
3. Naar minder macht voor de 
partijen 

“In een democratie beslissen de burgers de richting die ze willen uitgaan. Dat is 
vandaag niet meer het geval, want van het nationale niveau ging veel 
beslissingsmacht naar Europa, en in de EU werd de macht steeds bureaucratischer.”  
David van Reybrouck, Belgisch cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver. 

De burger in dit land heeft een nieuwe filosofie: de filosofie van de afwezigheid in het 
politieke debat. Hij heeft niet langer interesse in de politiek, behalve dan in de kroeg waar 
nog steeds veel “toog-filosofen” actief zijn. Ook op de sociale media zijn er nog veel 
politieke criticasters actief die in 144 tekens hun visie op de maatschappij geven. De 
burger verwacht van zijn politici eerlijkheid, ethisch gedrag, eenvoud, rechtvaardigheid 
en respect, maar is daar nu zeer ontgoocheld over omdat hij vindt dat hij dit niet krijgt. 
De burger is daardoor niet langer geëngageerd en keert zich af van de politiek, waardoor 
de politiek de ruimte krijgt om geen rekening te houden met de burger. De burger wordt 
een onderdaan die gewoon gelukkig maar grommend verder leeft zolang aan zijn leven 
niet teveel geraakt wordt (NIMBY principe). 

Willen we nog langer geregeerd worden door deze politici?  
Of gaan we ons engageren in een nieuw debat over ons leven en onze samenleving? Gaan 
we onze verantwoordelijkheid opnemen en ons engageren in het politieke debat? Gaan 
we opnieuw dromen van een betere wereld en niet alleen van een rijkere IK? 

Wij moeten van onze politici opnieuw wijsheid in de politiek eisen. Hop terug de straat 
op, terug contact met de burger, wat in de moderne tijd ook een stem op het internet 
betekent. Wat houdt ons tegen om werk te maken van een samenleving waar beslissingen 
door de burger genomen worden? De samenleving besturen, dat doen we best samen!  
Transparantie van bestuur en openbaarheid van het debat en de agenda in de 
wetgevende vergaderingen is essentieel. 

Zoals David van Reybrouck schrijft moet elk politiek systeem een evenwicht  vinden 
tussen efficiëntie en legitimiteit.  
Efficiëntie betekent: kan de overheid snel oplossingen vinden voor problemen die zich 
voordoen?  
Legitimiteit betekent: zijn de burgers tevreden met de voorgestelde oplossingen? Elke 
democratie streeft uiteraard naar een evenwicht tussen die twee criteria. 
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        Efficiëntie gaat over draagkracht   -   Legitimiteit gaat over draagvlak. 

 
 Terill Bouricius, een Amerikaans onderzoeker, is er van overtuigd dat loting in plaats 
van verkiezing een nieuwe impuls kan geven aan de democratie. Hij ging op zoek naar 
een systeem dat dit ideaal met de praktijk zou verzoenen. Hij bestudeerde het systeem 
van de Atheense democratie en vroeg zich af hoe hij dit kan toepassen op onze 
democratie. In het Atheense systeem was er al sprake van de scheiding der machten. 
Door te werken met meerdere gelote lichamen zorgde Bouricius voor meer legitimiteit en 
meer efficiëntie. 

Sarah Van Liefferinge (rebel with a cause since 1981) stelt dat opiniemakers om een 
nieuwe politiek vragen, maar ze vindt dat deze al bestaat: “Overal om ons heen borrelen 
de aanzetten tot vernieuwing: codewoorden zijn zelfbeschikkingsrecht en solidariteit, 
vertrouwen en verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid. De toekomst 
groeit van onderuit door zelfbewuste burgers die het heft in eigen handen nemen. Deze 
mensen handelen inderdaad uit onvrede met de huidige politieke klasse en hun gebrek 
aan visie en inspiratie.” 

