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ONDER VRIENDEN

Con

“Confederalisme? Dat is federalisme pour
des cons.” Die Olivier Maingain toch.
In Le Soir had hij zijn definitie van
confederalisme snel klaar. En hij
weet ook perfect wat de Vlamingen
ermee van zin zijn: “De rijkdom van
Brussel opslorpen.
Confederalisme, dat zijn de
voordelen van het separa-
tisme zonder de nadelen.”
Maingain doet
Vlaanderen van de weer-
omstuit een prikkelend
tegenvoorstel: belastin-
gen op arbeid worden
niet meer geïnd op de
woon- maar op de werk-
plek van de werknemer. Dat
zou Brussel ruim 435 mil-
joen opleveren ten nadele
van het Vlaamse gewest.

Recyclage

Van de kandidaten bij de verkiezin-
gen van 13 juni was 62,8 procent in
2007 en 2009 ook kandidaat. In 2009
bestonden de lijsten nog slechts
voor 40,4 procent uit ‘gerecycleerde
kandidaten’ die in 2004 of 2007 ook

al fungeerden op een lijst. Vooral
sp.a (74,7 procent), Groen!

(73,7 procent) en Vlaams
Belang (70,2 procent)
vallen terug op dezelfde
kandidaten. Dat blijkt
uit een berekening
van de KU Leuven.
Deze vaststelling is
volgens de Leuvense

politologen een aan-
wijzing dat de partijen deze
verkiezingen erg weinig tijd
hadden om de lijsten samen
te stellen.  (BE)

BRUSSEL " Bij een nieuwe
staatshervorming moeten de
deelstaten niet rekenen op extra
geld, maar zullen ze wel extra
verantwoordelijkheden moeten
opnemen. Dat zei uittredend
premier Yves Leterme (CD&V) in
Terzake in debat met sp.a-
boegbeeld Johan Vande Lanotte.

Beide toppolitici hielden het erg hoffe-
lijk. Vande Lanotte wou, na drie jaar oppo-
sitie, zelfs geen fout woord meer zeggen
over het beleid van de regeringen-
Leterme “omdat alleen de toekomst telt”.
Enkel de afwezigen kregen er flink van
langs. Zo moest cdH-vicepremier Joëlle
Milquet het ontgelden bij uittredend pre-
mier Leterme: “Mevrouw Milquet loopt
achter een tricolore vlag, maar zij
beschouwt België enkel als een jackpot
waar ze middelen wil uithalen voor de
gemeenschappen en gewesten.”

Maar vooral Open Vld-voorzitter Alex -
ander De Croo en zijn besparingsplan
waren kop van Jut. Dat Open Vld de helft
van de noodzakelijke sanering van 22 mil-
jard tegen 2015 wil doorschuiven naar de
deelstaten, blijft op verzet stoten. “Beter
geen plan dan een plan als dat van Open
Vld”, verdedigde Vande Lanotte zich tegen
het gebrek aan becijferde maatregelen bij
sp.a. “Open Vld wil een vijfde wegknippen
van het budget van de Vlaamse regering.
Hij wil dus 20 procent minder onderwijs-
personeel inzetten, of hen 20 procent
minder loon uitkeren.” Ook Leterme
waarschuwde dat “als de kiezer Open Vld
een mandaat geeft er geen geld meer zal
zijn voor kinderdagverblijven en sociale
huisvesting in Vlaanderen.” 

Herfinanciering

Leterme en Vande Lanotte waren het er
niet alleen over eens dat er een nieuwe

staatshervorming moet komen, maar ook
over het feit dat die de financiering van de
federale overheid zal moeten onderstut-
ten. “De federale overheid moet haar
kerntaken naar behoren uitvoeren. Dat
betekent dat er geen extra middelen maar
wel extra verantwoordelijkheden naar de
gemeenschappen en gewesten moeten
gaan.”

Ook Vande Lanotte voerde aan dat er een
herfinanciering nodig is opdat de federa-
le overheid de toekomst van de pensioe-
nen en van de sociale zekerheid kan blij-
ven waarborgen.” Een federalisering van
het arbeidsbeleid is voor sp.a dan weer
wel de beste garantie op meer jobs – en
dus op een besparing voor de federale
overheid. Uittredend premier Leterme
noemde het ten slotte een “immense stap
vooruit” dat “alle Franstalige partijen nu
tenminste zeggen dat ook zij een staats-
hervorming willen.”

