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‘Beperk de duur van
een burgemeesterschap
tot maximaal drie ambts-
periodes’, schreef Bart
Eeckhout (DM 18/10).
Hieronder enkele reacties.

Burgemeester (1)
Indepaleontologiebestonden
lange tijd tweerivaliserende
opvattingenoverhetuitsterven
vandinosaurussen.Voordeene
washet eenkwestievan falend
aanpassingsvermogen ineen
wijzigendklimaat, voorde
anderehetgevolgvanplotseuit-
roeiingdooreenmeteoriet.Het
pleidooiomhetaantal termij-
nenvaneenburgemeester te
beperken totdrie ishet zachte
institutioneleequivalentvandie
laatsteoptie.Hetargument slaat
in: vergroeiingmetdemacht
leidt inhetbestegeval tot star
vastklampenen inhet slechtste
totmisbruik.Democratieheeft
noodaanrotatie, en termijnli-
mietenhelpendemolen
draaien.Achttien jaarbiedt
ruimtevooreenvolwassen
beleidspalmares.Daarkan je
principieelmoeilijk tegenzijn.
Enhet is evidentdatvoorstan-
dersvan termijnlimietendat
niet alsdedemocratischehei-
ligegraalbeschouwen.Tochwil
ikverdernuanceren.
Limietenroepenbijkomende

vragenop.Geldtdebeperking
levenslangofmag jenaeen
onderbrekingdesjerp terug
omgorden?Enhoega jeommet
het fenomeenvande lameduck?
Dat is eenverkozenmandataris
ophet eindevanzijn termijndie
doorde limietenhetzij slag-
krachtverliest, hetzij zichniet
langer laat leidendoordenood
omverantwoordingaf te leggen
bijdevolgendeverkiezingen.
Watmetpopulaireenbekwame
mandatarissendiezich louter
doordie termijnenziet vervan-
gen?Enmet termijnlimieten
zullenpartijenenburgemees-
ters zichorganiserenomhun
potentiëleopvolgers te lanceren.
Daarnavolgtnogde tweede

rondedievandaaghetnieuws
bepaalt: decoalitievorming.De
voorbeeldenzijn legiovan lang
zittendeburgemeestersdie
daarbijhunhandoverspeelden.
Dekrachtvanveranderingkan
dusevenzeervananderepar-
tijenkomendiemeedehaast
dynastiekeambtshouderskun-
nenhelpenonttronen.Dat leidt
tot frustraties,maar is inherent
aaneenproportioneel georgani-
seerdeconsensusdemocratie.
Termijnlimietenbestaan tot

slot vooral inpresidentiële sys-
temenwaar leiders recht-
streeksverkozenwordenende
uitvoerendemachtbij éénper-
soonzit. In formele termen
behorenonzeburgemeesters tot
dezwakstenvanheelEuropa.
Wezienwel een tendensrich-
tingpresidentialiseringvanhet
ambt.Kandidaat-burgemees-
terskomenmeercentraal te

staan inhet electoraleproces
doordepersoonsgebonden
campagnesdiepartijenvoeren,
hetbelangdatdemediadaar-
aanhechtenenhetgewichtvan
devoorkeurstemmen.Hetper-
soonlijkmandaatplaatst suc-
cesvollekandidatendansoms
bovenhunpartij of geefthende
instrumentenomdeagendaen
communicatievanhet college te
bepalen.Toch luktdat inons
consensusgerichte systeem
maarals leidersook faciliteren
doorpermanent teonderhande-
len, tebemiddelenofals
scheidsrechterop te tredenmet
en tenaanzienvananderecruci-
ale spelers,niethetminst inhet
college.Deparadox isdathet
juist veel ervaringvergtomde
formelebeperkingenvanburge-
meesterschap teoverstijgen.De
vraag iswaarpreciesdematuri-
teit dehoudbaarheidsdatum
overschrijdt enof consumenten
producentniet al voldoende
zelfregulerendwerken.
Politiek iskortomgeenpale-

ontologie.Alswealanderebur-
gemeesterswillen (endat isnog
devraag) isdatmeerkwestie
vaneenbredereklimaatveran-
deringdanvandebeperkte
meteoriet vaneen termijnlimiet.