Er zijn inderdaad meer en meer zelfbewuste burgers, maar ze zijn niet georganiseerd, 
waardoor ze voorlopig weinig invloed hebben op de politiek en druk kunnen uitoefenen. 
Al die kleine groepjes moeten zich verenigen rond een nieuwe droom over een nieuwe 
maatschappij. Laat ons even kijken naar nieuwe ideeën gericht op de toekomst van onze 
jongeren. 
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3.1 Concentratie & Monopolievorming  

De strijd om de macht wordt al eeuwen gevoerd en al jaren worden machthebbers 
afgeschilderd als arrogante zakken. Waarom is dat zo en hoe komt dat? Er is overal 
rondom ons een tendens naar centralisatie van macht.  Onder het mom van “efficiëntie” 
worden gemeenten gefusioneerd. Bedrijven doen overnames van concurrenten om meer 
markt te verkrijgen, wat leidt tot het creëren van onpersoonlijke grote multinationals 
door overnames en fusies, niet door beter te werken dan de concurrentie.  

Er wordt steeds meer gepleit voor het nemen van politieke of economische beslissingen 
door een hogere instantie. Multinationale beslissingsorganen zoals de Europese Unie, 
Verenigde Naties, G20, Internationaal Monetair Fonds, NATO en nog veel meer worden 
gecreëerd. We evolueren steeds meer naar oligarchieën, meer en meer concentratie van 
macht in weinig handen. Net zoals er heel veel geld in weinig handen is.  Zou er een 
relatie tussen deze twee zijn? 
 

Is dit wat we willen? Meer macht in minder handen.  
Bij een oligarchie (Oudgrieks: oligos = weinig en archein = heersen) is de macht in 
handen van een kleine groep mensen. De autoriteit van de wetten wordt afgeleid van de 
autoriteit van deze gesloten elite (zoals bij de Europese Commissie). De oligarchie wordt 
door Plato geïdentificeerd als een 'slechte' variant van aristocratie omdat die uitsluitend 
de bevoordeling van de eigen klasse voor ogen heeft.  
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Pareto, één van de opstellers van de elitetheorie, stelt dat in een staat de sleutelposities 
worden ingenomen door een machtselite en dat dit ook het geval is binnen een 
parlementaire democratie.   

“Hoe groter de macht, hoe gevaarlijker het misbruik.” 
Edmund Burke - Engels politicus en filosoof 1729-1797 

De ijzeren wet van de oligarchie stelt dat alle organisatievormen, onafhankelijk van het 
democratische of autocratische gehalte in het begin, onvermijdelijk oligarchisch worden. 
Deze sociologische wet werd geformuleerd door de Duits-Italiaanse socioloog Robert 
Michels en sluit aan bij de elitetheorie van Pareto en Mosca.  

De oorzaak is de trend bij de leiders om zich te organiseren en de eigen belangen te 
behartigen, de dankbaarheid van de geleide groep en de passiviteit van de massa. 
  
Michels, die aanvankelijk met socialisme en anarcho-syndicalisme sympathiseerde, 
kwam door zijn ervaringen uit de praktijk tot de conclusie dat elke groep heersers de 
neiging heeft tot een oligarchie te evolueren.  

Democratisch gekozen machthebbers zullen door de dwang der omstandigheden 
hoofdzakelijk verkeren in een klein kringetje van mede-regeerders en het contact met de 
massa verliezen.  

Door het bestuderen van politieke partijen kwam Michels erachter dat het probleem in de 
natuur van organisaties zit. In een moderne democratie ontstaan organisaties als 
politieke partij die, naarmate ze complexer worden, paradoxaal genoeg minder 
democratisch worden. De ijzeren wet van de oligarchie luidt: "Wie organisatie zegt, zegt 
oligarchie".  

Elke grote organisatie wordt geconfronteerd met problemen rondom coördinatie die 
alleen kunnen worden opgelost met bureaucratie. Om een bureaucratie efficiënt te maken 
is een hiërarchie nodig - dagelijkse besluiten kunnen niet door grote groepen mensen 
worden genomen. Dat leidt ertoe dat de macht in de organisatie in handen komt van een 
kleine groep. Deze kleine groep machthebbers zal vervolgens alles in het werk stellen om 
hun macht in stand te houden en groter te maken. De meeste zogenaamde democratieën 
zijn dan ook per definitie "electorale oligarchieën" of evolueren in die zin. 
  
