&

&

Politiek Economie

DE TIJD | ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2011

‘Ik zal iedereen pakken die mij lynchte’
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l Rechtbankvoorzitster Francine De Tandt doorbreekt twee jaar stilzwijgen

Olivier Maingain jut Franstaligen op
l Onderhandelingen raken niet van de grond l Vrees voor opbod onder Franstalige partijen
een andere mening toegedaan is
en een akkoord kan sluiten. Gisteren werd om de onderhandelingslivier Maingain, de tafel weinig vooruitgang geboekt.
kopman van het FDF,
Na twee intensieve vergaderheeft de zaken gisteren dagen in een poging de knoop over
in zijn typische stijl nog eens de burgemeesters te ontwarren,
scherp gesteld. Terwijl de acht on- werd het hoofdstuk financieringsderhandelende partijen voor de wet aangesneden. Formateur Elio
vierde dag om de tafel zaten, wees Di Rupo (PS) stelt voor de regio’s
hij erop dat wat nu voorligt ‘on- 11 miljard euro extra fiscale autoevenwichtig’ is en ‘niet overeen- nomie te geven. Maar de MR vindt
stemt met wat de Franstaligen dat te verregaand en vreest een
vragen’. Hij haalde ook uit naar de ‘verarming’ van Wallonië’. Dat
toegeeflijkheid van het cdH.
wordt echter als een tactisch maMaingain hernoeuvre
gezien.
haalde de eis tot uit- Sommigen
Vermoed wordt dat
breiding van Brussel
Michel
moeilijk
in ruil voor de split- vragen zich
doet over de finansing van Brussel- af hoe deze
cieringswet omdat
Halle-Vilvoorde en
hij het niet verkocht
voegde eraan toe dat formatie nog
krijgt in het Waalse
burgemeesters in de kan worden
landsgedeelte dat
Vlaamse Rand des- rechtgetrokken.
zijn partij alles bloknoods door de gekeert omwille van
meenteraad moeten
drie burgemeesters
worden benoemd zolang Vlaan- in de Rand rond Brussel.
deren zijn veto stelt.
Zondag zitten de onderhandeDe FDF’er dreef zo de prijs laars weer samen. In Vlaamse
voor een splitsing van BHV nog kringen luidt het dat Di Rupo zo
maar eens op, op een moment dat snel mogelijk weer over BHV
de discussie daarover helemaal moet beginnen en zijn nek moet
vastzit. Hoe lang zullen de andere uitsteken. Hier en daar is gegrom
Franstalige partijen dat blijven te horen dat de PS zelf sommige
pikken? Er wordt angstvallig uit- voorstellen afschiet. Zo zag de
gekeken naar de reactie van Joëlle partij het niet zitten om het stemMilquet (cdH). Voorlopig blijft ze men in het buitenland te vereennog kalm, maar hoelang nog? Een voudigen. Bij die hervorming zou
opbod aan Franstalige kant kan de de MR een deel van de verloren
onderhandelingen naar af sturen. stemmen door de splitsing van
Ook aan Vlaamse kant vraagt men BHV kunnen recupereren.
zich stilaan af waar men aan beVandaag staat er geen vergadegonnen is en hoe deze formatie ring op de agenda, wegens de benog recht kan worden getrokken. grafenis van de broer van Di Rupo.
Het is uitkijken naar de speech
TACTISCH MANOEUVRE
van Michel tijdens de zomeruniHet wordt steeds duidelijker versiteit van zijn partij. Zal hij er
dat Maingain de regeringscrisis net als Maingain met de spierbalwil rekken tot oktober 2012, om len rollen? De Vlaamse partijen
naar de gemeenteraadsverkiezin- houden de N-VA-voorzitter Bart
gen te kunnen gaan zonder een De Wever in het oog. Zijn partij
splitsing van BHV. De vraag is of viert in Bokrijk haar tienjarige beMR-voorzitter Charles Michel staan.

