De Standaard: "Leider nodig die durft te beslissen"

4 juni 2009 - "Politici moeten de moed hebben om de nodige beslissingen te nemen. Daarvoor is echter
een ander leiderschap nodig. Vandaag is de vraag niet meer hoeveel iedereen krijgt, maar waar we gaan
besparen." Dat zegt Open Vld-voorzitter Bart Somers in een interview in De Standaard.
Vreemd. Zo omschrijft Somers de campagne. "Ik ben verbaasd als ik politici exclusieven zie stellen. CD&V wil niet
met Groen!, SP.A wil niet met de N-VA, de MR wil niet met de PS, ... Wij doen daar niet aan mee. Ik denk dat
politici een positieve boodschap moeten brengen in plaats van exclusieven te stellen. Op voorhand partijen
uitsluiten, is niet verstandig."
Jullie hebben toch ook al laten weten liever met de N-VA dan met de SP.A te willen besturen?
"Vicepremier Karel De Gucht heeft gewoon het signaal willen geven dat een tripartiete met Open Vld, de SP.A en
CD&V geen vanzelfsprekendheid is. We hebben geen nood aan negatieve energie. De essentiële uitdaging waar
we voor staan, is het doorbreken van het status quo. Het zijn de zwaksten in de samenleving die het eerst
slachtoffer zijn van het immobilisme. Daarom moeten we eerst werk maken van het economisch herstel. Dat is de
enige garantie dat ons sociaal systeem op termijn betaalbaar blijft."
Hoe raken we uit de crisis?
"We zijn de enige partij die een duidelijk Europees en Vlaams plan op tafel leggen. Daarin kiezen we voor de
omslag naar een groene economie en duurzame jobs. We maken keuzes. Niet alleen nieuwe uitgaven, maar ook
besparingen. Een van onze voorstellen is de overheid ontvetten. Dat kan door de helft van de Vlaamse
ambtenaren die met pensioen gaan, niet te vervangen. Voorts willen we de provincies afschaffen. Natuurlijk moet
er een gouverneur blijven, maar de provinciale administraties zijn voor ons niet nodig."
"Jammer genoeg zie ik bij de andere partijen weinig voorstellen. Daar willen ze alles laten zoals het vandaag is.
Maar dan zullen we over een paar jaar niet genoeg geld hebben om de wachtlijsten aan te pakken. Al onze
voorstellen om te besparen, worden afgeschoten, maar niemand geeft alternatieven. Het voorstel van Kris
Peeters (CD&V) om elke euro goed te bekijken, kan je toch bezwaarlijk als een alternatief beschouwen."
"Politici moeten de moed hebben om de nodige beslissingen te nemen. Daarvoor is echter een ander leiderschap
nodig. Een leiderschap dat niet alleen begerig naar de portefeuille van de mensen kijkt, maar ook naar de
uitgaven van de overheid."
Nochtans was het jullie leider, Dirk Van Mechelen, die verklaarde 'met Kris was het perfect'.
"Ze vroegen Dirk om te kiezen tussen Peeters en Leterme. Met Peeters was het niet slecht, maar het waren
makkelijke tijden. En onze ministers waren er om voortdurend beslissingen af te dwingen. Vandaag is de vraag
niet meer hoeveel iedereen krijgt, maar waar we gaan besparen. Daarvoor is een andere leider nodig, en dat is
duidelijk Dirk Van Mechelen."
U wilt dus niet meer in een regering met Peeters aan het hoofd?
"We stellen geen exclusieven en mochten mensen kunnen veranderen, dan zou dat goed zijn. Ik wil alleen maar
duidelijk maken wat het belangrijkste is: hoe raken we uit de economische crisis en doorbreken we het
immobilisme om de zwaksten in de samenleving te helpen."
Bij de voorstelling van de Open Vld-campagne kreeg u niet over uw lippen dat Dirk Van Mechelen
kandidaat-minister-president was.
"Open Vld is een partij die als een ploeg functioneert. Dat zullen we ook blijven doen. Dat is de kracht van onze
partij in de regering. Maar behalve ploegwerk heb je ook mensen nodig die keuzes durven maken. Ik heb de

voorbije weken jammer genoeg moeten vaststellen dat CD&V geen duidelijk antwoord geeft op de vraag hoe ze
uit de crisis wil raken. Dat is volgens mij een onontbeerlijke voorwaarde voor goed leiderschap."

