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vermoed dat ook eerste minis-
ter Yves Leterme (CD&V) daarvan
overtuigd is. Maar ik kan u verze-
keren dat dit helemaal niet de be-
doeling was.’
‘Enfin, zo word ik stilaan wel be-
kend in Vlaanderen. Ik word nu
ongeveer wekelijks ondervraagd
in het parlement. Ik vroeg me
eerst af waarom er zoveel vragen
kwamen, maar nu weet ik het
(lacht). Ze zenden die debatten
rechtstreeks uit op de Vlaamse te-
levisie. Ik wist dat niet.’

Misschien begrijpen wij uw hu-
mor niet.
‘Misschien. Maar ik kan blijkbaar
niets goeds meer doen. Afgelopen
donderdag, toen ik mijn groen-
boek in de kamer verdedigde,
probeerde Jean-Marie Dedecker
(LDD) me met enkele opmerkin-
gen uit mijn concentratie te bren-
gen. Ik zei dat hij misschien iets
afweet van judo, maar ik van pen-
sioenen. Het hele parlement
heeft gelachen, maar vrijdag
stond er wel een artikel in Het
Laatste Nieuws over hilariteit en
gêne. Terwijl mijn opmerking he-
lemaal niet stekelig of stout was
bedoeld. Helemaal niet (luide
lach).’
‘Maar om terug te komen op uw
vraag: (lacht) ik ben serieus
(lacht).’

Al lachend.
‘Ik ben serieus (lacht), maar je
moet me niet ook nog eens vragen
om niet te lachen. Moet ik staan
huilen, misschien, met uien on-
der mijn neus? Goh, dat imago
van mij, daar kan ik me niet meer
druk in maken. Ik ben al meer
dan vijftien jaar minister. Ik ga
naar het einde van mijn politieke
loopbaan. Dus... (schouderopha-
len).’

De afwerking van de pensioen-
hervorming zal niet meer voor u
zijn.
‘We hebben inderdaad enkele
maanden vertraging, we moesten
wachten op de cijfers voor 2009.
Maar had ik dat niet gedaan en
gewoon de cijfers voor 2008 ge-
bruikt, dan was u de eerste ge-
weest om te zeggen dat mijn
groenboek achterhaald is. Dus
heb ik wel gewacht om de eerste
actuele berekeningen te kunnen
maken. En nu zou het te laat zijn?
Komaan.’

Er is wel al kritiek. SP.A-fractie-
leider Bruno Tobback zegt dat er
niets in uw groenboek staat wat we
tien jaar geleden ook al niet heel
goed wisten.
‘Ha, maar dat is gemakkelijk. De
trends kennen we al lang, de cij-
fers niet. Heeft Tobback toen hij
minister van Pensioenen was
misschien een groenboek ge-
maakt? Ik dacht het niet.’
‘Ik lees in het groenboek bijzon-
der interessante dingen. Mijn
persoonlijke voorkeur? Ik zal het
u bekennen: die gaat naar het
Zweedse systeem, een mengeling
van repartitie (de werkenden van
vandaag betalen voor de gepensi-
oneerden van vandaag, red.) en
kapitalisatie (werkenden sparen
voor hun eigen pensioen, red.).
Dat biedt interessante perspec-
tieven.’

De vakbonden zullen dat niet
graag horen.
‘De kapitalisatie bestaat vandaag
al. In de aanvullende pensioenen.
En die heb ik niet in het leven ge-
roepen. De vakbonden wel.’

Wat heeft het voor zin een groen-
boek te maken als de uitvoering
achterwege blijft? De pensioenher-
vorming zal niet meer voor deze re-
gering zijn.
‘We doen alles om nu snel te vor-
deren. Naast het groenboek heb
ik een lijst met honderd vragen
rond vijf thema’s op tafel gelegd.
Dat is voeding voor de taskforce
Pensioenen, die er antwoorden
op moet formuleren. Intussen ga
ik snel naar het parlement voor
een bespreking van het groen-
boek en komen er vijf rondetafels
met organisaties en burgers.’ 
‘Zeg dus niet dat ik treuzel. Ik wil
voor de vakantie zoveel mogelijk
informatie verzamelen waarmee
we dan een witboek kunnen ma-
ken, met concrete voorstellen en
becijferde en wetenschappelijk

verantwoorde denksporen.’
Maar wat bent u ermee als er

geen beslissingen volgen? Volgend
jaar zijn er verkiezingen en is uw
werk misschien voor niets geweest.
‘Cijfers verouderen, net als men-
sen, dat is de enige zekerheid die
we hebben. En een nieuwe rege-
ring kan een nieuw regeerak-
koord maken. Zo gaat dat soms.
Maar het zou toch raar zijn mocht
er in die nieuwe regering geen en-
kele partij zitten die deel uit-
maakt van de huidige meerder-
heid, nietwaar?’
‘In elk geval wordt dit een plan
dat in fases uitgevoerd zal wor-
den. Trouwens, de taskforce die
de maatregelen uitwerkt, bestaat
uit ambtenaren, sociale partners
en regering. Bij een regeringswis-
sel blijven alvast de sociale part-

ners en de ambtenaren dezelf-
den.’

