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Guy Swennen mag weer naar Senaat
BRUSSEL - Het sp.a-partijbu-
reau heeft gisteren Bilzenaar 
Guy Swennen gecoöpteerd 
als senator. Dat gebeurde 
unaniem.

Swennen is advocaat en sinds 
1991 onafgebroken parle-
mentslid. Hij zetelde zowel in 
de Kamer als in het Vlaams par-

lement en de Senaat. Hij is de 
familierechtspecialist van sp.a 
en zet dat werk verder als ge-
coöpteerd senator. Dat was hij 
ook al in de vorige legislatuur.  
De suggestie dat Swennen zijn 
mandaat na twee jaar zou over-
laten aan de Beringse schepen 
Selahattin Koçak kwam niet ter 
sprake in het partijbureau. LS

Bart Weekers Vlaamse ombudsman
BRUSSEL - Het Uitgebreid Bureau van het 
Vlaams Parlement heeft gisteren beslist 
om Bart Weekers als nieuwe Vlaamse 
ombudsman aan de plenaire vergadering 
voor te dragen. Weekers kwam als beste 
kandidaat uit de selectieprocedure.

Bart Weekers is 42 en licentiaat in de 
rechten. Sinds tien jaar is hij auditeur 
bij de Raad van State, afdeling bestuurs-

rechtspraak, en hij heeft verschillende 
wetenschappelijke publicaties op zijn naam. 
Zijn specialiteit is het publiekrecht in het 
algemeen en overheidsorganisaties, hun 
besluitvormingsprocessen en de technisch-
administratieve implementatie ervan in het 
bijzonder. 
De de!nitieve aanstelling van Weekers 
vindt plaats tijdens de plenaire vergadering 
van volgende donderdag. Belga

BRUSSEL - Het partijbestuur van Lijst Dedec-
ker heeft maandag Vlaams parlementslid 
Lode Vereeck aangewezen als nieuwe par-
tijvoorzitter. Limburger Vereeck volgt partij-
stichter Jean-Marie Dedecker op, die na de 
desastreuze verkiezingsuitslag van de partij 
besliste een stap terug te zetten. Vereeck 
wil in het najaar de partij een herstart laten 
maken met een inhoudelijk congres.

Lode Vereeck: 
“LDD is veel 
Vlaamser dan 
Open Vld.”

Foto Belga

Ondertussen beseft de nieuwe 
voorzitter dat hem een zware taak 
wacht. “Een zeer zware taak! Daar 
ben ik me ten volle van bewust. 
Kijk naar zowel Marianne Thyssen 
als Jean-Marie Dedecker: allebei 
volledig leeggestreden. Ik geloof 
dat ik onlangs nog op de blog van 
Sven Gatz gelezen heb dat je een 
beetje psychopathisch moet zijn om 
partijvoorzitter te willen worden. 
Dit gezegd zijnde ben ik natuurlijk 
vereerd door het vertrouwen dat 
het partijbestuur en Jean-Marie 
Dedecker in mij stellen.”

Het is ook niet het makkelijkste 
moment om de partijleiding over te 
nemen.
“Ja, ons slecht verkiezingsresultaat 
was een klap voor de partij, en 
Jean-Marie Dedecker heeft zoals 
hij vooraf had aangekondigd een 
stap teruggezet. Onze boodschap 
is in de campagne volledig onderge-
sneeuwd door het geweld van Bart 
De Wever. Ik heb dan ook de op-
dracht gekregen om die boodschap 
weer op scherp te stellen tegen het 
najaar, wanneer we een inhoudelijk 
congres zullen houden. Want met 
ons programma op zich is niks mis, 
integendeel. Er zijn nogal wat van 
onze programmapunten ingepikt 
door andere partijen.”

Zoals?
“Het confederalisme, om te begin-
nen! Stond van in den beginne in 

ons programma. De N-VA was 
voor de Vlaamse onafhankelijk-
heid. Maar nu zijn ze ook voor 
confederalisme.”
“En de vrijstelling van de onroe-
rende voorhef!ng op de eerste 
gezinswoning. Toen wij dat voor-
stelden werden we weggehoond, 
maar ondertussen staat het in het 
programma van de sp.a.”

HET WORDT EEN 
ZEER ZWARE TAAK! 
KIJK NAAR THYSSEN 
EN DEDECKER: 
ALLEBEI VOLLEDIG 
LEEGGESTREDEN

Lode Vereeck

“LDD is een partij met een enorm 
potentieel, maar onze boodschap 
is niet gekend. De mensen weten 
onvoldoende waar LDD voor staat, 
en dat moeten we opnieuw duidelijk 
maken. Als dat lukt, dan komt er 
in het najaar ook een nieuwe naam 
voor de partij.”

