
	  

10 POLITIEK DONDERDAG 14 MAART 2013 HET NIEUWSBLAD

1
Na de verkiezingen van mei 2014 telt ons land niet lan-
ger 22, maar 21 zetels in het Europees parlement. Door
de toetreding van Kroatië tot de EU en de beslissing van
Europa om het aantal zetels niet eeuwig te laten aan-
groeien, leveren 13 landen één of meer zetels in. Ook wij
verliezen dus één Europees zitje.

Vlaamse
gemeenten dieper
in de schulden

Alle Vlaamse gemeenten
samen zitten met een
schuldberg van maar
liefst 8,2 miljard euro.
Cijfers uit 2011 geven aan
dat de schuld met bijna
5 procent is toegenomen
ten opzichte van het jaar
ervoor. Zoals bekend
torst de stad Antwerpen
de grootste schuld:
1,3 miljard euro. Dan vol-
gen Gent (440 miljoen),
Kortrijk, Leuven en Me-
chelen. Daarnaast staan
de gemeenten ook nog
borg voor 2,6 miljard eu-
ro schulden van hun
OCMW-besturen en der-
den. Ook dat is meer dan
in 2010. De stijging be-
draagt 10 procent.
Vlaams minister van Bin-
nenlands Bestuur Geert
Bourgeois (N-VA, foto)
spoort de gemeenten aan
de schulden af te bouwen.
(blg)

Apart label voor
producten uit
bezette gebieden

Binnenkort kunnen we
zien of voedingsmiddelen
uit door Israël bezette ge-
bieden komen of niet. Mi-
nister van Economie Jo-
han Vande Lanotte
(SP.A, foto) gaat een Eu-
ropese afspraak daarover

samen met
de andere
Benelux-
landen uit-
voeren.
Producten
die wor-
den ge-
maakt op
illegale

joodse kolonies – bijvoor-
beeld op de Westelijke
Jordaanoever – krijgen
momenteel het label ‘ma-
de in Israël’ mee. Er
wordt dus geen onder-
scheid gemaakt tussen
deze voedingsmiddelen
en degene die in Israël
zelf worden geprodu-
ceerd. Daar komt dus ver-
andering in. Dat is vol-
gens Vande Lanotte ook
in overeenstemming met
het internationale recht,
dat de kolonies niet er-
kent. (fem)

KORT
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weten dat hij de houding van
Reynders in het dossier beu is
en naar de Raad van State
stapt. Dat Reynders in een
brief aan de drie gewestminis-
ters aankondigde gewoon met
zijn plan door te gaan, schoot
bij de Vlaamse minister-presi-
dent in het verkeerde keelgat.
Overleg heeft geen zin meer, de
Raad van State moet maar oor-
delen of de liberaal zijn boekje
te buiten gaat, vindt Peeters.

‘Gecoördineerde aanval’

Eerder op de dag zat Reyn-
ders volop in het nieuws, met
zijn te verwachten reactie op
wat hij een ‘gecoördineerde
aanval van CD&V’ noemde.

Wouter Beke had Reynders af-
gelopen weekend zwaar getac-
keld, omdat hij de liberaal er-
van verdenkt mee achter de
lekken over het ACW en Arco
te zitten. Dat kon Reynders
niet over zijn kant laten
gaan. Hij ontkende de aantij-
gingen en voegde er een reeks
in vitriool gedrenkte zinnetjes
aan toe. Zo vergeleek hij Beke
met de gewezen PS-ondervoor-
zitter Philippe Moureaux, een
meester in dodelijke quotes.
Hij maakte ook een dreigement
aan het adres van CD&V.
‘Mocht ik alles wat ik weet
over de zaak-Arco lekken, dan
komen de kranten papier te-
kort’.

Heel veel deining veroorzaak-

te de reactie van Reynders
echter niet. De MR-vicepre-
mier had maandag op het kern-
kabinet zijn gal al gespuwd te-
genover de CD&V-excellenties
Koen Geens en Pieter De Crem
en aangekondigd dat hij het-
zelfde ook in de pers zou zeg-
gen. De drie streken de plooien
glad en de neuzen stonden
weer in dezelfde richting.