© REUTERS

PIETER BLOMME

O

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

In de ban van drie burgemeesters
FRANÇOIS VAN HOOBROUCK D’ASPRE (MR),
WEZEMBEEK-OPPEM
Hij is wellicht de bekendste
van de drie balorige burgemeesters 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’’, verkondigde 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 omgang ‘een joviale
kerel’,
zegt
Kraainemnaar
Luk Van Biesen
(Open VLD).
‘Na de politieraad gaan we
vaak nog iets
drinken. En daar wordt wat afgelachen. 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

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 Lantremange met pensioen ging,
werd eerste schepen Caprasse
voorgedragen
als
nieuwe
FDF-burgemeester van Linkebeek, een van de zes faciliteit-

gemeenten in
de Rand rond
Brussel. Maar
Vlaams minister
Geert Bourgeois
(N-VA) weigerde haar te benoemen, omdat
ze liet weten de
taalwetten niet te willen respecteren.
Ze is een hardliner binnen haar
partij. ‘Pulvérisateur communautaire’, zo omschreef iemand haar
WVDV
op Twitter.

DAMIEN THIÉRY (FDF),
LINKEBEEK
De burgemeester van Linkebeek heeft in tegenstelling tot
zijn collega’s uit Kraainem en
Wezembeek-Oppem nationale
ambities. ‘Zijn burgemeesterschap 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 geraken’, merkt Luk Van Biesen op.
In 2007 ging Thiéry in La Libre
Belgique lelijk tekeer. ‘Als de

Bart De Wever, God of duivel?
l Aan vooravond van viering tienjarig bestaan N-VA in Bokrijk wekt haar kopman steeds meer controverse op
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 Vlaamsnationalisten aan. De Wever is des duivels, klinkt
het dan.

V

andaag viert de N-VA
haar tienjarige bestaan
in Bokrijk. We mogen
dan ook een nieuwe opstoot van de
‘Bart De Wever’-mania verwachten. De voorman van de N-VA laat
niemand in Vlaanderen nog onberoerd. Je bent voor of je bent tegen.
In de aanloop naar zijn gigantische verkiezingsoverwinning op
13 juni 2010, was er weinig kritiek
op De Wever. Of beter gezegd: het
was weinigen in de politieke arena
gegeven om gefundeerd weerwerk

te bieden. Ook nadien, in de aan- gen, niet eens flaminganten en
slepende formatie, leek het wel of niet uit liefde voor de N-VA, heballe Vlaamse partijen ‘cheer- ben op De Wever gestemd. Zij zaleaders’ waren van de N-VA, zoals gen in hem de leverancier van
Karel De Gucht het eens formu- kruipolie die de roest in het
leerde.
politieke bestel zou wegwerken.
Maar dat is na 450 dagen zon- Zo werd de partij de grootste van
der regering veranderd. Sinds de het hele land. Nu zien vele van die
N-VA aan de kant staat, komt het kiezers dat niet kruipolie, maar
erop aan te ‘bewijzen’
zand is geleverd. Eidat het de schuld was
gen schuld, dikke
van Bart De Wever dat Op slinkse wijbult.’
er maar geen regering ze negeert de
De belangrijkste
kon worden gevormd.
kritiek die De Wever
De partijen die nu om N-VA de wil van dezer dagen krijgt, is
de tafel zitten, moeten 85 procent van dat hij verantwoordan wel resultaat boe- de Vlamingen.
delijk is voor de blokken - lees: een regering
kering van België.
vormen. Pas dan kan de
Daar wordt dan al
kiezer Bart De Wever LUC HUYSE
gauw de bedenking
erop afrekenen dat hij
aan toegevoegd dat
geen resultaten heeft
de Vlaams-nationakunnen boeken.
listen van de N-VA een pervers
mechanisme volgen. Nog eens Luc
KRUIPOLIE
Huyse: ‘Het komt erop aan een
De gereputeerde socioloog Luc mechanisme in gang te zetten dat
Huyse beschreef in een opinie- de scheiding na verloop van tijd
bijdrage in De Standaard haarfijn onvermijdelijk kan maken. Dag na
de achilleshiel van De Wever . ‘En- dag proberen om de werking van
kele honderdduizenden Vlamin- de federale machinerie te hinde-

splitsing van
BHV er zou komen, zouden de
150.000 Franstaligen
in
Vlaams-Brabant
geïntegreerd
worden
in
Vlaanderen en
vervlaamst worden. Ondertussen zal men Brussel laten verrotten: Vlaanderen zal alles uit
Brussel gezogen hebben wat het
kan om het compleet te verWVDV
zwakken.’

