
V andaag viert de N-VA
haar tienjarige bestaan
in Bokrijk. We mogen

danookeennieuweopstootvande
‘Bart DeWever’-mania verwach-
ten.De voormanvandeN-VA laat
niemand inVlaanderennogonbe-
roerd. Je bent voor of je bent te-
gen.

Indeaanloopnaarzijngiganti-
sche verkiezingsoverwinning op
13 juni 2010,was erweinig kritiek
op DeWever. Ofbeter gezegd: het
wasweinigen indepolitiekearena
gegevenomgefundeerdweerwerk

te bieden. Ook nadien, in de aan-
slepende formatie, leek hetwel of
alle Vlaamse partijen ‘cheer-
leaders’ waren van deN-VA, zoals
Karel De Gucht het eens formu-
leerde.

Maar dat is na 450 dagen zon-
der regering veranderd. Sinds de
N-VA aan de kant staat, komt het
erop aan te ‘bewijzen’
dat het de schuld was
van Bart DeWever dat
er maar geen regering
kon worden gevormd.
De partijen die nu om
de tafel zitten, moeten
dan wel resultaat boe-
ken - lees: een regering
vormen. Pasdankande
kiezer Bart De Wever
erop afrekenen dat hij
geen resultaten heeft
kunnen boeken.

KRUIPOLIE
Degereputeerde socioloogLuc

Huyse beschreef in een opinie-
bijdrage inDe Standaard haarfijn
deachilleshiel vanDeWever . ‘En-
kele honderdduizenden Vlamin-

gen, niet eens flaminganten en
niet uit liefde voor deN-VA, heb-
ben opDeWever gestemd. Zij za-
gen in hem de leverancier van
kruipolie die de roest in het
politieke bestel zou wegwerken.
Zowerd de partij de grootste van
het hele land. Nuzien vele vandie
kiezers dat niet kruipolie, maar

zand is geleverd. Ei-
gen schuld, dikke
bult.’

De belangrijkste
kritiek die DeWever
dezer dagen krijgt, is
dat hij verantwoor-
delijk is voordeblok-
kering van België.
Daar wordt dan al
gauw de bedenking
aan toegevoegd dat
de Vlaams-nationa-

listen van de N-VA een pervers
mechanisme volgen.NogeensLuc
Huyse: ‘Het komt erop aan een
mechanisme in gang te zetten dat
de scheiding na verloop van tijd
onvermijdelijkkanmaken. Dagna
dag proberen om de werking van
de federalemachinerie te hinde-

ren, tot zij vanzelf stilvalt (...) Het
cynismevandiekeuze ligt erindat
mendevisievan85procentvande
Vlamingen (die tegen separatisme
zijn, red.) op sluikse wijze wil ne-
geren.’ Of hoe de N-VA volgens
Huyse de democratie probeert te

verkrachten innaamvandedemo-
cratie.

VERROTTING
Er wordt dus weerwerk gebo-

den, waarbij de belangrijkste kri-
tiek erop neerkomt dat het de
schuld is vanDeWever dat België
niet meer functioneert. Aan de
toog eindigt zo’n dis-
cussie vaak in geroep
en getier en veel bier,
maar politoloog Bart
Maddens - die vaak
wordt geportretteerd
als de uitvinder van
de verrottingsstrate-
gie die de N-VA zou
volgen-dientdecriti-
casters rustigvanant-
woord.

‘Als je verkiezing
na verkiezing wint
doorhet slechte functionerenvan
deBelgischestaataanteklagen,en
als je daarmee in Vlaanderen de
dominante politieke stroming
wordt met bijna de helft van de
stemmen(44procentvooralle ra-
dicaal-Vlaamse stemmensamen),

dan is er misschien toch wel iets
van aan’, oordeeltMaddens even-
eens inDe Standaard.