Omgekeerd heeft ook de meest autocratische heerser adviseurs en zetbazen ter plaatse 
nodig, waaraan hij onherroepelijk een groot deel van zijn feitelijke macht delegeert. 
Volgens de door Michels geformuleerde wet is het uiteindelijke resultaat dat - met het 
verstrijken van de tijd - iedere regeringsvorm zich in oligarchische richting ontwikkelt. 
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Deze concentratie heeft één probleem: de afstand tussen de hoogste en de laagste 
regionen wordt zo groot dat er onverschilligheid groeit aan de top en gelatenheid aan de 
onderkant.  Beslissingen worden liefst genomen op het laagste niveau, zo dicht mogelijk 
bij de burger. Alleen al daarom zijn fusies van gemeenten geen goed gedacht want alweer 
worden de beslissingen verder van de burger genomen. Dus beter geen fusies van 
gemeenten maar de-fusies. 
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3.2 Links /Rechts  -  Meerderheid  / Minderheid 

“Misschien is de onderstroom van de samenleving niet zozeer links of rechts, maar 
ervaren heel wat mensen vooral hetzelfde en voelen ze zich gefrustreerd, bedrogen, 
uitgemolken, niet genoeg betrokken bij het democratische proces, stilaan moedeloos, 
onbegrepen, uitgelachen door profiterende multinationals en belazerd door onze 
rijkste medeburgers die het niet nodig vinden hun steentje bij te dragen en op een 
eerlijke manier mee hun rijke, sterke schouders willen zetten onder onze samenleving.”  
Nils Abbeloos, kernlid van Vlinks in Knack op 9/4/2018 

Bij de laatste verkiezingen heb ik in één van de kranten een verkiezingstest over 
verkiezingsitems ingevuld. De antwoorden die ik gaf werden vergeleken met de 
verkiezingsprogramma’s van alle partijen, zowel links als rechts. De resultaten verrasten 
mij.  Mijn antwoorden kwamen voor 76 % gelijk met het programma van één partij,  
maar met de laagste partij had ik nog altijd 62 %. Hieruit kan men alleen maar besluiten 
dat de programma’s voor een groot deel gelijklopen. Want het grote deel van de 
bevolking wil geen rechts of links beleid maar beslissingen in het voordeel van een ruime 
meerderheid. Burgers willen een rechtvaardig, eerlijk en open beleid. 

Toch laten we ons in die links/rechts tegenstelling duwen. De partijen hebben daar 
voordeel bij, want daardoor kunnen ze zichzelf beter profileren. Links tegen rechts kreten 
en rechts tegen links kreten, geven de partijen meer duidelijkheid in hun communicatie. 
Stel je voor dat ze willen wat andere partijen ook willen? En wat met de burger, die 
hiervan het slachtoffer is? 

Hoe legitiem is het om beslissingen te nemen bij 50 % + 1 zetel?  
Is het normaal dat beslissingen worden genomen met zo’n kleine meerderheid? Is dit echt 
in het voordeel van de burgers of alleen maar voor de partijen, die zo ongehinderd hun 
ideeën kunnen doorduwen? Zou de Brexit goedgekeurd zijn met een ruime meerderheid, 
dan zou het een duidelijke beslissing zijn van het Britse volk. Nu is dat niet, nu is ongeveer 
de helft vóór, de andere helft tegen. Zo zet men de burgers tegen elkaar op.  

De gulden snede, ook genoemd de "gouden verhouding", is de verdeling van een lijnstuk 
in twee delen in een speciale verhouding. De eerste die er uitdrukkelijk over schreef was 
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Euclides in zijn 'Elementen'. De Romeinen noemden deze verhouding "sectio divina", de 
goddelijke verdeling. In 1509 noemt de Italiaan Luca Pacioli in 'De Divina Proportione' 
de gulden snede de "goddelijke verhouding". Johannes Kepler beschreef in de 17de eeuw 
de gulden snede als een "kostbaar juweel". 

