Het Laatste Nieuws: "Niet in een regering die de belastingen
verhoogt"

8 juni 2010 - “Open Vld stapt alleen in een regering die uit de portemonnee van de mensen blijft. We
moeten geen belastingen verhogen, maar hervormingen doorvoeren.” Dat zegt volksvertegenwoordiger
en Mechels burgemeester Bart Somers in een interview met Het Laatste Nieuws.
Enkele opvallende citaten:
Over de inzet van de verkiezingen
"De jongste dagen is de echte inzet van de verkiezingen pas duidelijk geworden. Er moet bespaard worden. Wie
gaat dat betalen: de mensen of de overheid? In tegenstelling tot CD&V, sp.a en Groen! kiezen wij voor
besparingen bij de overheid. De komende vijf jaar gaan 27.000 ambtenaren op pensioen. Wij stellen voor om die
niet allemaal te vervangen. Onze Belgische belastingsdienst telt een derde meer ambtenaren dan de federale
belastingsdienst in de Verenigde Staten. Dat is toch hallucinant."
Over lijsttrekker Annemie Turtelboom
"In deze campagne steun ik op de eerste plaats Annemie Turtelboom. Ik heb haar als partijvoorzitter nog minister
gemaakt. Ze was niet verkozen, maar ik heb gezegd: 'Ik geloof in haar'. Ik ben daar trots op en zij heeft het heel
goed gedaan. Ik heb in vroegere campagnes toen ik de lijst trok altijd veel steun gekregen van de partij, nu is het
mijn beurt om steun te geven. Verder hoop ik op een goed persoonlijk resultaat. Ik wil mijn parlementair mandaat
de komende vier jaar op een heel ernstige manier uitvoeren.”
Over verkiezingscampagnes
"Ik voer doodgraag campagne. Achter de schermen is dat zeer studentikoos. Alles is daar plezant aan. De geur
van die pap als we affiches gaan plakken! Dat roept bij mij jeugdherinneringen op. Ik was nog jong toen ik voor de
eerste keer mee ging om borden te zetten en affiches te plakken."
Over zijn roeping als politicus
"Politiek is ongemeen hard, het is een eenzame stiel. Soms is het ook onrechtvaardig. Je kan in een situatie
terechtkomen buiten je wil om. Soms denk ik: zou ik niet beter iets anders doen? Of alleen maar burgemeester
zijn? Maar dit is mijn roeping, mijn lot. Dit is wie ik ben. Ik zou niet vanop de zijlijn kunnen toekijken. Ik wil deze
samenleving mee vormgeven, anders zou ik mijn verantwoordelijkheid niet opnemen."
Over vijf jaar voorzitterschap
"Ik ben vijf jaar partijvoorzitter geweest. Dat is lang, nooit eerder heeft iemand die functie zo lang gehad bij Open
Vld. Je weet dat het niet voor het leven is. Maar toen ik ermee stopte, was dat een heel moeilijke beslissing. Bij
een verkiezingsnederlaag weet je dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. Ik heb mezelf gedwongen om een
jaar door de woestijn te gaan. Het was goed om de dingen eens op wat meer afstand te kunnen bekijken. Ik heb
veel gelezen en veel met mensen gepraat. Het heeft me een zekere loutering gebracht. Ik ben sterker geworden."
Over zijn ambities
"Heb ik nog ambitie? Natuurlijk, ik ben nog maar 46 jaar. Maar die ambitie is nu op de eerste plaats om met Open
Vld een goed resultaat te halen. Binnen de partij wil ik daar op een constructieve manier aan meehelpen. Mijn
buikgevoel zegt dat wij zondag tussen 16 en 17% zullen uitkomen. Dat vind ik een mooi resultaat in deze
moeilijke tijden."