Kristof Steyvers,
Centrum voor Lokale
Politiek, Universiteit Gent

Burgemeester (2)
Een termijnvan 12 jaar is een
mooie termijn.Daarnakrijgen
demeesten,waar zeookzitten,
dictatoriale trekjes of besturen
zeopautomatischepiloot.Wat
ookmogelijkmoetworden is
datdiegenemetdemeeste
voorkeurstemmen initiatief-
recht zoumoetenkrijgen.

Gerrit Defreyne,
via de website

Burgemeester (3)
Het standpuntombepaalde
ambtstermijnen in tijd tebeper-
kenzoumenbeterookdoor-
trekken inalleopenbare
bestuursfuncties.Hetkanenkel
dedemocratie tengoedekomen.

Chris Ysebaert,
via de website

Burgemeester (4)
Nuzie jedathetburgemeesters-
ambtopsommigeplaatsenzelfs
dynastieke trekkenvertoont. In
Zottegembijvoorbeelddachtde
zittendburgemeesterdesjerp
metdezeverkiezingen tekun-
nenoverdragenaanzijnzoon.
Gelukkigheeftdedemocratie
corrigerend ingegrepen, anders
zoudegeloofwaardigheidvan
het lokaalbestuurwelheel erg
ofdeproef zijngesteld.

Gerard van Rooijen,
via de website

Marnix Beyen
Hou die ‘jaren 30’-retoriekmaar op zak

Critici van DeWever richten hun pijlen beter op zijn democratie-ideaal

e twee grote socialistische
stemmenkanonnen,Daniël
Termont enLouis Tobback,
warenhet de voorbije dagen
roerendmet elkaar eens: de
overwinningsspeech vanBart

DeWever deedhendenken aande jaren der-
tig. Noch vanuit historisch, noch vanuit poli-
tiek-strategisch oogpunt lijktmij dit de ver-
standigste uitspraak die zij de voorbije jaren
hebben gedaan.
Inhistorischopzichtdoetdeuitspraakzowel

onrecht aande jaren30als aandie veertiende
oktober2012,waaropDeWever zijn speech
hield.WanneerTermont enTobbackover ‘de
jaren30’ spreken, dan reducerenzij dieperiode
tot éénaspect ervan: de fascistischemobilisatie
vandemassametbehulpvaneenstrijdvaar-
dige retoriek. Inde connotatiesdiebeide socia-
listischepolitici in ‘de jaren30’ leggen, zitten
ookal degevolgengeïmpliceerddiedezepoli-
tieke tendens tijdensde jaren40zouhebbenen
die vaakwordensamengebald indat andere
reducerende label ‘Auschwitz’.Datde jaren30
zoveelmeerbetekendendan fascisme, extre-
mismeenpolarisering zalhen, inhundrang
omBartDeWever te verketteren, begrijpelij-
kerwijzeworstwezen.

Etnische zuivering
Maar zelfs indienmen ‘de jaren 30’ tot het fas-
cisme reduceert, is de analogiemet BartDe
Wevers speech enpolitieke stijl bijzonder een-
zijdig. De strijdvaardigheid en agressiviteit
waren inderdaad opmerkelijk, tot op zekere
hoogte zelfs beangstigend,maar omde link
met het fascisme te leggen ontbraken toch te
veel elementen. Strijd impliceert vijanden, en
diewarennatuurlijk ook inDeWevers speech
aanwezig. In die rol duwdehij echter uitslui-
tend de federale, niet door eenVlaamsemeer-
derheid gedragen regering. Daarmee ging hij
zijn rol als overwinnaar vande lokale verkie-
zingen zondermeer te buiten,maar een fas-
cistwerdhij daaromnogniet. Hij riep geen
bevolkingsgroepenuit tot zondebok, en pleitte
niet voor een etnische zuivering vande stad.
Het blijft zijn verdienste dat hij heelwat kie-
zers heeft kunnenweghalen bij een partij die
wel openlijk dergelijke argumentenhanteert.
Alleen al daarom is een vergelijkingmet ‘de
jaren 30’ onjuist en oneerlijk.
Ook alswe ons beperken tot politieke stijl-

elementen zijn de verschillenmet fascistische
tendensenuit de jaren 30 en40opmerkelijk.
Er is al veel gezegd en geschreven over de
muziek dieDeWeverwist te overstemmenbij
het begin van zijn speech. Uit die boxen
galmde alvast niet ‘DeVlaamseLeeuw’ of ‘De