Taiwanese tv
dolt met België

verkrachten in naam van de democratie.

Bart De Wever.
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ren, tot zij vanzelf stilvalt (...) Het
cynisme van die keuze ligt erin dat
men de visie van 85 procent van de
Vlamingen (die tegen separatisme
zijn, red.) op sluikse wijze wil negeren.’ Of hoe de N-VA volgens
Huyse de democratie probeert te

dan is er misschien toch wel iets
van aan’, oordeelt Maddens eveneens in De Standaard.
VERROTTING
Met andere woorden: het is niet
Er wordt dus weerwerk gebo- de schuld van De Wever & co, maar
den, waarbij de belangrijkste kri- van de Franstaligen dat dit land getiek erop neerkomt dat het de blokkeerd is. Het succes van de
schuld is van De Wever dat België N-VA is het gevolg van het ‘non’
niet meer functioneert. Aan de van de Franstalige partijen op de
Vlaamse vraag naar
toog eindigt zo’n diseen zesde staatshercussie vaak in geroep Als je
vorming. Die moet
en getier en veel bier,
het mogelijk maken
maar politoloog Bart verkiezing na
dat Vlaanderen zelf
Maddens - die vaak verkiezing wint,
de economische herwordt geportretteerd
vormingen
kan
als de uitvinder van heb je
doorvoeren die het
de verrottingsstrate- misschien
nodig acht. Als de
gie die de N-VA zou
Franstaligen nu de
volgen - dient de criti- toch wel gelijk.
N-VA uit de ondercasters rustig van anthandelingen hebben
woord.
BART MADDENS
kunnen duwen, dan
‘Als je verkiezing
is dat om die zesde
na verkiezing wint
door het slechte functioneren van staatshervorming weer af te houde Belgische staat aan te klagen, en den. ‘Over een verrottingsstrategie
als je daarmee in Vlaanderen de gesproken’, aldus Maddens.
Voor of tegen Bart De Wever,
dominante politieke stroming
wordt met bijna de helft van de het is vaak een discussie over de
stemmen (44 procent voor alle ra- kip of het ei. En daar geraakt men
dicaal-Vlaamse stemmen samen), over het algemeen niet uit.

LARS BOVÉ

BIO

FRANCINE
DE TANDT

Na de affaire-De Tandt kon de
Brusselse rechtbank van koophandel een nieuw strafzaak tegen een van haar topmagistraten
missen als kiespijn. Maar nu,
twee jaar later, wordt dus ook
ondervoorzitter Willy P. vervolgd. ‘Geen enkel probleem’,
zegt rechtbankvoorzitster Francine De Tandt, die nog even
strijdlustig klinkt als weleer.

> 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 koophandel.
> Pas in januari 2008 vervangt ze Anne
Spiritus-Dassesse als voorzitster.
> Eind 2008: rechter in de Fortis-zaak.
> In augustus 2009 breekt het corruptieschandaal rond haar los.
> Geschorst tot eind november 2009.
> In januari 2010 wordt ze in verdenking
gesteld voor schriftvervalsing en schending van het beroepsgheim.

