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WIE HEEFT DE SENAAT
NOG NODIG?
De Senaat is één van de acht parlementen die
dit absurde land rijk is. Maar is het nog wel
die naam - parlement - waardig?
Als men afgaat op de allures die de instelling
zich aanmeet, gewis en zeker wel. Senatoren
zijn parlementair onschendbaar. Zij laten zich
bijstaan door een uitgebreid leger van ambtenaren en politiek personeel. En de instelling
zelf beschikt over een imposante infrastructuur.
Twijfelachtiger wordt het wanneer men naar
de samenstelling en de bevoegdheden kijkt.
In een moderne parlementaire democratie bestaat een echt parlement uit rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordigers. Dat is met de
Senaat niet meer het geval. Een echt parlement
heeft ook wetgevende bevoegdheid. Ook op
de vlak is het pover gesteld, met amper één
wet per jaar. In een parlementaire democratie heeft een parlement tevens ‘government
making power’ en politieke controle over de
regering. Dat betekent dat het vertrouwen aan
een regering geeft, of die net wegtrekt - waardoor de regering valt. De Senaat kan geen
van beide opdrachten.
AFSCHAFFEN
Kortom: de Senaat mist heel veel essentiële
elementen om nog over een echt parlement
te kunnen spreken zoals we dat in een hedendaagse parlementaire democratie opvatten.
En vooral: een Tweede Kamer is als instelling
eigenlijk volkomen overbodig.
Het Vlaams Belang is dan ook al vele jaren
voorstander om deze instelling volledig af te
schaffen. Waarom we dit standpunt vandaag
meer dan ooit tevoren huldigen, trachten we
in deze brochure verder uit te diepen met concrete feiten en cijfers.

Guy D’haeseleer

Fractieleider van het Vlaams Belang
in de Senaat
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I.

DE SENAAT: NUTTIG OF NUTTELOOS?

Toen de traditionele partijen in 2010-2011 de discussie voerden omtrent de zesde staatshervorming,
gingen er al heel wat stemmen op om daarbij de Senaat af te schaffen. De instelling had, zo meenden
velen, eigenlijk geen zin van bestaan meer. Dat was echter tegen de zin en buiten de wil van een
aantal oude, vooral Franstalige, Belgische krokodillen gerekend. En dus werd er een typisch Belgisch
compromis uit de hoed getoverd. De instelling zou blijven bestaan, maar dan met fel afgeslankte
bevoegdheden en met een specifieke opdracht. De Senaat zou voortaan een ‘assemblee van de deelstaten’ worden. Vanuit die optiek wordt hij niet meer rechtstreeks verkozen, maar is hij samengesteld
uit 50 deelstaatsenatoren en 10 gecoöpteerde senatoren. En hij zou zich vanaf nu in essentie moeten
toeleggen op institutionele aangelegenheden.
Sinds 2014 functioneert de Senaat dus binnen het kader van deze nieuwe constellatie. Heeft hij deze
nieuwe rol waargemaakt? Heeft hij wel zin en betekenis in deze rol? We geven hieronder een antwoord op deze vragen aan de hand van de werking van de instelling zelf gedurende de afgelopen
zes jaren.

A. Wetgevend werk:
verwaarloosbaar
In een democratie is de eerste taak van de volksvertegenwoordiging beleid te voeren door wetten te stemmen. Wat dat betreft is de Senaat
sinds 2014 evenwel grotendeels gekortwiekt
in zijn bevoegdheden. Met de zesde staatshervorming verloor hij immers bijna volledig zijn
initiatiefrecht om nog wetgevend op te treden.
Uitzondering daarop vormen een
aantal materies die voornamelijk
betrekking hebben op de staatsorganisatie. Zo is de Senaat (steeds
samen met de Kamer) nog altijd
bevoegd voor wijzigingen van
de Grondwet, voor de stemming van bijzondere wetten en
voor een heel beperkt aantal
gewone wetten die een institutionele insteek hebben. Maar
het overgrote deel van het
wetgevende werk gebeurt
voortaan nog uitsluitend in
de Kamer. En dat is duidelijk te zien aan de werkzaamheden van beide assemblees gedurende de
jongste jaren.
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Eén wet per jaar
Van 2014 tot 2019 keurde de Senaat welgeteld
21 wetsvoorstellen en wetsontwerpen goed.1
Dat komt dus neer op 4 wetsvoorstellen/-ontwerpen per jaar. Die moeten overigens nog allemaal
langs de Kamer passeren alvorens ze effectief
wet worden en het werk dus enig nut heeft gehad. En dat is gelukt met welgeteld één gewone
wet, één bijzondere wet en de herziening van
twee artikelen van de Grondwet.2 Op 5 jaar tijd
droeg de Senaat dus zijn steentje bij in de goedkeuring van vier (grond)wetgevende initiatieven.
Met andere woorden niet eens één per jaar.
Even ter vergelijking. In dezelfde periode werden
in de Kamer 967 wetsontwerpen en -voorstellen
door de Kamerleden aangenomen en werden er
ook 29 verworpen3, wat het totale saldo op bijna 1.000 brengt of 200 per jaar.
Gestoffeerder?
In het zittingsjaar 2019-2020 waren de senatoriële prestaties wat gestoffeerder. Op één jaar
tijd slaagden de senatoren erin twee wetsontwerpen (dus in feite werk van de regering), één
wetsvoorstel, één bijzondere wet en één herziening van een artikel van de Grondwet goed te

De Senaat 2014 tot 2019, Brussel, Senaat, 2019, p. 4.
www.senaat.be > parlementaire documenten > wet geworden dossiers.
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0007/54K0007001.pdf, p. 21-22.
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keuren, wat een totaalsaldo van vijf oplevert.
Voorlopig werden echter slechts twee daarvan
(de wetsontwerpen) ook effectief wet nadat ze
ook door de Kamer waren goedgekeurd.
Dat zijn voorwaar niet bepaald indrukwekkende
prestaties. Men mag bijgevolg gerust stellen dat
de Senaat geen rol meer speelt in het federale
wetgevende werk en op dat vlak alleszins gerust
gemist kan worden.

