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Nieuwe gezichten 
in het Parlement

Door het vertrek van Yves Leterme naar de OESO (Organisatie voor Economische 
samenwerking en Ontwikkeling) in Parijs en de aanstelling van Hendrik Bogaert als 
staatssecretaris voor ambtenarenzaken en modernisering van de openbare diensten, 
konden 2 jonge parlementairen hun plaats in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
innemen: Roel Deseyn en Bercy Slegers.

Roel Deseyn (°1976), uit Kortrijk, 
is geen onbekende in de Kamer. Hij 
was eerder al Kamerlid sinds 2002. 
Door zijn opvolgersplaats op de kies-
lijsten moest hij echter wachten tot 
de regering gevormd was, om naar 
Brussel terug te keren.
Roel is effectief  lid van de commissie 
Buitenlandse betrekkingen en van het 
federaal adviescomité voor Europese 
aangelegenheden. Zo wordt hij het 
aanspreekpunt van CD&V voor het 

buitenlandbeleid.  In dit kader is hij 
ook ondervoorzitter van het Belgisch 
Fonds voor de Voedselzekerheid. 
Tenslotte is hij ook opvolger in de 
commissies Volksgezondheid en 
Infrastructuur, overheidsbedrijven, 
mobiliteit en verkeersveiligheid.

Bercy Slegers (°1976) is schepen 
in Wervik. Tot voor kort was ze 
ook provincieraadslid. Dat is echter 
onverenigbaar met het mandaat in 

het parlement, waardoor ze haar 
zitje in de provincieraad in december 
vaarwel zei. 
Bercy is vast lid van de commissie 
voor binnenlandse zaken, algemene 
zaken en het openbaar ambt, de 
commissie voor de naturalisaties en 
het adviescomité voor de maatschap-
pelijke emancipatie. 
De commissie voor infrastructuur, 
verkeer en overheidsbedrijven volgt 
ze als plaatsvervanger.

Roel Deseyn:
Focus op grensoverschrijdende 
samenwerking

In zijn nieuwe mandaat als federaal parlemetslid legt Roel Deseyn de focus op grens-
overschrijdende samenwerking. Dit kan je vanuit West-Vlaanderen bekijken, maar ook 
vanuit de globalisering. 

In de commissie Buitenlandse 
Zaken kon Roel al kritische vragen 
stellen aan vice-premier Reynders 
over de arbeidsvoorwaarden in de 
landen waarmee we handel drij-
ven. “Het is duidelijk dat de uitda-
gingen van vandaag zich moeten 
vertalen in Europese oplossingen: 
solidariteitstaks, economisch be-
leid,…” aldus Roel. 

Meer zekerheid bieden hangt nauw 
samen met veiligheid, zeker in stad 
en streek. Daarom ondervraagt 
Roel Deseyn minister Milquet 
over de inspanningen in de West-
Vlaamse steden waar nieuwe 
vormen van criminaliteit de kop 
opsteken. 

Net als vroeger zal hij ook een 
bondgenoot van de consument 
zijn: een goed georganiseerde 
mobiliteit, toegankelijkheid van 
nieuwe technologieën,… In een 
snel evoluerend technologisch 
landschap is er heel wat politiek 
werk. 

En onze jonge vader van 4 kinde-
ren heeft er meer dan zin in: “Nu 
aan politiek doen is: met grote 
ernst en zin voor redelijkheid en 
solidariteit aan oplossingen wer-
ken. Ik ben me ervan bewust dat 
het politiek debat sterk gemediati-
seerd is, maar ik wil me niet laten 
verleiden tot louter sloganeske 
oplossingen.”

roel.deseyn@dekamer.be
‘t Rode Paard 44, te Kortrijk-Bellegem
(Best even op voorhand bellen voor een 
afspraak.)
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Bercy Slegers:
Engagement en inzet voor de 

Westhoek en West-Vlaanderen
De sprong naar het parlement is voor Bercy Slegers een grote uitdaging. De laatste 8 
jaar werkte ze voor Minister-President Yves Leterme en Minister Hilde Crevits. Het was 
een dankbare leerschool op politiek vlak. In combinatie met haar schepenambt in Wer-
vik wil Bercy zich inzetten voor zeer concrete én nuttige dossiers. 

