POLITIEK

Hugo Vandenberghe
is de beste van de klas
Nu het einde van het schooljaar nadert, heeft onze zusterkrant ‘De Standaard’ de parlementsleden hun rapport gegeven. Uitblinker is Hugo Vandenberghe (CD&V).

Hugo Vandenberghe. © pn

wordt hij als ‘zonder concurrentie’ bestempeld. Dat heeft alles te
maken met zijn achtergrond: als
kabinetschef op Begroting
bouwde hij een expertise op die
slechts weinigen hebben.
Haalden ook acht op tien, maar
dan in de Kamer: Renaat Landuyt (SP.A), Bruno Tobback
(SP.A), Luk Van Biesen (Open
VLD), Dirk Van der Maelen,
(SP.A), Tinne Van der Straeten
(Groen!), Stefaan Van Hecke
(Groen!) en Ben Weyts (N-VA).

cus, met BHV als hoofdact. Zo
kan het niet verder’, luidt het.
PVDA+ verdubbelde vorig jaar
haar kiezersaantal, maar grabbelde naast een zetel. Nu zijn ze
optimistisch. ‘Ik sluit niet uit dat
we een zetel halen’, zei voorzitter Peter Mertens, die zelf de
Antwerpse Kamerlijst trekt.
Ook Tine Van Rompuy, zus van
Europees president Herman,
doet weer mee, nu als lijsttrekster van de Senaat. (VDY)

Hét cadeau-idee
voor Vaderdag
Schenk dit jaar
een unieke ervaring.
Geef een ballonvaart
cadeau in onze exclusieve
Nieuwsbladballon.
De vlucht –inclusief glaasje
champagne en certificaat–
kost € 160 per persoon.
Heb je als trouwe abonnee
echter een Privilege Pas,
dan betaal je slecht € 99
per persoon.
Meer info via 0478/51 57 30
Of surf naar
www.nieuwsblad.be/luchtballon
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MET SLOGAN ‘UW CENTEN, DAAR GAAT HET OM’

DEDECKER GOKT OP DE CENTEN

Jean-Marie Dedecker (LDD) gaat met een uitgesproken
economisch programma naar de kiezer. Met de
wurgende concurrentie van N-VA ontwijkt de partij het
communautaire slagveld. Dedecker: ‘Nu gaat het over
centen.’ FABIAN LEFEVERE

PVDA+ hekelt het
‘politieke circus’
Ook de grootste partij van de
kleintjes, de PVDA+, heeft haar
kiescampagne op gang geschoten. De microformatie viel bij de
Vlaamse verkiezingen vorig jaar
op door op affiches toppolitici
van een clownsneus te voorzien.
Die rode neuzen zijn er niet
meer bij, maar met de slogan
‘Stem tegen dit politieke circus!’
zet de linkse partij zich nog altijd
af tegen de bestaande partijen.
‘Het parlement is een groot cir-

LDD ONTWIJKT COMMUNAUTAIRE CAMPAGNE

POLITIEK

WOENSDAG 19 MEI 2010

Zoals Jean-Marie Dedecker voor
de vorige verkiezingen de absolute hype was, is Bart De Wever
dat nu. In de overtreffende trap
zelfs. En voor een gevecht op het
terrein van zijn belangrijkste
concurrent, past Dedecker.
Natuurlijk gelooft hij nog altijd
in alle mogelijke splitsingsscenario’s – van de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en van
BHV – en tegelijkertijd beweert
hij dat de nieuwe klemtoon van
N-VA op het confederalisme gewoon intellectuele diefstal is.
Maar alles wat institutioneel is,
verschuift naar de onderkant
van het programma.
‘Liggen de mensen echt wakker
van een klein lapje grond?’, zo
verwijst
Senaatslijsttrekster

Anne De Baetzelier naar het gehakketak over Brussel-HalleVilvoorde. ‘Het gepalaver daarover verziekt het politieke bestel.’ Vandaar ook de slogan van
LDD: ‘Uw centen, dat is wat telt.’
Dedecker: ‘We beleven nu eenmaal een economische crisis van
formaat.’
Nieuwe religie
Het economische programma
van LDD – dat tien ‘speerpunten’ telt – klinkt na drie jaar erg
bekend in de oren. Dedecker wil
een veel strengere activering van
werklozen, minder regels voor
ondernemers, een vlaktaks met
een minimale vrijstelling van
12.000 euro, een afgeslankte
overheid en bredere wegen te-

N-VA wil af van
brugpensioen
N-VA wil het deze campagne
niet alleen over staatshervorming hebben, al is zowat elk
thema communautair gekleurd. Ook – of zeker – het sociaaleconomische.