B. Controlerend werk zonder tanden
Een tweede belangrijke taak van een parlement
in een parlementaire democratie bestaat erin
controlerend op te treden ten aanzien van de
uitvoerende macht (de regering). Ook deze bevoegdheid van de senatoren is sterk ingeperkt.
Zij kunnen de ministers nog alleen maar via
schriftelijke vragen ondervragen en alleen over
materies die ook een deelstatelijke insteek hebben. Een rechtstreekse confrontatie tussen parlementsleden en ministers over beleidsaangelegenheden via het stellen van mondelinge vragen
is in de Senaat niet meer mogelijk.
De kwalitatieve betekenis van de enige manier
van controleren die nog overblijft is erg beperkt.
Een senator stelt schriftelijk een vraag aan de
minister en deze antwoordt daar schriftelijk op.
Dat laatste kan ten gronde zijn, maar het kan
even goed ontwijkend zijn. Of de minister antwoordt zelfs helemaal niet. Hoe dan ook is een
wederwoord van het parlementslid niet mogelijk. Daarmee ontbeert de Senaat ook één van de
belangrijkste opdrachten van een parlement: de
ministers ter verantwoording roepen voor hun
beleidsdaden.
Geen dynamiek meer
Dat ontneemt meteen heel wat dynamiek en zin
aan dit aspect van het parlementaire werk. En
dat is er ook aan te merken. In de periode 20142019 stelden de senatoren aldus 2.115 zulke

schriftelijke vragen.4 Dat wil zeggen dat 60 senatoren in deze periode gezamenlijk per dag
slechts één schriftelijke vraag stelden.
Het contrast met de Kamer is ook hier revelerend. Daar stelden de Kamerleden in dezelfde
periode 30.057 schriftelijke vragen. Dat is ruim
veertien maal meer dan in de Senaat. Het parlementaire controlerecht wordt daar bovendien
aangevuld door de politiek belangrijkere mondelinge vragen en interpellaties, omdat men
daarmee de ministers rechtstreeks kan ondervragen en het vuur aan de schenen leggen. Dat
waren er 20.977 in de bedoelde periode.5 In
totaal geeft dat 51.034 vragen of 24 maal meer
dan de schriftelijke vragen in de Senaat.
Geen antwoord
Het mag overigens ook tekenend zijn dat niet
minder dan 23,6% van de senatoriële schriftelijke vragen in de vernoemde periode door de
aangeschreven ministers niet werd beantwoord.
6
Dat toont nog maar eens de relativiteit aan van
dit ‘controlemiddel’.
Hoe ging het er in het zittingsjaar 2019-2020 aan
toe? Op datum van 1 september 2020 stelden de
senatoren 638 schriftelijke vragen. Ook hier valt
de vergelijking met de Kamer nadelig uit. Daar
stelde men in dezelfde periode 4.734 schriftelijke
vragen gesteld en 5.834 mondelinge vragen en
interpellaties, of een totaal van 10.568. Dat is
16,5 maal meer dan het werk in de Senaat.
Ook hier mag het besluitend dus duidelijk zijn
dat de Senaat geen enkele rol van betekenis
meer speelt in het controleren van de federale
regering. Niet kwalitatief, noch kwantitatief.

C. Informatieverslagen… die
niemand leest
Tot 2014 beschikte de Senaat - net zoals de
Kamer tot op de dag van vandaag - over het

4
De Senaat 2014 tot 2019, Brussel, Senaat, 2019, p. 5.
Volgens zoekfunctie van de webstek van de Senaat waren er in die periode 1826 beantwoorde schriftelijke vragen en 564
niet beantwoorde schriftelijke vragen, wat een totaal van 2.390 geeft. Het verschil kan erin zitten dat een aantal identieke
vragen aan verschillende ministers werden gesteld en in zekere zin dus dubbeltellingen betreffen.
5
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0007/54K0007001.pdf, p. 28-29.
6
Zie vorige noot.
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onderzoeksrecht. Met de hervorming van de
instelling werd dat vanaf dat jaar evenwel vervangen door een flauw afkooksel daarvan: de
informatieverslagen.
Er is inderdaad een hemelsbreed verschil tussen beide onderzoeken en hun neerslag. Daar
waar het verslag van een onderzoekscommissie
van de Kamer een leeuw met tanden is, is een
informatieverslag van de Senaat veeleer een
tandeloos lammetje. Daar waar het eerste over
thema’s gaat die doorgaans de publieke opinie
erg beroeren, ligt er van het tweede meestal nauwelijks een kat wakker. De politieke relevantie
van de eerste is dus groot; die van de tweede in
de regel ver te zoeken.
Geen onderzoeksrecht
Een parlementaire onderzoekscommissie van de
Kamer heeft inderdaad de bevoegdheden van
een onderzoeksrechter. Zij kan personen vorderen om te verschijnen en onder ede te getuigen,
zodat een zaak of problematiek tot op het bot
kan worden uitgespit. Zij wordt daarom ook
alleen maar opgericht wanneer zich een prangend maatschappelijk probleem voordoet dat
de publieke opinie erg beroert en is dus politiek