Metanderewoorden:het isniet
deschuldvanDeWever&co,maar
vandeFranstaligendatdit landge-
blokkeerd is. Het succes van de
N-VA is het gevolg van het ‘non’
van de Franstalige partijen op de

Vlaamse vraag naar
een zesde staatsher-
vorming. Die moet
het mogelijk maken
dat Vlaanderen zelf
deeconomischeher-
vormingen kan
doorvoeren die het
nodig acht. Als de
Franstaligen nu de
N-VA uit de onder-
handelingenhebben
kunnen duwen, dan
is dat om die zesde

staatshervormingweer af te hou-
den. ‘Overeenverrottingsstrategie
gesproken’, aldusMaddens.

Voor of tegen Bart De Wever,
het is vaak een discussie over de
kip of het ei. En daar geraaktmen
over het algemeenniet uit.

ACHTERGROND
WIM VAN DE VELDEN

Bart De Wever is God in
Vlaanderen, wordt wel
eens gezegd.Maar stilaan
zwelt de kritiek op de
voorman van de Vlaams-
nationalisten aan. DeWe-
ver is des duivels, klinkt
het dan.

BartDeWever, God of duivel?

Op slinkse wij-
ze negeert de
N-VA de wil van
85 procent van
de Vlamingen.

LUC HUYSE

l Aanvooravondvanviering tienjarig bestaanN-VA inBokrijkwekthaar kopmansteedsmeer controverse op

Als je
verkiezing na
verkiezing wint,
heb je
misschien
toch wel gelijk.

BART MADDENS
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PIETER BLOMME

O livier Maingain, de
kopman van het FDF,
heeftdezakengisteren

in zijn typische stijl nog eens
scherpgesteld.Terwijldeachton-
derhandelende partijen voor de
vierdedagomde tafel zaten,wees
hij erop dat wat nu voorligt ‘on-
evenwichtig’ is en ‘niet overeen-
stemt met wat de Franstaligen
vragen’.Hijhaaldeookuitnaarde
toegeeflijkheid van het cdH.

Maingain her-
haalde de eis tot uit-
breiding vanBrussel
in ruil voor de split-
sing van Brussel-
Halle-Vilvoorde en
voegde eraan toe dat
burgemeesters in de
Vlaamse Rand des-
noods door de ge-
meenteraadmoeten
worden benoemd zolang Vlaan-
deren zijn veto stelt.

De FDF’er dreef zo de prijs
voor een splitsing van BHV nog
maareensop, opeenmomentdat
de discussie daarover helemaal
vastzit.Hoe langzullendeandere
Franstalige partijen dat blijven
pikken? Erwordt angstvallig uit-
gekekennaardereactievanJoëlle
Milquet (cdH). Voorlopigblijft ze
nogkalm,maarhoelangnog?Een
opbodaanFranstaligekantkande
onderhandelingennaaraf sturen.
OokaanVlaamsekantvraagtmen
zich stilaan af waar men aan be-
gonnen is en hoe deze formatie
nog recht kanworden getrokken.

TACTISCH MANOEUVRE
Het wordt steeds duidelijker

dat Maingain de regeringscrisis
wil rekken tot oktober 2012, om
naardegemeenteraadsverkiezin-
gen te kunnen gaan zonder een
splitsing van BHV. De vraag is of
MR-voorzitter Charles Michel

een anderemening toegedaan is
eneenakkoordkansluiten.Giste-
renwerdomdeonderhandelings-
tafelweinig vooruitgang geboekt.

Na twee intensieve vergader-
dagen ineenpogingdeknoopover
de burgemeesters te ontwarren,
werdhethoofdstuk financierings-
wetaangesneden.FormateurElio
Di Rupo (PS) stelt voor de regio’s
11miljard euro extra fiscale auto-
nomie tegeven.MaardeMRvindt
dat te verregaand en vreest een
‘verarming’ van Wallonië’. Dat
wordt echter als een tactischma-

noeuvre gezien.
Vermoed wordt dat
Michel moeilijk
doet over de finan-
cieringswet omdat
hij hetniet verkocht
krijgt in hetWaalse
landsgedeelte dat
zijnpartij allesblok-
keert omwille van
drie burgemeesters

in deRand rondBrussel.
Zondagzittendeonderhande-

laars weer samen. In Vlaamse
kringen luidt het dat Di Rupo zo
snel mogelijk weer over BHV
moet beginnen en zijn nekmoet
uitsteken.Hier en daar is gegrom
te horen dat de PS zelf sommige
voorstellen afschiet. Zo zag de
partij hetniet zittenomhet stem-
men in het buitenland te vereen-
voudigen. Bij die hervorming zou
de MR een deel van de verloren
stemmen door de splitsing van
BHVkunnen recupereren.

