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donderdag 7 maart 2013

SUCCES KOMT NIET OP BESTELLING onze OPINIE

C

D&V heeft de manschappen herschikt. Ogenschijnlijk heeft ze slimme keuzes gemaakt met
de ervaring van Pieter De Crem — sinds lang
zonder één incident — en de onbesprokenheid van
een expert als Koen Geens. Maar een garantie voor
succes, over een jaar, is dat nog niet. De partij komt
gehavend uit de ACW-episode en zal zich moeten
optrekken aan haar boegbeeld Kris Peeters als ze in
2014 niet onderuit wil gaan.
Peeters werpt zich op. Niet langer als de bondgenoot van Bart De Wever, maar als zijn uitdager.

De minister-president heeft gewonnen aan zelfvertrouwen. De ruzies in zijn regering zijn achter
de rug en hij zal kunnen pronken met een begroting
op orde. Meer zelfs: de laatste tijd staat Peeters in
het parlement op eenzame hoogte in de debatten,
die hij domineert als nooit tevoren. Hij is de hoop
van de partij in harde tijden.
In de federale regering is het wat anders. Daar zijn
tussen CD&V en Open Vld — die ‘bloedhond’ Van
Biesen op Vanackere liet jagen — wonden geslagen.
Die boemerang komt nog wel terug. Het voorspelt

geen pad over rozen voor Elio Di Rupo.
De vraag is of professor Geens de negatieve
beeldvorming snel zal kunnen keren. Zijn voorgangers als technocraten op financiële departementen zijn jammerlijk mislukt. Robert Vandeputte,
ex-gouverneur van de Nationale Bank en minister
van Financiën onder Mark Eyskens, tijdens de
slechtste regering aller tijden. En Mieke Offeciers,
amper een jaar op begroting onder Dehaene I,
een totale mislukking als politica.
Het eerste interview van Koen Geens, ’s avonds in

‘Terzake’, wees op gevoel voor humor, maar toonde
ook een gebrek aan vertrouwdheid met de veeleisende media. En precies daar lag het probleem bij
Vanackere: bij de communicatie. Geens heeft een
zakelijk profiel — hij is financieel expert en een
gedegen jurist — maar weet niet waar de toppers de
bananenschillen leggen. Daar heeft een prof en
cabinetard geen ervaring mee. En een begroting in
een zespartijenkabinet is schaken op zes borden
tegelijk met zes (slechte) karakters rond de tafel.
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VICEPREMIER DE CREM STELT LINKERFLANK VAN REGERING GERUST

«Maak u over Crembo geen zorgen»
De regering Di Rupo-De Crem. Hij bekt lekker,
die nieuwe tandem, maar al wie naar links neigt
— het ACW op kop — houdt zijn hart vast nu
de rechtse CD&V-minister van Defensie is
gepromoveerd tot vicepremier. «Dat hoeft
niet», sust Pieter De Crem. «Niemand moet
zich zorgen over mij maken. Ik ben meer dan
mijn imago.» Wat niet wil zeggen dat hij het
afzweert, dat imago. «Natuurlijk mag u mij
Crembo blijven noemen. Met genoegen.»
JAN SEGERS
«Onvoorspelbaar als de wind»,
knikt Pieter De Crem (50). Hij
staat er zelf van te kijken, van de
steile vlucht die zijn carrière
neemt. Na de verkiezingen van
2010 leek hij bij CD&V de man op
overschot, maar De Crem mocht
alsnog doorgaan op Defensie. En
zie, nu volgt hij Steven Vanackere
op als vicepremier. En zit het
volgend jaar een beetje mee, dan
wordt hij, de man uit Aalter over
wie wel eens meewarig werd
gedaan, secretaris-generaal van
de NAVO, Willy Claes achterna.
«Ik heb deze promotie niet nagestreefd», zegt De Crem ons, maar
onlogisch is ze niet, vindt hij. «Ik
had mijn staat van dienst als vakminister. Niemand in de regering
zit langer op zijn departement
dan ik op Defensie.» In die vijf jaar
heeft hij het leger slanker en
combattiever gemaakt. Nu is hij
klaar voor de strijd, schouder aan
schouder met Elio Di Rupo.
Hoe mogen we uw relatie
met de premier omschrijven?
Hartelijk?
«Respectvol.»