erg relevant. De Kamer kan bovendien over elk
thema een onderzoek starten.
Dat is helemaal anders met de informatieverslagen. De huidige Senaat heeft geen onderzoeksrecht. Hij kan dus wel personen uitnodigen om informatie te komen verstrekken over een bepaald
thema. Maar die kunnen dat perfect weigeren,
of liegen naar hartenlust indien hen dat belieft.
Omstreden of politiek gevoelige aangelegenheden moet men dus al niet trachten te onderzoeken middels een informatieverslag.
Relevantie?
Tot het opstellen van een informatieverslag kan
worden overgegaan op initiatief van de Senaat
zelf, op verzoek van een ander parlement of van
de koning (lees: de regering). Het mag tekenend
zijn voor het gebrek aan politieke relevantie van
deze informatieverslagen, dat een deelstaatparlement of de regering de afgelopen zes jaar nog
nooit zulk een vraag tot de Senaat heeft gericht.
Daarentegen hebben een aantal senatoren van
de traditionele partijen dan maar zelf initiatieven genomen tot het opstellen van informatieverslagen en daar ook vrij veel energie in gestoken.
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In de periode 2014-2019 werden aldus 13 informatieverslagen afgeleverd.7 Gemiddeld dus
ongeveer 2,5 per jaar. Meestal beslaan zij een
paar honderden bladzijden tekst.
Regelmatig gaat het over thema’s die gekozen
worden uit de catalogus van de linkse politieke
correctheid. Zo werden al informatieverslagen
opgesteld over de VN-wereldvrouwenconferentie, het meeouderschap, de luchtkwaliteit en de
klimaatdoelstellingen. In deze zittingsperiode
staan in dat verband ook reeds op het menu:
de strijd tegen fake news en het opstellen van
een interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie. In het beste geval kan het ook gaan
over politiek meer neutrale thema’s die op zich
wel enige aandacht verdienen, maar waar de
publieke opinie niet meteen door geboeid wordt.
Voorbeelden zijn de informatieverslagen inzake
mHealth, hormoonverstorende stoffen, kunstroof
en de digitale slimme samenleving.
Achilleshiel
En dat is meteen de achilleshiel van al deze informatieverslagen. Naast een uitgebreide analyse, leveren zij ook een aantal aanbevelingen af.
Alleen: zelf is de Senaat doorgaans op geen enkel vlak bevoegd om uitvoering te geven aan de
aanbevelingen die hij heeft opgesteld. Die zijn
in de regel de bevoegdheid van de deelstaten
en/of de federale overheid. Maar die zitten absoluut niet te wachten op welke aanbeveling van
de Senaat dan ook.
Tekenend in dat verband is het antwoord dat
de Vlaams Belangfractiesecretaris in het Vlaams
Parlement, in 2018 kreeg van de kabinetschef
van de voorzitter van het Vlaams Parlement. Op
verzoek van onze senator Anke Van dermeersch
had deze hem gevraagd wat er met die informatieverslagen en de erin vervatte aanbevelingen gebeurt. Het antwoord van de kabinetschef
was nogal ontluisterend: “Tja, de senaat fabriceert inderdaad informatieverslagen die dan
bezorgd worden aan de deelstaatparlementen.
We krijgen regelmatig dergelijke verslagen binnen met de klassieke post (ze worden gedrukt
en verspreid). Mijn aanvoelen is ook dat hier
niets mee gebeurt (ze worden in het beste geval
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simpelweg geklasseerd, soms zelfs verticaal geklasseerd als je mij begrijpt).” Zou dat in andere
parlementen en elders waar die informatieverslagen belanden er anders aan toegaan? De vraag
stellen is ze beantwoorden.
Belangstelling?
Ook de publieke opinie is niet bepaald geïnteresseerd in dit werk van de Senaat. In het beste
geval neemt een kleine achterban van de initiatiefnemers van het verslag er kennis van, maar
daar houdt het dan meestal ook bij op.
Besluitend mogen we daarom ook stellen dat de
Senaat met zijn productie van informatieverslagen niet veel meer is dan een peperduur studiebureau van verslagen en aanbevelingen waar
niemand eigenlijk om gevraagd heeft. En die
derhalve ook door niemand worden gelezen.
Laat staan dat daar al enig beleidsmatig gevolg
aan gegeven zou worden. Het is een geliefkoosde speeltuin voor een aantal linkse en links-liberale senatoren om zich bezig te houden en
om te trachten hun politiek correcte dada’s onder
de aandacht te brengen. Wellicht is het ook een
vergeefse poging om de Senaat als instelling
toch nog enige relevantie te geven. En het is ook
een instrument om het unionistisch federalisme te
promoten, want daartoe strekken veel aanbevelingen doorgaans. Maar per slot van rekening is
de politieke betekenis ervan nihil.

D. Resoluties… waar niemand
rekening mee houdt
Hetzelfde kan eigenlijk worden gezegd van de
resoluties die de Senaat produceert. Zoals elk
parlement beschikt ook de Senaat nog over de
mogelijkheid om resoluties goed te keuren. Dat
zijn eigenlijk niet meer dan vrijblijvende aanbevelingen aan derden over aangelegenheden
waarvoor men zelf niet in het minst bevoegd is.
Een resolutie is eigenlijk het typevoorbeeld van
politieke irrelevantie en politieke machteloosheid. Het is een symbolisch signaal en niet meer
dan dat. Want doorgaans blijven de wensen
die erin worden uitgesproken volkomen dode

De Senaat 2014 tot 2019, Brussel, Senaat, 2019, p. 3.
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letter, zeker wanneer deze zich tot derden richten waarmee geen enkele institutionele band bestaat.
In de bestuursperiode 2014-2019 keurde de Senaat 12 resoluties goed.8 Dat zijn er iets meer
dan twee per jaar. In dezelfde periode behandelde de Kamer er 139, waarvan er 106 werden goedgekeurd en 33 verworpen.9
Hoewel dit een politiek vrij machteloos instrument is, legde de Senaat ook in dit verband dus
erg weinig activiteit aan de dag.

E. Waar de Senaat zich niet mee
bezighoudt
Zoals eerder al gesteld werden de Senaat in
2014 de meeste wetgevende bevoegdheden
ontnomen. Maar men gaf hem toch nog één
belangrijke opdracht mee: het behandelen van
institutionele vraagstukken. Vandaar dat de Senaat op wetgevend vlak (steeds samen met de
Kamer) nog bijna uitsluitend bevoegd is inzake
de hervorming van de instellingen. Hij heeft inderdaad nog altijd initiatiefrecht en is steeds volwaardig betrokken bij elke grondwetsherziening
en bij de bespreking en stemming van bijzondere wetten. Uitzonderlijk heeft de Senaat ook
nog altijd volheid van bevoegdheid voor enkele
gewone wetten, met name bij een aantal wetten
die met de instellingen te maken hebben.
Institutionele puinhoop…
Men zou dus denken dat de Senaat zich daar
prioritair mee zou bezighouden. Daar is ook
heel dringend nood aan. Want door zes opeenvolgende staatshervormingen is dit land institutioneel tot één grote puinhoop verworden, waar
een kat haar jongen niet meer in terugvindt.
Negen parlementen, acht regeringen, totaal
versnipperde bevoegdheden tussen de deelstaten zijn daar slechts enkele symptomen van en
leiden tot het slechte bestuur in dit land dat we
kennen. Dat uit zich ook in het feit dat dit land
intussen structureel in een crisis is aanbeland
en men er op federaal niveau nog nauwelijks
8
9