Vandaagstaatergeenvergade-
ring op de agenda, wegens de be-
grafenisvandebroervanDiRupo.
Het is uitkijken naar de speech
vanMichel tijdens de zomeruni-
versiteit van zijn partij. Zal hij er
net alsMaingainmetde spierbal-
len rollen? De Vlaamse partijen
houden deN-VA-voorzitter Bart
De Wever in het oog. Zijn partij
viert inBokrijkhaar tienjarigebe-
staan.

OlivierMaingain jut Franstaligen op
l Onderhandelingen rakenniet vande grond l Vrees voor opbodonderFranstalige partijen

Het wordt steeds duidelijker dat Olivier Maingain de formatie wil rekken tot de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

Bart De Wever. © BELGA

Sommigen
vragen zich
af hoe deze
formatie nog
kan worden
rechtgetrokken.

In de ban vandrie burgemeesters

DAMIEN THIÉRY (FDF),
LINKEBEEK
De burgemeester van Linke-

beek heeft in tegenstelling tot
zijn collega’s uit Kraainem en
Wezembeek-Oppem nationale
ambities. ‘Zijn burgemeester-
schap is maar een opstapje naar
de nationale politiek. Vandaar
ook dat hij de meest rabiate is
van allemaal, hij heeft nationale
aandacht nodig om er te gera-
ken’, merkt Luk Van Biesen op.
In 2007 ging Thiéry in La Libre
Belgique lelijk tekeer. ‘Als de

splitsing van
BHV er zou ko-
men, zouden de
150.000 Frans-
taligen in
Vlaams-Brabant
geïntegreerd
worden in
Vlaanderen en

vervlaamst worden. Ondertus-
sen zal men Brussel laten verrot-
ten: Vlaanderen zal alles uit
Brussel gezogen hebben wat het
kan om het compleet te ver-
zwakken.’ WVDV

VÉRONIQUE CAPRASSE
(FDF), KRAAINEM
‘Bruxelles, ville flamande?

JAMAIS!’, staat te lezen op de
Facebookpagina van Véronique
Caprasse. En er volgt meer:
‘Bruxelles, ville flamande?
JAMAIS!’ BHV - pas de scission
sans élargissement de Bruxelles.’
Toen Arnold d’Oreye de Lan-
tremange met pensioen ging,
werd eerste schepen Caprasse
voorgedragen als nieuwe
FDF-burgemeester van Linke-
beek, een van de zes faciliteit-

gemeenten in
de Rand rond
Brussel. Maar
Vlaamsminister
Geert Bourgeois
(N-VA) weiger-
de haar te be-
noemen, omdat
ze liet weten de

taalwetten niet te willen respec-
teren.
Ze is een hardliner binnen haar
partij. ‘Pulvérisateur communau-
taire’, zo omschreef iemand haar
op Twitter. WVDV

FRANÇOIS VAN HOO-
BROUCK D’ASPRE (MR),
WEZEMBEEK-OPPEM
Hij is wellicht de bekendste

van de drie balorige burgemees-
ters uit de Rand. François Van
Hoobrouck d’Aspre schuwt de
straffe uitspraken niet. ‘We zijn
in een oorlogstoestand. Ik ben
voorstander van het principe ‘oeil
pour oeil, dent pour dent’’, ver-
kondigde hij in 2007 op Radio 1,
in een reactie op de stemming
over de splitsing van BHV.
Deze Franstalige bourgeois van

adel is in de om-
gang ‘een joviale
kerel’, zegt
Kraainemnaar
Luk Van Biesen
(Open VLD).
‘Na de politie-
raad gaan we
vaak nog iets

drinken. En daar wordt wat afge-
lachen. Hij heeft eens gezegd dat
er maar twee dingen nodig zijn
om herverkozen te raken, twee
keer stampen tegen de schenen
van de Vlamingen.’ WVDV

