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ten waarmaken. Er bestaat geen
andere route om het tij te keren.
Om die reden communiceert hij
met mate. Intern durft hij tegelij-
kertijd stevig op de besluitvor-
ming te wegen. Samen met kers-

vers vicepremier Pieter de Crem
greep hij in toen de regering net
voor de zomer haar begrotingsor-
thodoxie wilde lossen. Oude be-
kende Herman Van Rompuy zorg-
de als voorzitter van de Raad dat
het met die Europese boete zo’n
vaart niet liep. Di Rupo kreeg de
schroeven aangedraaid. De tar-
gets moesten absoluut worden ge-

hem voor het blok. De N-VA wilde
niet langer in zee met formateur
Elio Di Rupo (PS). Beke had ge-
zworen om alleen met de Vlaams-
nationalisten in een regering te
stappen. Maar hij gruwde van de
uitzichtloze politieke crisis. Bo-
vendien wist hij dat Leterme als
premier in lopende zaken naar de
Oeso wilde vertrekken. Beke be-
sliste om zonder de N-VA de on-
derhandelingen over een zesde
staatshervorming aan te vatten.
Een mislukking stond gelijk met
het einde van zijn politieke carriè-
re. In zijn memoires herkende
CD&V-coryfee Jean-Luc Dehaene
in dat lef de contouren van een
straffe politicus. Een strip in Hu-
mo mag hem dan neerzetten als
een schlemielige antiheld, enig
consequent gedrag kan de voorzit-
ter niet worden ontzegd. Daarbij
neemt hij een eigen boutade als
leidraad: ‘Het vertrouwen verlies
je in containers, het komt slechts
met kruiwagens terug.’ Een partij
moet een bepaalde koers aanhou-
den en op tijd en stond haar belof-

het vrije ik vormde een antwoord
op het ‘doorgeslagen’ individualis-
me van Paars. Progressief Vlaan-
deren lachte besmuikt om die
ogenschijnlijke conservatieve
communicant. Als bedenker van

de Respect-campagne – die Leter-
me in 2007 een monsterzege ople-
verde – sloeg hij terug. Zelf brak
hij electoraal nooit potten, al zorg-
de een puik resultaat in zijn hei-
mat Leopoldsburg onlangs voor
een kentering.
Het voorzitterschap had van erg
korte duur kunnen zijn. In de zo-
mer van 2011 zette Bart De Wever

V A N O N Z E R E D A C T E U R

BART BRINCKMAN
BRUSSEL | Zijn moeilijkste ge-

sprek voerde Wouter Beke aan het
begin van zijn ambtstermijn, nu
drie jaar geleden. Onverbloemd
praatte hij met Yves Leterme over
diens verantwoordelijkheid voor
de electorale pandoering in juni
2010. De kersverse voorzitter hield
geen blad voor de mond. Toch kon
de toenmalige premier in lopende
zaken leven met de bolwassing.
Het legde de basis voor een hechte
samenwerking. Uit respect beslis-
te Leterme te passen voor deze
verkiezingen.
Het belangrijkste gesprek volgde
begin dit jaar. Voortdurend uitte
Kris Peeters kritiek op het beleid
van federaal premier Elio Di Rupo
(PS). Ook de zesde staatshervor-
ming vond de Vlaamse minister-
president ruim onvoldoende. Met
moeite overtuigde Beke hem van
een andere benadering. Alleen
een pleidooi voor sociaal-econo-
mische hervormingen – waarbij
de communautaire hervorming in
de koelkast verdween – kon het
verschil met uitdager N-VA in de
verf zetten. Bovendien slaagden
Beke en Peeters er samen in om de

fundamentele koerswijziging ge-
ruisloos uit te voeren.
Beke beheerst het strategische
schaakbord. Maar bovenal kent
hij zijn plaats. Hij is geen tafel-
springer. De ministers moeten
hun werk kunnen doen. Het uit-
spelen van Peeters als het grote
campagneboegbeeld kost hem
geen moeite. Samen met zijn stan-
denloze achtergrond blijft dat de
belangrijkste reden voor de afwe-
zigheid van een tegenkandidaat.
De voorzitter werkt zonder dubbe-
le agenda. De kopstukken weten
wat ze aan hem hebben. Zeker na-
dat drie jaar hard labeur van een
schuchtere apparatsjik, die bijna
kwansuis en bij gebrek aan beter
promoveerde, een zelfbewuste
aanvoerder hebben gemaakt.
Als geen ander teert de Leuvense
politicoloog op zijn ervaring in de
back office van de christendemo-
cratie. Tien jaar geleden – hij was
nog geen dertig – manoeuvreerde
hij zich tot ondervoorzitter. Gaan-
deweg groeide hij uit tot de huis-
ideoloog. Zijn boek De mythe van

ANALYSE III WAAROM WOUTER BEKE GEEN TEGENSTAND MOET DULDEN

Als geen ander
teert de Leuvense
politicoloog op zijn
ervaring in de ‘back
office’ van de
christendemocratie

SNEL
Bij CD&V voelt niemand zich ge-
roepen om Wouter Beke (39)
naar de kroon te steken. Het
wordt nu uitkijken naar de stali-
nistische score waarmee de
voorzitter in november een twee-
de mandaat krijgt.