Waarom hier spreken over de gulden snede. Omdat het een mogelijke oplossing is voor de 
tweedeling van onze maatschappij in links en rechts, wat voor de burger frustrerend 
werkt. Stel dat alle beslissingen niet volgens een gewone meerderheid gebeuren, maar 
met de goddelijke of gouden verhouding. 

Dit wil zeggen dat elke wet die gestemd wordt, moet worden goedgekeurd met ongeveer 
61,8 % van de stemmen (minder dan een twee derde meerderheid). Hierdoor moet 
gezocht worden naar een overeenkomst met meerdere partijen. Misschien wordt het 
politieke debat dan terug gevoerd worden in het parlement en kan een ruime 
meerderheid van de bevolking zich achter de nieuwe wetten scharen. Zo kan er geen echt 
rechts maar ook geen echt links beleid gevoerd worden. Er zal naar echte compromissen 
moeten gezocht worden, compromissen waar een ruim deel van de bevolking en de 
partijen kan achterstaan. Waarschijnlijk komen er wel minder wetten. Vraag is of dit een 
probleem is? Het is alvast beter dan wetten die gemaakt worden door de huidige 
regering en weer afgeschaft door de volgende regering.  

De meerderheidsregeringen zoals we die nu kennen hebben het parlement uitgeschakeld. 
Wetten worden enkel proforma in het parlement gestemd. Alle parlementsleden van de 
meerderheid worden verplicht voor een voorstel van de regering te stemmen, 
partijdiscipline noemen ze dat. Een discussie in het parlement is enkel nog een 
mediagebeuren, maar wel heel slecht parlementair theater. Als men niet kiest voor de 
gulden meerderheid, moet er gekozen worden voor minderheidsregeringen. 
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3.3  Lobbying 

Lobbyen is het stelselmatig uitoefenen van invloed op beleidsmakers bij 
bestuursorganen; het initiatief voor het contact ligt bij de lobbyist, iemand die er geen 
statutair onderdeel van uitmaakt. De interventie door zo’n derde partij vindt doorgaans 
plaats buiten het zicht van de openbaarheid. 

Ook de lobbying van multinationals, vakbonden, patroonsorganisatie, ngo’s bij de 
politiek verantwoordelijken is een verborgen kwaad. Dit wordt door de burger (eigenlijk 
wel terecht) ervaren als achterkamer politiek.  

Minstens 30.000 lobbyisten telt Brussel, zo meldt de krant The Guardian. Dat zijn er 
bijna evenveel als de Europese Commissie ambtenaren telt. Enkel in Washington huist 
een hogere concentratie aan lobbyisten. Bedrijven wegen zo enorm op het Europese 
beleid. De tienduizenden lobbyisten van grote bedrijven, banken, advocatenkantoren en 
pr-firma's wegen volgens sommige schattingen op drievierde van de Europese wetten. 
Hun job? Politici en ambtenaren de - voor hun zaak - 'juiste' achtergrondinformatie, 
data, opinies, invalshoeken en argumenten aanleveren tijdens het beslissingsproces.  

“Lobbying is doorheen de voorbije decennia een miljardenindustrie geworden en de 
regelgeving hieromtrent blijft hopeloos achter: nog steeds zijn bedrijven niet verplicht 
hun lobby-praktijken te registreren”  
Sam Proesmans van de Vrijdaggroep.  

De Europese Unie zorgt voor een steeds groter deel van de wetten en regels die ons leven 
regeren. Invloed uitoefenen op het beslissingsproces in “Brussel” is dan ook een must voor 
bedrijven, overheden en civiele organisaties. Het gebrek aan regels voor lobbyisten 
maakt echter dat het volkomen onduidelijk is welke machten er aan het werk zijn en 
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welke belangen er gediend worden. Met zo’n 15.000 zouden ze zijn, de huurlingen die hun 
brood verdienen met het beïnvloeden van de Europese besluitvorming. ‘Niemand lijkt te 
weten waar dat cijfer vandaan komt, maar iedereen neemt het graag over’, zegt Hendrik 
Vos.  