Taiwanese tv
dolt met België

‘Nogovernment,noproblem
for Belgium’, zo luidt de titel
van een amusant filmpje van
het Taiwanese cultanimatie-
bedrijf NMAover België dat op
internet circuleert. De kern-
boodschap: zondervolwaardige
regering gaat het België econo-
mischvoordewind.Het filmpje
laat vrolijke, onbezorgde bier-
hijsende Belgen zien die niet
wakker liggenvandeeurocrisis
of van besparingen die elders
tot straatprotesten leiden.
NMA heeft al een reputatie in
het over de hekel halen van in-
ternationale gebeurtenissen.
Dat mochten DSK en Tiger
Woods ondervinden. KVE
■ www.tijd.be/bbb
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I s er wat loos met de Brusselse
rechtbank van koophandel? Je
zou het haast denken nu ook on-

dervoorzitterWillyP. terechtmoet staan
voor valsheid in geschrifte, gebruik van
valse stukken en het indienen van een
overdreven schuldvordering. De be-
roepsmagistraat, eenoudgediendevande
rechtbank en bejubeld als rechter,moet
nu zelf voor het hof van beroep verschij-
nen.

Dat vraagt om een woordje uitleg.
Toch weigert Francine De Tandt eerst
ons eerst te woord staan. Geen denken
aan, luidt het.Niets over de strafzaak te-
gen haar ondervoorzitter, zelfs niet over
de algemenewerking van de rechtbank,
die ze nu al bijna vier jaar leidt.

OokdeeerstevoorzittervanhetBrus-
selsehof vanberoep,AntoonBoyen, kan
ons niet helpen. Nochtans staat de han-
delsrechtbankonderzijn toezicht. ‘Tege-
voelig.’Wat later begrijpenwewaarom.
Behalveeerstevoorzitter vanhethof van
beroep isBoyenookonderzoeksrechter,
zowel in het corruptiedossier tegen De
Tandt als in de strafzaak tegen haar on-
dervoorzitter.Daarombegrijpelijk: ‘Geen
commentaar.’

TochsturenweBoyenopverzoekvan
zijn woordvoerder nog eenmailtje met
alleproblemendie eenreeks rechters en
advocaten ons (anoniem) hebben gesig-
naleerd. WehorendatdeBrusselsehan-
delsrechtbank briljante rechters her-
bergt, zoals ondervoorzitster Ilse Leus,
omeennaamtenoemen.Maarerzouden
ook handelsrechterszijndieamper func-
tioneren.Tot groteergernis vanhuncol-
lega’s en de advocaten
in de rechtbank.

Een van de 24 be-
roepsrechters zou
sinds zijn benoeming
nog nooit zijn opge-
daagd wegens psychi-
sche problemen. Een
andere zou al enkele
maandenhebbendoor-
gebrachtopeenpsychi-
atrische afdeling. Ie-
mand anders zou niet kunnen werken
met een computer en een behoorlijke
achterstandmethaarvonnissenhebben.
Iemandzoueendrankprobleemhebben
dat niet wordt aangepakt. Is de eerste
voorzitter vandat alles opdehoogte?En
worden die problemen aangepakt?

Boyen laat onsmeteenweten dat hij

DeTandtzal confronterenmetdeaange-
haalde feiten. Al donderdagnamiddag,
nog vóór ons artikel, wordt de recht-
bankvoorzitster bij Boyen ontboden.

Na demeeting laat Boyen ons weten
dathij ‘gerustgesteld’ is.Vooralleproble-
men zijn er oplossingen. Bijvoorbeeld
voorderechterdiekamptmeteentoren-
hogeachterstand. Zij gaatmetziektever-
lof. Haar dossiers worden herverdeeld
onderdeandere rechters endedebatten
in haar rechtszaken worden heropend.