Stemvan Suid-Afrika’,maar eenhip nummer
van een jongeAustralisch-Amerikaanse dj die
in augustus nog glorieerde opde
Pukkelpopweide. De keuze voor dit lied drukt
dewil uit omaan te sluiten bij een eigentijdse
globaliserende jongerencultuur.
Ookdat element is enblijft belangrijkwan-

neerweDeWevers succesproberen tebegrij-
pen.Als geenanderweethij politieke stijlenuit

het verledenenhethedenmet elkaar te combi-
nerenenopdiemanier verschillendepublie-
ken tegelijk aan te spreken.Bijnaperfect lijkt
hij aan te voelenwanneerhij eencharismati-
sche leiderschapsstijlmoethanteren–een stijl
die inderdaadhoogtijdagenbeleefde tijdens
het fascisme,maar inwezenveel ouderwas –
enwanneerhij zich integendeelmoet gedra-
genals intellectueel, als debater, alsboynext
doorof als eenpopulaire televisiepersoonlijk-
heid. Enwanneerhij vaststelt dat zijnpartijwat
minder scoort bij de vrouwelijkekiezer, besluit
hij zichnog snel opeen literair genre te storten
datbij diebevolkingsgroepbijzonderpopulair
is: het dieetboek.Dathet ongehoordwas in
volle verkiezingsstrijd zijnpopulariteit opeen
dermate ‘onpolitieke’wijze te verhogen, isnaar
mijngevoel veel teweinig aangeklaagddoor
zijnpolitieke tegenstanders.Maardatwas
vooral omdatdeandere rollenvanBartDe
Wever (ondermeerde rechtsepopulist die rel-
len inBorgerhoutuitbuitte omzichvanstem-
menwinst ter rechterzijde te verzekeren) al
hunaandachtopeisten.

Flamingantisme
Al te gemakkelijke historische analogieën
mogenons derhalve niet het zicht ontnemen
opde eigentijdsheid vanDeWevers politieke
stijl.Maar omgekeerdmagookdeze eigen-
tijdsheid ons niet blindmaken voor de conti-
nuïteiten die hijwel degelijk incarneert. Die
continuïteit verbindt hemniet zomaarmet
het fascisme,maarmet de hele negentiende-
en twintigste-eeuwse geschiedenis vanhet
rechtse flamingantisme.Die stromingheeft
zich in een korte periode vanhaar bestaan
effectiefmet het fascisme verbonden,maar
heeft zich voor het overige (en zelfs tijdens
haar fascistische periode) als democratisch
geprofileerd. OmDeWever te bestrijden zijn
vergelijkingenmet het fascismederhalve niet
alleenhoogst eenzijdig,maar ook contrapro-
ductief: zij gevenhem immers de kans zich
nogmeer tewentelen in de rol vanpolitieke
verschoppeling die hemelectoraal geenwind-
eierenheeft gelegd.
Veel belangrijker en effectiever lijkt hetmij

dan ook de kritiek te richten ophet democra-
tie-ideaal zelf datDeWever verwoordt en
belichaamt. Dat ideaal bracht hij tijdens zijn
speech tot uitdrukkingwanneer hij voor de
zoveelste keer benadrukte dat het zijn taak
was “de grondstroomvanVlaanderen te ver-
tolken en te verdedigen”. Daarin ligt een
homogeniserende democratie-opvatting ver-
vat, die eennumeriekemeerderheid vanhet
volk,meer bepaald een ‘autochtone’midden-
klasse, tot ‘het volk’ uitroept. Eerder danhun
pijlen te richten op een fascistische karikatuur
vanDeWever dienen critici ter linkerzijde
tegenover deze homogeniserende democra-
tie-opvatting een ideaal te propageren dat de
erkenning van verschillen in de samenleving
tot de kern vande democratiemaakt.