(BE)

Leterme geeft deelstaten geen extra geld meer

Angstzweet voor de onverwachtse campag-
ne? Niet bij deze oud-strijder. “Ik heb in
mijn onderste schuif een map liggen met
een opschrift dat begint met c en eindigt
op ampagne. Ik ben altijd voorbereid op
verkiezingen”, pocht De Crem. “Er zijn poli-
tici die stilvallen als de verkiezingsdag in
zicht komt en er zijn politici die nog wat
harder rennen. Het zal u niet verbazen dat
ik tot de tweede categorie behoor.”

U hebt er dus geen probleem mee 
dat Alexander De Croo de stekker er 
vroegtijdig heeft uitgetrokken?

Pieter De Crem: “De liberalen doen nu
alsof ze een heldendaad hebben gesteld,
maar dat verhaal gelooft niemand. Wat mij
vooral opvalt in deze verkiezingstijden is
dat de kiezers evan gruwen dat de politici
hen zaken beloven die ze achteraf niet kun-
nen waarmaken. Het komt er dus op aan
om geloofwaardig voor de dag te komen. Zo
heeft mijn partij zeer succesvol het pensi-
oenplan van de sp.a ontmaskerd. Er is geen
kat, zelfs geen rooie kat, die gelooft dat er
200 euro per pensioen per maand kan bij-
komen. En die vermogensbelasting van de
groenen en de socialisten? Ik pas. De
Vlaamse tweeverdieners zullen daar het
slachtoffer van worden. De verkiezingsbe-
loftes waren ditmaal zo buitensporig en zo
onverantwoord dat het de volgende keer
onmogelijk zal zijn om een onberekend
partijprogramma voor te leggen.”

De liberalen pakten wel als eersten uit-
met een berekend partijprogramma.

“Dat plan van de Open Vld is sigaretten-
blaadjesdun. Ik lees er enkel een oproep in
voor minder staat en voor minder ambte-
naren, gekoppeld aan een pleidooi om de
regio’s meer te laten betalen. Wanneer het
plan van de sp.a nooit een doorlichting van
het Rekenhof zal overleven, dan zal een stu-
dent van de eerste bachelor economie met
dat liberale werkstuk meteen doorverwe-
zen worden naar de tweede zit. Het zijn de
CD&V-ministers die het programma van
Open Vld in deze legislatuur hebben uitge-
voerd. Inge Vervotte en ik hebben het aantal
ambtenaren fors naar beneden ge haald. Als

iedereen in de regering de moed had gehad
om eenzelfde besparingsoperatie aan te
houden, dan hadden we meer middelen
kunnen reserveren en de schuldgraad lager
kunnen houden. De financiële en economi-
sche crisis hadden we niet kunnen tegen-
houden, maar we hadden er vandaag wel
beter voor gestaan.”

Welke collega’s hebben u 
teleurgesteld?

“Toen bleek dat er 200 miljoen overschot
was in de begroting, heeft niemand geop-
perd om dat geld aan de kant te zetten. Het
was alsof er een mand vol lekkers voor een
bende hongerige dieren stond. Het is de col-
lectieve verantwoordelijkheid van deze
regering dat er niet op lange termijn
gedacht is. Deze regering had de moed niet
om te besparen. Als we nu opnieuw in een
politieke impasse terechtkomen, zal het
alleen maar erger worden. We zullen verder
moeten besparen en we zullen B-H-V voor
eens en voor altijd moeten oplossen.”

Wanneer moeten die onderhandelin-
gen plaats vinden? 

“B-H-V moet opgelost zijn voor wij in de
regering stappen.”

Daarin verschilt u van de rest van uw
partij.  