Lobbying is niet per definitie slecht. Wat de vakbonden doen of de patroons, wat 
Greenpeace en andere ngo’s of middenveld-organisaties doen is inderdaad proberen om 
de besluitvorming in hun richting te laten evolueren. Daar is niks mis mee als dit op een 
georganiseerde en open manier gebeurt, niet in achterkamertjes zoals veel mensen 
terecht denken. 

Hoe kunnen we hierover meer controle verwerven? 
Wanneer een organisatie, lobbygroep of burgercomité hun ideeën wil verdedigen, dan 
moeten ze zich eerst registreren bij een parlementaire commissie of gemeenteraad, 
daarna geven ze schriftelijk hun verdediging. Wanneer de commissie het nodig vindt, dan 
kunnen ze hun ideeën komen verdedigen in de commissie. Er mogen geen gesprekken met 
individuele mandatarissen plaatsvinden, nee ook niet op restaurant. Op deze manier is 
het niet langer achterkamertjes politiek, maar een open en eerlijk debat. 
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3.4  De Partijen 

“Partijen willen geen macht om hun programma uit te voeren, ze hebben een 
programma om verkiezingen te winnen en macht te verwerven.” 
Anthony Downs - Amerikaans econoom 

De creatie van de partijen was de start van de afbraak van de democratie, want de partij 
werd geleidelijk aan belangrijker dan de verkozen vertegenwoordiger van de burgers. De 
representatieve democratie werd stilaan vervangen door de particratie. Hopelijk zijn 
politieke partijen slechts een overgangsperiode naar een echte  democratische 
samenleving. 

Particratie 
Volgens de politicologen wordt België gekenmerkt door twee tendensen: particratie en 
karteldemocratie. Particratie wil zeggen dat de klassieke democratische instellingen en 
dan vooral het parlement te veel gedomineerd worden door de partijen. 
Karteldemocratie betekent dat de grote partijen stilzwijgend samenwerken om de 
nieuwe, kleine en afwijkende partijtjes te fnuiken. De kiezer wordt zo beperkt in zijn 
mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de samenstelling van het parlement. Hij kan 
evenmin bepalen wie de regering vormt. Maar ook de gekozenen hebben weinig te 
vertellen. 

Bart Eeckhout (opiniërend hoofdredacteur De Morgen) merkte in De Morgen van 24 
februari ’18 op dat regeringen meer macht naar zich toetrekken als ze het aantal 
parlementsleden drastisch verminderen:  
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“De uitholling van de democratische controle in parlementen en raden is een gevolg 
van het verschuiven van de macht naar partijhoofdkwartieren en uitvoerende organen 
(regeringen en directiecomités). Dat heet particratie. Schrappen in het aantal 
parlementszitjes is begrijpelijk; drastisch schrappen betekent dat je vrije baan geeft 
aan de uitvoerende machthebbers. Dat is geen oplossing, dat is juist het probleem.”  

Een Kamer vol partijfunctionarissen maakt zichzelf overbodig. België is stilaan een 
totalitair regime aan het worden, want niemand controleert nog de beleidsmakers. 

Partijfinanciering 
Wat bedoeld was om partijen onafhankelijk te maken van malafide geldschieters is nu 
een politiek wapen om partijen die tegendraads zijn, te pesten. De dotaties weerspiegelen 
ook perfect het alom gehuldigde Matheus-effect "wie heeft krijgt in verhouding tot zijn 
macht en wie geen macht heeft, krijgt niets". Niemand vertrekt op gelijke basis. Op die 
manier is macht belangrijker dan het welzijn van de bevolking en het algemeen belang. 