Overal naartoe, overal op tijd? De 
bereikbaarheid en de leefbaarheid van 
het platteland ligt Bercy na aan het 
hart: “De voortgang van het dossier 
van de N8 (A19) is belangrijk voor de 
streek.”

Veiligheid is meer dan alleen controle. 
Ook preventie (o.a. drugs-, alcoholpre-
ventie,…) is van groot belang voor het 
welzijn van jongeren en zwakkeren in 
onze samenleving.
Gezien Bercy in een grensstad woont, 
gaat haar aandacht natuurlijk ook sterk 

uit naar de  samenwerking met de 
Franse partners.  

Efficiëntie en informatisering gaan 
hand in hand.  Om de administratieve 
rompslomp voor burgers en bedrijven 
te verminderen kan er nog veel meer 
geïnformatiseerd worden. “Sis-kaart, 
paspoort, rijbewijs,…  allemaal in 1 
badge? Moet kunnen,” vindt Bercy.

info@bercyslegers.be
U vindt mijn secretariaat in het CD&V-
huis in de Diksmuidestraat 58, in Ieper.

Elk kind stelt een 
vraag aan Els Kindt

Op 1 februari volgde Carl 
Decaluwe (Kortrijk) Paul 
Breyne op als gouverneur 
van West-Vlaanderen. Door 
zijn vertrek, doet Els Kindt 
(°1971) haar intrede in het 
Vlaams parlement. Els is 
schepen in Lichtervelde en 
was provincieraadslid tot 
aan haar eedaflegging in het 
parlement. 

Lowie, Emiel, Achiel en Marie-Julie, 
de 4 kinderen van Els Kindt, waren de 
dag van de eedaflegging onze intervie-
wers van dienst. Ze mochten elk één 
vraag voorleggen aan hun mama.

- Achiel: Schepen in Lichtervel-
de en parlementslid in Brussel. 
Mama, wij gaan jou toch nog 
wel genoeg zien zeker?
’t Gaat inderdaad wel druk worden, 
maar we krijgen dat wel geregeld. Ik 
probeer ook een paar dingen samen 
te nemen. Zo ben ik in Lichtervelde 
schepen voor sport en jeugd, en dat 
zijn net ook de thema’s van één van 
mijn commissies. 

- Emiel: En wat volg je dan in 
de andere?
Openbare werken en mobiliteit. Daar 
mag ik samenwerken met minister 
Hilde Crevits.

- Marie-Julie: Is dat hier dat 
opa ook zat als politieker?
Nee, opa (Gabriël Kindt) was gedepu-
teerde voor land- en tuinbouw in de 
provincie en nog vroeger burgemees-
ter van Lichtervelde.

- Lowie: Jij bent toch ook 
veel bezig met land- en 
tuinbouw?
Inderdaad. Het is vanuit de erva-
ring van opa en mijn eigen ervaring 
o.a. in de provincieraad en de ge-
meente dat ik zeker het plattelands-
beleid mee zal opvolgen, ook al was 
er dan jammer genoeg geen plaatsje 
meer voor mij in die commissie.
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West-Vlaamse bedrijven zetten een 
gezamenlijke transportlijn op:
Samenwerking is de toekomst

Enkele West-Vlaamse be-
drijven gaan een commu-
nity vormen om het vervoer 
van diepvriesproducten via 
het spoor samen te bunde-
len. Marleen Titeca, gede-
puteerde voor economie 
en voorzitter van de POM 
West-Vlaanderen, licht toe. 

Drie toonaangevende West-Vlaamse 
bedrijven, actief  in de sector van 

diepvries-
groenten 

en diepge-
vroren aardap-

pelproducten, 
bewijzen hun 

zin voor innova-
tie. Samen met een 

logistieke dienstver-
lener vormen ze een 

community en zetten ze 
een transportlijn op richting 

Noord-Italië.
Concreet gaat het over Agristo, D’Arta 
en Pinguïn-Lutosa Food Group. Zij 
organiseren samen met ECS een 
gezamenlijk spoortransport vanuit de 
haven van Zeebrugge naar de regio 
Milaan. 
Op 22 november ondertekenden de 
betrokken partijen een ‘Memorandum 
of  Understanding’. De Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 
West-Vlaanderen trad daarbij op als 

initiator en neutrale matchmaker en 
hielp de drempels tot samenwerking 
tussen de bedrijven wegnemen.