“(herpakt zich) We zullen ons positione-
ren na de verkiezingen. Yves Leterme en zijn
regering worden zwaar oneer aangedaan
bij de beoordeling van de aanpak van de
bankencrisis en de economische malaise,
maar als het gaat over de communautaire
problemen zal deze regering geen schoon-

heidswedstrijd winnen. Een zaak is wel
positief: De Franstaligen hebben nu einde-
lijk door dat er een communautair akkoord
moet komen. Drie jaar geleden was dat niet
zo. Voor de Franstaligen was de inventarisa-
tie van de problemen meteen het eindpunt
van de onderhandelingen. Daarna zijn ze
blind en doof geworden. In de campagne
laat ook hun geheugen hen wat in de steek.
De taalgrens, die Joëlle Milquet een sociolo-
gische vergissing noemde, is een project
van een van haar politieke voorvaderen, de
illustere Gilson.”

U bent opvallend zwijgzaam over N-VA.
“Vergeet niet dat wij in de Vlaamse rege-

ring samen schitterend werk leveren. Er zit
wel ruis op de lijn van N-VA: die partij weet
niet goed wat ze wil. Quid solidariteit? Quid
België? Quid Brussel? Dat zijn allemaal vra-
gen waar ze niet op antwoorden. Op heel
veel vlakken delen N-VA en CD&V dezelfde
analyse, wij gaan dus geen veto uitspreken
tegen die partij. Daar ben ik te zen voor.”

De campagne van CD&V heeft wel een
slecht karma. De komst van Rik Torfs,
gevolgd door het vertrek van Tony Van
Parys, raakt maar niet verteerd.

“Het vertrek van Tony betreur ik ten zeer-
ste, maar ik heb niks tegen nieuwkomers
zoals Rik. Ik heb aan Tony nog voorgesteld
om op de Oost-Vlaamse Kamerlijst een pro-
minente plaats in te nemen, maar hij was
niet meer te vermurwen. Behoudens Mia
(die met ‘Wit konijn? Liever een vaste waar-
de’ campagne voert, TP) heb ik geen valse
noot gehoord in onze partij. (nadrukkelijk)
Wij zijn klaar voor de eindsprint. Onze voor-

zitster zal nu de rol van de prima donna op
zich nemen. Wij hebben in het verleden te
vaak te vroeg gepiekt en zijn dan plat geval-
len. Nu bouwen we trager op.”

Uw voorzitster heeft zich geout als 
kandidaat-premier. Zou u kunnen
leven met een Franstalige premier?

“Dat wij met CD&V voortdurend zouden
hengelen naar de Wetstraat 16 is een mythe.
Daar hebben we afstand van genomen.
Sommige Vlamingen geloven nu dat de
Franstaligen zich met een Franstalige pre-
mier inschikkelijker zullen opstellen. Quod
erat demonstrandum.”

Even weg van B-H-V. Kunt u zich 
scharen achter het asielbeleid van deze
regering? 

“België kan niet het onthaalcentrum blij-
ven van alle asielmiserie ter wereld. De
bedoeling van het regeerakkoord was om
tot een betere economische migratie te
komen en een strengere asielwet te maken.
Uiteindelijk is de economische migratie

dode letter gebleven en de asielprocedure
niet echt verstrengd. Dat blijft een hink-
stap-sprong procedure die aanzet tot mis-
bruiken. In de eerste helft van deze legisla-
tuur hebben de departementsbeheerders
Marie Arena en Annemie Turtelboom er
niet veel van terechtgebracht. Tussen haak-
jes: Annemie heeft zich als minister van
Binnenlandse Zaken wel goed herpakt. In
de tweede helft, met Melchior Wathelet en
Philippe Courard, is het asielbeleid alleen
maar ideologischer geworden. De Frans -
taligen doen zich in dit dossier graag voor
als de grootmoedigen en van de Vlamingen
maken ze de groepsegoïsten.”

U klinkt veel meer als oppositieleider
dan als een lid van de regering.

“(lachend) Ik ben aan het afronden. Ik heb
aan de heer Courard 750 plaatsen aangebo-
den zodat er geen mensen meer op straat
moesten leven. Hij moest die plaatsen niet
eens hebben. De problemen werden door-
geschoven naar burgemeesters en OCMW-
voorzitters. Zij hebben terecht ge zegd dat
het om een onhoudbare situatie ging.”

Hoe kan de volgende regering de asiel-
crisis oplossen? 

“Binnenlandse Zaken moet bevoegd wor-
den voor asiel en migratie.”

Is dat een sollicitatie, of blijft u liever
defensieminister?