Samen op missie

Of het spel met de nieuwe ru-
zie tussen Peeters en Reynders
nu weer op de wagen zit, is niet
duidelijk. Beide heren hebben
straks wel tijd om hun geschil
tijdens een economische mis-
sie in Azië bij te leggen.

De stellingenoorlog
tussen CD&V en
MR-vicepremier
Didier Reynders gaat
voort. Na de onderlin-
ge scheldtirades
tussen CD&V-voorzit-
ter Wouter Beke en
Reynders trekt
Vlaams minister-pre-
sident en numero uno
bij CD&V Kris Peeters
nu naar de Raad van
State tegen een beslis-
sing van de Franstali-
ge liberaal.

FARID EL MABROUK

Vlaams minister-
president trekt
juridisch ten strijde
tegen Franstalige
liberaal

‘Ho ho, die gaat
volgende week zweten’

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans
(N-VA) dacht dat de micro afstond, toen hij

zich vrolijk maakte omdat Marijke Dillen
(Vlaams Belang) volgende week het

vragenuurtje moet leiden.

‘Federaal samenwerken met N-VA zou ontzaglijk moeilijk zijn’

Freya Van den Bossche. Foto: pn

Vlaams minister Freya Van
den Bossche (SP.A) vindt dat
N-VA de voorbije jaren zoda-
nig geëvolueerd is dat het ‘ont-
zaglijk moeilijk’ zou zijn om op
federaal niveau samen te wer-
ken. Dat zegt ze in een inter-
view met het weekblad Knack.
De SP.A stapte in 2009 samen
met de N-VA in de Vlaamse re-
gering, ‘maar de N-VA heeft
ondertussen een profiel geko-
zen dat heel ver verwijderd is
van alles waar ik in geloof’.

‘Op Vlaams niveau zijn die te-

genstellingen veel minder
voelbaar dan federaal het geval
zou zijn’, legt ze haar stelling
uit. ‘In welke domeinen staat
de visie van mijn partij haaks
op die van N-VA? Vooral in de
gezondheidszorg, sociale ze-
kerheid en fiscaliteit. En dat
zijn allemaal federale bevoegd-
heden.’ In de Vlaamse regering
lukt het voorlopig nog – on-
danks een aantal incidenten –
maar op federaal niveau samen
besturen, lijkt Van den Bos-
sche dan ook minder voor de

hand liggend. Bovendien is
N-VA de laatste jaren ook op
sociaal-economisch vlak zeer
sterk geëvolueerd, merkt ze
nog op.

In de omgeving van Van den
Bossche was gisteren te horen
dat dit geen veto is tegen een
samenwerking. SP.A-voorzit-
ter Bruno Tobback was het
gisteren dan weer helemaal
eens met zijn Vlaamse minis-
ter. ‘Het is toch voor iedereen
duidelijk dat dit moeilijk zou
zijn?’. (fle)
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Kris Peeters heeft buik
vol van Didier Reynders

Kris Peeters is van mening dat ‘overleg geen zin meer heeft’. De Raad van State moet maar oordelen
of Didier Reynders zijn boekje te buiten gegaan is. Foto's: isopix, mhb
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Mag Reynders als federaal
minister van Buitenlandse Za-
ken adviseurs aanstellen in
economische diplomatie ter-
wijl buitenlandse handel een
bevoegdheid van de deelstaten
is? Ja, zegt Reynders. ‘Ik doe
niets anders dan een netwerk
creëren van vrijwilligers die
zich in het buitenland koste-
loos willen inzetten voor onze
handelsbelangen.’ Absoluut
niet, vinden Vlaanderen, Brus-
sel en Wallonië. Buitenlandse
handel is onze zaak en Reyn-
ders moet daar afblijven, stel-
len zij.

Uitgerekend na enkele dagen
van mondeling artilleriege-
schut tussen CD&V en Reyn-
ders, liet Kris Peeters gisteren
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Onderzoeks-
commissie ACW
dood en begraven

In het najaar veilt de federale
regering de 800 megahertz-fre-
quentie, bedoeld voor mobiel in-
ternet. Naar verwachting zal dat
360 à 370 miljoen euro opbren-
gen, en het was altijd de bedoe-
ling om daarvan een stuk door te
storten aan de gemeenschappen.
Er is sprake van 74 miljoen,
maar andere bronnen in de fede-
rale regering noemden ook een
cijfer van 66 miljoen.

