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VA N  O N Z E  R E DACT EU R

STEVEN SAMYN
BRUSSEL Wie sterk wetge-

vend werk verwachtte, bleef drie
jaar lang op zijn honger zitten. De
massale media-aandacht die het
parlement kreeg, was vooral te
wijten aan een aantal spektakel-
stukken die door onze politici
werden opgevoerd, met het parle-
ment als decor. 
Het begon met de memorabele
stemming over de splitsing van
BHV in de kamercommissie Bin-
nenlandse Zaken. Het land had
na 150 dagen politieke crisis nog
steeds geen regering. Op 7 no-
vember 2007 keuren de Vlaamse
kamerleden hun splitsingsvoor-
stel goed. Tientallen cameraploe-
gen en journalisten waren aanwe-
zig om de implosie van België live
te verslaan. Het enige resultaat
was een carrousel aan belangen-
conflicten die op gang kwam. 

Ruim een jaar later viel de rege-
ring-Leterme I nadat kamervoor-
zitter Herman Van Rompuy een
brief had verspreid van Ghislain
Londers, de voorzitter van het
Hof van Cassatie. Daarin liet de
hoogste magistraat van het land
verstaan dat de regering-Leterme
alles in het werk had gesteld om
te verhinderen dat het Fortis-ar-
rest werd uitgesproken. De val
van de regering was bijna in real
time op tv en op de sites van de
kranten te volgen. 
Een kleine maand geleden viel
Leterme II na een fractievergade-
ring van Open VLD in het Paleis
der Natie. Het was het startschot
voor alweer een chaotische mid-
dag in het parlement. En alweer
was alles live te volgen. Echt ver-
rassen deed het niet meer. Een
nieuwe regeringscrisis: et alors?
Zelfs tijdens een van de laatste
zittingen van de Kamer daagden
de buitenlandse media massaal
op. Niet voor een verklaring tot
grondwetsherziening, maar voor
het boerkaverbod. Ook dit was

niet meer dan een schijnverto-
ning. Het verbod werd immers
door de kamerleden goedge-
keurd, maar omdat er geen tijd
meer was om het door de Senaat
te jagen, blijft de tekst dode letter.
Een triestig slotakkoord voor een
verloren parlementaire regeerpe-
riode.
Het parlement is al lang niet meer
het hart van de democratie, het
zingt al jaren op de tonen van de
regering. Grote hervormingen,
compromissen of akkoorden wor-
den door de regeringstop of op

bijeenkomsten met de partijvoor-
zitters gesloten. Het verschil met
de vorige regeerperiodes was dat
er toen regeringen waren met een
project. De ploegen onder leiding
van Dehaene en Verhofstadt ken-
den hun hoogtes en laagtes, maar
stonden wel voor iets. Net zoals er
een oppositie was die de plannen,
realisaties of het gebrek eraan
parlementair aanvocht, zoals het
in een democratie hoort. Het
klassieke pingpongspel waarbij
een aanval wordt opgezet en de
bal terugkeert of een punt wordt

gescoord. 
De voorbije drie jaar speelde de
oppositie pingpong zonder tegen-
stander. Het duurde zo lang voor-
aleer er een regering was, en
daarna struikelde die zo vaak, dat
de ballen te vaak in een grote
leegte verdwenen. De regeerpe-
riode kan dan ook bezwaarlijk
een parlementaire grand cru ge-
noemd worden. 
Toch waren er ook lichtpuntjes.
Was het ondanks of dankzij dit
politieke klimaat, maar de
Vlaamse groenen slaagden erin

om zich met amper vier kamerle-
den in de kijker te werken. Uitge-
rekend de partij die voor de ver-
kiezingen op hoongelach werd
onthaald omdat ze haar kandi-
daat-lijsttrekkers een examen liet
afleggen, leverde een jonge en
kwalitatief hoogstaande fractie.
Daarnaast was er een select
groepje kamerleden die inhoude-
lijk een verschil probeerden te
maken en daar ook in slaagden.
Als de Kamer naar adem moest
happen, dan kon de Senaat een-
voudig als klinisch dood worden

Het parlement
speelde drie jaar
lang pingpong
zonder 
tegenstander

Zelden is het parlement zo prominent in beeld geweest als de voorbije jaren. Maar met 
grensverleggend inhoudelijk werk had dat weinig te maken. 

Spektakel met het
parlement als decor

Massale persbelangstelling in de Kamer bij het ontslag van de regering-Leterme II in april 2010. We zien onder meer Herman De Croo (l.) en kamervoorzitter
Patrick Dewael.© Filip Claus
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TOPSCORE KAMER: 8/10