LDD blijft nodig?
“Een partij is een middel, geen doel. 
En als er een andere partij zou zijn, 
dan is LDD niet nodig. Maar er 
is geen andere partij. Bovendien 
herhaal ik dat LDD potentieel 
heeft. In elke stemtest halen we 17 
tot 18 procent van mensen die zich 
voorstellen dat ze op ons zouden 

LIMBURGSE KOPMAN LODE VEREECK NIEUWE LDD-VOORZITTER
Ontslagnemend 
v i c e p r e m i e r 
Guy Vanhen-
gel (Open Vld) 
zal straks de 
eed afleggen in 
de Kamer en het 
ziet er ook naar 
uit dat hij er zal 
blijven zetelen. 
Dat is een streep door de rekening 
van Luk Van Biesen, die daardoor 
niet terugkeert naar het halfrond. 
Vanhengel wijst erop dat hij op 13 
juni op vraag van partijvoorzitter 
Alexander De Croo de liberale lijst 
in Brussel-Halle-Vilvoorde heeft 
getrokken. De ontslagnemende 
minister van Begroting herinnert 
er ook aan dat hij langs Vlaamse 
kant het hoogste aantal voorkeur-
stemmen kreeg en dat BHV de 
enige kiesomschrijving was waar 
Open Vld geen zetelverlies heeft 
geleden. 

Bernard Clerfayt (FDF), uit-
tredend federaal staatssecretaris, 
heeft maandag aangekondigd dat 
hij de eed als volksvertegenwoor-
diger zal afleggen in de Kamer. 
Maandag heeft hij zijn ontslag-
brief als Brussels parlementslid 
verstuurd. Clerfayt werd in 2007 
ook al verkozen in de Kamer. 
Daarop werd hij in 2009 verkozen 
in het Brussels parlement en nam 
hij ontslag uit de Kamer. Op 13 
juni raakte hij als lijstduwer voor 
de MR-lijst in de kieskring Brus-
sel-Halle-Vilvoorde verkozen met 
16.483 voorkeurstemmen.

Voor het eerst legt vandaag in de 
Kamer iemand in een rolstoel
de eed af. Franco Seminara is een 
poliopatiënt en zetelde al in de 
Senaat, waar in 2003 de infra-
structuur werd aangepast om er 
Stéphanie Anseeuw (Open Vld), het 
eerste parlementslid in een rolstoel 
ooit, te kunnen verwelkomen. Het 
halfrond in de Kamer is een stuk 
minder geschikt voor personen 
met een beperkte mobiliteit. In 
tegenstelling tot in de Senaat 
zitten de parlementsleden in de 
Kamer op klapzitjes en moeten ze 
de trappen omhoog om naar hun 
bank te gaan. Dat wordt opgelost 
door de PS’er helemaal vooraan te 
laten zitten.  

In het Vlaams 
parlement leg-
gen woensdag vier 
nieuwe volksver-
tegenwoordigers 
de eed af. Het gaat 
om drie opvolgers 
in de sp.a-fractie 
en één opvolger bij N-VA. Bij sp.a 
ruilt voorzitster Caroline Gennez 
haar zitje in voor een zetel in de 
Kamer. Steve D’Hulster volgt haar 
op.  Ludo Sannen (foto) neemt de 
plaats van Peter Vanvelthoven in, 
die naar de Kamer trekt. Frank Van-
denbroucke gaat naar de Senaat 
en wordt vervangen door Else De 
Wachter.  Bij de Vlaamse N-VA-
fractie raakten vijf volksvertegen-
woordigers rechtstreeks verkozen, 
van wie alleen Sophie De Wit naar 
de Kamer gaat en wordt opgevolgd 
door Goedele Vermeiren.

kunnen stemmen, en we hebben 
nog steeds voldoende militanten en 
mandatarissen om door te gaan.”

Er is geen andere partij, zegt u. Maar 
zitten jullie toch niet erg dicht tegen 
de Open Vld zoals die er uitziet sinds 
Alexander De Croo voorzitter is?
“Wel, wij delen natuurlijk dezelfde 
liberale !loso!e, en ik wil benadruk-
ken dat we in het Vlaams parlement 
goed kunnen samenwerken met de 
collega’s van Open Vld, maar er 
zijn toch ook fundamentele ver-
schilpunten.”