“Het is geen persoonlijke postulatie. In
alle bescheidenheid: ik heb in de afgelopen
2,5 jaar gedaan waar anderen twee legisla-
turen over zouden doen. In militaire ter-
men: ‘mission accompli’.”

Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) ontpopt zich tot oppositieleider van Leterme II 

‘Er was geen moed om te besparen’
Wie Pieter De Crem bezig
hoort, zou vergeten dat er op
zijn naamkaartje
‘defensieminister’ staat. De
Oost-Vlaamse lijsttrekker
schiet met een bazooka op het
beleid van de regeringen die
hij de afgelopen drie jaar
mocht dienen. ‘Deze regering
draagt de collectieve
verantwoordelijkheid over
het gebrek aan besparingen.’
In eenzelfde beweging
ondermijnt hij het blauwe
besparingsplan en de rode
pensioenbeloftes. 
DOOR TINE PEETERS

# Pieter De Crem
hekelt ook het
pensioenplan van
sp.a en de bespa-
ringsplannen van
Open Vld.
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PIETER DE CREM:

Toen er 200 miljoen
euro overschot was
op de begroting,
leek het alsof er een
mand vol lekkers
voor een bende
dieren stond

NOG 12 DAGEN
DE STAND
VAN HET
LAND
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Kom naar onze 
Open Deur Dagen

Zaterdag 5 juni
van 10.00 – 15.00 uur

Dinsdag 8 juni
van 18.00 - 21.00 uur

Kijk voor het dichtstbijzijnde studiecentrum op
www.openuniversiteit.be

5610307

Open Universiteit
www.openuniversiteit.be

Meer weten?

openuniversiteit.be

VERKIEZINGEN
VERKIEZINGEN KORT

BRUSSEL ! De andere partijen zijn
een pak vager in hun antwoord op
de ‘uitdaging’ van Alexander De
Croo (voorzitter Open Vld) om
concrete besparingsplannen voor
te leggen. Volgens het federaal
planbureau moet ons land ruim 22
miljard euro besparen tegen 2015.

Het jawoord van Marianne Thyssen was
het ‘hoogtepunt’ van de persconferentie
van CD&V gisteren. Voor het eerst zei de
voorzitster letterlijk dat ze kandidaat-pre-
mier is. “Ik heb dat nooit ontkend, ik heb dat
gewoon altijd ‘op zijn vrouwtjes’ gezegd.
Vrouwen zijn misschien voorzichtiger,
maar hebben wel degelijk ambitie”, beves-
tigt Thyssen. Dat Thyssen nu in volle eind-
spurt plots wel uit de kast komt als kandi-
daat-premier moet de zenuwachtigheid in
eigen rangen wat temperen, al ontkent de
CD&V-voorzitster elk verband met een
recente miserabele peiling. Behalve die per-
soonlijke aankondiging deed Thyssen ook
de besparingsvoorstellen van haar partij uit
de doeken. Een en ander was het gevolg van
een oproep daartoe van Open Vld-voorzitter
Alexander De Croo. Zelf willen de liberalen
in vijf jaar 11 miljard euro besparen op fede-
raal niveau, en evenveel op het niveau van
de deelstaten en de lokale besturen.

In de CD&V-plannen spelen de deelstaten
een minieme rol. Opdat alle overheden in
2015 een begroting in evenwicht zouden
bereiken, moet vooral de federale regering
een versnelde inspanning leveren én is er
ten laatste in 2013 een staatshervorming
nodig. Die laatste maatregel is een conditio
sine qua non voor een evenwicht.

CD&V gaat ervan uit dat de federale over-
heid 20,6 miljard moet besparen en dat de
andere overheden 1,7 miljard moeten
besparen voor een begrotingsevenwicht in
2015. Alleen: als we doorgaan op de huidige
besparingskoers komen we er niet. De
norm halen lukt nauwelijks tot 2012.
“Daarom willen wij in 2011 alvast een ver-
snelde afbouw van het tekort realiseren
door 700 miljoen euro extra te bezuinigen”,
heft Thyssen aan. “Ook zijn we genoodzaakt
om de zogeheten ‘usurperende’ of oneigen-
lijke federale uitgaven af te stoten –
bevoegdheden die eigenlijk niet tot de fede-
rale kerntaken behoren maar wel door de
staat betaald worden, zoals het grootste-
denbeleid. Bedoeling is dat de deelstaten

die kosten overnemen, dan sparen we 2,23
miljard euro uit tussen 2011 en 2015.”

