald dan in het verleden het geval is geweest.  
         
De nota “Samenwerking tussen de vier meerderheidsfracties” is een slechte zaak 
voor het Vlaams Parlement en voor de democratie. Indien de richtlijnen van deze 
nota worden toegepast is het open en vrij debat in het Vlaams Parlement zo dood als 
een pier.  Meerderheidsparlementsleden worden gereduceerd tot de handpoppen 
van de Vlaamse regering die via de fractieleiders laten weten wanneer de 
handpoppen mogen spreken en vooral stemmen.  De Vlamingen verdienen beter 
dan een door de regering gemanipuleerd parlement vol ja-knikkers.  In een 
democratie moet de rede, het gezond verstand en het overleg het halen op de 
oekazes van de partijhoofdkwartieren.  Ik kan u in ieder geval meedelen dat de 
Vlaams-Belangfractie openstaat voor dialoog, wil praten en samenwerken met 
iedereen die een beter Vlaanderen wil en bereid is tot wisselmeerderheden en 
constructief overleg.  Bovenal zal de Vlaams-Belangfractie de voorstellen van de 
andere fracties – uiteraard ook van de meerderheid – beoordelen op basis van de 
inhoud van het voorstel en niet op basis van de partijaanhorigheid van de indiener. 
 



Ik ben ervan overtuigd dat u zich niet zal laten ringeloren of muilkorven door uw 
fractieleiders die met deze richtlijnen niet de belangen van het parlement en van de 
democratie maar wel de belangen van particratie en van de regering verdedigen.  
 
Leve de vrije meningsuiting,  
Leve de democratie!  
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