In België krijgt N-VA krijgt jaarlijks 13,4 miljoen aan belastingsgeld, de PS 9,8 miljoen, 
CD&V 8,3 miljoen, MR 8,1 miljoen, Open Vld 6,5 miljoen, Sp.a 6,1 miljoen, Cdh 6 miljoen 
en Groen 3,7 miljoen. Een totaal van 62 miljoen belastingsgeld. 
In Nederland krijgen de partijen samen iets minder dan 17 miljoen per jaar. 

Om  vernieuwing te stimuleren en het status-quo tegen te werken krijgt iedere verkozen 
mandataris (alle niveaus) een bedrag van 2000 € per jaar. Dit wordt uitgekeerd aan de 
mandataris, niet aan partij.  Partijen moeten dan maar een intern reglement maken wat 
de mandatarissen daar mee doen. In België zijn ongeveer 14000 verkozen mandatarissen 
(alle niveaus tezamen) wat een totale kost van ongeveer 28 miljoen zou geven, wat heel 
wat minder en vooral eerlijker is dan het huidige systeem. Zelfs dat is nog veel maar toch 
al veel beter, vooral omdat kleine en startende partijen ook geld ontvangen voor hun 
organisatie. 

Naast een overdreven overheidssteun voor de partijen is er nog eens een vergoeding voor 
fractiewerking in het parlement. Deze vergoedingen worden vaak verder doorgesluisd 
naar de partijcentrales, wat een onaanvaardbaar misbruik is in hoofde van de partijen. 
Daarenboven worden fracties gecreëerd om macht te concentreren. Dus, weg met de 
fractiewerking en de vergoeding hiervoor. 

Partijdiscipline 
Partijdiscipline is ook een kwaad dat bestreden moet worden. Het lijkt er meer en meer 
op dat parlementsleden slaafs moeten volgen wat het partijbestuur zegt en kritiek op de 
voorzitter is al helemaal majesteitsschennis. Interne democratie is vreemd aan politieke 
partijen. De rechtse partijen dansen naar de pijpen van rijke minderheden; banken, 
multinationals. De linkse partijen dansen naar de pijpen van de vakbonden en linkse 
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lobbygroepen. Een verkozen politicus zou soms een andere mening moeten mogen hebben 
dan het partijstandpunt en dus niet verplicht worden om te stemmen als een 
partijsoldaat zonder eigen mening. Het geheim maken van alle stemmingen kan hiervoor 
een eerste stap betekenen. 

Met de vingers in de kas zitten 
De graaicultuur is een wezenlijk onderdeel van de particratie. Dienstbaarheid en ethische 
normen zijn vreemd geworden voor politici van alle niveau’s. Aan politiek wordt niet 
langer gedaan uit idealisme maar uit zucht naar geld of macht. Niemand wordt leraar 
voor het geld, maar het onderwijs levert een grotere bijdrage aan de maatschappij dan 
onze geldbeluste politiekers. Alles wordt gedaan tot meerdere eer en glorie van de partij, 
niets voor de burger. De brave burger wordt aan de partij gebonden door de 
populistische communicatie van alle partijen. Met eenvoudige oneliners proberen ze de 
burger te overtuigen om voor hun te stemmen. Na de verkiezing wordt er verder geen 
rekening meer gehouden met de burger. 
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3.5  De Politici 

“Politiek zou zonder het slechte geheugen van de mensheid helemaal niet mogelijk zijn.” 
Harry Mulisch, Nederlands schrijver 1927-2010 

Ik begrijp nu iets beter waarom politici er telkens in slagen om hun kiezers te bedotten.  
Waarom laten de kiezers zich zo gemakkelijk beetnemen. De afstand tussen de politiek en 
de burger is veel te groot. Politici zijn vergeten dat ze de mensen vertegenwoordigen. 
Weten zij nog wel wat er leeft bij de mensen of moeten ze dit vragen aan mensen die 
vanuit hun bureau met enquetes bepalen wat de mensen willen. 

We moeten onze politici tegen zichzelf beschermen.   
Uit onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Dacher Keltner, van de universiteit van 
Californië blijkt dat macht ons brein beschadigd, waardoor we onvriendelijk worden. 
Machthebbers zijn impulsiever, schatten minder goed risico's in en hun 
inlevingsvermogen vermindert.  