En als we intussen allemaal drie
jaar langer werken, is alles opge-
lost, suggereert u. Is dat genoeg?
‘Ik zeg dat we al een heel eind
vooruit zouden komen als we alle-
maal drie jaar langer aan de slag
blijven dan vandaag. Ik heb aan-
vankelijk wat kritiek gehoord op
dat voorstel, maar die is stilaan
verdwenen. Ik heb de indruk dat
iedereen dit nu aanvaardt.’
‘Maar ik heb nooit gezegd dat het
volstaat. Ik zeg u in alle duidelijk-
heid: er zal meer nodig zijn. Een
pensioenbonus om de mensen tot
langer werken aan te sporen, is
ook absoluut nodig en ik denk dat
men ook dit zal aanvaarden.’

Waarom? De huidige bonussen
helpen duidelijk niet om mensen
aan het werk te houden.
‘Ze zullen hoger moeten zijn en
echt moeten aansporen. Dat kost
geld, maar goed. Alles kost geld.’
‘Wat is het alternatief ? Wilt u
misschien dat ik de pensioenen
verlaag? Bonussen voor wie lan-
ger werkt, vanaf 60, 61, 62 jaar,
zijn een interessant spoor. Hoe
hoog ze moeten zijn, moeten we
berekenen.’

Aanmoedigen om langer te wer-
ken is één zaak, ontmoedigen om te
vroeg te stoppen met werken iets
anders.
‘De brugpensioenen moeten ook
op tafel komen, zoveel is duide-
lijk. Dat ligt gevoelig, dat besef ik.
Maar mensen op het hart druk-
ken dat ze langer moeten werken
en ze tegelijkertijd nog brugpen-
sioen toekennen op 52, dat is
moeilijk te verzoenen. Daarover
zullen we toch moeten praten.’

Intussen blijven de pensioenen
te laag.
‘Duizend euro gemiddeld, dat is
inderdaad te laag voor een werk-
nemerspensioen. Het zou min-
stens 1.250 euro moeten zijn. En
we moeten proberen om zoveel
mogelijk mensen tot een pensi-
oen van 1.400 euro te brengen.’
‘Dat kan niet met het wettelijk
pensioen alleen, daarvoor is het
aanvullend pensioen nodig.
Daarnaast moet de inkomensga-
rantie voor ouderen (IGO) abso-
luut beter. Het kan niet dat we
mensen een uitkering geven die
beneden de Europese armoede-
grens ligt.’
‘Bovendien zijn er mensen die
recht hebben op de IGO, maar ze
niet krijgen omdat ze niet op de
hoogte zijn. Dat meldt de Om-
budsman Pensioenen. Dat moe-
ten we oplossen.’

De vakbonden zullen u niet
graag horen zeggen dat het wette-
lijk pensioen alleen niet zal vol-
staan om fatsoenlijk te kunnen le-
ven.
‘Kijk, ik ben niet verantwoorde-
lijk voor alles wat er al is gebeurd
in het pensioenstelsel. Ik zeg al-
leen dat het anders moeilijk haal-
baar is de mensen aan een hoger
pensioen te helpen.’ 
‘Trouwens, ik heb die aanvullen-
de pensioenen niet uitgevonden
hè. Vele bedrijfssectoren hebben
er nu al een. Het grootste is dat
van de staalnijverheid.’
‘Maar wacht nog even. Mijn ont-
werp voor het aanvullend pensi-
oen voor niet-vastbenoemde per-
soneelsleden van de overheid is
bijna klaar. Na Pasen zal ik het
voorstellen.’

Alleen worden al uw initiatieven
zwaar overschaduwd door de com-
motie rond uw voormalige reviso-
renkantoor.
(ernstig) ‘Maar dat is onrecht-
vaardig, wat men daar over me
zegt. Ik ben er heel trots op dat ik
dat kantoor uit de grond heb ge-
stampt. Toen ik met dat kantoor
begon, had ik geen enkel politiek
mandaat, zero, nul. Ik ben zelf op
zoek moeten gaan naar cliënten,
door hard te werken, dag en
nacht.’
‘Bovendien heb ik sinds 1 januari
1995, nadat ik Waals minister was
geworden, geen enkel rapport als
revisor meer getekend.’ 
‘Ik hoefde dat niet te doen hè. Ik
heb zelfs beslist om mijn kantoor
te verkopen. Ik zou het aan wie
dan ook hebben verkocht, maar
toen mijn zoon Frédéric zei dat hij
wel geïnteresseerd was, was ik
daar toch trots op.’
‘Ik heb mijn kantoor tegen de
marktprijs aan mijn zoon ver-
kocht, en dat is het dan. Meer valt
er niet te zeggen.’

