Gazet van Antwerpen: "Het échte referendum komt op 7 juni"

11 april 2009 - "CD&V speelt in het debat over Oosterweel verstoppertje met de mensen." Zo geeft Bart
Somers aan met wie zijn Open Vld de verkiezingsstrijd aanbindt. Maar hij heeft ook sombere
vooruitzichten over de crisis...
Hoewel het politieke leven in de paasvakantie even stilligt, ontvangt de burgemeester van Mechelen ons in vol
ornaat in zijn stadhuis: mét kostuum en das. "Vandaag laat ik foto's maken voor mijn campagne", zegt hij, "en ik
denk dat de mensen verzorgde kleding nog altijd waarderen."
Voor Bart Somers (44) valt het werk niet stil. "In Brussel is het nu rustig, maar hier in Mechelen ligt er altijd wel
iets op mij te wachten. En een partijvoorzitter heeft een berg werk in de aanloop naar Vlaamse en Europese
verkiezingen."
Komen er ook nog federale verkiezingen op ons af?
Nee, dat denk ik niet. De mensen zouden dat wel willen: in één keer alle klokken gelijkzetten en dan opnieuw
beginnen op alle niveaus. Maar in deze economische crisis is er behoefte aan stabiliteit. In zo'n situatie trekt geen
enkele partij de stekker eruit.
In welke mate hebben we de crisis eigenlijk onder controle?
In het najaar moeten we ingrijpende beslissingen nemen. Waar vinden we de tien tot vijftien miljard euro die nodig
zijn om het financiële evenwicht te herstellen? Er zullen stemmen opgaan om een crisisbelasting te heffen, maar
dat is voor Open Vld onbespreekbaar. België is nu al een koploper op het vlak van fiscale druk. Nee, Open Vld
zoekt de oplossing in besparingen.
Wat zou uw eerste daad zijn als premier?
Ik zou iedereen op zijn verantwoordelijkheid wijzen. We beleven de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.
In de haven van Antwerpen is de werkloosheid sinds vorig jaar verdrievoudigd, en ook in mijn arrondissement
Mechelen is de evolutie slecht. Door de crisis moet België veel geld lenen, maar die schuld mag geen erfenis
worden voor de volgende generatie. Het land kampt bovendien met een onevenwicht tussen onze inkomsten en
uitgaven, en door een foute aanpak is er de voorbije twee jaar geen stap vooruitgezet in de staatshervorming, die
we echt nodig hebben.
Hoe lossen we dat allemaal op?
We moeten taboes doorbreken. Neem nu de arbeidsmarkt. In dit land heerst nog altijd de foute overtuiging dat
mensen die werken, werk afpakken van anderen. We moeten naar een moderne arbeidsmarkt die veel flexibeler
is: minder belastingen op overuren, gepensioneerden die onbeperkt mogen bijverdienen, meer stimulansen om
vijftigplussers aan het werk te houden... De mensen moeten ook meer mogelijkheden krijgen om in bepaalde
periodes meer of minder te werken, zodat ze bijvoorbeeld kunnen thuisblijven in de examenperiodes van hun
kinderen. En ook de regelingen voor interimarbeid moeten veel soepeler worden, want via dat kanaal geraken
veel kansarmen aan vast werk. Kortom, meer flexibiliteit zal meer jobs creëren. En meer jobs zorgen voor meer
fiscale inkomsten voor de staat.
Dat was één taboe. Zijn er nog?
Ja, de gezondheidszorg. Daar bedragen de uitgaven jaarlijks achthonderd miljard, maar moet dat bedrag elk jaar
met een miljard groeien? Wij zeggen: leg dat geld opzij, zodat we ook over tien jaar nog een goede zorg kunnen
garanderen. Dirk Van Mechelen heeft er als minister van Financiën voor gezorgd dat Vlaanderen schuldenvrij is,
maar we voeren te veel de discussie wie er méér mag uitgeven, terwijl we juist spaarzamer zouden moeten zijn.
Na twee jaar wacht ik nog steeds op de eerste voorstellen van andere partijen in de federale regering om de
tering naar de nering te zetten. Het debat over de staatshervorming is een schaamlapje om niets te moeten doen.
Terwijl het toch mogelijk moet zijn om met alle overheden samen elk jaar twee miljard te besparen, zodat het
tekort over vijf jaar is weggewerkt.