N-VA stelde gisteren het programmaluik voor over werk en
sociale zekerheid. ‘Andere partijen willen de aandacht van het
communautaire naar sociaaleconomische thema’s verschuiven’, stak voorzitter Bart De Wever van wal. ‘Ik ben daar blij
mee. Niets zo communautair als
het sociaaleconomische.’
De ambitie is niet minder dan
het Vlaanderen van de toekomst
schetsen. De Wever: ‘We willen
nu al tonen hoe een autonoom
Vlaanderen eruitziet, mochten
we plots in een confederaal land
wakker worden.’ Volgens Danny Pieters, prof in Leuven en
kandidaat-senator, moeten we
naar een ‘cultuur van verantwoordelijkheid’ met een ‘sterke
arbeidsethos’.
De Wever: ‘Wij willen geen gerommel in de marge. Geen losse
ideetjes à la 200 euro extra, wel
een grondige hervorming.’ En
grondige hervorming betekent
ook hier weer staatshervorming: sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid
moeten
Vlaamse bevoegdheden worden. Al heeft N-VA in afwachting ook andere plannen.
Zo wil de partij af van het brugpensioen. 55-plussers moeten op

de arbeidsmarkt gehouden worden. ‘Geef bijscholing, stimuleer
fiscaal, we hebben die mensen
nodig’, zegt advocate Zuhal Demir, vierde op de Antwerpse Kamerlijst. Ook de huidige loonopbouw, waardoor oude werknemers zeer duur zijn, wil N-VA
aanpassen.
N-VA sleutelt ook aan de activering van werklozen: ze worden
intensief begeleid, na een jaar
moet een premie hen aantrekkelijker maken voor werkgevers en

WIJ WILLEN EEN
GRONDIGE
HERVORMING, EN GEEN
LOSSE IDEETJES À LA
200 EURO EXTRA

’’

Bart De Wever

na twee jaar krijgen ze een werkervaring in dienst van de gemeenschap aangeboden. Wie
weigert, kan zijn uitkering verliezen en de uitkeringen zijn sowieso beperkt in de tijd.
En ja, N-VA wijst erop dat daar
in het zuiden van het land wel
eens anders over gedacht wordt.
‘Iederéén moet zoveel mogelijk
bijdragen. Dat Joëlle Milquet
mensen als onbemiddelbaar bestempelt en met een leefloon opgeeft, kan niet’, zegt De Wever.
(VDY)

De aarde warmt op, de geesten verhitten, met een voorwoord van
wetenschapper/auteur Gerard
Bodifée. Zoals verwacht kan
worden gaat hij daarin fel tekeer
tegen wat hij ‘de nieuwe religie
van het ecologisme’ pleegt te
noemen. Uiteraard blijft Dedecker bij zijn voornemen om in
Vlaanderen een kerncentrale te
bouwen.
Dedecker deed gisteren alle
moeite van de wereld om te
benadrukken dat er wel
degelijk meer is dan Dedecker en Dedecker alleen om dat programma
uit te dragen. Hij omringde zich met zijn
provinciale lijsttrekkers en liet De Baetzelier zijn intro verzorgen.

LIGGEN DE MENSEN
ECHT WAKKER VAN EEN
KLEIN LAPJE GROND?
HET GEPALAVER
DAAROVER VERZIEKT
HET POLITIEKE BESTEL
Anne De Baetzelier,
Senaatslijsttrekster

’’

gen de files.
Later in de campagne volgen nog
een plan voor een hardere aanpak van de criminaliteit en een
luikje energie. Dedecker heeft
namelijk een boek geschreven:

Senaatslijsttrekster Anne
De Baetzelier mag met
voorzitter/boegbeeld
Jean-Marie Dedecker de
affiches delen. ©belga

De ex-presentatrice pronkt trouwens naast het boegbeeld zelf op
de verkiezingsaffiches – gemaakt door een modefotograaf
bovendien. ‘Ik ben ook niet meer
van plan om zelf alle debatten te
doen. Zelfs al is dat strategisch
misschien niet de beste keuze.’