Misschien toch wel. Er loopt een
opsporingsonderzoek.
‘Dat is de schuld van de pers, hè.
Ik begrijp wel dat die procureur
zich op den duur vragen begint te
stellen en denkt dat er toch iets
van waar moet zijn.’
‘Het is nu al vijf jaar dat er arti-
kels over mij verschijnen. Er zijn
kranten die om de twee, drie da-
gen een artikel tegen mij schrij-
ven, ik heb er mij zelfs kwaad in
gemaakt.’ 
‘Ze hebben het over mijn ven-
nootschap, die niet meer bestaat,
met mijn foto erbij, terwijl ik met
het revisorenkantoor niets meer
te maken heb. Dat gaat toch niet?
Je moet in het leven toch op een
minimum aan eerlijkheid kun-
nen rekenen?

Weet u al wie dat anonieme dos-
sier over u aan de pers en het ge-
recht heeft bezorgd?
‘Nee, ik heb een klacht ingediend
wegens laster en eerroof, zoals u
weet. Maar meer weet ik niet.’
‘Alleen is het duidelijk dat die zo-
geheten klokkenluider er werk
van heeft gemaakt. Heb je dat
dossier gezien, zeg? Wat een zaak
heeft die ervan gemaakt. Daar is
tijd in gestoken, hoor.’

Een revisorenbureau met alleen
cliënten uit de publieke sector, is
dat niet raar?
‘Het is geen bureau met alleen
maar publieke cliënten, om te be-
ginnen. Maar ik weet wat u wilt
zeggen. U wilt zeggen dat ik het
bedrijf van mijn zoon heb bevoor-
deeld, dat ik contracten naar hem
heb toegespeeld.’
‘Wel, ik zal u zeggen dat ik hem in
meer dan vijftien jaar minister-
schap niet één keer heb aangewe-
zen, niet één keer. Ik ben altijd to-
taal neutraal geweest.’ 
‘Vrijwillig, omdat men mij niets
zou verwijten. Zo simpel is dat.’

Hebt u nooit gedacht: dat is het
me niet waard, ik ben weg?
‘Er zijn er misschien die precies
daarop uit zijn (lacht). Maar ik
ben nog altijd in goede gezond-
heid, hè.’
‘Ik zal u eens iets in vertrouwen
zeggen ( fluisterend, met een bre-
de glimlach): ik ben zestig jaar. Ik
kan nu toch niet weggaan als mi-
nister en stoppen met werken? Ik
moet toch het goede voorbeeld
geven?’

‘Al vijf jaar wordt 
geschreven tegen mij.
Dat is onrechtvaardig’
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Krijgen we de Lange Wapper ooit te zien ?

NIEUWS

BELLEGEM Het wantrouwen
tegen de pastoor leeft al enkele
maanden. Hij werd in januari uit
de kerkfabriek gezet, zodat hij
geen toegang meer had tot de
bankrekeningen, én hij moest de
sleutel van de Sint-Amanduskerk
afgeven. De reden was een reeks
diefstallen. 
‘In december 2008 zei de pastoor
dat er een dure kelk uit de kerk
verdwenen was’, zeggen leden
van de kerkfabriek. ‘Geen idee
hoe de diefstal kon gebeuren,
want er waren geen sporen van
inbraak.’ 
Bovendien bleek snel dat hij de
diefstal enkele dagen eerder had
gemerkt, maar niet gemeld had.
Korte tijd later vertelde de pas-
toor dat de kelk was opgedoken
bij een antiquair in Parijs. Dat
had een tipgever hem gemeld.
De pastoor kreeg toen een paar
duizend euro van de Kortrijkse
deken om de kelk terug te kopen.
Enkele dagen later stond ze weer
in de pastorie.
Vorig jaar in maart werd de pas-
toor opnieuw bestolen. Dieven

gingen aan de haal met zijn com-
puter en de collecte voor Broeder-
lijk Delen, zo’n 300 euro. In de-
cember 2009 was de kelk op-
nieuw spoorloos, deze keer sa-
men met vier kandelaars.
‘Opnieuw zei de pastoor dat hij de
kelk kon terugkopen. Maar deze
keer kon hij de deal niet rond krij-
gen.’