in slaagt een volwaardige federale regering tot
stand te brengen.
Er ligt dus wel wat werk op de plank om orde
te scheppen in de huidige institutionele verrommeling en om oplossingen aan te reiken voor
de structurele onbestuurbaarheid van het land.
Maar is het nu niet net datgene waar de Senaat
zich de jongste jaren en tot op de dag van vandaag uitdrukkelijk niét mee heeft beziggehouden? Meer zelfs: is het niet net datgene wat de
senatoren zelfs zo ver mogelijk van zich hebben
afgeschoven?
… maar niets beweegt
Het Vlaams Belang heeft nochtans niet nagelaten om daar vele aanzetten toe te geven. Tijdens de vorige (2014-2019) en de huidige
(2019-) bestuursperiode hebben onze senatoren in de Senaat talrijke voorstellen gelanceerd
die strekken tot communautaire en institutionele
hervormingen. Zij dienden voorstellen in om de
Grondwet volledig te herzien om zo tot grondige
structurele hervormingen te kunnen komen. Zij
dienden voorstellen van bijzondere wet in om
deelstaatbevoegdheden meer homogeen te maken. Zij stelden bijzondere wetten voor om de
communautaire geschillen tussen Vlaanderen en
de Franstaligen uit de weg te ruimen: afschaffen
van de faciliteiten, respect voor de naleving van
de taalwetgeving in Brussel,… Zij dienden resoluties in om het gesprek aan te gaan over grondige hervormingen van en zelfs over de opdoeking van dit onzalige land. Aanzetten genoeg
dus om op dat vlak het gesprek erover aan te
gaan, erover na te denken, in actie te schieten
en zelfs wetgevend op te treden. Geen van al
deze voorstellen werd evenwel door de Senaat
zelfs maar een agendering waardig bevonden.
De andere partijen van hun kant namen op deze
vlakken geen enkel initiatief.
Het mag dus duidelijk zijn: de Senaat is absoluut niet geïnteresseerd in de rol die hem werd
toegemeten en heeft dan ook op dat vlak zijn
overbodigheid meer dan overvloedig bewezen.

De Senaat 2014 tot 2019, Brussel, Senaat, 2019, p. 4.
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0007/54K0007001.pdf, p. 23.
9

DE SENAAT TIJD OM AF TE SCHAFFEN
lager niveau. Omwille van de COVID-19-pandemie is deze senatoriële activiteit op dat vlak
immers gedurende geruime tijd on hold gezet.

G. En dan is er nog:
de bezigheidstherapie
De Senaat heeft dus écht niet veel om handen en
is de jongste jaren dan ook specialist geworden
in het verzinnen van nogal wat bezigheidstherapie. Uit het verslag van de eerste bestuursperiode van de Senaat (2014-2019) halen we onder
meer het volgende dat door de Senaat werd georganiseerd:12

F. We reizen om te leren
Stelt de Senaat qua parlementaire werkzaamheden en bevoegdheden niet veel meer voor, dan
speelt hij wel nog altijd mee met de grote jongens als het erop aankomt internationale reizen
naar de vier uithoeken van de wereld te ondernemen. We reizen om te leren, niet waar?
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee
soorten reizen. Er zijn enerzijds de internationale seminaries. Dat zijn doorgaans internationale
conferenties die van diverse aard kunnen zijn.
Tijdens de bestuursperiode 2014-2019 zijn er
in dat verband een stuk of 33 geweest waar één
of meer senatoren de Belgische Senaat vertegenwoordigden.10 Dat zijn er dus bijna 7 per
jaar. Anderzijds zijn er de verkiezingswaarnemingen. Dat waren er in de betreffende periode
16 waaraan senatoren namens de Senaat aan
deelnamen.11 Dat zijn er bijgevolg ongeveer 3
per jaar. Bijna elke maand zijn er dus wel één
of meer senatoren die een stap in de wijde wereld zetten om de instelling op het wereldforum
te vertegenwoordigen.
Ook in het zittingsjaar 2019-2020 hebben er zulke reizen plaatsgegrepen, maar dan wel op een

• hij produceerde drie bijzondere verslagen
over dierenrechten, het recht op universele
dienstverlening inzake post, communicatie
en mobiliteit en ten slotte over radicalisering;
• er werden in de Senaat 39 colloquia georganiseerd;
• er waren 3 tentoonstellingen;
• er werden 13 openhuisdagen gehouden
met 150.000 bezoekers;
• 7 boekvoorstellingen vonden plaats in de
Senaat;
• er werden 11 middaglezingen gehouden;
• ook de jongeren werden niet vergeten: voor
hen waren er 24 activiteiten;
• nuttiger waren wellicht 3 studiedagen –
door derden? - over de bevoegdheidsverdeling in dit land;
• 59 VIP’s kwamen op bezoek en werden
plechtig in ontvangst genomen;
• er waren in de Senaat ook 38 ontmoetingen met ambassadeurs;
• de Senaatsdiensten werkten eveneens een
institutionele databank, Senlex, uit.
Dat kan misschien allemaal wel interessant geweest zijn, maar wat de relevantie ervan is voor
het landsbestuur kan in menig geval toch wel in
vraag worden gesteld.

10
De verdeling over de partijen gebeurt in beginsel volgens de evenredige vertegenwoordiging. Dat gaf een verdeling als volgt: 8 PS, 7 CD&V, 5 MR, 4 Ecolo, 3 VLD, 4 sp.a en 2 cdH. N-VA en het Vlaams Belang namen hier niet aan deel.
11
Verdeling over de partijen: 4 N-VA, 3 CD&V, telkens 2 voor PS, MR, Ecolo en telkens één voor VLD, sp.a en cdH.
12
De Senaat 2014 tot 2019, Brussel, Senaat, 2019, p. 5-8.
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II. DE KOSTPRIJS VAN EEN OVERBODIGE
INSTELLING
Uit het voorgaande mag blijken dat de lichtheid van het bestaan van de Senaat echt wel oogverblindend is. Dat terwijl deze instelling toch wel een pak geld kost.
Dotatie aan de
senaat