Sommige rechters kampen inderdaad
met ‘medische’ problemen,maar als de
bevoegdecommissiehenniet arbeidson-
bekwaam verklaart, kan ook De Tandt
daar niets aan doen, zucht Boyen. Over
een dronkenmagistraat is niets bekend.
Dat zou een vals gerucht zijn, hoewel
tweeonafhankelijkebronnenhetonsbe-

vestigden.Enoverdie strafzaak tegende
ondervoorzitter wil Boyen alleen kwijt
dat, algemeengesproken, ‘iedereenrecht
heeft op het vermoeden van onschuld,
ook rechters’.

Nahet telefoontje vandeeerste voor-
zitter krijgen we dan toch Francine De
Tandt aan de lijn. Al begint het gesprek
stroef. WaaromwezonodigdeBrusselse
handelsrechtbank zwart willenmaken?
Waaromwe een lastercampagne voeren
tegen haar? Er zijn duidelijk diepewon-
den geslagen sindsDeTijd op 13 augus-
tus 2009 als eerste schreef over de fa-
meuze ‘bombrief’ vanpolitiehoofdGlenn
Audenaert aanminister vanJustitieSte-
faanDeClerck (CD&V). Indiebrief ston-
dende intussenwelbekendeaantijgingen
tegenDeTandt.Nahetperslekwerdeen
gerechtelijk onderzoek geopend.

Wij willen de rechtbank helemaal
niet zwartmaken. Er werken ook
zeer competente rechters. Maar
de strafzaak tegen uw ondervoor-
zitter is toch een opdoffer?
Francine De Tandt: ‘Dat zijn privé-

aangelegenheden. Daar wil ik niet over
uitwijden. Dat is nietmijn taak.’

Er is geen reden omhem te schor-
sen?

DeTandt: ‘Natuurlijk niet.Hij is een
heel goedemagistraat.’

Er is wel kritiek op andere rech-
ters die amper functioneren.
De Tandt: ‘Maar die mensen zijn

met ziekteverlof! Ze hebben een
doktersattest. U bent geen dokter en ik
ben geen dokter. Wat kan ik als voorzit-
ster doen tegen een doktersattest? Ook
de controleartsen hebben bevestigd dat
diemagistraten terecht afwezig zijn.’

Sommige rechters zouden gede-
motiveerd raken.
De Tandt: ‘Waarom zouden ze? Ze

worden betaald om hun werk te doen:
vonnissen maken. En als er afwezigen
zijn, bijvoorbeeld in de vakantie, dan
vang ik dat zelf op. De rechtbank lijdt
daar dus niet onder.’

Is het misschien frustrerend om
alshandelsrechter elkedag zaken-
advocaten te zien, die een pak
meer verdienen?
De Tandt: ‘Ach, dat weet je wanneer

je rechter wordt. Ik ben voordien ook
acht jaar advocaat geweest. Dat is geen
probleem.’

De rechtbank zou ook een steeds

grotere achterstand te torsenheb-
ben.
De Tandt: ‘Demensen die u dat zeg-

gen, vertellen nonsens. Ze weten niet
wat achterstand is. Handelszaken kan je
nueenmaalniet afhandelenopdeeerste
zitting. Je bent afhankelijk van de con-
clusietermijnen die advocaten nodig
hebben. In sommige zaken zijn er soms
wel tien partijen.Dat vergt tijd. Er iswel
achterstand door de wet-Onkelinx. Die
was zogezegd bedoeld om de achter-
stand te bestrijden, terwijl ze die alleen
vergroot.’

Uwwerklust wordt niet in twijfel
getrokken. Ikhoordatuonmense-
lijke uren klopt.
De Tandt: ‘Dat is geen last.