De West-Vlaamse sector van diep-
vriesgroenten en diepgevroren aardap-
pelproducten is vandaag marktleider 
in West-Europa. Om die positie te 
handhaven, is slimme samenwerking 
nodig. Ik roep dan ook overheden, 
kennisinstellingen en marktpartijen 
op om bedreigingen te elimineren en 
kansen te verzilveren. Samen kunnen 
we hindernissen nemen die voor een 
bedrijf  op individuele basis onoverko-
melijk lijken.

De POM heeft de ambitie om in de 
toekomst bijkomende transportlijnen 
op te zetten via binnenvaart, spoor of  
short/deep sea. En niet alleen voor de 
agro-voeding, maar ook voor andere 
belangrijke sectoren.

Bedankt en succes!

Vanuit CD&V West-Vlaanderen willen we via deze weg Yves Leterme en Carl Decaluwe 
van harte bedanken voor hun gedrevenheid en inzet voor het land, voor Vlaanderen, 
voor onze provincie en voor CD&V.
We wensen hen graag veel succes in hun nieuwe job.
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Staatssecretaris Hendrik Bogaert: 
Ambtenaren hebben visie op de 

toekomst van hun beroep

De voorbije weken heb ik een 
enorme gedrevenheid ervaren bij 
zeer veel federale ambtenaren. 
Mensen die terecht fier zijn op 
hun werk, vooruitstrevende ideeën 
hebben en een duidelijke visie op 
de toekomst van hun beroep. Die 
mensen krijgen niet altijd het res-
pect dat ze verdienen. 

De overheid heeft talentvolle, 
gemotiveerde mensen nodig om 
een efficiënte en klantvriendelijke 
dienstverlening te verzekeren aan 
de burger. Zij moet daarom zorgen 
dat ze een aantrekkelijke werkge-
ver is, net als andere spelers op de 
arbeidsmarkt. Bovendien heeft ze 
als werkgever ook een maatschap-
pelijke rol te vervullen op het vlak 
van ethisch ondernemen.

Daarvoor kan de overheid eigen 
troeven uitspelen. Zoals elke werk-
nemer moeten ambtenaren een 
correct loon krijgen en een degelijk 

pensioen. Maar daarnaast kunnen 
wij hen voordelen bieden die vaak 
meer in het verlengde liggen van 
wat werknemers zoeken dan wat de 
privésector kan bieden. 

Zo ligt hun motivatie dikwijls in 
de job zelf. Af  en toe iets anders 
kunnen doen binnen de  overheids-
sector. Opleiding mogen volgen: 
zelfontplooiing leidt tot zelfvoldoe-
ning en biedt kansen om stappen 
vooruit te zetten binnen de orga-
nisatie. Een positief  evaluatiesys-
teem gebaseerd op prestaties, dat 
aanmoedigt om het steeds beter te 
doen. 

Veel ambtenaren zijn ook bereid 
om langer te werken, zelfs na hun 
65ste. We kunnen hen daarin aan-
moedigen door de mogelijkheid te 
geven om in bepaalde levensfases 
meer of  minder tijd te besteden 
aan hun gezin of  familie. Een 
goede verhouding arbeid-gezin 

verhoogt de prestaties, de arbeids-
vreugde én de levensvreugde. 

Generaties hoeven daarbij niet 
te botsen. Integendeel, ze vul-
len elkaar aan en lossen elkaar af. 
De kennis in de organisatie en de 
wijsheid van ervaren werknemers 
moeten we overdragen van gene-
ratie op generatie, zoals bij een 
estafetteloop.

Wederzijdse flexibiliteit tussen 
werkgever en werknemer – met 
voordelen voor beiden – moet 
leiden tot een nieuw concept van 
modern overheidsondernemer-
schap.  Dat concept combineert 
een efficiënte dienstverlening met 
een warm personeelsbeleid. Het 
kan de ‘unique selling proposition’ 
(het unieke verkoopsconcept) van 
de overheid worden waarmee ze 
ook de toon kan zetten naar de 
privésector. 

En daar zal ik me voor inzetten. 

Hendrik Bogaert 
Staatssecretaris voor ambtenarenzaken

John F. Kennedy zei ooit: “I can imagine nothing more 
important than for all of you to continue to work in pu-
blic affairs and be interested in them.” (Ik kan me niets 
belangrijkers inbeelden voor jullie dan te blijven werken 
in staatszaken en erin geïnteresseerd te zijn.)