I

s er wat loos met de Brusselse
rechtbank van koophandel? Je
zou het haast denken nu ook ondervoorzitter Willy P. terecht moet staan
voor valsheid in geschrifte, gebruik van
valse stukken en het indienen van een
overdreven schuldvordering. De beroepsmagistraat, een oudgediende van de
rechtbank en bejubeld als rechter, moet
nu zelf voor het hof van beroep verschijnen.
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 tegen haar ondervoorzitter, zelfs niet over
de algemene werking van de rechtbank,
die ze nu al bijna vier jaar leidt.
Ook de eerste voorzitter van het Brusselse hof van beroep, Antoon Boyen, kan
ons niet helpen. Nochtans staat de handelsrechtbank onder zijn toezicht. ‘Te gevoelig.’ Wat later begrijpen we waarom.
Behalve eerste voorzitter van het hof van
beroep is Boyen ook onderzoeksrechter,
zowel in het corruptiedossier tegen De
Tandt als in de strafzaak tegen haar ondervoorzitter. Daarom begrijpelijk: ‘Geen
commentaar.’
Toch sturen we Boyen op verzoek van
zijn woordvoerder nog een mailtje met
alle problemen die een reeks rechters en
advocaten ons (anoniem) hebben gesignaleerd. We horen dat de Brusselse handelsrechtbank briljante rechters herbergt, zoals ondervoorzitster Ilse Leus,
om een naam te noemen. Maar er zouden
ook handelsrechters zijn die amper functioneren. Tot grote ergernis van hun collega’s en de advocaten
in de rechtbank.
Een van de 24 beroepsrechters
zou
sinds zijn benoeming
nog nooit zijn opgedaagd wegens psychische problemen. Een
andere zou al enkele
maanden hebben doorgebracht op een psychiatrische afdeling. Iemand anders zou niet kunnen werken
met een computer en een behoorlijke
achterstand met haar vonnissen hebben.
Iemand zou een drankprobleem hebben
dat niet wordt aangepakt. Is de eerste
voorzitter van dat alles op de hoogte? En
worden die problemen aangepakt?
Boyen laat ons meteen weten dat hij

bank van eerste aanleg - dat u
als Nederlandstalige onwettigzetelt in Franstalige zaken.
De Tandt: ‘Als voorzitter ben ik
tweetalig en mag ik wel degelijk kortgedingzaken behandelen in beide landstalen.’

‘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.

De Tandt zal confronteren met de aangehaalde feiten. Al donderdagnamiddag,
nog vóór ons artikel, wordt de rechtbankvoorzitster bij Boyen ontboden.
Na de meeting laat Boyen ons weten
dat hij ‘gerustgesteld’ is. Voor alle problemen zijn er oplossingen. Bijvoorbeeld
voor de rechter die kampt met een torenhoge achterstand. Zij gaat met ziekteverlof. Haar dossiers worden herverdeeld
onder de andere rechters en de debatten
in haar rechtszaken worden heropend.

Journalisten vergeten
dat er zoiets bestaat
als het vermoeden
van onschuld.
Sommige rechters kampen inderdaad
met ‘medische’ problemen, maar als de
bevoegde commissie hen niet arbeidsonbekwaam verklaart, kan ook De Tandt
daar niets aan doen, zucht Boyen. Over
een dronken magistraat is niets bekend.
Dat zou een vals gerucht zijn, hoewel
twee onafhankelijke bronnen het ons be-

vestigden. En over die strafzaak tegen de
ondervoorzitter wil Boyen alleen kwijt
dat, algemeen gesproken, ‘iedereen recht
heeft op het vermoeden van onschuld,
ook rechters’.
Na het telefoontje van de eerste voorzitter krijgen we dan toch Francine De
Tandt aan de lijn. Al begint het gesprek
stroef. Waarom we zo nodig de Brusselse
handelsrechtbank zwart willen maken?
Waarom we een lastercampagne voeren
tegen haar? Er zijn duidelijk diepe wonden geslagen sinds De Tijd op 13 augustus 2009 als eerste schreef over de fameuze ‘bombrief’ van politiehoofd Glenn
Audenaert aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V). In die brief stonden de intussen welbekende aantijgingen
tegen De Tandt. Na het perslek werd een
gerechtelijk onderzoek geopend.
Wij willen de rechtbank helemaal
niet zwartmaken. Er werken ook
zeer competente rechters. Maar
de strafzaak tegen uw ondervoorzitter is toch een opdoffer?
Francine De Tandt: ‘Dat zijn privéaangelegenheden. Daar wil ik niet over
uitwijden. Dat is niet mijn taak.’
Er is geen reden om hem te schorsen?

