
T US S E N  V E R K I E Z I N GS B E L O F T ES  E N  E E N  A K KO O R D
Herinnert u zich Jaak Gabriëls, de VU-voorzitter die zich onsterfelijk belachelijk maakte met onafdwingbare
ultimatums en dreigementen die hij niet uitvoerde? BART MADDENS wel, en hij is blij dat Bart De Wever
zich niet in die rol laat dwingen.

BART MADDENS
Wie? Politicoloog aan de KU Leuven.
Wat? De N-VA kon niet op een ernstige manier
doorgaan met de regeringsvorming zoals ze tot nu
toe verliep.
Waarom? Het zou een lijdensweg geworden zijn.

In de film is het een beproefd procédé om
suspens te creëren: het hoofdpersonage balan-
ceert even op de rand van de afgrond om finaal
toch achteruit te springen, tot grote opluch-
ting van de kijker. De gapende kloof waarin
Bart De Wever dreigde te pletter te storten was
er een tussen de verkiezingsbeloftes en het in
de maak zijnde regeerakkoord. Natuurlijk kan
een partij nooit haar volledige programma re-
aliseren. Maar als je naar de kiezer trekt met
de belofte om de volledige sociale zekerheid te
splitsen, en daarmee een historische overwin-
ning boekt, dan is het niet onredelijk om te
verwachten dat er ten minste een substantieel
stuk van de sociale zekerheid wordt gesplitst.
Als je tijdens de campagne pleit voor de af-
schaffing van Brussel als volwaardig derde ge-
west, dan is het toch wel wat moeilijk om in
een regering te stappen die dat derde gewest
juist aanzienlijk versterkt. Als je de kiezer een
zuivere confederale staatshervorming voor-
spiegelt, dan mag het nadien wel iets meer zijn
dan wat institutionele bricolage: zoveel moge-
lijk brokstukjes loshakken uit het Belgische
beleidsniveau zonder te raken aan de structu-
rele hefbomen zoals de sociale zekerheid en de
personenbelasting.

Ontwikkelingssamenwerking

Die kloof tussen het eigen programma en het
regeerakkoord was echter niet het enige pro-
bleem van de N-VA. Onderhandelen over een
staatshervorming is één zaak, maar die ook
correct uitgevoerd krijgen is een andere. De
jongste maanden is er veel gepraat over ver-
trouwen. Maar als de voorbije staatshervor-
mingen één zaak duidelijk hebben gemaakt
dan is het wel dat de Belgische krachten niet te
vertrouwen zijn als het erop aankomt om een
communautair akkoord correct uit te voeren.
Het Lambertmontakkoord van 2001 voorzag
aanvankelijk in de volledige overheveling van
de Ontwikkelingssamenwerking en de Buiten-
landse Handel. Maar aan het einde van de rit
bleek er wel nog steeds een uit de kluiten ge-
wassen Federaal Agentschap voor de Buiten-
landse Handel te bestaan. En van de splitsing
van de Ontwikkelingssamenwerking is, zoals
bekend, helemaal niets in huis gekomen.
De gesaucissoneerde staatshervorming die in
de maak was, zou zich uitstekend lenen tot dit
soort praktijken: geen overheveling van dui-
delijk afgebakende pakketten, maar wel van
een hele resem kleinere bevoegdheden waarop
tijdens de uitvoeringsfase nog eindeloos kan

worden afgedongen, tot er misschien niets
meer van overblijft. Die vrees is zeker gewet-
tigd nu de Franstaligen, meer nog dan bij vori-
ge staatshervormingen, lood in de schoenen
hebben.
In die omstandigheden dreigde de regerings-
deelname van de N-VA uit te draaien op een
lange en pijnlijke lijdensweg. Het is weinig re-
alistisch om de hele staatshervorming nog
vóór de start van de regering in wetteksten te
gieten. De N-VA zou dus een riskante sprong in
het duister hebben moeten maken. Want een
keer dat de regeringstrein is vertrokken en
vaart krijgt, is het niet evident voor een partij
om er zonder kleerscheuren af te springen.
En dan doemt natuurlijk het spookbeeld op
van de fameuze ‘derde fase van de staatsher-
vorming’. Nogal wiedes dat Bart De Wever er-
voor past om de imitator te worden van Jaak
Gabriels: de Volksunie-voorzitter die zich in
1989-1991 onsterfelijk belachelijk maakte met
zijn loze dreigementen en ultimatums die hij