D
Marnix Beyen is historicus aan
de Universiteit Antwerpen.

Om De Wever te
bestrijden zijn
vergelijkingen
met het fascisme
niet alleen
hoogst eenzijdig
maar ook
contraproductief:
ze geven hem de
kans zich nog
meer te wentelen
in de rol van
politieke
verschoppeling

Aanalle verhuizers
Het is anders al erg, maar nu, met de
verkiezingen, is het gebral in de soci-
ale media helemaal niet meer te
overzien. Men staat op de oever en
men ziet een dikke dampende
stroom van meningen, inzichten, wit-
zen, oneliners, gevloek, gezeur, men
houdt het niet voor mogelijk. Tegen
elkaar op, om ter puntigst, en wat
het oplevert is een brij. Honderddui-
zend amateur-Carls Devos. Een oor-
verdovend, onuitstaanbaar café in

Dendermonde, © Tom Lenaerts.
Wie de voorbije maanden te midden van
al dat geroep het hardste opviel, of ten-
minste het talrijkst waren, waren de Ant-
werpenaren die gingen verhuizen. Zes
jaar geleden waren die er ook al in dichte
drommen, toen gingen ze verhuizen als
Filip Dewinter aan de macht kwam. En nu
opnieuw, met Bart DeWever. Dan zijn we
hier weg. Ik ben eens benieuwd. En ik
denk vooral: verhuis dan. Als het je er-
gens niet meer zint, pak die koffers, laad
in die camionette, verdwijn. Wat kan het

iemand anders bommen dat er iemand
verhuist.
Maar eigenlijk is het vreselijk, en zo te-
kenend voor het naveldenken van
deze groep toogbrullers: ik heb een
mening, en als niet minstens een meer-
derheid van de anderen het daar mee
eens is, ga ik mokkend elders heen.
Waar het beter is – lees: waar men wel
naar mijn stem luistert, waar men mij
wel voor vol aanziet. Dan zitten we
toch minstens voor zes jaar veilig. En
dan maar hopen dat het dáár niet be-
gint te bougeren, anders kan men een
leven lang verhuizen.
Ik heb nog nooit zo’n verhuizer ont-
moet die affirmatief antwoordde op
de vraag of hij, los van dat gedreig
met een nieuw adres, ook daadwerke-
lijk iets dééd voor zijn grote gelijk –
wat politiek actief zijn bijvoorbeeld,
enig mild engagement, eens wat posi-
tief weerwerk. Het is nochtans ook uit
deze verkiezingen gebleken dat dat
wel eens vruchten afwerpt, weerwerk.

BIJGEDACHTE
MARNIX PEETERS
De Morgen-medewerker
en schrijver. De dag dat we
Andy zijn arm afzaagden
is zijn onlangs verschenen
romandebuut.

‘Als Bart DeWever aan
demacht komt, ben ik
hier weg.’ Benieuwd of de
toogbrullers woord
zullen houden

© YVES HERMAN / REUTERS
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Bart Kerremans
Obama is terug van nooit weggeweest

Alles wijst in de richting van een herverkiezing van de Amerikaanse president

r werdmet spanning uitgeke-
ken naar het tweede presiden-
tiële debat. HadObama
immers niet zwak gescoord in
het eerste debat? En had dit er
niet voor gezorgd dat Romney

opnieuw dewind in de zeilen kreeg op een
momentwaarop zelfs zijn sponsors zich
begonnen af te vragen of het geen verloren
zaakwas? Obamamoestmet anderewoor-
den beter presteren of hij zou zijn kansen op
herverkiezing helemaal verkwanselen.
Hadden de opiniepeilingen ons dat niet
getoond?Na het eerste debat leek Romney
zijn achterstand ten aanzien vanObama niet
alleen te verkleinenmaar hem zelfs voorbij
te steken.
Het punt is echter dat het niet zo’n vaart

liep.Wie de volgendeAmerikaanse president
wordt, wordt immers niet alleen bepaald
door het aantal stemmen dat een kandidaat
achter zich krijgtmaar ook door de vraag
waar hij die haalt. Het is niet de kiezer die de
president rechtstreeks aanduidt, maar het
kiescollege. Op 6 november zullen de
Amerikaanse kiezers de leden van dat col-
lege (de kiesmannen) verkiezen op basis van
de voorkeur van die kiesmannen voor hetzij