Maar nadien zijn de rode cijfers onvermij-
delijk. Thyssen: “Na 2012 is het nodig dat we
de staatsstructuren hervormen en de finan-
cieringswet herzien om de financiële huis-
houding in orde te kunnen krijgen.” Hoe
die er gaat uitzien wil CD&V niet voorspel-
len, maar vast staat dat de verhouding fede-
rale staat/deelstaten nooit 50/50 kan zijn op
korte termijn, zoals Open Vld voorstelt. 

Concrete saneringsposten voor CD&V zijn
bijvoorbeeld een afbouw van het brugpen-
sioen, een gesaneerde overheid en een “effi-
ciënter, eenvoudiger en eerlijker” fiscaal
beleid. Opmerkelijk tot slot: de partij wil de
veelbesproken groeinorm in de gezond-
heidszorg (nu 4,5 procent per jaar) koppe-

len aan de economische groei: de eerste
mag niet hoger liggen dan de tweede. 

De liberalen noemen het CD&V-plan “niet
op elk punt even geloofwaardig” en betreu-
ren het dat de partij van Thyssen “wil bespa-
ren ten koste van de werkende Vlaming”,
door bijvoorbeeld het spaargeld zwaarder
te belasten en de dienstencheques duurder
te maken.

Geen cijfers bij anderen

Nu is het wachten op de andere partijen,
maar daar blijft het verdacht stil. Bij de N-VA
worden geen cijfers genoemd, ook de 22
miljard euro die het Planbureau voorop-
stelt is “niet aan de orde”. Partijwoord -
voerder Jeroen Overmeer: “Wij kiezen voor
het confederalisme, wat betekent dat we
alle inkomsten en uitgaven overhevelen
naar de deelstaten. Ook het begrotingste-
kort en de staatsschuld worden verdeeld
onder de deelstaten, volgens een af te spre-
ken verdeelsleutel. Doordat ze zélf verant-
woordelijk zijn voor hun budget, zal het
tekort sneller weggewerkt worden.” Enkele
tientallen miljarden hoopt de N-VA ook te
recupereren door onder meer de ontvet-
ting van het overheidsapparaat en de
afschaffing van de Senaat. Voor een begro-

tingsevenwicht tegen 2015 zal er evenwel
meer nodig zijn, beseft N-VA. “Als we de
werkgelegenheidsgraad tegen 2015 kun-
nen opkrikken van 62 naar 67 procent, spa-
ren we 14 miljard euro uit”, vervolgt
Overmeer.

Bij sp.a geloven ze dan weer niet in een
“opsomming van lijntjes”. De sociaalecono-
mische toestand zal de komende maanden
en jaren immers nog sterk veranderen,
luidt het. De kiezer heeft volgens de partij
dus meer baat bij de grote lijnen van hoe
men de budgettaire inspanningen wil ver-
delen. Daarvoor verwijzen de socialisten
naar de becijferde voorstellen die ze al een
poos geleden op tafel legden, zoals dat over
de vermogenwinstbijdrage en de aanpas-
sing van de notionele intrestaftrek. Volgens
Senaatslijsttrekker Johan Vande Lanotte
rammelen de berekeningen van de andere
partijen bovendien aan alle kanten. “Dat
Open Vld de helft van de besparingen op
niveau’s legt waar ze niet meeregeren, geeft
niet echt aan dat ze ernstig bezig zijn”. Voor
sp.a is meer werk de eerlijkste besparing. Zo
zal 100.000 mensen aan een job helpen al
meteen 2,2 miljard opleveren, zegt Vande
Lanotte. Groen! werkte gisteren nog volop
aan een concreet besparingsplan dat van-
daag wordt voorgesteld.

