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Neutraliteit is voor parlementsvoorzitters een code
woord. De “eerste burgers van het land” zijn in principe 
onpartijdig en mogen niemand op de tenen trappen. 
Gemakkelijker gezegd dan gedaan voor deze twee heren. 
Kamervoorzitter Bracke strijdt in het SP.Abastion Gent 
nog volop voor de burgemeesterssjerp en houdt zich niet 
in bij het vertolken van de NVAstandpunten. Het 
wordt hem door de oppositie in het parlement niet in 
dank afgenomen. Peumans – die het Vlaams Parlement 
voorzit – verheft zijn neutraliteit tot een erezaak en 
neemt het niet meer zo nauw met de partijdiscipline bij 
NVA, tot ergernis van de regeringspartijen. Maar zo 
neutraal ze moeten zijn in het parlement, zo open en 
eerlijk mogen ze nu spreken in onze krant.   

We zijn halfweg. Hoe sterk zijn onze parlementen? 
Peumans: “Ik blijf het herhalen: de parlementsleden 
zijn hier nog veel te veel bezig met de waan van de dag. 
Als ik zie waar ze ministers mee lastig durven te vallen, 
dan denk ik: ik zou wel een ander parlement willen.” 
Bracke: (pikt in) “Ik spreek als exjournalist, maar op 
zich is het doodnormaal dat de waan van de dag in het 
parlement ook aan bod komt.”
Peumans: “Oók, ja, maar niet uitsluitend. In het Vlaams 
Parlement zitten we ook met een veel te grote meerder
heid: 89 van de 124 parlementsleden behoren tot de re
geringspartijen CD&V, NVA of Open VLD. Dat is een 
spijtige zaak. Het geeft minder mogelijkheden aan de 
oppositie om oppositie te voeren.”

Van de parlementsleden uit de meerderheid moe
ten we niet veel verwachten. Die 
liggen volgens opiniemaker Rik 
Van Cauwelaert aan de ketting van 
de regering en hun partij: “Zwijgen 
en aan de carrière denken is de 
vuistregel”. 
Bracke: “Ja, dat lijkt zo. Het grote pro
bleem voor de parlementsleden is dat 
ze in de luwte wel degelijk invloed heb
ben op de onderhandelingen op de kabinetten. Als de 
regeringsbeslissing dan in het parlement komt, ziet 
iedereen ze natuurlijk alleen maar applaudisseren.”
Peumans: “We moeten elkaar niets wijsmaken. Bij het 
vastleggen van het regeerakkoord ligt het merendeel van 
wat je de komende vijf jaar gaat doen al vast. Een sterke 
volksvertegenwoordiger zorgt er vooral voor dat hij of zij 
dan mee in de cockpit zit van de ministers en de kabi
netten. Op voorwaarde natuurlijk dat ze weten waar het 
over gaat en niet uit hun nek zitten te lullen.”

Dat is toch de omgekeerde wereld: het parlement is 
de eerste macht, niet de regering.
Peumans: “Het parlement is al lang niet meer de eerste 
macht. Dat is niet alleen de evolutie in België.”

Zijn er wel nog volksvertegenwoordigers met vol
doende kennis van zaken? De beste parlementaire 
medewerkers worden al snel opgevorderd door de 
partij. 
Bracke: “Ik denk echt dat er nog heel wat knowhow in 

het parlement zit.”
Peumans: “Dat moet je ook opbouwen, natuurlijk. 
Tegen nieuwe volksvertegenwoordigers zeg ik altijd: het 
eerste jaar moet je horen, zien en zwijgen.”

De regering geeft het parlement ook amper tijd om 
beslissingen grondig te bestuderen. “Ze beschou
wen ons als een brievenbus”, klaagt CD&VKamer
lid Eric Van Rompuy.
Peumans: (daagt Bracke uit) “Ja ja, maar Van Rompuy 
zegt dan ook dat de begroting veertig dagen te laat inge
diend wordt in het federaal parlement. Klopt dat?” 
Bracke: “Dat kan ik niet ontkennen...”
Peumans: (onderbreekt) “Dat zal hier dus niet gebeuren 
he, dat durft de regering hier niet.”
Bracke: “In het federaal parlement is het schering en 
inslag dat de begroting te laat wordt ingediend.”

Het is toch uw plicht daar iets aan te doen?
Bracke: “Ik kan toch niet gewapenderhand de begroting 
gaan opeisen? Die is maar klaar als ze klaar is. Maar bon, 
ik heb al brieven geschreven naar de regering.”

Er zijn natuurlijk ook parlementsleden die gewoon 
niets doen, gaf ene Jan Peumans in het begin van 
de legislatuur al aan.
Peumans: “Dat moet je durven te zeggen, ja.”
Bracke: “Stel dat we in het parlement met 150 Kristof 
Calvo’s (de heel actieve en luidruchtige Groenfractielei
der, nvdr.) zitten, dan hebben we toch ook een probleem. 
Een politieke fractie moet afspraken maken over wie 

welke rol speelt. Niet iedereen moet
vlammende uiteenzettingen houden.”