Obama, hetzij Romney. Door dit systeem
krijgen de kleinere staten (in bevolkingsaan-
tal) een grotere stem dan hun aandeel in de
totale bevolking zou doen vermoeden. Als we
dat in rekening brengen, dan is de schade die
Obama in het eerste presidentiële debat
opliep vrij klein. Romney kreegwelmeer kie-
zers achter zich,maar dan vooral in die sta-
ten die hij ook zonder die bijkomende kiezers
zou hebben gewonnen. En omdat in bijna
elke staat dewinnaar alle beschikbare kies-
mannen van die staat krijgt, betekent dit dat
Romney zijn gegroeide populariteit niet kon
verzilveren in een grotere kans ompresident
te worden. Hijmoet immers niet beter sco-
ren in de statenwaar hij al zeker zal winnen.
Hijmoet inmeer statenwinnen ompresi-
dent te kunnenworden.
Obamaprobeert dit juist te voorkomen. En

het debat van dinsdagnacht speelde daarin
een belangrijke rol.Want het negatieve effect
vanhet eerste debatmagdannogmeegeval-
len zijn voorObama, een tweede uitschuiver
konhij zich niet veroorloven.Watmoest hij
doen?Omdemeer gematigde (maar veelal
beslissende) kiezers aan zijn kant te houden
moest hij Romney’s pogingen omminder
conservatief over te komen, afblokken. In het
eerste debatwasRomney er in geslaagdhet
beeld tewekkendat het hem in zijn belasting-
voorstellen omdemiddenklasse enniet de
rijksteAmerikanen te doenwas. Enhet is die
middenklasse die juist cruciaalwordt voor de
uitslag op 6november.

In het tweede debat diendeObamahem
van antwoord. OndanksRomney’s pogingen
omde slechte economie endehogewerkloos-
heid in de verf te zetten, ging het toch vooral
omObamadie telkens opnieuwkon verwij-
zennaar de voortdurende verandering in de
posities vanRomney op zaken zoals belastin-
gen, energie, immigratie, non-discriminatie
op dewerkvloer en contraceptie. Hetmoest
de stelling onderlijnen datRomney als over-
tuigd conservatief zijn positie voortdurend
aanpaste omdemeer gematigden onder de
middenklasse achter zich te krijgen.Het
moest het zwakste punt vanRomney in de
verf zetten:wie is de echteRomneynu eigen-
lijk?Hoemeer twijfels daarover, hoe kleiner
de kans dat een beslissendehoeveelheid
gematigde kiezersObamade rug zal toekeren
omwille van de zwakke economie endehoge
werkloosheid.
Er zijn redenen omaan te nemendat de

Amerikaanse president daarin geslaagd is.
Zijn hardnekkige voorsprong in het kiescol-
lege die ook de voorbije tweeweken amper
werd aangetast, zal daardoor zeerwaarschijn-
lijk behoudenblijven. De kans dat 6 november
een verrassing zal opleveren, blijft daardoor
klein. Obamakan eigenlijk op beide oren sla-
pen.Hetmoet al zeer vreemd lopen omhem
de verkiezingennog te laten verliezen.
Met het tweede debat in het achterhoofd

zullen velen zeggendatObamaweer terug is.
Maar eigenlijk is hij nooitweggeweest, ook
niet na zijn slechte prestatie in het eerste duel.

E
Bart Kerremans is hoogleraar
internationale relaties en
Amerikaanse politiek aan
de KU Leuven.

Obama kan
op beide oren
slapen. Het moet
al zeer vreemd
lopen om hem
de verkiezingen
nog te laten
verliezen

Katlijn Malfliet
Nóg een halve eeuwwachten op gendergelijkheid?