Andere
inkomsten

Totaal
inkomsten

Totaal uitgaven

Saldo

2014

64.448.000

264.080

64.712.781

60.798.781

+3.913.299

2015

54.880.000

131.080

55.011.080

48.565.021

+6.446.058

2016

49.950.000

61.712

50.011.712

45.863.739

+4.147.773

2017

47.670.000

461.920

48.131.920

45.144.675

+2.987.245

2018

42.000.000

23.744

42.023.744

41.543.870

+479.874

2019

40.000.000

12.221

40.012.221

41.392.999

-1.380.778

Bovenstaande cijfers13 geven de indruk dat de Senaat de jongste jaren fors bespaard heeft. Dat er
bespaard werd, kan niet worden ontkend, maar de bovenstaande cijfers zijn wat dat betreft wel vertekenend. De flinke daling van de uitgaven tussen 2014 (een overgangsjaar van de ‘oude’ naar de
‘nieuwe’ Senaat) en 2015 is voornamelijk het gevolg van het feit dat de meeste senatoren vanaf de
tweede helft van 2014 door een deelstaatparlement worden vergoed en niet meer door de Senaat
zelf. De flinke daling in de uitgaven tussen 2017 en 2018 is dan weer vooral het gevolg van de overheveling van het veiligheidspersoneel van de Senaat naar de Kamer. Voor de financierende belastingbetaler dus niet veel meer dan een vestzak/broekzakoperatie. Bovendien blijkt ook dat de Senaat flink
wat meer geld van de regering ontving dan hij nodig had om zijn uitgaven te dekken. Daarmee heeft
hij dan ook een flink spaarpotje aangelegd dat momenteel zo’n 29 miljoen euro bedraagt.
Grote slokop
Hoewel de uitgaven dus wel daalden, blijft de jaarlijkse kostprijs van deze instelling een fors bedrag
voor een land dat gebukt gaat onder een gigantische schuldenberg, waar de bevolking kreunt onder
de torenhoge belastingdruk en waar door de regeerders naarstig naar besparingen wordt gezocht
waar ook de minderbedeelden het slachtoffer van zijn. Voor de periode 2014-2019 kostte deze instelling de belastingbetaler meer dan een kwart miljard euro, meer bepaald 283,3 miljoen! Dat is onvoorstelbaar veel, vooral wanneer men dat afweegt tegenover het nut en de ‘werklast’ van de instelling.

A. Waar gaat het geld naartoe?
Uit welke uitgaven bestaat de begroting van de
Senaat? We sommen ze even – vereenvoudigd
- op volgens de rekeningen van de Senaat voor
het jaar 2019.
Vooreerst zijn er de vergoedingen voor de senatoren. Die bedroegen 1.149.462 euro of 2,8%

13

van de totale uitgaven. Dat dit bedrag redelijk
beperkt is, komt doordat alle deelstaatsenatoren
(50 van de 60) niet meer door de Senaat worden vergoed, maar wel door het parlement van
de deelstaat waar ze deel van uitmaken. De 10
gecoöpteerde senatoren van hun kant worden
slechts voor een half parlementair mandaat betaald.

Op basis van de rekeningen van de Senaat.
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B. Loon naar werk?
In het vorige hoofdstuk hebben we de output en
het politieke en maatschappelijke nut van de Senaat onder de loep genomen en die zijn ronduit
bedroevend.
Laten we in dat verband ook nog eens kijken
naar de werklast van de senatoren. Het vergaderritme van de Senaat is niet bepaald vermoeiend te noemen. Grondwettelijk gezien vergadert
de Senaat plenair maximaal 8 keer per jaar,
maar daar kan van worden afgeweken. De
senatoren doen beter dan dat! Op 5 jaar tijd
(2014-2019) hielden zij niet minder dan 43 plenaire vergaderingen.14 Dat is iets meer dan één
plenaire zitting per anderhalve maand.
Postjes en personeel
Een tweede, en ditmaal grote, uitgavenpost bestaat uit de wedden van het politiek personeel
dat de senatoren vanwege de Senaat tot hun
beschikking krijgen. Voor 2019 ging het om
10.297.110 euro of 24,9% van de senaatsuitgaven.
Daarnaast is er nog een heel grote uitgavenpost
van 20.167.653 of 48,7% van de uitgaven van
de Senaat dat naar personeel (ambtenaren) van
de instelling zelf gaat.
Er zijn ook uitgaven voor de infrastructuur en
voor werkingsmiddelen. In 2019 ging het om
3.955.337 euro of 9,5%.
Aan communicatie spendeerde de Senaat in hetzelfde jaar 405.606 euro (1,0%).
Een flinke uitgave was ook een subsidie van
4.040.660 euro (9,8%) aan de Pensioenkas
voor senatoren.
Ten slotte ging er ook nog eens 1.377.172 euro
(3,3%) aan subsidies naar de verschillende partijen.
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Daarnaast zijn er ook nog commissievergaderingen, maar ook daar is het tempo niet echt
indrukwekkend. Afwisselend wordt er één week
wél (op maandag en vrijdag) en één week niet
vergaderd. Aldus waren er op 5 jaar tijd (20142019) 492 commissievergaderingen.15 Gemiddeld komt dat neer op nog geen 2 vergaderingen per week.
Zoals hiervoor gemeld worden de meeste senatoren evenwel niet vergoed voor hun senaatswerk. Wat dat betreft zou men dus nog een en
ander door de vingers kunnen zien.

C. Postjes bij de vleet
Waar vooral echter vragen bij gesteld kunnen
worden is het leger politiek en administratief
personeel waarover de senatoren beschikt. Elke
fractie krijgt per senator een universitaire medewerker ter beschikking en daarbovenop per twee
senatoren ook nog eens een administratieve medewerker. Voor de 10 gecoöpteerde senatoren
is men nog guller: die krijgen zelfs een voltijdse
administratieve medewerker toebedeeld. Daarnaast zijn er nog een aantal postjes voor politieke medewerkers van de Senaatsvoorzitter, voor
commissievoorzitters en voor fractievoorzitters.

De Senaat 2014 tot 2019, Brussel, Senaat, 2019, p. 2.
Ibidem.
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Alles in totaal gaat het (maximaal)16 om zowat
115 politieke medewerkers, te weten 81 universitaire en 34 administratieve medewerkers. Dat
is een ongehoord aantal voor een instelling die
nauwelijks politiek werk verzet en politiek al helemaal niets te betekenen heeft.
Men kan zich ook vragen stellen bij het omvangrijke ambtenarenkorps. Op datum van 1.1.2020
gaat het nog altijd om 172 VTE. Ook dat is onvoorstelbaar veel voor een instelling die alle betekenis verloren heeft.