Uw NVAvoorzitter Bart De Wever
gaf zelf al aan “dat het met de helft
minder parlementsleden kan”.
Bracke: “Ik ben het daarmee eens, we
zijn met te veel. Vergeet niet dat we ook
nog provincieraden hebben en hier in

Brussel lopen echt wel heel veel mandatarissen rond die 
dubbel werk doen. Ook daar gaat het confederalisme 
trouwens over: een versimpeling en vereenvoudiging 
van de structuren en hoe dat leidt naar minder over
heidskosten.” 
Peumans: “Ça c’est vrai!”

Vooral in het federaal parlement moet er dus 
gesnoeid worden?
Peumans: “Bwa, hier misschien ook. We zijn nu met 
124. Met 80 kunnen we het misschien ook doen. Ik sluit 
mij aan bij Siegfried, we moeten daarover nadenken.” 

Bij een mogelijke nieuwe staatshervorming in 2019 
ligt een inkrimping van de parlementen dus min
stens op tafel?
Bracke: “Maar allez, dat is toch de evidentie zelve. Als je 
voor België de totale overheidskosten berekent van het 
kleinste gemeenteraadslid tot onze parlementsleden in 
Europa, dan kom je aan 8 procent van het binnenlands 
product. In Nederland is dat 5 procent. Die drie procent 

“Ik krijg veel mails 
over onbeleefde 

parlementsleden”

Siegfried Bracke (63) en Jan Peumans (65): generatiegenoten en van dezelfde 
partij. Voor de rest kan het verschil tussen de twee parlementsvoorzitters niet 
groter zijn. Nu de regering en het parlement halverwege de legislatuur zijn, 
geeft dit duo voor het eerst samen zijn ongezouten mening over de onzichtbare 
macht van de parlementsleden. En over hun ongemanierdheid, de dwaze vragen 
en de nietsnutten. Tijd om te knippen? “Ja, er zijn te veel parlementsleden.” 
SIMON ANDRIES EN FARID EL MABROUK

PEU MANS JAN PEUMANS
VOORZITTER VLAAMS PARLEMENT

“Mijn fans, allemaal 
vrouwen van boven de 

60, zitten overal”
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De “eerste  burgers van 
het land” over de macht 
van het parlement

PEU MANS 
BRACKE

zou de begroting met miljarden kunnen verlichten.”

Nu we toch over het aantal parlementsleden bezig 
zijn. Horen partijvoorzitters of burgemeesters van 
grote steden nog thuis in het parlement?
Peumans: “Van partijvoorzitters kan ik dat nog begrij
pen, maar ik geloof nooit dat je tegelijk volksvertegen
woordiger en burgemeester kan zijn van 80.000 inwo
ners. Ofwel is het dan gewoon om te komen stemmen en 
voor de rest ‘ollekebollekerebusolleke’ (draait met zijn 
handen in de lucht). Ik vind de afwijking die wij met 
NVA toestaan op de decumul niet serieus.”
Bracke: “Daar zijn we het niet over eens, ik vind dat geen 
enkel probleem.”

Antwerps burgemeester én parlementslid Bart 
De Wever gaf zelf al toe dat hij in het parlement 
weinig of niets doet. Wat is het nut dan van zijn 
parlementszitje? 
Bracke: “Wil je dat oordeel eens aan de kiezer overlaten? 
Bart De Wever heeft inderdaad nooit onder stoelen of 
banken gestoken dat hij in het parlement niet veel bakens 
heeft verzet, maar je kunt toch niet zeggen dat hij de afge
lopen jaren geen belangrijke politieke rol heeft gespeeld? 
De kiezer wist dat perfect toen hij voor hem stemde.” 

De kiezer voelt zich achteraf vooral bedrogen.
Bracke: “Kiezers zijn echt wel slimmer dan dat hoor.”
Peumans: (lacht) “Komaan Siegfried, in 2010 was ik 
lijstduwer voor de Kamerverkiezing. Iedereen wist dat ik 
voorzitter was van het Vlaams Parlement en dat ik niet in 
de Kamer ging zetelen, en toch hebben ze mij recht
streeks verkozen. De kiezer is daar niet mee bezig. De de
cumul is op zijn minst een debat waard.”

Iets anders: hoe staat het met de verhoging van de 
parlementaire pensioenleeftijd? 
Bracke & Peumans: (in koor) “Work in progress.” 

Voor de gewone mensen is het allang geregeld, 
maar voor de parlementsleden nog niet.
Bracke: “Nee, maar er is ook geen enkel parlementslid 
dat op dit moment met pensioen gaat, dus er is wel tijd. 
Het is kennelijk moeilijker dan verwacht. Maar er moet 
en zal iets moeten gebeuren.” 

De regering had in de oorspronkelijke begroting 
voor dit jaar wel al een besparing van 4 miljoen eu
ro ingeschreven.
Bracke: “Ja, maar laat ons zeggen dat het een tikfout 
was, het is eruit.”