Ook de Canadese neuroloog Sukhvinder Obhi van de McMaster Universiteit in Ontario 
(meer info op www.obhilab.com), kwam al eerder tot gelijkaardige resultaten. Hij 
onderzocht niet het gedrag van machthebbers, maar wel hun brein. In zijn onderzoek 
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vergeleek hij de hersenen van machthebbers met die van gewone mensen. Daaruit bleek 
dat macht het zogenaamde spiegelingsproces dat aan de basis ligt van empathie, 
schaadt. In normale gevallen imiteren mensen immers elkaars gedrag, maar dat doen 
machthebbers dus niet.  

Hoewel macht ervoor zorgt dat we gemakkelijker informatie krijgen en we ons beter 
kunnen concentreren op de essentiële informatie, maakt het ons ook arroganter. 
Machthebbers doen namelijk minder moeite om mensen te leren kennen en reageren 
botter. 

Om politici tegen hunzelf te beschermen en ervoor te zorgen dat ze de voeling met de 
burger niet verliezen, is het nodig dat hun aanwezigheid in beslissingsomgevingen zoals 
parlement, beperkt blijft tot 2 achtereenvolgende periodes. Daarna moeten ze een 
onbezoldigd sabbat-5-jaar nemen of zich terugtrekken op het gemeentelijk niveau. 

Vergoedingen van politici 
Waarom moeten parlementsleden rijkelijk betaald worden? Omdat ze in onze naam 
beslissingen nemen? Omdat ze tot de politieke elite behoren? Omdat ze slimmer zijn dan 
de bevolking? Omdat ze regelmatig op TV komen? Waarom moeten zij een groot pensioen 
krijgen? Waarom wordt een deel van hun inkomsten belastingvrij gemaakt, terwijl ze 
van de gewone burger eisen dat ze veel betalen? 

De gemiddelde loonkost in België is momenteel 39,1 € per gewerkt uur. Omdat een uur 
werken voor een politieker ook een voorbereiding vraagt, geven we per gewerkt (op 
tikklok) uur 78,2 € per gewerkt uur. Om te vermijden dat er onbeperkt “gewerkt” wordt 
voorzien we een maximum aantal uren volgens functie en een totaal aantal van 
maximum 150 uren per maand.  (Voor overzicht zie Noten 18).  Alle vergoedingen voor 
politici worden door het ministerie van binnenlandse zaken betaald op basis van de time-
sheets van de politici. 

Er is bij de bevolking zeker geen begrip voor het feit dat een deel van de vergoeding van 
de parlementsleden onbelast is. De bevolking kreunt onder de belastingdruk, maar de 
politici moeten hier niet aan meedoen. Leg dit maar eens uit aan de burger. Daarom 
willen we geen belastingvrije sommen, maar alles gewoon belasten zoals voor iedere 
burger. 

Ook een overdreven hoog pensioen is niet uit te leggen. Geef politiekers een pensioen voor 
gewerkte jaren, maar dat hoeft niet hoger te zijn dan dat van de bevolking. Politici 
moeten zelf ook doen wat ze vragen van de burger. Dus geen speciaal pensioen voor 
politici. 

Er is geen enkele reden waarom parlementsleden een riante vergoeding moeten krijgen 
als ze vertrekken. Een afscheidspremie van één jaar moet echt wel volstaan en alleen 

14



maar als ze einde mandaat zijn en niet herkozen, niet als ze zelf hun mandaat beëindigen. 
De premie wordt berekend op het gemiddelde loon van de gewerkte jaren. 

Niet naar minder politici, wel continue vernieuwing 
Kristof Calvo pleit in zijn boek ‘Leve Politiek’ voor het verminderen van het aantal 
parlementsleden (als hij er maar bij is voor de rest van zijn leven?). Er zijn zeker en vast 
te veel professionele politiekers. Dat zijn mensen die een leven lang in de politiek lekker 
veel geld willen verdienen en kikken op macht. Er ontstaan zelfs politieke families: we 
zullen De Croo en zoon of Tobback en zoon of Van Rompuy en zoon, niet noemen in dit 
verband. Behoefte aan macht zit blijkbaar in de genen. 