D. Graaien
In de rekeningen van de Senaat vinden we telkens ook een groot hoofdstuk ‘graaien’ terug
vanwege de politieke partijen. Het meest flagrante onderdeel is de hiervoor reeds vermelde
zelfbediening met politieke medewerkers, die
bijzonder buitensporig is als men die vergelijkt
met de werklast van de instelling die daar tegenover staat. Maar ook de gulle partijfinanciering
moet hier zeker onder gecatalogeerd worden.

III. BEDENKELIJKE (ON)DEMOCRATISCHE
PRAKTIJKEN
Is de Senaat in politiek opzicht een beschamende bedoening, dan geldt dat evenzeer voor de bedenkelijke wijze waarop er politiek wordt bedreven en waarop de politieke discussie over verschillende
thema’s er wordt gevoerd. Dat is vaak een aanfluiting van elke democratische logica en maakt van de
Senaat een wanstaltige karikatuur van wat een écht parlement in een democratische rechtsstaat zou
moeten zijn. We illustreren dat aan de hand van enkele voorbeelden uit voornamelijk het zittingsjaar
2019-2020.

A. Goochelen met de verkiezingsuitslag en de reglementen
Men zou misschien kunnen denken dat de verkiezingsuitslag is wat hij is. Maar zo werkt dat
niet in de Belgische politiek. De uitslagen worden vaak dermate gemanipuleerd dat kleine partijen groter worden dan ze zijn en een dikkere
vinger in de pap krijgen dan ze electoraal voorstellen, terwijl grote partijen worden gediscrimineerd en hun deel van de koek niet krijgen waar
ze volgens de electorale verhoudingen recht op
hebben. Ook in de Senaat zijn de traditionele
partijen er specialist in om de regels zo te manipuleren of te wijzigen dat partijen die niet tot het
establishment behoren zoveel mogelijk buiten
spel worden gezet.

Ongewenst
Een van de meest flagrante voorbeelden daarvan
is de verdeling van de voorzitterschappen van
de commissies in de Senaat. In de commissies
gebeurt het voorbereidende parlementaire werk.
Slechts een deel van de senatoren heeft zitting
in elk van de commissies. Een commissie wordt
geleid door een voorzitter. Die wordt daarin bijgestaan door een eerste en een tweede ondervoorzitter, maar die vervullen slechts een bijrol.
Volgens het reglement van de Senaat worden
deze mandaten verdeeld volgens de evenredige vertegenwoordiging. In de praktijk kwam dat
er in het verleden altijd op neer dat de grootste
partij het eerste commissievoorzitterschap mocht
kiezen, de tweede grootste partij het tweede
commissievoorzitterschap, enzovoort.

16
In de praktijk zijn niet al deze functies ingevuld; bovendien kunnen ook universitaire functies (deels) worden omgezet in administratieve functies. In oktober 2020 stonden er 63,7 universitaire en 41,6 administratieve politieke medewerkers
op de betaalrol van de Senaat. Dat zijn er dus 105,3 in totaal.
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Volgens dat rechtvaardige beginsel heeft het
Vlaams Belang tijdens deze bestuursperiode
krachtens de verkiezingsuitslag recht op één
commissievoorzitterschap, alsook op één ondervoorzitterschap. De verdeling van de mandaten
werd evenwel zodanig gemanipuleerd dat het
Vlaams Belang slechts één ondervoorzitterschap
werd toebedeeld en geen enkel voorzitterschap.
Voorzitter van het zevende knoopsgat
Dat manipuleren neemt soms zelfs groteske vormen aan. Neem nu het voorzitterschap van de
Senaat zelf, een sleutelfunctie. Bij de vorming
van de paars-groene regering was beklonken
dat dit naar Open Vld moest gaan. Op zich is
het overigens al zeer merkwaardig dat de uitvoerende macht (de regeringspartijen) beslist
wie aan de leiding van het parlement moet komen. Het parlement moet immers de uitvoerende
macht controleren. Hoe kan dat doelmatig gebeuren wanneer de uitvoerende macht al meteen
een waakhond plaats aan het hoofd van het parlement?
Maar er was ook nog een ander probleem. Volgens het reglement van de Senaat kon Open Vld
geen voorzitter van de Senaat leveren. Reglementair dient deze immers uit de vijf grootste partijen te worden gekozen. Open Vld is momenteel
echter slechts de zevende partij. Dus veranderde
men nog even in zeven haasten het reglement
van de Senaat om dat toch maar mogelijk te maken. Het resultaat is dat de Senaat momenteel
letterlijk wordt geleid door een partijtje van het
zevende knoopsgat. Erg democratisch, niet?

B. Spreekrecht in het parlement?
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van wat niet tot de politiek correcte consensus
behoort. De Vlaams Belang-senatoren dus. De
voorzitter van de Senaat tijdens het zittingsjaar
2019-2020, Sabine Laruelle (MR), ontpopte
zich immers als een belerende tante die wil waken over wat Vlaams Belang-senatoren zeggen,
ook op inhoudelijk vlak.
Zo heeft Vlaams Belang-fractieleider Guy D’haeseleer alle moeite van de wereld gehad om in
de Senaat zijn mening te zeggen over de kandidatuur van Ecolo-boegbeeld Zakia Khattabi, die
werd voorgedragen als rechter voor het Grondwettelijk Hof.
Taaie tante
Dat begint al tijdens de zitting van 17 januari
2020. Laruelle tot D’haeseleer, nog voor hij één
woord over dat thema heeft gezegd: “Vooraleer
het woord te geven aan de heer D’haeseleer, wil
ik nog iets opmerken. U mag niet vergeten dat
ik erop sta de kwaliteit van onze werkzaamheden en de waardigheid van deze instelling te
bewaren. Ik zal dus geen enkele kritiek ad personam ten aanzien van de kandidaten dulden.”
Wanneer Khattabi, die kandideert als rechter in
het hoogste rechtscollege van het land, niet eens
over een juridisch diploma beschikt, - een louter feitelijk gegeven overigens dat toch wel erg
relevant is - dan mag D’haeseleer dat van deze
taaie tante kennelijk niet zeggen. Wanneer hij
daar toch over begint, dan krijgt hij de volgende
waarschuwing: “Mijnheer D’haeseleer, u nadert
de grens. Ik verzoek u om binnen de grenzen te
blijven.”.
Echt te bont wordt het in de zitting van 15 mei
2020, wanneer diezelfde kandidatuur van Khattabi, andermaal op de agenda van de Senaatszitting staat. Daar probeert de voorzitter van
de Senaat Guy D’haeseleer met alle geweld te
beletten te spreken over dat thema en sluit zij
uiteindelijk zelfs de microfoon af. Zo gaat dat er
dus aan toe in deze ‘democratische’ instelling!