niet afdwong, en uiteindelijk door niemand
nog ernstig werd genomen. Ook niet door de
kiezer, die de Volksunie in 1991 genadeloos af-
strafte en de partij daarmee definitief op het
spoor zette van de neergang.
Wellicht is het ook daarom dat Bart De Wever
nu met het idee lijkt te spelen om, naar het
voorbeeld van Geert Wilders, de regering te
steunen vanuit de oppositie. Maar ook hier
botst hij meteen op de grenzen van de Belgi-
sche democratie. De federale regering kan im-
mers perfect functioneren met een meerder-
heid die hoofdzakelijk door de Franstaligen
wordt geleverd, zonder een meerderheid langs
Vlaamse kant. Zo een regering is helemaal niet
afhankelijk van steun vanuit de oppositie. Bart
De Wever zou dan geen enkele hefboom heb-
ben om een staatshervorming te forceren. Na
een doorstart van Leterme zou bovendien alle
druk van de ketel zijn om snel een verregaande
staatshervorming te realiseren. Erger nog,
met de N-VA in de oppositie is het niet ondenk-
baar dat er een neo-unitaire staatshervorming
op stapel wordt gezet door een monsterver-
bond van nationale eenheid.

Quid CD&V?

En zo belanden we dan toch weer bij die cruci-
ale vraag die ook in 2007 iedereen in de ban
hield: hoe lang zal de as N-VA-CD&V nog
standhouden? Als de CD&V de Vlaamse koers
aanhoudt, dan mag worden gehoopt dat de
Franstaligen finaal eieren voor hun geld zullen
kiezen en bereid zullen zijn om over ernstige
zaken te praten. Breekt de as en kiest CD&V
opnieuw voor Belgisch staatsmanschap, dan
zou de anti-N-VA-coalitie wel eens heel snel re-
aliteit kunnen worden. Het Belgische esta-
blishment kan dan opnieuw een ‘redder des
vaderlands’ op het schild hijsen, terwijl het
land nog verder wegzinkt in het communau-
taire moeras. Wat een opbeurend vooruitzicht.

N-VA stond op de rand
van de afgrond

Bart De Wever speelde met het idee gedoogsteun te leveren, maar ‘dat werkt niet in België’. © blg

Als de voorbije
staatshervormingen
één zaak duidelijk
hebben gemaakt
dan is het wel dat
de Belgische
krachten niet te
vertrouwen zijn

‘De N-VA is toch
heel Vlaanderen
niet? Je kunt ook
zonder die partij
een regering 
vormen.’

Politicoloog PASCAL DELWIT
ziet nog mogelijkheden 
(in De Tijd).
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Het lijkt een evidentie, maar het is dat niet. Bij
een scheepsramp hebben drenkelingen de keuze:
of samenwerken en in een ordentelijke manier de
weinige reddingssloepen te water laten, of ieder
voor zich door zo snel mogelijk op elkaars schou-
ders in de wankele bootjes te kruipen. Dat dit
laatste niet goed afloopt, moge duidelijk zijn: de
kans dat iedereen verdrinkt is groot.
Toch kiezen steeds meer landen ervoor om op de-
ze manier te herstellen van de wereldwijde reces-
sie. Daarbij grijpen veel regeringen naar een al-
oud middel: het devalueren van de nationale
munt. Want hoe goedkoper een munt, hoe compe-
titiever het land is en hoe meer dat land kan ex-
porteren. De eigen producten worden immers
goedkoper, terwijl de buitenlandse producten
duurder worden.
Zwitserland, Singapore, Zuid-Korea, Japan, Thai-
land, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, ze
doen allemaal mee met de race naar de bodem.
Vorige week luidde de Braziliaanse minister van
Financiën, Guido Mantega, daarom als eerste de
alarmbel. Hij waarschuwde voor een internatio-
nale valuta-oorlog, waarbij elk land zijn expor-
teurs probeert te helpen door hun munten goed-
koper te maken.
De internationale bankenfederatie IIF (Institute
of International Finance), waarvan 240 groot-
banken lid zijn, haakte daar dit weekend op in en
riep zelfs op tot een nieuw, globaal muntakkoord.
Volgens de directeur van het IIF, Charles Dallara,
is het hoog tijd dat vertegenwoordigers van ’s we-
relds belangrijkste economieën samen aan tafel
gaan zitten en tot een akkoord komen over de on-
derlinge muntverhoudingen.
De opvallende oproep, die gisteren de voorpagina
sierde van The Financial Times, komt niet uit de
lucht gevallen. Een recente reeks interventies van
Zuid-Korea, Taiwan en Japan — dat gisteren nog
de rente onverwacht verlaagde naar nul — zorgt
voor toenemende onrust. Bovendien blijft ook
China de waarde van de renminbi laag houden en
dit ondanks zware druk van de internationale ge-
meenschap om die munt op te waarderen.
Ook in Europa, dat zijn munt steeds sterker ziet
worden, groeit de zenuwachtigheid. Want omdat
de VS eraan denkt om via het heropstarten van de
geldpersen de dollar verder te verzwakken, dreigt

