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BRUSSEL Johan Vande Lanotte heeft
zichzelf tot zaterdagmiddag een stevig
tempo opgelegd. Hij ziet elke politieke
partij afzonderlijk om specifieke pijn-
punten op te ruimen. Dat moet hem in
staat stellen begin volgende week een al-
lesomvattende nota voor te leggen. Hoe
het vanaf dan verder moet, blijft voorlo-
pig onduidelijk. Veel zal afhangen van de
reacties op zijn nota.
Gisterochtend had de bemiddelaar een
onderhoud met de koning. Een echt ak-
koord over een nieuwe financieringswet
is er nog niet, maar er lijkt wel een begin

van consensus over te zijn. Het was al de
vierde keer dat Vande Lanotte verslag
uitbracht in het kasteel van Laken. Het
onderhoud duurde zo’n uurtje.
’s Avonds mochten N-VA-voorzitter Bart
De Wever en zijn experts de spits afbijten
van de bilaterale contacten die de bemid-
delaar tot en met zaterdag houdt. Van-
daag ontvangt hij maar liefst vier partij-
voorzitters met experts. Het gaat om PS,
CD&V, CDH en Ecolo. Groen! komt zater-
dag langs.
Vande Lanotte toetst niet alleen een defi-
nitief akkoord voor de financieringswet

af, maar ook de voorstellen voor een over-
dracht van bevoegdheden, de splitsing
van de kieskring BHV en de financiering
van Brussel. Elk onderhoud zou naar ver-
wachting drie tot vier uur duren. De afge-
lopen weken werd er inzake bevoegd-
heidsoverdrachten slechts met millime-
ters vooruitgang geboekt. Het is dan ook
verre van duidelijk of er komende week al
een doorbraak haalbaar is. De Belgische
obligaties deden het gisteren alvast iets
beter. De Belgische lange rente zakte met
vijf basispunten tot 3,98%, terwijl elders
de rente steeg. (pdd)

Vande Lanotte duwt gaspedaal in
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PASCAL DENDOOVEN
BRUSSEL Een week voor zijn veertigste

verjaardag is hij goed op weg een bekende
Vlaming te worden, met dank aan de finan-
cieringswet. Woensdagavond mocht hij
zijn werkzaamheden voor koninklijk be-
middelaar Johan Vande Lanotte zelfs per-
soonlijk in Terzake toelichten. Sindsdien
staat zijn telefoon niet stil. Niet dat ieder-
een plots fiscaal advies van hem wil. Vooral
journalisten die meer over zijn werkzaam-
heden willen weten, bellen hem op.
Vande Lanotte zelf hing vorige woensdag
met Michel Maus aan de telefoon, met de
vraag het onmogelijke te realiseren: het
model-Milquet (CDH) combineren met de
verzuchting van de grootste Vlaamse poli-
tieke partijen om een gesplitst belastingta-
rief te introduceren. Het werden meteen
zes intensieve dagen voor de Bruggeling.
Vande Lanotte nam hem zelfs mee naar de
woning van de arts van zijn moeder in Ie-
per.

Het toont de verscheurdheid aan waarmee
de koninklijk bemiddelaar kampte: zijn
aartsmoeilijke opdracht — het land een re-
gering bezorgen — verzoenen met zijn
wens om zijn moeder, van wie de gezond-
heid plotseling fel was achteruitgegaan, bij
te staan.
Maus zelf landde maandagavond laat met
zijn synthesenota. Vriend en vijand zijn
het erover eens dat die getuigt van onaf-