Aan baron Buysse en anderen: tijd voor eenmentaliteitswijziging

enderongelijkheid blijftwijd
verspreid en te veel politieke en
economische leiders blijven in
oude gedachten verzonken.
Recente voorbeelden daarvan
lagen ook de voorbije dagen

weer voor het oprapen.
Laat ons beginnen inEuropa. Begin deze

maandnog beloofde Europees Commissaris
VivianeReding te zullen ‘vechten’ voor haar
richtlijnvoorstel om tegen 2020minstens 40
procent vrouwen te eisen in de top vanbeurs-
genoteerde bedrijven en van overheidsbedrij-
ven. De inzet is demagere vertegenwoordi-
ging van vrouwen in topfuncties,met inbegrip
van overheidsfuncties: vandaag tellen de
raden vanbestuur vanbedrijvenminder dan
14 procent vrouwen. Reding krijgtmet andere
woordenweerwerk, niet alleen vandeminis-
ters vanArbeid vannegen lidstatenmaar ook
binnendeCommissie zelf stuit zij opweer-
stand tegen de invoering van quota. Nochtans
is het alternatief duidelijk: als alles op zijn
beloopwordt gelaten zullen vrouwenpas over
40 jaar – of nog later – op gelijke voet toegang
krijgen tot topfuncties. Eenweinig hoopvol
toekomstbeeld voor al die hoogopgeleide
jonge vrouwendie nuhun carrière beginnen.

Weerzin
Deuitspraken vanBekaertvoorzitter Paul
Buysse inKnackdezeweek zijn tekenend voor
deweerzin die quotaregels oproepenbij
bedrijfsleiders. Buysse heeft eenwaaier aan
gesofisticeerde argumenten bijeengesprok-
keld omzijn aversie tegen quota te staven.Hij
vindt de inBelgië opgelegde dertigprocentre-

geling beledigend voor vrouwenwant eigen-
lijk zijn ze ‘superieur’ –maar tegelijkertijd
mist die vrouwelijke kandidaat danmisschien
wel de nodige capaciteiten en commerciële
ervaring. En dus gelooft Buysse dat het beter
allemaalwat langer duurt tot het ‘perfect’ is.
Buysse heeft ook eenhekel aanpositieve dis-
criminatie en denkt dat vrouwen zelfsmeer
promotiekansen krijgen danhunmannelijke
collega’smaar dat ‘niet alle vrouwenbereid
zijn omdenodige offers te brengen’. Het
gevolg vandenieuwequotawet voor de raden
vanbestuur is voor de zelfverzekerdeBuysse
dat ze ‘op korte termijnminder kwaliteit in
huis zullen hebben’.Want vrouwenmet een
universitair diplomamaar zonder een bril-
jante carrièrewordennu al binnengehaald
door buitenlandse headhunters.

Vrouwen zijn een verrijking
Buysse erkent danweerwel dat vrouwen
mogelijk een extra input geven die voor een
onderneming een verrijking kan zijnmaar
uiteindelijk ‘functioneren ze in een onderne-
ming inwezenniet anders danmannen’. Hij
twijfelt er ten slotte aan of ze via hun eigen
netwerkwel genoeg vrouwenkunnen vinden
omde raden vanbestuur van internationale
bedrijven te bevolken.Waar hebbenwedat
nog gehoord?Debeperkingen van zo’n old
boys-netwerk zijn kennelijk ook eenprobleem
voor presidentskandidaatMitt Romney. In
zijn tv-debatmet BarackObamadinsdag-
avond vertelde hij een anekdote over hoe hij
als gouverneur vanMassachusettsmeer gen-
derevenwichtwoukrijgen in zijn administra-
tie. Alle sollicitanten voor de jobswaren
namelijkmannen.Hij hadhet goede idee om
daarvoor enkele vrouwenorganisaties te con-
tacteren enhad – blijkbaar tot zijn grote ver-
bazing – ‘mappen vol vrouwen’ gekregen.Wat
bewijst dat het geenprobleem is van aanbod,
of van kunnenofwillen.