Niet nog een
Grote Depressie
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● Spiraal van devaluaties moet stoppen
● VS dreigt met sancties tegen China
● Handelsoorlog kan leiden tot recessie

en erger, zoals bleek in 1929

de euro stilaan uit de markt geprijsd te worden.
‘Een graduele opwaardering van de Chinese munt
ten opzichte van de euro zou zeer welkom zijn’, gaf
ook ECB-voorzitter Trichet gisteren toe.
De Chinese premier Wen Jiabao voelde daar maan-
dag op de Euro-Aziatische Asem-top echter niets
voor. En dit laatste baart zorgen. Omdat het Chine-
se muntbeleid in de VS banen kost, zijn de onder-
linge spanningen op dit punt fors toegenomen. In
zoverre zelfs dat in Washington — waar de verkie-
zingskoorts nu volop toeslaat — de messen al wor-
den geslepen. Vorige week woensdag nam het Con-
gres er de zogeheten ‘currency bill’ aan, die desge-
vallend sancties tegen China mogelijk maakt. Als
ook de Senaat en Obama straks de nieuwe wet
goedkeuren — wat gelukkig nog onzeker is — komt
een handelsoorlog snel dichterbij.

Protectionisme

En wat protectionisme kan betekenen voor de we-
reldeconomie, zal elke eerstejaarsstudent econo-
mie u perfect kunnen uitleggen. De historische pa-
rallel met de jaren dertig en de Grote Depressie is
namelijk snel gemaakt. In reactie op de beurskrach
van 1929 verhoogde de VS toen de invoertarieven
op 20.000 producten naar recordniveaus. Het doel
was de binnenlandse werkgelegenheid te bescher-
men, maar de gevolgen waren desastreus. Omdat
alle landen de grenzen sloten, stortte de wereld-
handel in elkaar en daalde de export dramatisch.

Zover zijn we vandaag nog lang niet. Maar het ge-
vaar loert. En er is meer nodig dan een globaal
muntakkoord om dat te voorkomen. Dat is slechts
een eerste stap. Ook de onderliggende economi-
sche onevenwichten moeten aangepakt worden.
Wat onder meer betekent dat China de binnen-
landse vraag moet aanwakkeren, Europa zich
structureel moet hervormen en de VS zijn over-
heidstekorten op middenlange termijn moet aan-
pakken. Maar dat is een ander verhaal.

Nico Tanghe is redacteur economie.
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‘Het maakte Willy Vandersteen niet uit met wie
hij zijn whisky aan de toog dronk, als hij zich
maar amuseerde.’

Vandersteen was dan wel fout in de oorlog, volgens PAUL GEERTS, die ‘Suske en
Wiske’ van hem overnam, moet je daar geen kwade wil achter zoeken (in Humo).

Toen ik zaterdag, beladen met een volle tas leeftocht
uit het warenhuis, naar de tramhalte stapte, liep ik
tegen een paal aan die ik daar nooit eerder had ge-
zien. Daarbovenop stond een scherm dat voorals-
nog zwart en stom bleef, maar alvast mooi en belof-
tevol stond te glimmen.
Op de paal stond een knop met daarboven iets in
brailleschrift en een tekening van een oor. Wellicht
zal dat scherm straks, wanneer het op een of ander
netwerk is aangesloten, meedelen wanneer welke
tram eraan komt. Blinden zullen dat via de druk-
knop in gesproken vorm kunnen vernemen. En die