CD&V-voorzitter out zich als kandidaat-premier tijdens voorstelling besparingsplannen

Marianne Thyssen geeft jawoord
Ja, ik ben kandidaat-premier.
Ik heb dat nooit ontkend, ik
heb dat gewoon altijd ‘op zijn
vrouwtjes’ gezegd.’ Marianne
Thyssen (CD&V) zette de
puntjes op de i tijdens de
voorstelling van het CD&V-
besparingsplan. Om in 2015
een begroting in evenwicht te
kunnen presenteren, is
volgens de CD&V een
staatshervorming
onontbeerlijk.
DOOR MARJAN JUSTAERT EN THOMAS MELS

Kans op behoud
negende Vlaamse zetel
in B-H-V

Door de geringe inschrijving in
Brussel-Halle-Vilvoorde van Belgen in
het buitenland is de kans opnieuw
vergroot dat de Nederlandstalige par-
tijen hun negende Kamerzetel in de
kieskring zullen kunnen behouden.
Dat stelt Luk Van Biesen, Open Vld-
kandidaat in B-H-V. Slechts 14.027
Belgen in het buitenland schreven
zich in in de kieskring B-H-V. Ter ver-
gelijking: in 2007 waren dat er 29.689,
en toen stemde 83,5 procent van onze
landgenoten vanuit het buitenland
op Franstalige lijsten in B-H-V, stelt
Van Biesen.

Door de geringe inschrijving zullen
er volgens hem dus een goede 13.700
Franstalige stemmen minder uitge-
bracht worden dan drie jaar geleden.
“Dat is meer dan een slok op een bor-
rel, aldus de Vlaamse liberaal. “Elke
verkiezing is het nakijken of de
Nederlandstalige partijen hun negen-
de zetel kunnen behouden. Deze wij-
ziging zal ongetwijfeld helpen om de
negende zetel te behouden”. Hij
maant de Vlaamse beweging en alle
Vlaamse politieke partijen dan ook
aan de Nederlandstaligen in B-H-V op
te roepen wel te gaan stemmen. “Het
aantal Nederlandstalige verkozenen
hangt ervan af.”

Ecolo sluit regering
zonder Groen! niet bij
voorbaat uit

Het is niet ondenkbaar dat Ecolo
ook zonder Groen! in de volgende
federale regering stapt, en vice versa.
Dat heeft  Ecolo-boegbeeld Jean-
Michel Javaux gezegd in een kranten-
interview. Volgens Javaux is het moge-
lijk dat in deze uitzonderlijke tijden
een grote meerderheid zou worden
gevormd. Daarbij wil de covoorzitter
van de Franstalige groenen geen
taboes opwerpen. “Zo zouden Ecolo of
Groen! aan een regering kunnen deel-
nemen zonder de andere”, stelde hij.
Javaux beklemtoont evenwel dat de
banden tussen de groenen in het zui-
den en het noorden van het land
hecht blijven.

Fouten in stem- en
oproepbrieven 

In de gedrukte versie van de stem-
brief voor de Kamer in Brussel-Halle-
Vilvoorde is een fout geslopen. De
linkse partij  PTB+/PVDA kreeg lijst-
nummer 15 in plaats van de toegeken-
de 16. De fout deed zich voor in de
kantons Halle, Lennik en Meise, waar
nog met papier en potlood gestemd
wordt. Het gaat om 18 gemeenten.
Volgens schattingen moeten er min-
sten 220.000  stembrieven herdrukt
worden. Die opdracht werd zaterdag
al gegeven. In het Oost-Vlaamse Ronse
beging een ambtenaar van de stad
dan weer een fout bij het oproepen
van bijzitters. Een groep zeventigers,
tachtigers en negentigers werd opge-
roepen om te zetelen. Burgemeester
Luc Dupont laat weten dat alle aange-
duide 60-plussers van hun taak ont-
heven zullen worden.