TOP-
SCORE

SENAAT:
8/10

Neen, een absolute klasbak die met één
welgemikt zinnetje een debat naar zich
toe kan trekken, die ook dossiers naar bo-
ven spit en zelf vernieuwende voorstellen
heeft gedaan, hebben we niet gevonden.
Geen grootste onderscheiding of felicita-
ties van de jury dus. 
Ere wie ere toekomt: Jean-Marc Nollet,
die een tijdlang fractieleider van Ecolo/
Groen! was, kwam nog het dichtst in de
buurt. Maar Nollet is intussen al vertrok-
ken naar de Waalse regering en Franstali-
ge parlementsleden hebben we niet in dit
rapport opgenomen.
Toch hebben, ondanks de tandeloze situa-
tie waarin het parlement zich deze legis-
latuur bevond, een handvol kamerleden
en enkele senatoren zich onderscheiden
door de puike manier waarop ze hun job
invullen.
Niet toevallig zijn dat meestal oppositie-
leden. Het keurslijf van een heterogene

coalitie wringt de parlementsleden in een
rol die weinig vrijheid biedt. Toch wisten
kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD) en
senator Hugo Vandenberghe (CD&V) zich
te onderscheiden. Allebei door hun res-
pectievelijk financiële en juridisch-insti-
tutionele vakkennis. Ze wisten de dunne
lijn te bewandelen tussen loyauteit aan
de meerderheid en toch kritisch parle-
mentair werk.
Op de oppositiebanken heeft Bruno Tob-
back (SP.A) zich ontpopt tot de stevigste
oppositieleider. Jan Jambon (N-VA), Mey-
rem Almaci (Groen!) en Jean-Marie De-
decker (LDD) zijn als fractieleiders een
maatje kleiner. Ad rem legde hij de tere
plekken van deze coalitie bloot. Ook ‘oude
getrouwen’ Renaat Landuyt (SP.A) en
Dirk Van der Maelen (SP.A) verdienen een
onderscheiding door hun grote vakken-
nis. In de Fortis-commissie blonk Lan-
duyt uit, in dossiers over fiscale fraude,

buitenlands beleid en ontwikkelingssa-
menwerking wroette de parlementair
pur sang Van der Maelen.
Voor de nieuwe lichting parlementsleden
was het een bijzonder moeilijke start.
Vind maar eens je draai in een parlement
dat maandenlang technisch werkloos
was. Toch is er hoop. Tinne Van der Strae-
ten en Stefaan Van Hecke (Groen!) bewe-
zen dat je vastbijten in een dossier (Suez,
fraude) vruchten afwerpt. Ben Weyts (N-
VA) en senator John Crombez (SP.A) zit-
ten nog maar kort op de parlementaire
banken, maar lieten in die enkele maan-
den al meer zien dan sommige van hun
collega’s die er al jaren hun broek slijten.
Over die laatsten zullen we het hier zo
weinig mogelijk hebben. Het dode ge-
wicht dat fracties meesleuren onder de
vorm van vaak afwezige cumulards of on-
geïnteresseerde stemmachines, blijkt
moeilijk uit te roeien. (ita)

Geslaagd met grote onderscheiding

De criteria
Voor de opstelling van het rapport van

de 88 Vlaamse kamerleden en de 41
Vlaamse senatoren volgde de Wetstraat-
redactie van De Standaard een dubbele
weg. Aan de hand van objectieve gege-
vens werd een eerste beeld geboetseerd.
Daarbovenop kwamen vijf eigenschap-
pen die noodzakelijk zijn om een goed
parlementslid te zijn. Een score op tien
sluit het oordeel af. De eindbeoordeling
verliep collectief, door de volledige re-
dactie van De Standaard. 
Bij die objectieve gegevens (aantal wets-
voorstellen, mondelinge vragen, vragen
om uitleg in de Senaat, interpellaties en
tussenkomsten) geven vooral de tussen-
komsten (enkel Kamer) de doorslag. Dat
gaat over de momenten waarbij een par-
lementslid het woord neemt tijdens een
debat dat hij niet zelf heeft geïnitieerd.
De gegevens zijn opvraagbaar via de

webstekken van Kamer en Senaat.
Schriftelijke vragen laten we links lig-
gen.
Naast de objectieve gegevens gingen we
na of het parlementslid goed communi-
ceert, een punt met succes op de agenda
kan zetten (agendasetting en output),
of hij zijn dossiers kent en of hij in staat
is om in zijn thuisbasis (of ruimer)
stemmen te halen. Met aanwezigheids-
cijfers konden we geen rekening hou-
den. Het parlement geeft die gegevens
niet vrij.
Parlementsleden die pas in oktober
2009 aan de slag ging, kregen geen be-
oordeling. De periode is te kort voor een
ernstige analyse. Gemeenschapssena-
tor John Crombez vormt hier de uitzon-
dering. Zijn werk was zo outstanding
dat het unfair zou zijn om hem niet te
beoordelen. (bbr) 

omschreven. Er waren in de Hoge
Vergadering een handvol politici
die verdienstelijk werk leverden.
Maar ook zij kunnen steeds min-
der verhullen dat de instelling
dringend nood heeft aan pallia-
tieve begeleiding. 
Hoe lang kunnen de dames en he-
ren senatoren het prijskaartje
verantwoorden dat aan hun in-
stelling is verbonden? Dat er al-
weer een lichting nieuwkomers
bereid is gevonden de Senaat te
verkopen als het democratische
nec plus ultra, is dan ook intriest.

Dit rapport werd samen-
gesteld door Peter Vander-
meersch, Bart Brinckman,
Isabel Albers, Peter De Lobel,
Yves Delepeleire, Steven Sa-
myn, Guy Tegenbos en Wim
Winckelmans. 
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