Omkort te gaan: eenmentaliteitswijziging
in de geesten vandehuidige politieke en eco-
nomische leiders blijft noodzakelijk. De hui-
dige perikelen in het Europees Parlement
rondde benoemingsprocedure vande kandi-
daat voor de Europese Centrale Bankdoen
ons hopendat ermisschien verandering op til
is. Sinds het vertrek vanhet laatste vrouwe-
lijke bestuurslid in 2011 zijn de 23 leden vande
raad vanbestuur vandeECB – 6directeurs en
17 gouverneurs vande lidstaten in de euro-
zone – uitsluitendmannen, geen enkele
vrouw. Elke vacature – vier in totaal sinds
2010 –werd telkensweer ingevuld door een
mannelijke kandidaat. Ondanks herhaald
aandringen vanEuroparlementsledenbij de
ministers vanFinanciën vande 27 lidstaten
omrekening te houdenmet het gendereven-
wicht in het bestuur vandeECB enomeen
shortlistmet zowelmannelijke als vrouwe-
lijke kandidaten voor te leggen, benoemdede
Europeseministerraad in juli 2012 ook voor
de laatste vacatureweer eenmannelijke kan-
didaat.

Dwarsliggen
Op 10 september ging deCommissie Econo-
mische enMonetaire Zaken (ECON) vanhet
Europees Parlement dwarsliggen door princi-
pieel teweigeren dezemannelijke kandidaat
te horen.Het EP kan geen veto stellen tegen
de benoemingmaar heeft het recht de kandi-
daat te ondervragen tijdens een openbare
hoorzitting. Naar verluidt zoudeECONnu
tochbereid zijn de voorgedragen kandidaat te
horen op 22 oktober na tussenkomst vande
voorzitter van deEuropeseRaadHermanVan
Rompuy endiens belofte dat hij zich zouuit-
spreken tegen de afwezigheid van vrouwen in
de directieraad vandeECB.Dus ziet het er-
naar uit dat de ECB (zonder ontslagen of sterf-
gevallen) nog totmei 2018 geen enkele vrouw
inhaar bestuur zal hebben.Ophetmoment

dat de Europese Commissie quotawil opleg-
gen in de bedrijven is het op zijnminst een
slecht teken dat het in zijn eigen instellingen
geen evenwichtige vertegenwoordiging van
mannen en vrouwennastreeft.

Onevenwicht in België
Ook in eigen land staanwij nog ver van een
genderevenwichtige samenstelling vande top
van onze instellingen. Zoheeft de onlangs ge-
publiceerde dubbele vacature van advocaat-
generaal bij hetHof vanCassatie (Ministerieel
Besluit 16 augustus) onze aandachtweer ge-
vestigd opde erg genderongelijke samenstel-
ling vandit hoger gerechtshof. Opditmoment
zijn er 23mannelijke en 5 vrouwelijkemagis-
traten bij hetHof vanCassatie, dusminder
dan 25 procent vrouwen.De twee functies die
nu openstaanwerden eerder ingevuld door
twee vrouwelijkemagistraten.Wijweten dat
de benoemingscommissie vandeHogeRaad
voor Justitie voor een eerdere vacature in
april eenmannelijke kandidaat voorgedragen
heeft. Indien de twee openstaande vacatures
ingevuldwordendoormannen is datweer
een gemiste kans voor het gender-
mainstreamingsbeleid vande FODJustitie.
Ook de samenstelling vanhetGrondwet-

telijkHof laat tewensen over:momenteel
zetelt er slechts één vrouw inhetHof tegen-
over elfmannen.DeVrouwenraadhoopt
daaromdat in een eerste fase hetwetsvoorstel
voor quota voor ditHof van Sabine de
Bethune enCindy Franssenmet de steun van
deEcolo-Groenfractie in het najaar behan-
deldwordt in de bevoegde Senaatscommissie
en voort zijn normale verloop zal kennen in
dewetgevende kamers.
Bij elke vacature in demagistratuur vragen

wedat bij gelijke competenties van de kandi-
daten de voorkeur gaat naar een vrouw
zolang er geen genderevenwichtige samen-
stelling is bereikt.
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