De tocht is moeilijk,
de gids wordt ervaren

’Een strip in Humo mag Beke dan neerzetten als een schlemielige antiheld, enig consequent gedrag kan hem niet worden ontzegd.’ © Bart Dewaele

Zonder een enkele tegenstander krijgt Wouter Beke in november een nieuw mandaat als CD&V-
voorzitter. Zijn wat saai en jongensachtig imago verbergt een standvastige aanpak in crisistijd
waarbij de Limburger als geen ander zijn plaats kent in de eigen partij.

Wouter Beke wil de
kiezers er in deze
moeilijke tijden
van overtuigen dat
de politiek het
verschil kan maken

haald. Even hard werkt Beke nu
aan maatregelen die de competiti-
viteit moeten versterken.
Zelf spreekt hij over een ‘combina-
tie van rustige vastheid en daden-
drang’. Als christendemocraat valt
ook hij ten prooi aan dat typische
wollige taalgebruik. Zijn operatie
Innesto (een mengeling van per-
sonele en inhoudelijke vernieu-
wing) entte hij heel bewust op het
klassieke personalisme. Maar bo-
venal wil hij de kiezers in deze
moeilijke tijden ervan overtuigen
dat de politiek het verschil kan
maken. Juist daarom moet een
partij vooral oplossingen aan-
brengen, in plaats van de boel te
verzieken.
Misschien moet Beke toch maar
eerst de verkiezingen van 25 mei
winnen vooraleer het wierookvat
mag worden bovengehaald. Hij
hoopt op meer dan twintig pro-
cent. In geen geval wil hij als een
kandidaat-premier door het leven
gaan. Maar als de kaarten plots
goed vallen, dan zal de smeulende
ambitie snel ontbranden.
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Islam (1)
Het omstreden kamerlid

Laurent Louis heeft nog
eens van zich laten horen. Hij
is van plan om in het
Brussels Gewest de lijst Islam
te trekken bij de verkiezingen
volgend jaar. Een
opmerkelijke keuze voor een
man die bekendstaat als
extreem-rechts en zich eerder
al negatief uitliet over
moslims. Hij diende onder
meer een wetsvoorstel in dat
het werkgevers mogelijk moet
maken om werknemers te
verbieden de ramadan te
volgen. Nochtans wil de partij
Islam op termijn de Sharia
invoeren in België.

Islam (2)
Redouane Ahrouch, Islam-

gemeenteraadslid in
Anderlecht, staat volledig
achter de komst van Louis.
‘Het zijn alleen idioten die
niet van gedacht veranderen.
Ook in Engeland is een
extreemrechtse politicus een
islamitische partij begonnen.
En daarbij: België is toch het
land van het surrealisme’,
zegt Ahrouch op de website
van Brusselnieuws.
En hoe verklaart Louis, die
eerder uit de Parti Populaire
werd gezet, zijn overstap? ‘Ik
ben dan wel katholiek, maar
ik deel dezelfde waarden met
de mensen op de lijst Islam.
En u weet, ik hou wel van
wat controverse.’

Met bijdragen van
Sofie Vandenhouwe

Kreten&
gefluister

Laurent Louis. © blg

INTERVIEW
‘We boksen boven ons gewicht en hebben al veel belastingen tegengehouden.’ Zo reageert Open VLD-kamerlid LUK VAN
BIESEN op een brief die de N-VA naar 30.000 ondernemers stuurt over de liquidatiebonus en de ‘belastingregering-Di Rupo.’

‘Een belastingverhoging is nooit leuk’
BRUSSEL | ‘De overheid roomt steeds

meer welvaart van ondernemers af om zelf
te kunnen groeien. De overheid moet niet
groeien – uw onderneming moet dat.’ Een
brief van de N-VA met die boodschap valt
de komende dagen in de bus bij 30.000
ondernemingen. De brief neemt voorna-
melijk één maatregel van de regering-Di
Rupo in het vizier: de verhoging van 10
naar 25 procent van de roerende voorhef-
fing van de zogenaamde liquidatiebonus.
Die belasting moet een ondernemer beta-

len op de opgespaarde winst die hij uit zijn
vennootschap haalt als hij die liquideert.

Hebt u de impact van die maatregel
niet onderschat voor uw kiespubliek?

Luk Van Biesen: ‘We wisten wel dat die
impact zou hebben, maar de voorstelling
die de N-VA ervan geeft, is onjuist. Er zijn
trouwens ook maatregelen goedgekeurd
die het principe afzwakken, maar die zet
de N-VA gemakkelijk weg als complex. Ik
ben tijdens de onderhandelingen ’s nachts
nog gebeld over de impact. Dit was het

minste kwaad.’
Uw partij heeft toen de btw op advoca-
ten tegengehouden en de minimumbe-
lasting, maar die zijn er in volgende be-
grotingsrondes toch gekomen.

‘Elke objectieve waarnemer zal moeten er-
kennen dat we flink boven ons gewicht
boksen in deze regering. We hebben al
heel veel kunnen tegenhouden. De nieuwe
belastingen zijn heel beperkt, en dat beeld
gaat niet weg met een briefje. We zouden
ook zo’n brief kunnen schrijven over het

Vlaamse beleid. Je krijgt amper een buurt-
winkel geopend.’

Uw liberaal hart moet toch bloeden tel-
kens als u een belastingverhoging moet
goedkeuren?

‘Natuurlijk stem ik liever voor een belas-
tingverlaging, maar dat is nu eenmaal zo
als je compromissen maakt. Er zijn er die
soms een plasje gaan doen op het moment
dat over een verhoging gestemd wordt,
zonder de meerderheid in gevaar te bren-
gen uiteraard.’ (cv)

©
if