" besparingen op werking federale overheid:

1,5 miljard
" besparingen binnen sociale zekerheid:

3 miljard 
(groeinorm mag niet hoger 
liggen dan economische groei)

" Activering werklozen:

2,62 miljard
" Overhevelen ‘oneigenlijke’ of 

‘usurperende’ bevoegdheden:

2,24 miljard 
" Nieuwe fiscale inkomsten: 

2,72 miljard 
(eerlijke fiscaliteit inclusief aanpassing 
notionele intrestaftrek) 

3,28 miljard 
(wegwerken fiscale inefficiëntie inclusief 
strijd tegen fiscale fraude)

" Nieuwe niet-fiscale inkomsten:

53 miljoen 
(opbrengst telecomlicenties)

" Besparen op rentelasten:

2,23 miljard
" Geschatte extra inkomsten door geraamde

economische groei:

2,24 miljard

TOTAAL: 19,8 miljard euro 

De CD&V-plannen om
de federale financiën
tegen 2015 te saneren

1.064.126 euro, of
een kwart meer
dan een
Kamerlid, zoveel
kost een senator
jaarlijks aan de

staatskas. ‘Veel geld voor een
instelling zonder echte
politieke bevoegdheid’, zegt
VUB-professor Matthijs. 

Herman Matthijs nam de begro-
tingen van Kamer en Senaat van de
laatste vijftien jaar onder de loep.
Nu de discussie over het afschaffen
van die laatste assemblee weer
volop woedt, is vooral de kostprijs
van die tweede kamer interressant.
Uit de cijfers van Matthijs blijkt dat
de hervorming die in 1995 werd
doorgevoerd – toen het aantal sena-
toren van 184 naar 71 daalde – geens-
zins tot een besparing heeft geleid.

Terwijl de begroting van de Senaat
in 1995 nog afklokte op 58,3 miljoen
euro, steeg het budget vorig jaar tot
80,2 miljoen euro. Het grootste deel
daarvan (75,5 miljoen euro) krijgt de
Senaat gedoteerd uit de staatskas,
voor het overige moet de assemblee
uit haar eigen reserves putten.
Matthijs berekende dat de gemid-
delde kost per senator vorig jaar
1.064.126 euro bedroeg. Aanzienlijk
meer dan die van een Kamerlid. Wie
de totale jaarlijkse kost van de
Kamer (126.285.000 euro) deelt door
het aantal leden (150) komt aan een
kost van ‘slechts’ 841.900 euro per
kop.   

Indexering

Matthijs ziet verschillende rede-
nen voor de hoge kost van de
Senaat. Zo zorgde het kleinere aan-

tal senatoren slechts voor een lichte
daling van de loonkost van de parle-
mentariërs. Die bedroeg in 1995 12,9
miljoen euro, een jaar later was dat
nog maar 6,7 miljoen euro, maar
door de indexering en de invoering
van een nieuwe fiscaal stelsel was
die kost in 2010 al opnieuw geste-
gen tot 9 miljoen euro. Ook de ver-
hoogde partijdotaties (10 miljoen
euro in 2010) verzwaarden de begro-
ting, net als de toenemende pensi-
oenkosten en uittredingsvergoedin-
gen. Daarnaast nam de verbeterde
omkadering van de parlementsle-
den een steedse grotere hap uit het
budget. De toelagen voor de secreta-
riaten van de senatoren en hun frac-
ties bedroegen in 2010 samen 13
miljoen euro. Een van de zwaarste
posten op de begroting van de
reflectiekamer vormen echter de
weddes van het personeel. Ook al

daalde het aantal senatoren aan-
zienlijk sinds 1995, het personeels-
bestand van de assemblee werd niet
gesaneerd. De kost van het ambte-
narenkorps steeg daardoor van 12,7
miljoen euro in 1993 tot maar liefst
27,6 miljoen euro vorig jaar.

Toch moet de Senaat voor Matthijs
niet per se verdwijnen. Wel kan er
fors bespaard worden op de kosten.
Zo wijst hij erop dat de 21 Gemeen -
schapssenatoren wel afgevaardigd
worden door de deelstaatparlemen-
ten, maar nog steeds betaald wor-
den door de Senaat. Ook een Senaat
die volledig samengesteld is uit
leden van de verschillende andere
parlementen zou een serieuze kos-
tenbesparing inhouden. “Wie
immers denkt dat hij door de
afschaffing van de Senaat de staatsfi-
nanciën zal redden, heeft het mis.”

(TM)

Senatoren kosten kwart meer dan Kamerleden

CD&V wil onder andere
het brugpensioen
afbouwen, de overheid
saneren en een
efficiënter, eenvoudiger
en eerlijker fiscaal beleid

" Thyssen stelt de ‘new deal’ ofwel de besparingsplannen van haar partij voor.
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