Het doet het beeld van parlementairen als “zakken
vullers” of “profiteurs” geen goed. Heeft een zitje in 
het parlement nog voldoende prestige? 
Bracke: “Als kind woonde ik in een dorp in de Gentse 
rand en kreeg iemand in mijn straat persoonlijk bezoek 
van een minister. De champetter sloot de straat toen vol
ledig af en salueerde terwijl de zwarte auto van de minis
ter passeerde...” 
Peumans: (onderbreekt) “Was dat vóór de Tweede We
reldoorlog? (lacht en knikt) Nee, dat was vroeger wel zo.” 
Bracke: “En ik ben blij dat het nu niet meer zo is. Voor de
rest, tja, er is altijd wel een klein percentage zurige zei
kerds. Dat is altijd zo geweest.” 
Peumans: “Als volksvertegenwoordiger moet je het ook 
verdienen. Wie werkt, krijgt wél respect en waardering. 
Ik heb daar persoonlijk geen last van, integendeel zelfs. 
Mijn fans, allemaal vrouwen van boven de 60, zitten 
overal. (lacht) Ik meen het, dat zijn wildvreemden die dan 
per se een babbel met mij komen doen. Ik kom nooit een 
agressieveling tegen.”

Vroeger was het dan toch niet allemaal beter? 
Bracke: “Nee, dat geloof ik niet. Ik krijg wél onnoemelijk 
veel mails over onbeleefd gedrag tijdens de parlementaire 
vergaderingen. Mensen zien op televisie dat parlements
leden gewoon rechtstaan en een praatje gaan maken. Ze 
zien dat ze lachen en plezier maken en niet luisteren. Je 
kunt je niet voorstellen hoeveel ergernis dat opwekt.”
Peumans: “Ik krijg ook geregeld mails over parlements
leden die alleen maar met hun gsm of tablet bezig zijn. 
Wat ze doen? Ik weet het niet. Ik heb van horen zeggen 
dat ze de prijs van de aardappelen aan het checken zijn. 
Ze luisteren zelfs niet naar hun eigen minister of naar de 
ministerpresident. Dat is een gebrek aan elementaire 
beleefdheid. Leer eens naar elkaar te luisteren, parlemen
tairen leven van het woord.” 

Parlementsleden die niet naar elkaar luisteren, 
kunt u daar iets tegen doen? 
Peumans: “Nee, ik kan dat niet opleggen, dat is een 
kwestie van zelfdiscipline.”
Bracke: “Maar bij deze toch de boodschap: alstublieft 
parlementairen, let op jullie manieren.” 

SIEGFRIED BRACKE
KAMERVOORZITTER

“Stel dat we met 150
Kristof Calvo’s zitten,

dan hebben we een
probleem”
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Geens maakt korte metten 
met korte celstraffen

Wie veroordeeld
wordt tot een cel
straf van maxi
maal drie jaar, zal 
vanaf januari 
weer veel langer 
achter de tralies 
moeten blijven of 
een enkelband 
moeten dragen. 
Dat heeft minis
ter van Justitie 
Koen Geens 

(CD&V) beslist. 
Van een straf tus
sen 1 en 3 jaar 
wordt straks weer 
standaard één 
derde uitgevoerd. 
Van twee jaar 
straf moet weer 
acht maanden uit
gezeten worden, 
vier maanden 
meer dan momen
teel.  (sdb) . 2
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Wat als seks op 
latere leeftijd niet 
meer kan? . 16-17

GILLES VAN BOUWEL
“Soms zou ik liever een 

pilletje nemen om hetero te 
zijn. Omdat het veel 

makkelijker is”
.23-25

“Er zijn te veel 
parlementsleden”
Zowel Siegfried Bracke 
als Jan Peumans zijn 
het erover eens dat de 

parlementen het
ook met een pak
minder volks
vertegenwoor
digers kunnen
doen. Dat zeg

gen ze in een
interview

met deze
krant.
Dat de ba
zen van
de Kamer
en het
Vlaams
Parle

ment dat over hun eigen 
assemblees zeggen, is 
meer dan opmerkelijk. 
Nu tellen de Kamer 150 
en het Vlaams Parle
ment 124 leden, maar 
daarvan kunnen er dus 
best een aantal sneuve
len, vinden de twee 
NVA’ers. “Met 80 kun
nen we het misschien 
ook doen. We moeten 
daar over nadenken”, 
stelt Jan Peumans. 
Voorzitter Bracke en 

Peumans willen 
dat in 2019 rege
len. Hun partij 
hoopt dan nieuwe 
communautaire 
eisen op tafel te 
leggen. “Dat moet 
de politieke 
structuren ver
eenvoudigen en 
ook goedkoper 
maken”, zegt 
Siegfried 
Bracke. (fem, 

san) . 1213

Voorzitters Bracke en Peumans 
willen minder volk in hun halfrond
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