Di Rupo klaagde wel eens over
het geringe enthousiasme
waarmee
Vanackere
het
regeringsbeleid verdedigde.
Gaat u wat meer jubel in
uw stem leggen?
«Ik zal het regeringsbeleid
solidair verdedigen, zoals men
dat al jaren van mij gewend is.
Kan het beter? Wellicht. Maar
hebben we dingen gepresteerd
om trots op te zijn? Zeker weten.
Ons begrotingsbeleid is een voorbeeld in Europa. Het budget op
orde houden, het sociaal overleg
rechttrekken en de staatshervorming afronden, dat worden
de volgende 14 maanden mijn
prioriteiten. Als vicepremier zal
ik het gezicht en de stem van
CD&V in de regering zijn, megafoon en doorgeefluik van onze
partijbelangen.»
Geef toe dat het merkwaardig
is:u,rechtserakker,moetstraks
ook de belangen van het ACW
behartigen. Sceptici zeggen nu
al: met zo’n advocaat hebben
we geen aanklager meer nodig.
«Maak u geen zorgen, zeg ik dan.
Ik behoor tot geen enkele vleugel
van de partij. Ik ben een overtuigde christendemocraat. Maar wie
kijkt naar mijn werk op Defensie,
weet ik dat niet ideologisch
tewerk ga. Men verkijkt zich
blijkbaar op mijn methode. Je kan
Defensie niet grondig en geruisloos hervormen, zoals ik heb
gedaan, als je buiten de spotlights
niet voortdurend overleg pleegt.
Ik draag een etiket dat op zijn
minst onvolledig is. Ik ben ruimer
dan mijn imago.»

EERSTE
WERKDAG IN
WETSTRAAT 12
Voor Koen Geens was
het gisteren zijn eerste
werkdag als minister van
Financiën. Hij werd na zijn
aankomst door zijn voorganger Steven Vanackere
wegwijs gemaakt in de
statige gebouwen van de
Wetstraat 12 en kreeg
symbolischenkeledossiers
Foto Belga
overhandigd.
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IK DRAAG
EEN ETIKET DAT
OP ZIJN MINST
ONVOLLEDIG IS.
IK BEN RUIMER
DAN MIJN IMAGO
Pieter De Crem

Als vakminister op Defensie
mocht u alleen maar over het
leger spreken. Blij dat u als
vicepremier weer over alles
uw flamboyante mening mag
geven, zoals in uw tijd als
oppositieleider?
«Deze regering is een zespotig
wezen. Om dat goed te laten

lopen, moet iedereen loyaal zijn
in woord en daad. Maar iedereen
weet dat ik een man van uitgesproken meningen ben. Ik ga
nu niet plots kleurloos worden.
Wat ik zeg, zal fel oranje kleuren.»
U wordt eerste vicepremier.
Streelt het uw ijdelheid dat we
voortaan over de regering-Di
Rupo-De Crem spreken?
«Eerste, tweede of vijfde vicepremier: vindt u dat het in het
licht van de eeuwigheid iets
voorstelt? Hou het maar gewoon
op de regering-Di Rupo.»
Toen Vincent Van Quickenborne vicepremier werd, vond
hij Q of Quick plots te jolig

klinken voor zijn nieuwe status.
Wilt u op uw beurt af van het
koosnaampje Crembo?
«Neen. Ik zou het raar vinden dat
men die naam opbergt omdat ik
naast minister van Defensie nu
ook vicepremier ben. Ga gerust
uw gang, in woord en beeld.»
U zal zeggen dat u het ontslag
van Steven Vanackere niet
gewild heeft, maar heeft u
intussen al het glas geheven op
uw promotie?
«Neen, echt nog geen tijd gehad.
Toen ik gisteravond voor het eerst
thuis kwam als vicepremier,
hadden mijn echtgenote en ik
dringender dingen te bespreken:
onze droogkast is kapot.»

