Senaat - Begroting 2014 van assemblee in teken
van verkiezingen en hervorming
BRUSSEL 19/12 (BELGA) = De Senaat heeft donderdag de begroting
2014 van de
eigen instelling goedgekeurd. N-VA en Vlaams Belang hebben zich
onthouden. Het gaat om een atypische begroting aangezien de eerste
vijf
maanden nog onder het huidige regime vallen, maar de Senaat na de
verkiezingen van 25 mei gevoelig afgeslankt zal worden. Door onder
meer de afscheidsvergoedingen voor de gewezen senatoren en het
overtollige (politiek) personeel daalt de begroting met 15,5 procent
van
81,5 miljoen euro dit jaar tot 68,9 miljoen in 2014.
De zwaarste kosten voor de Senaat blijven in 2014 deze voor het
statutaire (42,95%) en het politieke (22,22%) personeel. De
senatoren zijn
nog goed voor 19,42% van de kosten - de eerste vijf maanden
moeten
nog 71 senatoren betaald worden, na 25 mei blijven nog enkel de tien
gecoöpteerden over die een halve parlementaire vergoeding krijgen.
De rest van de begroting gaat naar werkingskosten (8,76%),
subsidies
aan de fracties (5,18%) en de bi- en multilaterale relaties
(1,46%). Aan inkomstenzijde bestaat de begroting 2014 uit een
dotatie van
64,4 miljoen euro, een dotatie voor de financiering van de politieke
partijen van 4,2 miljoen euro.
Op basis van de begroting 2014 is een becijfering van de gevolgen
van
de hervorming van de Senaat moeilijk te maken. Zo liggen de
uitgaven
voor de senatoren 4,4 miljoen euro lager, voor de
fractiesecretariaten 2,8 miljoen euro lager en voor het personeel 1,5
miljoen
euro
lager dan dit jaar, terwijl de hervorming maar voor 7 maanden
meespeelt. Daarentegen rekent de Senaat op een uitgavenpost van
2,4 miljoen
voor de afscheidsvergoedingen van de senatoren die niet terugkomen
als parlementslid.
De hervorming van de Senaat heeft onder meer tot gevolg dat er
niet
langer rechtstreeks verkozen senatoren meer zijn. Daardoor verloopt
de
financiering van de politieke partijen voortaan exclusief via de
Kamer. In 2013 ging het om een bedrag van ruim 10 miljoen euro, dit
jaar is nog 4,2 miljoen ingeschreven voor de eerste vijf maanden van
het jaar. De deelstaatsenatoren worden voortaan door hun eigen
assemblee vergoed, waardoor de Senaat enkel nog zal instaan voor
de
vergoedingen van de gecoöpteerde senatoren.
De hervorming van de Senaat heeft ook gevolgen voor de 300 à
350
statutaire personeelsleden die vandaag in de assemblee werken, die
daarover donderdag werden ingelicht. In 2014 gaan acht
personeelsleden met
pensioen, maar er wordt ook gehoopt dat een aantal personeelsleden
terechtkunnen in andere asemblees of bij overheidsdiensten.
Daarvoor
zijn een aantal systemen opgezet, waardoor de Senaat een deel of

het geheel van het loon van de betrokkene voor haar rekening neemt.
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