Zoals?
“Als rechts-liberale partij zijn wij 
op economisch vlak voor minder 
regelgeving en minder belastingen. 
We gaan dan ook akkooord met 
Alexander De Croo als hij zegt dat 
de werkloosheidsvergoedingen ho-
ger mogen, maar in de tijd beperkt 
moeten worden. Het verschil is wel 
dat Open Vld al meer dan tien jaar 
aan de macht is, en dat punt dus 
had kunnen realiseren, als ze het 
echt gewild hadden. Idem voor de 
belastingen. De belastingdruk is 
niet gedaald in de jaren dat Open 
Vld aan de macht was.”
“Op communautair vlak waren we 
aangenaam verrast door het prin-
cipiële standpunt van De Croo over 
B-H-V, maar als ik dan hoor dat 
hij vindt dat de sociale zekerheid 
en justitie federaal moeten blijven, 
ga ik niet meer akkoord, want dan 

blijft het communautair gehakketak 
doorgaan. Justitie en sociale zeker-
heid moeten mee gesplitst worden 
en confederalisme is de enige oplos-
sing. Met andere woorden: wij zijn 
veel Vlaamser dan open Vld.”
“Inzake asiel en migratie kunnen wij 
ons niet verzoenen met de tweede 
regularisatiegolf die Open Vld mee 
mogelijk heeft gemaakt. Iedereen is 
welkom om hier te komen werken, 
en voor mensen die in eigen land 
vervolgd worden, moeten de gren-
zen open blijven. Maar wij doen 
niet mee aan het regulariseren van 
illegalen. Dat gaat ons te ver.”
“En dan is er nog het cordon sani-
taire, waar wij tegen zijn. Tegen een-
der welk cordon sanitaire trouwens. 
Wij zijn voor elk goed idee. Ook 
als het van Groen! komt, en ook 
als het van Vlaams Belang komt. 
Als we het idee goed vinden, dan 
keuren we het goed, ongeacht van 
welke partij het uitgaat. Zo hebben 
we ook al met de meerderheid mee 
gestemd als we vinden dat die gelijk 
heeft.”

U hebt dus niet de verdoken opdracht 
om de partij terug te leiden naar de 
schaapsstal van Open Vld?
“Zoals ik al zei: een partij is een 
middel, en geen doel op zich. Maar 
ik ben niet bezig met de uitverkoop 
van Lijst Dedecker. Daarvoor zie ik 
nog veel te veel potentieel bij onze 
partij.”

Luc STANDAERT

“Herstart in het najaar”

Foto LD

Foto HBvL

Foto Belga
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CD&V MOET NAAR DE STAD

Servais Verherstraeten doet drie aanbevelingen aan de CD&V.
Foto PhN

CD&V leed op 13 juni een zware 
verkiezingsnederlaag. Nog nooit 
scoorde de partij zo slecht.
Servais Verherstraeten, de fractie-
leider van de partij in de Kamer, 
kreeg de opdracht een rapport te 
schrijven. Waarom de partij verloor. 
En wat er nu moet gebeuren. Hij is 
klaar met zijn werk. Gisteren lichtte 
hij het toe bij het politiek bestuur.

Vier oorzaken
Verherstraeten ziet vier belangrijke 
oorzaken waarom CD&V verloor.
1 De CD&V heeft met Yves Leter-

me drie jaar de regering geleid. 
Maar de regering heeft de verkie-
zingsbeloftes van 2007 niet waar 
kunnen maken. Er hing constant 
een crisissfeer die ook de goede 
beslissingen ondersneeuwde. De 
geloofwaardigheid was weg.

2 De partij heeft zich te zeer ver-
eenzelvigd met de regering. Ook 
bij CD&V was het constant cri-
sisbeheersing. Er werd te wei-
nig pro-actief gewerkt, de eigen 
communautaire, sociaal-eco-
nomische en maatschappelijke 
standpunten werden te weinig 
verdedigd.

BRUSSEL - Servais Verherstraeten is klaar met zijn rap-
port over de verkiezingsnederlaag van de CD&V. Hij legt 
de vinger op de wonde. En zegt dat de partij aansluiting 
moet zoeken bij wat in de steden leeft.

RAPPORT SERVAIS VERHERSTRAETEN OVER VERKIEZINGSNEDERLAAG Radiostilte rond 
informatieberaad
BRUSSEL - Complete radiostilte 
gisteren bij zowel N-VA als PS.  
Die discretie kan betekenen dat 
iedereen de gesprekken tussen 
Bart De Wever en Elio Di Rupo 
een kans willen geven. Of dat 
men nog nergens staat...

