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Eurocommissaris Karel De Gucht. © epa.  

Europees commissaris Karel De Gucht gelooft niet dat de confederale voorstellen van N-VA voldoen 
om als Europese lidstaat te fungeren. Bovendien zou je als land zwaar aan invloed verliezen, 
verklaarde De Gucht vandaag in Eén-programma 'De Zevende Dag'.  

  

Ik ga niet naar het Vlaamse, federale of 

Europese parlement maar ik wil wel mijn partij 

steunen 

Karel De Gucht 

Annemie Turtelboom (Open Vld) © photo news.  

De eurocommissaris stelt vast dat België in de N-VA-voorstellen 
enkel nog als "rompstaat" overblijft. Een lidstaat moet echter 
kunnen instaan voor de toepassing van het Europees recht. 
Bijvoorbeeld in geval van een overtreding door een deelstaat 
waarbij een deelentiteit betrokken is, moet het nationale niveau 
desnoods kunnen tussenkomen. "Dat kan niet meer in het systeem 
van N-VA", aldus De Gucht. 
 
Ook het ontbreken van een diplomatie op nationaal niveau "gaat 
niet", stelt de Vlaamse liberaal, die bovendien waarschuwt dat je in 
die constellatie niet meer in aanmerking zal komen om de 
voorzitter van de Europese Raad of de commissaris van Handel te 
leveren. "Dan zit je op de achterbank", luidt het. 
 
Hij gelooft ook niet dat N-VA haar confederale plannen opzij zal schuiven om van een sociaal-economische 



regering deel uit te maken. Zijn partijgenote Annemie Turtelboom had gisteren verklaard dat Open Vld een 
regering zou kunnen vormen met N-VA indien de Vlaams-nationalisten hun "communautaire fetisj" laten 
varen. "Ik hoor dat N-VA net het omgekeerde zegt. Er moet eerst een confederale, zeg maar 
separatistische geloofsbelijdenis zijn", aldus De Gucht. Hij kan zich naar eigen zeggen niet inbeelden dat N-
VA ooit in staat zal zijn om toch in een sociaal-economische regering te stappen, zonder te praten over een 
staatshervorming of het confederale model. 
 
De Gucht sluit niet uit dat hij bij de verkiezingen van volgend jaar zijn partij zal steunen op een lijst. Hij 
benadrukt evenwel dat hij zijn job als commissaris tot het einde wil blijven uitvoeren. 
 
Fiscus 
De Gucht ging ook in op zijn geschil met de fiscus. Hij heeft vertrouwen in de "goede afloop" daarvan, zei 
hij. "Het dossier tegen mij is te gek om los te lopen." 
 
Vrijdag raakte bekend dat het fiscale geschil op 25 november voor de Gentse rechtbank van eerste aanleg 
belandt. De Bijzondere Belastinginspectie zou 900.000 euro aan belastingen en boete claimen van de 
Belgische eurocommissaris voor Handel. Aanleiding is de fiscale behandeling van een verkoop van 
aandelen die de familie De Gucht zo'n 1,2 miljoen euro heeft opgebracht.  
 
Volgens De Gucht heeft dat geschil geen enkele invloed op zijn functie of positie binnen de Europese 
commissie. Hij merkt daarbij op dat het om een privé-aangelegenheid gaat die dateert uit 1996. "Dat heeft 
niets te maken met mijn mandaat", aldus de commissaris. 
 
Hij vindt het trouwens een "zeer slechte zaak" dat de fiscus de mogelijkheid krijgt om bewarend beslag te 
leggen op gelden, gebouwen of goederen van een bedrijf. "Het enige wat je hiermee bereikt, is dat de 
rechtsbescherming daalt", aldus De Gucht. Ook zijn partijgenoot en Kamerlid Luk Van Biesen is niet voor 
het plan van staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez te vinden. Hij vindt dat de fiscus al 
voldoende middelen heeft om fiscale fraude aan te pakken. "Wij pleiten ervoor die middelen efficiënt in te 
zetten", aldus Van Biesen.  
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