In een parlementaire democratie heerst in het
parlement het vrije woord. Alle meningen en
visies moeten er aan bod kunnen komen. Dat
wordt zelfs zo belangrijk geacht dat parlementsleden onschendbaar zijn voor wat zij in het parlement zeggen en er niet voor vervolgd kunnen
worden. Het respecteren van dit beginsel hangt
echter af van de toepassing ervan in de praktijk.

C. Verslaggevers die er geen zijn

Hoe gaat het er op dat vlak in de Senaat aan
toe? Redelijk belabberd, zo blijkt. Althans toch
als het meningen betreft van senatoren die niet
tot het establishment behoren of die afwijken

Bij elk wetgevend initiatief en elk informatieverslag dat wordt behandeld, worden één of meerdere senatoren als verslaggever aangeduid.
Voor wetgevende initiatieven is dat een formali-

DE SENAAT TIJD OM AF TE SCHAFFEN
teit vermits het de administratie is die de verslaggeving volledig op zich neemt en dat in de regel
ook op een neutrale en objectieve wijze doet.
In het geval van informatieverslagen ligt dat
evenwel anders. Daar zijn het de senatoren-verslaggevers die sturend optreden. Zij geven vorm
aan de richting die het informatieverslag uitgaat.
Zij doen een voorstel over de structuur van het informatieverslag, over welke vragen concreet gesteld en onderzocht zullen worden (en welke dus
niet), wie daarbij gehoord kan worden (en wie
niet), enzovoort. Zij zijn ook diegenen die een
sneuveltekst opstellen over de aanbevelingen die
de Senaat tot besluit van het informatieverslag
de wereld zal insturen. Kortom, een belangrijk
deel van wat men agendasetting en besluitvorming noemt, ligt in hun handen.
Ondemocratische vaudeville
In het geval van de informatieverslagen heeft de
aanduiding van de verslaggevers dus een belangrijke politieke betekenis, zeker als het over
omstreden politieke thema’s gaat. Vanuit democratisch oogpunt is het derhalve belangrijk dat
alle politieke strekkingen daarbij hun inbreng
kunnen hebben.

Maar zo gaat het er in de Senaat niet aan toe.
Tekenend daarvoor kan de beschamende vaudeville staan die heeft plaatsgegrepen omtrent het
informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie.
Op 15 mei 2020 beslist de Senaat inderdaad,
op initiatief van de traditionele partijen, daarover een informatieverslag op te stellen. Het initiatief wordt derhalve doorverwezen naar de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
om verder te worden uitgewerkt. Daar dienen
vooreerst verslaggevers te worden aangesteld.
Aangezien het Vlaams Belang niet van zin is het
speelveld over dit thema zomaar over te laten
aan links en extreemlinks, dient VB-senator Klaas
Slootmans zich aan als verslaggever, samen met
vijf andere senatoren van de traditionele partijen.17 Deze zes kandidaturen worden aanvaard.
Deze zes senatoren zijn dus officieel gemandateerd om een werkprogramma voor te stellen
voor de verdere behandeling van het informatieverslag. Wat er daarna gebeurt is een echte
ondemocratische vaudeville, een typevoorbeeld
ook van discriminatie op politieke gronden, en
dat uitgerekend inzake een informatieverslag
dat discriminatie wil aanklagen! Kan het nog ironischer? We overlopen even de gebeurtenissen.
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Anti-discriminatie-apostelen discrimineren
5 juni 2020 - De ambtenaren van de commissie zenden een mail naar de zes verslaggevers
waarin gevraagd wordt dat één van hen een initiatief neemt om een sneuveltekst op te stellen.
Klaas Slootmans is de enige die daarop positief
reageert. De commissie-ambtenaren zenden dit
antwoord van Slootmans door naar de andere
verslaggevers. Daar komt verder geen enkel ter
zake doend antwoord op. En dus zet Slootmans
zich aan het werk om een sneuveltekst op te stellen en later voor te leggen aan de anderen.
12 juni 2020 - De eerstvolgende commissievergadering komt bijeen en de aap komt uit de
mouw: de vijf andere verslaggevers van de traditionele partijen hebben op eigen houtje overlegd zonder enige kennisgeving aan, en met uitsluiting van verslaggever Slootmans. Natuurlijk
vraagt Slootmans daarover tekst en uitleg. Uit de
reactie van de vijf blijkt dat zij hem welbewust
niet willen betrekken in de werkzaamheden en
niet met hem willen samenwerken.
17 juni 2020 – Onze fractieleider Guy D’haeseleer vindt deze gang van zaken onaanvaardbaar en schrijft een brief naar de voorzitter van
de Senaat, Sabine Laruelle (MR). Daarin vraagt
hij deze zaak te agenderen op het bureau van
de Senaat. Dat is de vergadering waar alle fractieleiders samenkomen om de werking van de
Senaat te regelen. Laruelle weigert echter dat te
doen en zegt dat dit in de commissie zelf moet
worden besproken, waarnaar zij het incident
voor verdere behandeling doorschuift.
Bende van vijf
24 juni 2020 - De vaudeville gaat verder. De
ambtenaren van het commissiesecretariaat vragen aan de verslaggevers dat zij hun ontwerp
van werkprogramma zouden bezorgen met het
oog op de volgende commissievergadering van
26 juni. Opnieuw komt er slechts één reactie:
die van Slootmans, die zijn goed gestoffeerd
programmavoorstel opstuurt. De bende van vijf
laat aanvankelijk via Bert Anciaux (sp.a) weten
geen tekst te willen bezorgen en alleen monde-