Thyssen, die zelf aftrad als
CD&V-voorzitster na de
nederlaag van juni 2010,
voelt zich persoonlijk geraakt door het ontslag van
Vanackere. «Ik leef met hem
mee, want deze beslissing
zal zwaar gevallen zijn. ‘Verantwoordelijkheid’ was zijn
tweede naam en daar leefde
hij als politicus naar.»
Thyssen heeft bedenkingen
bij het zoveelste ontslag in
de rij. «We evolueren naar
een politiek van steeds
sneller en jonger doorbreken, om steeds sneller en
jonger op te branden. De
politiek wordt een arena
waarin de held ofwel klappen uitdeelt ofwel incasseert om finaal tegen de
vlakte te gaan.» In een
opiniebijdrage in de krant
‘De Standaard’ citeert ze
Yves Leterme, Frank Vandenbroucke, Steve Stevaert,
Caroline Gennez als voorbeelden, «stuk voor stuk
getalenteerde politici».

Te kwistig
Op een ogenblik dat we
talenten moeten koesteren,
wordt er in de politiek
steeds kwistiger mee omgesprongen, vindt Thyssen.
«We beseffen te weinig wat
dat doet met de politiek en
het vertrouwen van mensen
in de democratie.» De politica hoopt dat journalisten,
politici en kiezers er hun
buik van vol zullen krijgen
en voor een andere aanpak
kiezen. (LVDK)

Kamer vraagt inzage in contracten tussen ACW en Belfius
De Kamer vraagt inzage in de contracten
tussen Belfius en het ACW. De commissie
Financiën heeft daarvoor het licht op groen
gezet. Belfius en ACW moeten daar nog mee
instemmen, maar dat lijkt geen probleem.
Een parlementaire onderzoekscommissie
komt er hoogstwaarschijnlijk niet. De con-

tracten tussen ACW en Belfius stonden
centraal in het vertrek van minister van
Financiën Steven Vanackere. Ze maakten een
eind aan de omstreden winstbewijzen, maar
onduidelijkheid over de precieze rentevoet
en de commerciële afspraken zorgden voor
speculaties over mogelijk te gunstige voor-

	
  

Thyssen in
de bres voor
politiek talent
Vanackere
Politici en media moeten
zich bezinnen over de
manier waarop ze omspringen met politiek
talent. Zo beoordeelt
gewezen CD&V-voorzitster
en huidig Europarlementslid Marianne Thyssen het
ontslag van Steven Vanackere. Ze spreekt van een
verkwisting van talent op
de roetsjbaan van de waan
van de dag.

De officiële en gemoedelijke machtsoverdracht tussen Vanackere en De Crem vond gisteren
plaats. «Ik heb deze promotie niet nagestreefd», zegt de nieuwe vicepremier. Foto Belga

Een
heef
een
zich

waarden. Inzage in het contract moet daar
alsnog een eind aan maken. Op voorstel van
CD&V-Kamerlid Carl Devlies stuurt de
commissie Financiën nu een brief naar
Belfius en het ACW, met de vraag om onder
strikte vertrouwelijkheid de contracten te
laten inkijken.
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Vande Lanotte verdedigt ‘ACW-advocaat’ Geens
Vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) wil niet dat kersvers minister
van Financiën Koen Geens (CD&V) wordt afgerekend op zijn recente
verleden als advocaat van het ACW. «Een advocaat verdedigt
klanten», zei Vande Lanotte op ‘Radio 1’. «Zeggen dat Geens zich niet
onafhankelijk kan opstellen, is niet fair. Van iedere advocaat die in de
regering stapt, kan je zeggen dat hij wel iets of iemand heeft verdedigd.
Dan kan geen enkele advocaat nog minister van Justitie worden.»

Langs de c
Brian met J

