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Hebben we nog een Vlaams Parlement nodig? 

PRO EN CONTRA SAMENVALLENDE VERKIEZINGEN 
 
 BART MADDENS  formuleert enkele kritische bedenkingen bij het idee om de regionale en federale 
verkiezingen weer te laten samenvallen. 'Als je toch de verkiezingen wil laten samenvallen, dan 
kun je evengoed het dubbelmandaat opnieuw invoeren.'  BART ENGELEN  is positiever. 'Meer 
verkiezingen garanderen niet noodzakelijk een betere representatieve democratie.'  
 

Er lijkt een politieke consensus te groeien om de regionale en 
federale te verkiezingen weer te laten samenvallen. Gisteren was 
het de beurt aan Yves Leterme om zich te outen als uitgesproken 
voorstander daarvan, net zoals zijn partijgenoten Jean-Luc 
Dehaene en Herman Van Rompuy dat eerder deden. En ze 
bevinden zich in goed gezelschap. Want ook Vlaams 
parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten vindt dat de 
verkiezingen best weer kunnen samenvallen. Als zelfs de eerste 
burger van Vlaanderen de witte vlag uitsteekt, dan weet je wel 
hoe laat het is: die hervorming zit er hoe dan ook aan te komen. 
Maar zijn de partijen ook bereid om de logische consequenties 
daarvan te aanvaarden ? Neem nu de extra dotatie die de partijen 
op regionaal niveau krijgen (in totaal 10,6 miljoen euro per jaar). 

Die dient als compensatie voor de bijkomende kosten van een aparte regionale verkiezingscampagne. Maar 
als je die aparte verkiezing weer afschaft, dan moet logischerwijze ook de regionale dotatie verdwijnen. 
Zullen de partijen het fatsoen hebben dit geld terug te geven aan de belastingbetaler? Of zullen ze de 
uitgespaarde centen gebruiken om nog meer personeel aan te werven en hun Brusselse optrekjes verder te 
verfraaien? De vraag stellen is ze beantwoorden. Want het incasseren van die financiële bonus is juist een 
van de redenen is waarom de partijen aansturen op samenvallende verkiezingen. In feite komt het erop naar 
dat de partijen wel de lusten, maar niet de lasten willen van een apart deelstaatparlement. De lusten, dat 
zijn de regionale dotatie, de fractietoelagen, het legertje parlementaire medewerkers, de riante en breed 
uitgemeten (maar meestal desolate) kantoren van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. En niet te vergeten: 
de lucratieve parlementaire mandaten zelf. De lasten, dat is alles wat te maken heeft met de verkiezingen. 
Die kosten inderdaad een pak geld. Maar wat erger is: ze vormen een extra moment van democratische 
inspraak en ze geven de kiezer de kans om de kaarten te herschudden. En dat vinden de heren politici 
behoorlijk vervelend. Want ook al hebben ze de mond vol van democratie, in het diepst van hun gedachten 
houden ze er toch niet echt van.Wat de lusten betreft hebben de politici alvast weinig reden tot klagen. De 
staatshervorming heeft, zoals bekend, geleid tot een wonderbaarlijke vermenigvuldiging van parlementaire 
mandaten. Vóór de staatshervorming waren er 396 parlementsleden in België, vandaag zijn dat er 513. En 
daar moeten we dan nog eens de talloze ministers bijtellen die in het parlement worden vervangen door hun 
opvolger, wat vroeger niet het geval was. Het onvermijdelijke gevolg is dat de spoeling zeer dun wordt. 
Vroeger waren de meeste kamerleden en senatoren bekende politici. Vandaag worden de parlementen in 
grote mate bevolkt door nobele onbekenden, die hoogstens een lokale faam genieten als schepen of 
burgemeester. Terwijl het aantal parlementsleden verder toeneemt, worden de parlementen zelf, paradoxaal 
genoeg, steeds nuttelozer. Het zwaartepunt van de besluitvorming ligt meer dan ooit bij de regering. In het 
Vlaams Parlement is het zelfs zover gekomen dat de meerderheidsfracties zichzelf een soort van zwijgplicht 
hebben opgelegd. Maar het functieverlies van het parlement wordt nog het best geïllustreerd door de lange 
regeringsloze periode van vorig jaar. Een dynamisch federaal parlement had gretig de kans gegrepen om 
eindelijk eens uit de schaduw van de regering te treden en het wetgevende heft zelf in handen te nemen. In 
de plaats daarvan zonk het weg in verveling en lethargie. Natuurlijk blijft één cruciale functie van het 
parlement intact: die bestaat erin dat er op basis van de zetelverdeling een regeringsmeerderheid wordt 
gevormd. Door de verkiezingen te laten samenvallen valt zelfs die functie weg op Vlaams niveau. Want de 
verkiezingsuitslag voor het Vlaams Parlement zal een bijna perfect doorslagje zijn van de federale uitslag 
(kijk er de resultaten van 1995 en 1999 maar eens op na). Ook de regeringsvorming in Vlaanderen zal dan 
een afgeleide worden van wat op federaal niveau gebeurt. En dat is precies wat de politici beogen. Alleen is 
het de vraag: waarom heb je dan nog een apart verkozen Vlaams Parlement nodig? Als je toch de 
verkiezingen weer wil laten samenvallen, dan kun je evengoed het dubbelmandaat opnieuw invoeren. De 
leden van de Nederlandse taalgroep in de Kamer vormen dan, zoals vroeger, het Vlaams Parlement. Op die 



manier realiseer je niet alleen een aanzienlijke besparing, maar krijg je opnieuw een kleinere groep van 
sterke en talentvolle parlementsleden die het gezag en het prestige van de instelling kunnen herstellen.Een 
dergelijke hervorming ligt ook in de lijn van de confederale logica. Als het al zo is dat het huidige systeem 
van aparte regionale verkiezingen niet werkt, dan is dat het mooiste bewijs dat het project van een federaal 
België is mislukt. De voor de hand liggende consequentie is dan dat je overstapt naar een echt confederaal 
model, waarbij je enkel de deelstaatparlementen verkiest die dan samen het confederale parlement vormen, 
met minimale bevoegdheden.Maar zo consequent zijn de politici nu eenmaal niet. Die vervelende regionale 
verkiezingen, daar willen ze duidelijk van af. De talloze materiële voordelen die voortvloeien uit het bestaan 
van aparte parlementen, die willen ze natuurlijk wel behouden. En zo zal ook geschieden. Bart Maddens is 
politicoloog aan de KU Leuven   
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