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comment des élus méprisent les électeurs

Een buurman en vriend zond me enige dagen geleden een nieuw formulier 
(afbeelding 1): "Déclaration de phobie administrative".  Er stond niet bij in hoeveel 
exemplaren je het moet indienen, noch wat de procedure is, de beroepmogelijk-
heden en zo.  Het formulier verwijst naar de socialistische politicus (nu uit de partij 
gezet) Thomas Thévenoud, die negen dagen lang staatssecretaris voor buitenlandse 
handel is geweest in de regering Valls 2, tot bekend werd dat hij al meerdere jaren 
geen belastingaangifte heeft ingediend, en bijgevolg ook geen belastingen heeft 
betaald (en huishuur evenmin, of parkeerboetes, of de rekening van de kinesist 
voor de kinderen).  "J'ai toujours été bordélique dans ma vie privée, tous ceux qui 
me connaissent le savent, mais je n'ai jamais été malhonnête. Seulement, j'ai une 
phobie administrative… ", verklaarde hij op 8 september aan Le Canard Enchaîné.



Thévenoud had zich voordien als parlementslid verdienstelijk gemaakt als actief lid 
van... de "mission d’information sur la fraude fiscale des personnes physiques".  
Daar uitte hij onder meer scherpe kritiek op zijn partijgenoot Jérôme Cahuzac, die 
van 16 mei 2012 tot 19 maart 2013 afgevaardigd minister van begroting was in de 
regering Ayrault.  Cahuzac moest aftreden toen al te duidelijk werd dat hij een 
(flink) deel van zijn vermogen in Zwitserland verborgen had.  Maandenlang bleef hij 
de aantijgingen van de webkrant Mediapart ontkennen.  Daarover door het 
parlement ondervraagd, verklaarde hij plechtig "Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de 
comptes à l'étranger ni maintenant, ni avant".  Tien dagen nà zijn ontslag erkende 
hij zijn leugens, rapatrieerde 600.000 euro, en werd uit de partij gezet.

Dat soort bedrog kom je overal tegen, maar in Frankrijk hoort daar soms nog 
een stuk lef bij — of is het een uitdrukking van machtswellust? — waardoor er voor 
het oog van iedereen gesjoemeld wordt. "Ze kunnen doen wat ze willen, maar mij 
krijgen ze toch niet".  Enkele frappante voorbeelden waren of zijn de vroegere 
(socialistische) minister van buitenlandse zaken Roland Dumas, de vroegere 
burgemeester van Parijs (en nadien president) Jacques Chirac (die de rekeningen 
van de sociale huisvestingsmaatschappijen, en dus van de huurders plunderde), of 
het echtpaar Balkany uit Levallois-Perret — om van Nicolas Sarkozy en Jean-
François Copé maar te zwijgen, die er niet voor terugdeinzen de partij te ruïneren 
en de sympatisanten te bestelen.  (De vier laatsten — of vijf: we mogen mevrouw 
Balkany niet vergeten — zijn UMP-ers.  Het evenwicht is gered.)

Het politieke bestel past zich aan.  Zoekt naar correcties.  Maar wel heel traag.  
Er kwamen openbare financieringen voor partijen en voor kiescampagnes — en 
beperkingen op particuliere steun —, bestedingsplafonds, controlemechanismen, 
openbaarheid, enz.  (Het feit dat hogergenoemde Thomas Thevenoud zo snel tegen 
de lamp gelopen is, is het gevolg van zo'n controlemechanisme.)
Maar die evolutie loopt traag, en steeds weer worden nieuwe uitwegen gezocht.  
Recentelijk hebben de politici Nicolas Dhuicq, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse 
(allen UMP), Dominique Potier (PS) en Ary Chalus ("divers gauche" zullen we 
zeggen) hun inventiviteit getoond, en vooral hoezeer ze de democratie en de 
kiezers minachten.  Het burgerinitiatief "Regards citoyens — Diffusion et Partage de 
l'information politique" heeft dat mogen ondervinden, bij lezing van de "déclaration 
d'intérêts" die de 920 Franse parlementsleden (Assemblée nationale, Sénat...) bij 
de Haute Autorité pour la transparence de la vie publique moesten neerleggen. 
 
We weten hoe dat gaat.  De een of de andere dag ontdekt men wéér een financieel 
schandaal.  Verduistering van openbaar geld, of een belangenconflict.  Dat mag 
"nooit meer gebeuren"!  Komt er een wet?  Nee, te lastig.  Na lang aarzelen komt 
er een charter, een handvest, een gedragscode waarvan beweert wordt dat hij 
herhaling van wanpraktijken voorkomen zal.  Uiteraard werkt dat niet, en bij elk 
groot nieuw schandaal wordt er geroepen dat dát niet meer kan, en voor strengere 
normen gepleit.  Soms komen die er ook.  Héél aarzelend, en trapsgewijs.  Dan 
worden de politici verplicht verklaringen te schrijven, vóór en ná hun ambtstermijn, 
en die in een gesloten omslag bij een of andere griffie neer te leggen.  In een 
volgende fase (wéér een schandaal) zijn de omslagen open, en mogen die door de 
burger die erom vraagt (en die veel geduld en doorzettingsvermogen heeft) zelfs 
geraadpleegd worden.  Onder de uitdrukkelijke voorwaarde weliswaar dat hij ze 
niet kopieert of overschrijft.  In nog een verdere fase, na nog schandalen, worden 
ze op het net gezet, zo mogelijk op een manier dat ze moeilijk te vinden zijn.



Zóver, of zelfs nog iets verder, zijn we nu. De formulieren waarin de Franse 
nationale verkozenen hun inkomsten, mandaten en belangen aangeven, zijn 
openbaar, en zelfs makkelijk te vinden op de site van de Haute Autorité, die in 
uitvoering van de wet van 11 oktober 2013 is opgericht.  En het moet gezegd: 
velen hebben hun verklaringen op een correcte (dit is: leesbare) wijze ingevuld.              

Maar je mag sommige politici niet onderschatten.  Groot was de verrassing 
van genoemd burgerinitiatief toen ze de openbare databank bezochten, met de 
bedoeling de gepubliceerde gegevens te verwerken.  Sommige politici zijn zeer 
creatief geweest om hun antwoorden compleet onleesbaar te maken.  Hoger-
genoemden Nicolas Dhuicq, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Dominique Potier en 
Ary Chalus blonken daarin uit.  De on-leesbaarheid van hun dossiers mag dé 
maatstaf zijn voor hun (gebrek aan) respect voor de kiezers en de democratie.

Uiteindelijk hebben niet minder dan 7924 burgers de handgeschreven 
gegevens van de 920 verkozenen in tabellen verwerkt.  Om de antwoorden van 
Xavier Betrand (afb. 2) en Nicolas Dhuicq te ontcijferen zijn telkens een zeventigtal 
mensen — waaronder apothekers, archivarissen en egyptologen — aan het werk 
gezet.  Wellicht zal een nieuw schandaal nodig zijn, en weer een nieuwe wet of 
decreet, vóór de verklaringen digitaal (op de computer) moeten worden ingevuld.  
Zoals de gewone burgers al sinds jaren doen, voor hun belastingsaangiften.  
Benieuwd wat het dan weer wordt.

uittreksel uit de "déclaration d'intérêts" van Xavier Bertrand, volksvertegenwoordiger, en in het verleden 

meermaals minister van gezondheid, van arbeid, en/of van werkgelegenheid in de regeringen Fillon. 