hankelijk werk. Eenzelfde lof van onafhan-
kelijkheid viel hem niet te beurt toen hij als
expert werd ingeschakeld in de parlemen-
taire onderzoekscommissie fiscale fraude.
Sommigen hebben daar begrip voor. ‘Als je
op zo’n moment door de overheid wordt
gevraagd, is het normaal dat je met je ad-
vies je broodheer gunstig stemt’, zegt een
betrokkene.
‘Een sympathieke confrater’, zo omschrijft
een collega Maus. Ze kennen hem vooral
als fiscale procedurespecialist en docent
aan de VUB. De rechts- en fiscale praktijk
van de VUB is de kleinste van de Vlaamse
universiteiten, maar heeft zich met succes
genesteld in de niche van procedures.
Maus is ook professor aan de Universiteit
Antwerpen en sinds enkele maanden aan
de Universiteit Gent. Daar zou hij Vande
Lanotte nog niet tegen het lijf hebben gelo-
pen.
Maus’ opdracht in Gent is relatief beschei-
den tegenover die aan de VUB, waar hij het
meeste tijd doorbrengt. Zijn taak als do-
cent combineert hij met een praktijk in het
advocatenkantoor Everest. Een kantoor
dat zich in de middengroep situeert, maar
uitpakt met zijn praktijk frauderecht.
Maus is er duidelijk het uithangbord van.
Dat Vande Lanotte naar Maus belde om te
landen in het heikele dossier, is voor speci-
alisten een verrassing. ‘Waarom Maus? Dat
is precies de vraag die we zelf stellen’, zegt
een confrater. Vande Lanotte had ook een
beroep kunnen doen op kleppers als Axel
Haelterman (KU Leuven), Luc De Broe (KU
Leuven), of Bruno Peeters (Universiteit
Antwerpen).
Sommigen van die experts zaten evenwel
al vast. Haelterman, bijvoorbeeld, was al
door CD&V en N-VA om input gevraagd.
Hij ligt aan de basis van het idee om via een
individueel belastingkrediet het netelige
punt van een gesplitst tarief voor gepensio-
neerden en vervangingsinkomens op te
lossen. Dat hielp om de zaak te deblokke-
ren. Maar het was Maus die de puzzelstuk-
jes in elkaar mocht passen, zodat Vande
Lanotte een model ‘sui generis’ kon voor-
stellen.
Maus zelf krijgt van collega’s een SP.A-eti-
ket, maar ook bij de PS is hij niet onbekend.
Twee jaar geleden leidde hij nog de pers-
conferentie van de partij in over fiscale
fraude. PS-kopstuk Alain Mathot stelde
toen dat de overheid door de fraude jaar-
lijks 10 miljard euro misliep.
Het vermeend SP.A-etiket belette niet dat
Maus ook het advocatenkantoor van
Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA)
en diens echtgenote verdedigde toen de fis-
cus het fijne wilde weten over bepaalde
geldstromen op derdenrekeningen.
Zijn recente publiek optreden is beslist
niet het laatste. Enkele jaren geleden pakte
hij het Brugse stadsbestuur aan wegens
een parkeerretributie van 30 euro. De
rechtbank gaf hem gelijk dat een parkeer-
wachter nog geen agent is die boetes kan
uitschrijven. Kleine bedragen, maar be-
langrijke principes, dat is het beeld van
Maus.

PORTRET MICHEL MAUS, DE ADVOCAAT ACHTER DE FINANCIERINGSWET

Michel Maus hielp de gordiaanse knoop van de formatiegesprekken te ontwarren. © belga

Waar komt die Maus 
nu toch vandaan? 

Uit het niets leek hij op te duiken. Johan Vande Lanotte
nam hem zaterdag nochtans mee naar het huis van de 
arts van zijn moeder in Ieper. Wie is die Michel Maus toch? 

Het overleg vond 
deels plaats in het
salon van de arts 
die Vande Lanottes
moeder behandelde
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*Indien voldaan aan de acceptatievoorwaarden
Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik. RPR Luik BTW BE 0404.484.654
Zetel voor Vlaanderen : Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

Bescherm uw gezin en 2 voertuigen voor slechts ! 90 per jaar *
Bel snel 0800 25 777

Sportief (1)
Een team van politici, aange-
voerd door Philippe Muyters
(N-VA), neemt het op 23 de-
cember op tegen een team van
journalisten, gecoacht door
Ivan De Vadder, met onder
meer De Standaards eigenste
Bart Brinckman. Gewezen
topref Frans Van den Wyngaert
zal de zaalvoetbalmatch in
goede banen leiden. Alle op-
brengsten gaan naar Music for
life. Benieuwd of deze pax
media en politica langer dan
één avond zullen standhouden.

A l’Italienne
Op de dag dat Annick De Rid-
der (Open VLD) plaatsvervan-
gend parlementsvoorzitter Carl
Decaluwé (CD&V) liefkozend
‘Castro’ had genoemd, kreeg
Vlaams minister Ingrid Lie-
ten (SP.A) van hetzelfde laken
een pak. Jürgen Verstrepen
(LDD) dichtte de mediaminis-
ter de bijnaam ‘Berlusconi’ toe,
‘wegens haar gebrek aan res-
pect voor het parlement’.

Rekenwonder
Geërgerd door de vloedgolf van
parlementaire vragen sloeg
Open VLD-er Noël Slangen
aan het rekenen: ‘Hoeveel van
de 10.000 vragen in het Vlaams
Parlement zouden onzinnig
zijn en alleen voor de kranten-
lijstjes dienen? Eén parlemen-
taire vraag = twintig werkuren
voor opzoeking en antwoord;
x 10.000 vragen x 50 euro per
uur = 10 miljoen euro belas-
tinggeld.’ Zeg dan nog eens dat
de overheidsfinanciën ontrans-
parant zijn!

