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De politieke partijen hebben redenen te over om te talmen met de hervorming van de
Senaat. Zeg nu zelf, wie verliest graag minstens 10 miljoen euro overheidssubsidies?

Door Bart Maddens, politicoloog aan de KU Leuven.

In  het  parlement  is  de  bespreking  begonnen  over  de  hervorming  van  de  Senaat.  Het  werd  tijd.  Want  die
wetsvoorstellen  lagen  al  bijna  een  half  jaar  stof  te  vergaren.  Dat  komt  onder  meer  omdat  de  Franstaligen  die
hervorming niet  willen goedkeuren vóór  de  discussie  over  de  financieringswet  helemaal  beklonken is.  Zolang de
hervorming van de Senaat niet is goedgekeurd, hebben ze immers een belangrijke stok achter de deur om CD&V tot
meer toegeeflijkheid te bewegen. Want zonder de afschaffing van de rechtstreekse verkiezing van senatoren, is ook de
kieskring BHV (voor de Senaat) niet gesplitst. Mochten er morgen vervroegde verkiezingen zijn, dan zouden de kiezers
in heel Halle-Vilvoorde nog altijd voor en Brusselse en Waalse kandidaten kunnen stemmen. En dan staat CD&V
natuurlijk met de billen bloot.

Maar er is nog een andere reden waarom de politici treuzelen. De hervorming van de Senaat leidt automatisch tot een
aanzienlijk  financieel  verlies  voor  de  partijen.  De  federale  partijdotatie  wordt  berekend  op  basis  van  het  aantal
stemmen voor de Kamer én de Senaat. Als de Senaatsverkiezing wordt afgeschaft, verliezen de partijen ongeveer 10
miljoen  euro  aan  overheidssubsidies.  Daarnaast  zullen  in  een  sterk  afgeslankte  Senaat  allicht  ook  minder
fractietoelagen worden uitgekeerd en zal moeten worden gesnoeid in het fractiepersoneel.

In tijden van besparingen is dat mooi meegenomen, zou je denken. Goed dat ook de partijen hun steentje bijdragen.
Maar zij hebben dat kennelijk anders begrepen. Besparen, dat is voor de anderen. Volgens diverse bronnen zijn de
partijen  van  de  institutionele  meerderheid  achter  de  schermen  koortsachtig  op  zoek  naar  een  manier  om  dat
miljoenenverlies te compenseren, zonder dat het te veel opvalt.

Nochtans kunnen de partijen het zich veroorloven de broekriem wat aan te halen. Ze zwemmen in het geld. Tijdens de
voorbije  decennia  hebben  ze  met  een  ongelofelijke  creativiteit  steeds  nieuwe  bronnen  van  overheidsfinanciering
aangeboord: fractietoelagen in negen verschillende parlementen, een federale dotatie, een regionale dotatie en onlangs
de provinciale fractietoelagen.

Geldstroom

Het resultaat is een brede geldstroom van zo maar liefst 64 miljoen euro per jaar, goed voor 78,5 procent van de totale
inkomsten. Geen wonder dat het gezamenlijke vermogen van de partijen de jongste tien jaar pijlsnel de hoogte is
ingegaan: van 67 miljoen euro in 1999 (omgerekend) tot 120 miljoen euro in 2011.

Wie een beroep doet op publieke financiering moet ook kunnen aanvaarden dat streng wordt toegekeken op hoe dat
geld wordt besteed. Maar de Belgische politici hebben het voor zichzelf zo geregeld dat ze in het beste der werelden
leven. Ze graaien gretig in de staatskas, zodat ze geen inspanning meer moeten doen om fondsen te verzamelen aan de
basis.  Maar tegelijkertijd dulden ze geen pottenkijkers als het  gaat over de besteding van die middelen.  Want de
controle op de financiën van de partijen is een lachertje. Dat kunnen we afleiden uit het vernietigende rapport dat
Greco daarover publiceerde in 2009. Greco is de organisatie in de Raad van Europa die zich bezighoudt met de strijd
tegen de corruptie.

Rechter en partij
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De  experts  van  Greco  tillen  er  vooral  zwaar  aan  dat  de  politici  tegelijkertijd  rechter  en  partij  zijn.  Het  is  de
parlementaire Controlecommissie, bestaande uit de politici zelf, die de boekhouding van de partijen controleert. Die
boekhouding wordt weliswaar nagekeken door een bedrijfsrevisor, maar die wordt door de partij zelf aangesteld. Er is
geen garantie dat die revisor onafhankelijk is.

De Controlecommissie moet ook het advies inwinnen van het Rekenhof. Maar dat hof heeft niet de bevoegdheid om
een echte audit uit te voeren, en te controleren of de boekhouding overeenstemt met de werkelijkheid. Greco vraagt
dat België werk zou maken van een ernstige controle. Maar op wat vrijblijvend gepalaver na hebben de partijen die
aanbevelingen tot nu toe vrolijk in de wind geslagen. In hun opvolgingsrapporten zijn de Europese experts dan ook
niet mals voor België.

De politieke partijen zijn  er  altijd  als  de  kippen bij  om kritiek te  geven op dotaties  voor  de  monarchie.  Terecht
overigens, want de koninklijke dotaties zijn te omvangrijk en te weinig transparant. Maar precies hetzelfde kan gezegd
worden van de dotaties voor de partijen. Het zou de geloofwaardigheid van de politici ten goede komen als ze ook eens
voor eigen deur zouden vegen.
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