ling toelichting te willen geven. In laatste instantie komen ze daarop terug en sturen dan toch
een snel in elkaar geflanste korte nota op.
26 juni – De commissie, onder voorzitterschap
van Laruelle, komt bijeen. Hoewel Laruelle zelf,
als Senaatsvoorzitter, het incident ter behandeling heeft doorverwezen naar de commissie,
rept zij er in de commissievergadering met geen
woord over. Zij geeft integendeel meteen het
woord aan verslaggever Ben Chikhi (Groen), de
woordvoerder van de bende van vijf, die meteen
over hun programmavoorstel van wal steekt, dat
eigenlijk weinig om het lijf heeft.18 Pas na stevig
aandringen van Guy D’haeseleer geeft Laruelle
hem hierover dan toch het woord. Hij zet het incident uiteen, stelt dat dit geen manier van werken is en vraagt hiervoor een oplossing. Zonder
in te gaan op de grond van het incident, laat
Laruelle vervolgens Ben Chikhi zijn uiteenzetting
verder vervolgen. Over het programmavoorstel
van Slootmans, nochtans het enige dat volgens
de regels werd ingediend, wordt verder met
geen woord meer gerept.
De situatie is dus de volgende: diegene die officieel en correct heeft gereageerd wordt uitgesloten
en genegeerd; diegenen die niet hebben gereageerd, hebben het laken naar zich toegetrokken.
Door aldus te handelen, maakt men in de Senaat
dus kennelijk een onderscheid tussen twee soorten verslaggevers: verslaggevers die worden betrokken en verslaggevers die niet worden betrokken. Het besluit van deze gang van zaken zou
moeten zijn dat diegenen die niet in een open
en democratische geest willen samenwerken met
andere officieel aangeduide verslaggevers best
zouden opstappen en zich laten vervangen door
anderen die dat wel willen. Maar zo is het dus
niet gelopen.
Wansmakelijke grap
Wat moet er worden afgeleid uit deze gang van
zaken? Dat het democratische gehalte van de
Senaat (en helaas overigens ook van de andere
parlementaire instellingen in dit land) een nogal
wansmakelijke grap is. De traditionele partijen,
die zichzelf ironisch genoeg democratisch noe-

18
De lijst van te horen voorgestelde personen is ronduit beschamend. Hij bestaat nagenoeg uitsluitend uit extreemlinkse activisten zonder veel expertise en regelmatig gelieerd aan de PVDA, en nauwelijks uit academici. De enige voorgestelde
academicus is bovendien eveneens een notoire activist, die evenmin vies is van de PVDA.
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men en dat anderen ontzeggen, zijn helemaal
niet geïnteresseerd in een open en democratisch
debat waarin alle visies aan bod kunnen komen,
waarin door woord en wederwoord een kritische
botsing van ideeën kan plaatsgrijpen om vervolgens tot een gewogen synthese en besluiten te
kunnen komen. Het enige waar zij op aansturen, is hoogstens een debat van gelijkgezinden,
maar dat is uiteraard geen debat en al zeker
geen democratisch debat. Afwijkende meningen
worden in het beste geval met merkbare tegenzin
geduld, zonder dat er geluisterd wordt. Voor de
rest is er enkel morele verontwaardiging, veroordeling én waar dat kan uitsluiting van meningen
die niet in het eigen politiek correcte kraam passen. Er is alleen oog voor het doordrukken van

de eigen politieke agenda, met uitsluiting van al
wat daar niet in past. De bekende uitspraak van
de verlichtingsfilosoof Voltaire: “Ik ben het niet
eens met wat u zegt, maar ik zal er tot de dood
voor strijden opdat u het recht zou hebben om
het te zeggen”, zowat het basiscredo van een
democratische ingesteldheid, is duidelijk niet
aan deze moraliserende betweters besteed.
In democratisch opzicht is de Senaat in het beste
geval dus helaas niet meer dan een slechte karikatuur van wat een democratische instelling zou
moeten zijn. Ook vanuit die optiek kunnen wij
dus evenmin een meerwaarde in deze instelling
ontwaren die de moeite loont om haar verder te
laten bestaan.

IV. BESLUIT: OPDOEKEN, DIE OUDE KNAR
Op zes jaar tijd zes wetten die rechtskrachtig zijn geworden. Een vragenrecht waarmee de regering
nauwelijks kan worden gecontroleerd en niet eens naar huis kan worden gestuurd. Informatieverslagen
die niemand leest en resoluties waar niemand rekening mee houdt. Geen enkel initiatief om de wirwar
van elkaar overlappende instellingen en bevoegdheden van deze zieltogende staat te hervormen. Een
hele reeks wereldreizen en wat bezigheidstherapie. Dat is het palmares van de nieuwe Senaat sinds
2014. De productiviteit en dus het nut van deze instelling op het vlak van de kernactiviteiten van een
parlementaire instelling zijn werkelijk vederlicht.
Dat laatste kan niet worden gezegd van de publieke middelen die daartegenover staan om deze
instelling in leven te houden. 60 senatoren, waarvan 10 betaald door de Senaat zelf, en verder 172
ambtenaren en (maximaal) 115 politieke medewerkers die op de betaalrol van de Senaat staan. Meer
dan een kwart miljard heeft de belastingbetaler sinds 2014 al moeten ophoesten voor de lichtheid van
het bestaan van deze overbodige Senaat.
Voor het Vlaams Belang is er dan ook maar één besluit mogelijk: deze instelling moet zo snel mogelijk
worden opgedoekt, maar dan wel op een sociaal verantwoorde wijze voor de ambtenaren die er werken. Weliswaar niet alle uitgaven die momenteel door de Senaat worden gedaan, zullen daarmee uit
de staatsbegroting kunnen worden geschrapt: het onderhoud van de gebouwen bijvoorbeeld. Maar
het overgrote deel van het budget van de Senaat zal wel de wereld kunnen worden uitgeholpen. Wat
het Vlaams Belang betreft kunnen alvast onmiddellijk worden geschrapt: de vergoedingen voor de senatoren, het leger politiek personeel en de subsidies voor de Pensioenkas alsook die aan de politieke
partijen.
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0494/39.60.32
leo.pieters@vlaamsbelang.org
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