Op welk resultaat mikt u bij de verkiezingen van 7 juni?
Wij willen het beter doen dan in 2004, toen we 19,8 procent scoorden. Met een resultaat boven de
20 procent zou ik dolgelukkig zijn. Met 21 procent ben je tegenwoordig marktleider in Vlaanderen, zo versnipperd
is het politieke landschap. In 1978 behaalde Leo Tindemans bijna 50 procent!
Is Dedecker uw grootste rivaal?
Nee, Lijst Dedecker haalt zijn stemmen vooral bij het Vlaams Belang, de sp.a en N-VA. Wij slaan een heel andere
toon aan dan Dedecker: niet polariserend, maar op zoek naar wat ons bindt. Sommige kiezers zullen twijfelen
tussen Open Vld en CD&V. Het verschil is dan duidelijk: wij staan voor een open en progressief Vlaanderen en
hebben ernstige oplossingen voor de crisis.
CD&V heeft met Kris Peeters een sterke kandidaat om zichzelf op te volgen als minister-president. Wie is
uw kandidaat voor die job?
Voor ons gaat het niet om mensen, maar om inhoud. Onze ministers Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en
Patricia Ceysens hebben allemaal schitterend werk geleverd.
Zou u zelf terug willen naar de Vlaamse regering?
Ik voel me goed in mijn vel als partijvoorzitter en burgemeester.
Open Vld en CD&V keren bijna zeker terug in de volgende Vlaamse regering. De hamvraag luidt: wie
wordt de derde partner?
De crisis vraagt om een daadkrachtig beleid, en iedereen weet dat dat het beste kan met een regering die uit zo
weinig mogelijk partijen bestaat. Frank Vandenbroucke beweert dat deze verkiezingen draaien rond de vraag of
we gaan regeren mét of zonder sp.a, maar daarmee gaat hij te kort door de bocht. Elke partij maakt van zichzelf
graag de inzet van de verkiezingen, maar de échte hamvraag is: hoe pakken we de crisis aan? Het ergste moet
nog komen. Wie een job heeft, merkt er nog niet veel van, de koopkracht is de voorbije maanden zelfs gestegen.
Maar de angst om die job te verliezen is groot. De crisis hangt als een zwaard van Damocles boven onze
hoofden.
We doen een nieuwe poging: u kan het toch nooit eens worden met sp.a over de Oosterweel?
Over grote infrastructuurprojecten is er altijd discussie, maar we moeten nu de knoop doorhakken. Er is meer dan
tien jaar gestudeerd, met het papier van al die studies kan je een brug bouwen. (lacht) Als we nu niet beslissen,
dan wordt het een drama. De containers in de haven stapelen zich op en de files worden elke dag langer.
Bovendien kunnen we met de aanleg van de Oosterweel tienduizend jobs creëren. Het vierde tracé van
Arup/SUM is te duur, te onveilig en het zou het project jaren vertragen. Maar sommige partijen durven geen
keuze te maken.
Wie viseert u nu precies?
Ik heb het over CD&V. Zoals wel vaker blaast die partij warm en koud tegelijk. In de Vlaamse regering deelt ze
onze keuze voor de Lange Wapper, in het stadsbestuur is ze voor een nieuwe studie. Dat is verstoppertje spelen.
De sp.a is tenminste duidelijk in haar keuze.
Eerst komt er een nieuw regeerakkoord met afspraken over de Oosterweel, en pas daarna volgt een
referendum. Is dat logisch?
Ik ben voorstander van referenda en ik heb veel respect voor de actiecomités, maar we hebben lang genoeg
nagedacht en gediscussieerd. Het échte referendum komt op 7 juni, met een opkomst van negentig procent. Als
vervolgens in het referendum van het Antwerpse stadsbestuur zeventig procent nee zegt tegen de Lange
Wapper, dan hebben we een groot politiek probleem. Maar wij geloven daar niet in. Daarom doe ik een oproep
aan de Antwerpenaars: als ze het niet met ons eens zijn, dan vraag ik hen om niet op ons te stemmen.
Hoe staat uw partij er eigenlijk voor in Antwerpen, na de dramatische nederlaag van 2006?
Onze schepenen hadden een enorme bijdrage geleverd aan de toekomst van Antwerpen na de Visa-crisis, maar
ze zijn in 2006 het slachtoffer geworden van de polarisatie Janssens-Dewinter. Maar nu is de heropbouw volop
bezig. In 2012 hebben we een nieuw team, dat een ijzersterk alternatief biedt voor het socialistische beleid.
Daarin blijft een belangrijke rol weggelegd voor mijn goede vriend Ludo Van Campenhout.
Volgens bronnen in uw partij zou Annick De Ridder na de verkiezingen in de Antwerpse gemeenteraad
plaatsmaken voor uw nieuwe vedette Kris Luyckx.

Laten we eerst het resultaat van de verkiezingen afwachten. We hebben in de provincie Antwerpen misschien wel
de sterkste lijst ooit. Met Dirk Van Mechelen, Dirk Sterckx, Marleen Vanderpoorten en Annemie Turtelboom - een
zéér sterke minister - staan we er goed voor. Na de verkiezingen bekijken we de situatie in Antwerpen. Annick De
Ridder is een goede fractieleider, maar Kris Luyckx is ook rijp voor een mandaat. En vergeet Willem-Frederik
Schiltz niet, die groeit snel en geniet het respect van vriend en vijand.
Nog eentje om het af te leren: hoe vond u de documentaire over Guy Verhofstadt?
Leuk om naar te kijken, maar wel heel oppervlakkig. Het was misschien wel interessant voor de mensen om eens
achter de schermen te gluren. Maar ik heb Guy in die uitzending vooral veel zien eten. (lacht)
Paul Geudens, Lex Moolenaar