De politie opende een onderzoek
naar de inbraken in de kerk. Vol-
gens gerechtelijke bronnen wij-
zen verschillende elementen erop
dat Vandenhende de diefstallen
ensceneerde om aan geld te ra-
ken. Ook zou gebleken zijn dat de
pastoor al het geld doorsluisde
naar een Kosovaarse bende. Om-
dat die hem afperste, denken de
agenten. Ze kende zijn grote ge-
heim: pastoor Antoon was enkele
jaren geleden in een Waalse stad
ingegaan op de avances van enke-
le vrouwen én mannen. De bende

had bewijzen, en zette hem onder
druk: betalen, of Bellegem zou
zijn geheim kennen.
De pastoor zou ook al zijn spaar-
geld aan de bende hebben gege-
ven, en schonk hen zelfs een auto.
Bovendien leende hij flinke be-
dragen bij goedmenende parochi-
anen. In totaal zou Vandenhende
bijna 100.000 euro zwijggeld heb-
ben opgehoest. 
Bij verhoren ontkende hij dat hij
werd afgeperst: ‘Ik schonk dat
geld uit naastenliefde aan die
mensen.’
‘Er loopt al enkele maanden een
gerechtelijk onderzoek’, bevestigt
Tom Janssens van het Kortrijkse
parket. ‘Over de inhoud van het
dossier kan ik niets zeggen. Maar
het is duidelijk dat daar dingen
gebeuren die niet katholiek zijn.’
Getuigen verklaarden dat ze de
voorbije maanden geregeld Oost-
Europeanen in de pastorie over
de vloer zagen komen. 
Pastoor Vandenhende wilde wei-
nig kwijt: ‘Ik ben zelf een slacht-
offer. Die geruchten zijn overdre-
ven. Er loopt een gerechtelijk on-
derzoek, en ik kan geen verdere
commentaar geven.’ 
(cel, kvh)

Pastoor steelt om geheim te beschermen
Pastoor Antoon Vandenhende uit Bellegem is op non-actief
gezet, nadat bleek dat de geestelijke duizenden euro’s stal. 

JUSTITIE

BRUSSEL Het was Kamerlid
Luc Van Biesen (Open VLD) die
de kat de bel aanbond: ‘We stellen
vast dat de werkelijke prijs van si-
garetten en roltabak tot 8, 15 of
zelfs 20 procent onder de prijs op
de fiscale zegels ligt. Is dat logisch
als je tegelijkertijd handenvol
geld investeert in antirookcam-
pagnes of een kankerplan?’
Tot november 2009 verplichtte de
wet op de tabakshandel de hande-
laars om de prijs van de fiscale ze-
gels te respecteren. Maar met een
ministerieel besluit per 1 novem-
ber paste vicepremier Didier
Reynders (MR) die wet in alle stil-
te aan, waardoor de verplichting
wegviel. Het duurde niet lang of
de tabakshandelaars ontketen-
den een concurrentieslag. Aldi
bijvoorbeeld geeft 21 procent kor-
ting op 50 gram roltabak.
Verbijstering bij die andere vice-
premier, Laurette Onkelinx (PS),
bevoegd voor Volksgezondheid:
‘Dit gaat volledig in tegen ons be-
leid. De prijs verhogen met ac-
cijnzen is het efficiëntste middel
om roken te ontmoedigen.’

‘Geen probleem’, bediende Reyn-
ders zich gisteren van zijn stan-
daardantwoord. ‘Ik teken onmid-
dellijk een nieuw ministerieel be-
sluit, om terug te gaan naar de
originele wet. Maar dat zal niets
aan de praktijk veranderen. Want
het Europees Hof van Justitie ver-
biedt ons sinds 2006 om mini-
mumprijzen op te leggen.’
Dat nieuwe besluit ‘is wellicht in
strijd met de Europese regels’,
geeft Luc Van Biesen toe. ‘Maar
we moeten het toch invoeren. Het
is een belangrijk signaal aan de
handelaars dat we voor tabak
geen concurrentie laten spelen.
Bovendien zal Europa ons daar-
voor ook geen boete geven, dat ge-
beurde in het verleden ook nooit.’
Ook de vele artsen die recent een
eis voor een algeheel tabaksver-
bod lanceerden, reageren scherp.
‘Dit is de wereld op zijn kop’, zegt
hartspecialist Pedro Brugada.
‘Weet u dat ik op mijn apparaten,
waarmee ik mijn patiënten be-
handel, 21 procent btw moet beta-
len? Een luxetaks op genezen, stel
je voor.’ (fle, fds)

Reynders duldt braderen van tabak
Tabakswinkels mogen sigaretten verkopen onder de prijs
op de fiscale zegel, zegt de minister van Financiën.

ROKEN

Afpersers dreigen ermee
geheimen over seksleven
pastoor bekend te maken
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