Op naar de 52 procent
De vraag is dan: hoeveel kiezers
denkt Dedecker te verleiden met
dit project en deze mensen, op
een ogenblik dat de curve voor
hem naar beneden gaat? ‘Ach,
volgens sommige peilingen halen we de kiesdrempel niet.
Maar dat was in 2007 niet anders. Toen haalden we in een
aantal peilingen niet veel meer
dan twee procent, en het werd
uiteindelijk 6,1 procent. Ik ben
dus blij als we nu wat vooruitgaan. Tien procent zou fantastisch zijn. En wat ik echt wil? 52
procent. Dan heb ik eindelijk de
macht in dit land en kan ik doen
wat ik wil.’
Dat laatste was een grapje, uiteraard.

STEEDS GOEDKOPER, WIJ BEWIJZEN HET!

VURIGE
TONGEN
LDD-DOELMAN

Lijst Dedecker pakt op zijn
Limburgse lijst op de derde
plek uit met Steven Stijnen.
Wie? Steven Stijnen, de broer
van – jawel – Stijn Stijnen, de
doelman van Club Brugge. Die
laatste kwam recent veleer
negatief in het nieuws, maar
hij is volgens lijsttrekker Lode
Vereeck vast van plan actief
de campagne van zijn broer te
steunen. Of het ook wat oplevert, is twijfelachtig. Drie
zetels in Limburg is voor LDD
zo goed als uitgesloten.

NATIONALIST

Olivier Maingain (FDF) heeft
een nieuwe rekruut: het
Naamse provincieraadslid
André Pierard. Die stapt over
van Ecolo omdat hij het niet
voor zichzelf kan verantwoorden dat zijn ex-partij samenwerkt met Groen!, nu die
partij Geert Lambert in haar
midden heeft opgenomen.
Want Lambert, was die als
Spiritist in 2005 niet verantwoordelijk voor het mislukken van de onderhandelingen
over BHV? ‘Ik zie me niet
militeren voor een partij die
geassocieerd is met nationalistische flaminganten.’
Pierard vertelt er niet bij dat
het FDF zelf ook het akkoord
uit 2005 had afgeschoten als
Spirit dat niet een dag eerder
had gedaan.

600589

Erg makkelijk was het niet om
de afgelopen legislatuur uit te
blinken in het parlement. De
stilstand in de regering bemoeilijkte het werk in Kamer en Senaat. Toch wisten een paar individuen zich te onderscheiden. In
het rapport van De Standaard
blinkt (alweer) senator Hugo
Vandenberghe (CD&V) uit.
In de Senaat zijn Vandenberghe
en John Crombez (SP.A) de besten van de klas. Vandenberghe
omdat hij opvalt door zijn dossierkennis en het ook weet uit te
leggen in de media. Hij slaagt er
ook in om op het regeringswerk
te wegen. Liefst vijftien van zijn
wetsvoorstellen werden wet, en
niet van de minste: hij bedacht
eigenhandig de reparatiewet op
de bijzondere opsporingsmethoden.
Crombez doet het ook verre van
slecht, zelfs al kwam hij pas in
2009 als gemeenschapssenator
de Senaat binnen. In het rapport
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Aanbieding geldig van 19/05 tem 25/05/2010 of tot stockuitputting. Maximum 1 stuk per familie. ** Kredietvorm: kredietopening. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietcontract door Santander Consumer Finance Benelux B.V., Belgisch bijkantoor te Guldensporenpark 81, 9820 Merelbeke met maatschappelijke zetel te Winthontlaan 171, NL-3526 KV Utrecht. Kredietbemiddelaar: Krëfel NV, Industriezone 4 “’T Sas” Grimbergen, Steenstraat 44 te 1851 Humbeek. Jaarlijks kostenpercentage (JKP) 14,98% (debetrente 13,62%), waarvan 0,10%/maand kaartkosten, voor een kredietopening t.e.m. 1.250 EUR. Voorbeeld:
voor een onmiddellijk en eenmalig gebruik van het totale bedrag van de kredietopening van 1.250 EUR, bedraagt de theoretische terugbetalingstermijn 29 maanden, waarvan 28 maandelijkse termijnen van 52,50 EUR en 1 laatste termijn van 3,74 EUR.
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