Integendeel. Mijn beroep is een roe-
ping. Ik ben nu al bijna 34 jaar magis-
traat. Vrijdag heb ik nog 230 zaken inge-
leid. Dat zijn zware zittingen.Maar toen
ik pas benoemd was, waren het er soms
400opééndag.Dat is geenprobleem. Ik
bereid al die zaken voor. Dat loopt vlot.
Het geeft mij voldoening bedrijven te
helpen, zoals een dokter mensen helpt.
Dat geldt ook voormijn collega’s.’

Toch krijgt u het verwijt - van de
voorzitter vandeBrusselse recht-

bank van eerste aanleg - dat u
als Nederlandstalige onwettig-
zetelt in Franstalige zaken.
De Tandt: ‘Als voorzitter ben ik

tweetalig en mag ik wel degelijk kortge-
dingzaken behandelen in beide landsta-
len.’

Maar u zou dat ook doen in Frans-
talige rechtszaken tengronde,wat
onwettig zou zijn.
De Tandt: ‘Tja, de zaken moeten nu

eenmaal vooruitgaan. Ik zetel al meer
dan drie decennia in de twee talen.
Waarom is dat nu plots een probleem?’

DeHogeRaadvoordeJustitie had
inapril vorig jaarookkritiekopde
werking van uw rechtbank.
De Tandt: ‘Wij hebben na die audit

maatregelen genomen. We leggen nu
bijvoorbeeld de laatste hand aan een
vademecum voor de rechters in han-
delszaken. Ze krijgen een leidraad bij
om faillissementen te vereffenen.’

Er was ook kritiek omdat een
advocaat die vervolgd werd in de
fraudezaak-Beaulieubij uwrecht-
bankbenoemd is totplaatsvervan-
gend rechter.
De Tandt: ‘Er valt die man niets

negatiefs aan te wrijven. Trouwens, is
die zaak-Beaulieu niet verjaard?’

Dezaak looptnogennaarmijnwe-
tenwordt demanwel vervolgd.
De Tandt: ‘De zaak is clean. Maar

jullie, journalisten, vergeten dat er
zoiets bestaat als het vermoeden van
onschuld. Dat is nochtans primordiaal.’

Volgend jaar gaat umet pensioen.
Wat zijn uw plannen dan?
DeTandt: ‘Wel, iedereen aanpakken

die mij gelyncht heeft. U stelt me de
vraag, dus ik antwoord. Nu ben ik aan
het werken. Dan heb ik daar tijd voor.’

U vreest niet de uitkomst van het
onderzoek dat tegen u loopt?
De Tandt: ‘Geen probleem.’
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‘Ik zal iedereen pakken diemij lynchte’
LARS BOVÉ

Na de affaire-De Tandt kon de
Brusselse rechtbank van koop-
handel een nieuw strafzaak te-
geneenvanhaar topmagistraten
missen als kiespijn. Maar nu,
twee jaar later, wordt dus ook
ondervoorzitter Willy P. ver-
volgd. ‘Geen enkel probleem’,
zegt rechtbankvoorzitsterFran-
cine De Tandt, die nog even
strijdlustig klinkt alsweleer.

l RechtbankvoorzitsterFrancineDeTandt doorbreekt twee jaar stilzwijgen

Journalisten vergeten
dat er zoiets bestaat
als het vermoeden
van onschuld.

‘Ik ben misschien al 34 jaar magistraat, maar vrijdag heb ik op één dag 230 zaken ingeleid. Dat is geen last’, stelt Francine De Tandt, voorzitster van de Brusselse handelsrechtbank.

BIO
FRANCINE
DETANDT

> Studeerde aan de VUB en ULB.
> Na acht jaar advocatuur in Brussel, gaat

ze in 1978 aan de slag als rechter.
> Al in 1994 wordt ze ondervoorzitster

van de Brusselse rechtbank van koop-
handel.

> Pas in januari 2008 vervangt ze Anne
Spiritus-Dassesse als voorzitster.

> Eind 2008: rechter in de Fortis-zaak.
> In augustus 2009 breekt het corruptie-

schandaal rond haar los.
> Geschorst tot eind november 2009.
> In januari 2010 wordt ze in verdenking

gesteld voor schriftvervalsing en schen-
ding van het beroepsgheim.
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