De enige besparing op de politiek die politici kunnen bedenken is het verminderen van het 
aantal parlementsleden. Een populistische maatregel die de vox populi graag ziet 
gebeuren, omdat ze denken dat de kosten dan verminderen. Maar door het aantal 
parlementsleden terug te schroeven vermindert de controle op de uitvoerende macht 
(regering, provinciebestuur of burgemeester en schepenen) en zijn er minder kritische 
tussenkomsten. De partijen zien dit graag gebeuren, want daardoor hebben ze juist meer 
controle op hun mandatarissen. De boegbeelden staan meestal dichter bij de macht, 
terwijl de meer kritische stemmen dichter bij de burger staan. 

Vandaag komt ruim 90 procent van de wetten die het parlement goedkeurt, er op 
initiatief van de regering. Meer dan 70 procent van de wetten zijn omzettingen van 
Europese richtlijnen. 

Ongeveer 40 jaar geleden schreef Alvin Toffler:  “Vrijwel zeker moeten we ons ontdoen 
van onze verouderde partijstructuren, ontworpen voor een slechts kalmpjes aan 
veranderende wereld van massa-bewegingen en massa-economie. We zullen tijdelijke, 
modulaire partijen moeten oprichten die tegemoet komen aan snel veranderende 
behoeften - een soort in- en uitschakelbare partijen van de toekomst.” (Noten 12) 

Om vernieuwing in het parlement en in de partijen te stimuleren, mogen parlementsleden 
slechts 2 achtereenvolgende periodes of maximum 10 jaar in het parlement zetelen en 
deze niet cumuleren met andere functies (geef die functies maar aan trouwe partijleden). 
Ook lokaal mogen burgemeester en schepenen slechts 2 periodes achtereen aan de macht 
zijn. Gemeenteraadslid zijn mag onbeperkt.  
 
Om te vermijden dat de massa (soeverein) als een kip zonder kop achter een leider 
aanloopt mag een partij nooit meer dan 49 % van de zetels halen (dit om mensen zoals 
Poetin, Erdogan, Hitler en nog zoveel anderen te vermijden). 

Meer parttime politici   
In het aantal beroepspolitici moet gesnoeid worden. Er moeten meer parttime politici 
komen. Het is een populistische uitspraak om te zeggen dat het aantal parlementsleden 
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omlaag moet, want daardoor verlagen de kosten. De kosten verlagen misschien een 
beetje, maar het aantal beroepspolitici zal toenemen. Daardoor zal de politiek nog verder 
van de burger komen te staan, want minder politici wil zeggen dat de partijen nog meer 
macht hebben over hun ‘politieke slaven’. Concentratie van macht is altijd een slecht idee, 
of is er nog iemand een groot voorstander van multinationals die geen rekening houden 
met mensen en ook veel te weinig belastingen betalen. En onze politici betalen ook te 
weinig belastingen. Voor een nieuw soort vergoeding voor onze politici zie volgende 
paragraaf. 

Momenteel zijn er 538 parlementairen en nog eens 398 provincieraadsleden, die 
trouwens veel minder verdienen dan de parlementairen. Maar die laatsten zijn trouwe 
partijleden die een snabbeltje krijgen. Het totaal aantal mandaten is dus 936.  In mijn 
voorstel tot herschikking van parlement en stadsgewest kom ik tot een totaal van 711 
parlementsleden (2én parlementslid per 15000 inwoners), wat een behoorlijke 
vermindering is van het aantal politici. En toch zullen er dan meer parlementsleden in 
het parlement zetelen, wat de macht van de partijleiding een beetje kan verminderen.  
Door een andere manier van vergoeden te gebruiken zullen er zeker en vast minder 
fulltime politiekers komen. 
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