blinden kunnen de paal niet missen, want die staat op een per-
ronnetje dat zo smal is dat ze er gegarandeerd tegenaan zullen
knallen, zoals mij al was overkomen.
Ondanks een zere knie schoot mijn gemoed vol. Wat zorgt De
Lijn toch goed voor ons!
Nee, dat laatste meen ik niet. Als overtuigd propagandist van
het openbaar vervoer moet ik dit zeer tegen mijn zin zeggen,
maar ik mag niet liegen. Sinds enkele maanden rijden trams en
bussen bijna systematisch met vertraging, steeds vaker duiken
ze gewoon niet op, hun capaciteit is geregeld ondermaats, de
uurregeling is amper nog klokvast en ’s morgens en ’s avonds
mag je het al helemaal vergeten.
Rond half elf houden ze er al mee op, waarna zo om de drie
kwartier (in het weekend om het anderhalf uur) wel een paar
keer nog een soort nachtbus zou passeren, die een ander lijn-
nummer heeft en meestal heel andere trajecten volgt, waarover
De Lijn de informatie geheim lijkt te willen houden.
Ai, arme occasionele tramreiziger! Zullen wij, straks wanneer
het winter is, blijven wachten wanneer het spiksplinternieuwe
scherm aangeeft dat de volgende bus pas over drie kwartier of
over anderhalf uur langskomt? Met het risico dat hij misschien
wel helemaal wegblijft? Ik denk het niet. Zo jaag je mensen te-
rug de auto in. Waarna ook de nachtbus leeg blijft, zodat ook die
vast zal worden afgeschaft.

Het komt door wat de Vlaamse regering in haar zwateltaal ‘effi-
ciëntiewinsten’ noemt. Dat is newspeak voor besparingen die
hun naam niet mogen hebben. De bankiers hebben te grote sier
gemaakt, met de financiële crisis als gevolg, zodat het nu een
harde tijd is voor iedereen. Daarom moet De Lijn zo hard bespa-
ren dat die openbare dienst nu onbetrouwbaar wordt.
Dat zegt iets over de prioriteiten van de Vlaamse regeerders.
Geresponsabiliseerd als ze zijn, zetten ze de tering naar de ne-
ring. Dus mag die armoezaaier van een tramreiziger wel iets
offeren. Dat uitgespaarde geld mag dan dienen om, zoals de wa-
felijzerpolitiek in het Oosterweelgedrocht het wil, de luchtha-
ven van Deurne te redden, opdat bankiers en soortgelijken niet
het ongemak van een treinritje naar Zaventem zouden hoeven
te doorstaan.
Over de trein gesproken, wacht niet tot de volgende Open Be-
drijvendag om een bezoek te brengen aan de nieuwe spoorweg-
tempels van Luik, Antwerpen, Brugge, Brussel-Zuid of Brussel-
Centraal. Al die moderne architectuur van marmer, staal en
glas! Al dat gebruikersgemak! Al die winkels!
Die laatste komen mij best van pas, nu ik daar geregeld tijd
moet doodmeppen omdat de treinen almaar vaker vertraging
hebben en ik mijn aansluiting mis. Misschien moet ik straks
wel betalen om naar de schermen te mogen kijken om te weten
hoeveel de vertraging precies bedraagt.
(Heren van de ijzeren weg, nu de openbare dienst steeds verder
wordt vermarkt, zie ik me verplicht om geld te vragen voor dit
ideetje: wie treininformatie wil, moet eerst een munt in een
toestel proppen, zoals bij verrekijkers aan toeristische verge-
zichten. Idem voor dat nieuwe informatiebord aan de tramhal-
te bij het warenhuis. Om de pil te vergulden, noemen we het...
mm... even denken... Persoonlijke assistentietoeslag!)
Zo heb ik wel eens last van kwalijke visioenen. Bijvoorbeeld dat
ik mij op een ochtend in het station zal aanmelden om daar vast
te stellen dat de trein definitief naar het museum is verwezen
en het station plotsklaps is omgebouwd tot het winkelparadijs
dat het nu al half is.
En zodra dat informatiebord aan het warenhuis echt zal wer-
ken, zal het zijn voor volgende mededeling: ‘laat alle hoop va-
ren, gij die hier staat te wachten op een tram die nooit meer zal
langskomen’. Al zal het wel in computertaal zijn: ‘dit item wordt
niet meer ondersteund’. Waarna er verder alleen maar reclame
op vertoond zal worden. Wie op het blindenknopje drukt, krijgt
een holle schaterlach te horen.
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Ook in Europa, dat zijn
munt steeds sterker ziet
worden, groeit de stress,
want de euro dreigt
stilaan uit de markt
geprijsd te worden 

De Lijn moet zo hard besparen,
dat de openbare dienst
onbetrouwbaar wordt