Nu rijpt het plan om dat bedrag
niet door te storten, en dat kan
een lelijke streep door de Vlaam-
se rekening worden. Die zou im-
mers 59,5 procent van de som
opstrijken, ofwel ergens tussen
35 en 45 miljoen euro. De federa-
le regering wil dat doen ‘omdat
we allesbehalve zeker zijn dat de
gewesten en gemeenschappen de
in het regeerakkoord afgespro-
ken bijdrage van 300 miljoen
zullen betalen’, zo klinkt het op
het kabinet van een vicepremier.

Een andere vicepremier beves-
tigt dat deze denkpiste op tafel
ligt. ‘Maar er is nog niets beslist.’

Als de federale regering dit plan

uitvoert, geeft ze vorm aan het
voornemen van Didier Reyn-
ders (MR) om de gewesten en ge-
meenschappen willens nillens te
laten bijdragen aan de federale
begroting.

De denkpiste past ook binnen
het voornemen van de regering

om het gezochte bedrag zo goed
en zo kwaad als mogelijk terug te
dringen. Zoals bekend is er
2,8 miljard nodig om het deficit
op 2,15 procent te houden. Door
hertellingen en correcties is dat
bedrag al met 350 miljoen terug-
gedrongen. Didier Reynders zei

gisteren zelfs te hopen dat de
correcties tot 700 of zelfs
800 miljoen zullen opbrengen,
wat het gezochte bedrag tot on-
geveer 2 miljard zou terugdrin-
gen.

Gisteren startten de ministers
van Begroting en Financiën, Oli-
vier Chastel (MR) en Koen
Geens (CD&V), aparte ontmoe-
tingen met de vicepremiers.
Naar verwachting zullen de on-
derhandelingen tot diep in de
paasvakantie duren.

De federale regering is op zoek naar manieren
om de gewesten en gemeenschappen mee te
laten betalen aan de federale begroting. Eén
mogelijkheid: het beloofde stuk van een inter-
netlicentie niét doorstorten. Vlaanderen zou zo
dik veertig miljoen kunnen mislopen.

FABIAN LEFEVERE

Geld van gemeenschappen wordt
mogelijk niet doorgestort

Federale regering overweegt 40 miljoen
uit Vlaamse handen te houden

Er komt geen onderzoeks-
commissie naar wat allemaal is
gebeurd rond Dexia, zijn opvol-
ger Belfius en ook het
ACW. Dat heeft de meerder-
heid in de commissie Financi-
en beslist. Ook Open VLD was
het daarmee eens, ook al dreig-
den de liberalen eerder zelf
met zo’n onderzoekscommis-
sie.

Vooral N-VA en Groen stuur-
den aan op een onderzoeks-
commissie, maar ze vangen
bot. Peter Dedecker, het N-VA-
Kamerlid dat de bal in de
ACW-affaire aan het rollen
bracht, noemt dat ‘niet te ver-
klaren’. ‘Eerst zegt Karel De
Gucht dat er chantage is ge-
pleegd, en daarna verkondigt
Reynders dat de kranten papier
te kort zouden komen als hij de
hele waarheid zou vertellen.
Waarom gooien ze niet gewoon
alles op tafel? Dat zou het ver-
trouwen in de politiek herstel-
len.’

Groen-Kamerlid Meyrem
Almaci vindt dat de ‘Dexia-par-
tijen’ het potje gedekt willen
houden. ‘Er is een lijk, maar we
mogen niet te weten komen
wie de moordenaar is. De bur-
ger betaalt de Dexia-factuur, en
mag dus ook weten wat de fei-
ten zijn.’

Luc Van Biesen (Open VLD),
die eerst nog op een onder-
zoekscommissie aanstuurde,
zei dat er voldoende mogelijk-
heden zijn – een hoorzitting of
het inkijken van contracten –
om aan info te geraken. (fle)