Sportief (2)
Het optreden van Carl Decalu-
wé (CD&V) als plaatsvervan-
gend voorzitter van het Vlaams
Parlement laat zijn sporen na.
Open VLD’er Sven Gatz ver-
langt weemoedig terug naar de
‘echte debatten’.
Hij wenst de zieke Jan
Peumans veel beterschap en
vergeet in zijn nostalgie de
vroegere twisten: ‘Kom terug
Jan, alles is vergeven en verge-
ten’.

Slaapwel
MR-voorzitter Didier Reyn-
ders heeft de gewoonte zijn
followers op Twitter iedere
avond een goede nachtrust te
wensen, of te waarschuwen
voor gladde wegen wanneer
het weer eens heeft gevroren.
Grootse politieke toespelingen
moet je van hem niet verwach-
ten. Maar ach, een beetje alle-
daagse menselijkheid kan in
deze kille tijden ook wel eens
deugd doen. Bonne nuit, Di-
dier.

Hyperactief
Bruno Tuybens (SP.A) vuurde
gisteren maar liefst drie wets-
voorstellen af. Terwijl minister
van Begroting Guy Vanhengel
(Open VLD) een dag eerder
nog zijn beklag had gedaan
over de twee ‘madammen’ in de
regering, wil Tuybens meer
‘women on board’ bij bedrijven
en uiteraard Jean-Luc Dehaene
zijn bierbonus afnemen.

Met bijdragen van
Paulien Peeters.

KRETEN & GEFLUISTER
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GUY TEGENBOS
BRUSSEL De aankondiging

van Luk Van Biesen (Open VLD),
gemeenteraadslid in Kraainem,
dat de Franstalige meerderheden
in de Vlaamse faciliteitenge-
meenten Kraainem, Wezembeek-
Oppem en Linkebeek, zinnens
zijn hun niet-benoemde burge-
meesters te vervangen (DS 16 de-
cember), lijkt voorbarig. Van Bie-
sen blijft erbij dat het plan be-
stond, maar sluit niet uit dat de
bekendmaking het vernietigde.
FDF-voorzitter Olivier Maingain
doet de geruchten af als ‘pure fan-
tasie’.
Nochtans duiken voor Kraainem
wel halve bevestigingen op. Bur-
gemeester Arnold D’Oreye de
Lantremange weigert elke com-
mentaar, maar ontkent het
nieuws niet. Bovendien bevestigt
Christian Van Eyken, Vlaams par-

lementslid uit de Rand voor de
Union des Francophones (UF),
dat er een nieuwe burgemeester

zal worden voorgedragen.
D’Oreye zou om persoonlijke re-
denen ontslag willen nemen. Dat
klinkt plausibel. De man is ver bo-
ven de zeventig. Als hij al niet zelf
overweegt te stoppen, zou het
kunnen dat zijn partij daaraan
denkt, om zijn opvolger tijdig in
stelling te brengen, zodat die zich
kan ‘vestigen’ voor de verkiezin-
gen van 2012.

D’Oreyes collega van Wezem-
beek-Oppem, François Van Hoob-
rouck (MR), is ook een kranige ze-
ventiger. Hij noemt de bewering
van Van Biesen ‘een grote grap’,
maar voor zijn partij zouden de-
zelfde overwegingen kunnen spe-
len. Dat geldt niet voor Linkebeek
waar Damien Thiery (47) aan de
macht is.
Bij de vervanging van de burge-

meesters kan echter nog een an-
der aspect spelen. De burgemees-
ters zelf ondervinden geen per-
soonlijk nadeel van hun niet-be-
noeming. Maar anderen wel.
Want zolang de burgemeester
niet is benoemd, is er één schepen
minder. Iemand heeft dan niet
het mandaat – en eventueel het
inkomen – waarop hij of zij hoop-
te, en een partij heeft dan een

schepen minder. Dat kan ook ‘een
dynamiek op gang brengen’.
Het gevolg van de voorspelling
van Van Biesen is alleszins dat het
plan niet doorgaat volgens de ti-
ming die de Open VLD’er had ver-
wacht. De Vlaamse regering wei-
gert de drie burgemeesters te be-
noemen, omdat ze niet willen we-
ten van het naleven van de
taalwetten.

ALLEEN IN KRAAINEM ZOU D’OREYE DE LANTREMANGE STOPPEN OM PERSOONLIJKE REDENEN

Twijfel over wissel
burgemeesters 
De geplande vervanging van de niet-benoemde
faciliteitenburgemeesters, die Luk Van Biesen
voorspelde, lijkt niet door te gaan. 

FDF-voorzitter
Maingain doet
geruchten af als
‘pure fantasie’

De drie niet-benoemde burgemeesters. © photo news