“Het enige wat we kunnen mel-
den, is dat wordt verdergewerkt 
op het schema dat tijdens het 
weekend is opgesteld”, luidde het 
in kringen rond de informateur. 
Dat betekent dat de voorzitters 
van N-VA en PS maandag op 
een geheime plaats met een klein 
groepje onderhandelaars verder-
werkten aan een basisakkoord.
Dat akkoord draait rond de 
staatshervorming, rond de 
sanering van de begroting en 
rond de sociaal-economische 
uitdagingen. Bedoeling is daar 
woensdag mee rond te zijn. 
Vervolgens worden de andere 
partijen geconsulteerd.
Volgens Di Rupo en is er mo-
menteel “nog onvoldoende 
duidelijkheid” en is er nog geen 
sprake van “te beslissen over 
wie deel kan uitmaken van de 
regering”.
Ondertussen  herinnerde Olivier 
Maingain (FDF) in een interview 
op Bel RTL eraan dat de benoe-
ming van de drie burgemeesters 
in de Vlaamse rand voor zijn 
partij “een voorwaarde is om te 
kunnen beginnen onderhandelen 
over een nieuwe regering”. PG

Drie jaar langer werken
om pensioenen te betalen

Onze bevolking vergrijst. In 
verhouding zijn er steeds meer 
gepensioneerden. Bovendien le-
ven de mensen langer. Dat is een 
goede zaak, maar het heeft wel !-
nanciële gevolgen. Gepensioneer-
den hebben recht op een wettelijk 
pensioen. Dat moet opgebracht 
worden door zij die werken. En 
oudere mensen hebben veelal 
meer gezondheidszorgen nodig, 
zeker op hogere leeftijd. Ook dat 
geld moet in hoofdzaak verdiend 
worden door de actieven.

Veel geld
Om hoeveel geld gaat het? Elk 
jaar brengt de Studiecommissie 
voor de Vergrijzing rond deze tijd 
een rapport uit waarin die kosten 
geraamd worden. Volgens het 
rapport dat gisteren werd voor-
gesteld, zullen de SZ-uitgaven 
van nu tot 2060 toenemen met 
6,3 procent van het bruto bin-
nenlands product. Dat komt dat 
overeen met 20,6 miljard euro. 
Vooral de uitgaven voor pensioe-
nen (van 9,7 naar 14,4% van het 

bbp) en gezondheidszorgen (van 
8,1 naar 11,7%) zouden toene-
men. De uitgaven voor arbeids-
ongeschiktheid, werkloosheid, 
brugpensioen en kinderbijslag 
zouden dan weer afnemen.

Langer werken
Vanwaar moet het geld komen 
voor al die pensioenen en gezond-
heidszorgen? De Studiecommis-
sie voor de Vergrijzing zoekt het 
antwoord in langer werken.
Voor dit laatste wordt vooral 
gekeken naar de oudere werkne-
mers. Van de 60- tot 65-jarigen 
werkt nog maar 30 procent van 
de mannen. 20 procent is met 
brugpensioen, 38 procent met 
rustpensioen. Vooral ambte-
naren gaan met 60 massaal op 
pensioen. Mochten alle Belgen 
samen gemiddeld drie jaar langer 
werken, zou dat de toename van 
de vergrijzingskosten van nu tot 
2060 met 1,4 procent van het 
bbp verkleinen. Ze zouden dan 
niet langer met 6,3 maar met 4,9 
procent stijgen. ED

3 De verkiezingscampagne was 
slecht, er was geen ploeg, er was 
te veel tegenspraak. Verkiezingen 
kan men enkel winnen indien 
men de indruk van verandering 
kan wekken en men een per-
soon heeft die dat symboliseert. 
CD&V had die met Yves Leter-
me in 2007, nu had de N-VA die 
met Bart De Wever.

4 CD&V heeft veel te lijden van 
sociologische processen zoals 
secularisering, individualisering, 
ontzuiling en verstedelijking. De 
partij slaagt er onvoldoende in 
om op deze processen in te spe-
len en haar programma aan te 
passen.

Drie aanbevelingen
Wie weet waar hij zwak staat, weet 
wat te doen. Verherstraeten schuift 
vier aanbevelingen naar voren.
1 De CD&V moet opnieuw aan-

sluiting vinden bij de Vlaamse 
grondstroom op maatschappe-
lijk, sociaal-economisch en com-
munautair vlak en haar identiteit 
aanscherpen.

2 De partij staat lokaal sterk. Dat 
moet zo blijven. Maar er moet nu 

BRUSSEL - Moesten alle Belgen samen gemiddeld drie jaar langer 
werken, dan zouden we de kosten die gepaard gaan met de vergrij-
zing veel gemakkelijker kunnen opvangen. De zegt de Studiecom-
missie voor de Vergrijzing in haar jaarverslag.

speciale aandacht komen voor de 
steden..

3 De partij moet zich constant eva-
lueren om snel te kunnen bijstu-
ren. Dat veronderstelt ook een 
aanpassing van de structuren.

Servais Verherstraeten overhan-
digde gisteren zijn rapport aan 
voorzitter Wouter Beke. Werkgroe-
pen moeten zijn aanbevelingen in 
beleid omzetten.

Eric DONCKIER
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