De Tandt: ‘Natuurlijk niet. Hij is een
heel goede magistraat.’
Er is wel kritiek op andere rechters 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 voorzitster doen tegen een doktersattest? Ook
de controleartsen hebben bevestigd dat
die magistraten terecht afwezig zijn.’
Sommige rechters zouden gedemotiveerd 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
als handelsrechter elke dag zakenadvocaten 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
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grotere achterstand te torsen hebben.
De Tandt: ‘De mensen die u dat zeggen, vertellen nonsens. Ze weten niet
wat achterstand is. Handelszaken kan je
nu eenmaal niet afhandelen op de eerste
zitting. Je bent afhankelijk van de conclusietermijnen die advocaten nodig
hebben. In sommige zaken zijn er soms
wel tien partijen. Dat vergt tijd. Er is wel
achterstand door de wet-Onkelinx. Die
was zogezegd bedoeld om de achterstand te bestrijden, terwijl ze die alleen
vergroot.’
Uw werklust wordt niet in twijfel
getrokken. Ik hoor dat u onmenselijke uren klopt.
De Tandt: ‘Dat is geen last.
Integendeel. Mijn beroep is een roeping. Ik ben nu al bijna 34 jaar magistraat. Vrijdag heb ik nog 230 zaken ingeleid. Dat zijn zware zittingen. Maar toen
ik pas benoemd was, waren het er soms
400 op één dag. Dat is geen probleem. Ik
bereid al die zaken voor. Dat loopt vlot.
Het geeft mij voldoening bedrijven te
helpen, zoals een dokter mensen helpt.
Dat geldt ook voor mijn collega’s.’

Maar u zou dat ook doen in Franstalige rechtszaken ten gronde, 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?’
De Hoge Raad voor de Justitie had
in april vorig jaar ook kritiek op de
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 handelszaken. Ze krijgen een leidraad bij
om faillissementen te vereffenen.’
Er was ook kritiek omdat een
advocaat die vervolgd werd in de
fraudezaak-Beaulieu bij uw rechtbank benoemd is tot plaatsvervangend rechter.
De Tandt: ‘Er valt die man niets
negatiefs aan te wrijven. Trouwens, is
die zaak-Beaulieu niet verjaard?’
De zaak loopt nog en naar mijn weten wordt de man wel 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 u met pensioen.
Wat zijn uw plannen dan?
De Tandt: ‘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.’

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

U vreest niet de uitkomst van het
onderzoek dat tegen u loopt?
De Tandt: ‘Geen probleem.’

ADVERTENTIE

‘No government, no problem
for Belgium’, zo luidt de titel
van een amusant filmpje van
het Taiwanese cultanimatiebedrijf NMA over België dat op
internet circuleert. De kernboodschap: zonder volwaardige
regering gaat het België economisch voor de wind. Het filmpje
laat vrolijke, onbezorgde bierhijsende Belgen zien die niet
wakker liggen van de eurocrisis
of van besparingen die elders
tot straatprotesten leiden.
NMA heeft al een reputatie in
het over de hekel halen van internationale gebeurtenissen.
Dat mochten DSK en Tiger
Woods ondervinden.
KVE
■ www.tijd.be/bbb

Sabato Special Mannenmode
Zaterdag 17 september bij De Tijd

• De comeback van de strik, met dank aan Elio Di Rupo
• Schoenendynastie Van Bommel, ten voeten uit
• Pakt Café Costume Hollywood in?
• Fotoshoot: eresaluut aan King of Cool Miles Davis, exact 20 jaar na zijn dood
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WIN EEN EXCLUSIEVE SABATO COLLECTOR’S BOX
Exclusief niet verkrijgbaar in de handel

