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aan de huidige kalender van de
kernuitstap houden.

In uw boek ‘De Geëngageerde
Burger’ pleit u voor een nieuw mo-
del van ontwikkelingssamenwer-
king. Een platte besparing, zeggen
tegenstanders.
Dat is onzin. Ik wil een andere visie
op ontwikkelingssamenwerking.
De wereld bestaat niet langer uit
een Zuiden waar alles slecht is en
een Noorden waar alles goed is. Ge-
woon geld geven levert niets op.
Kijk naar Congo en Rwanda. Of
Uganda. (feller) Het kan toch niet
dat wij geld geven aan een regime
dat homo’s aan de schandpaal
hangt? Die geldstromen moeten
een instrument zijn van ons beleid
in Buitenlandse Zaken en Defensie.

We geven toch geen ontwikke-
lingssamenwerking om ons gewe-
ten te sussen? Die 0,7 procent van
het bbp (vooropgesteld ontwikkelings-
budget, nvdr) is daarom geen fetisj
voor mij. Je kan soms meer doen
met minder. Ik geloof wél in ont-
wikkelingshulp van onderuit: in
ngo’s en in initiatieven zoals Fair
Trade en microkredieten. Zij ver-
sterken de mensen, niet de regimes.
Ten slotte pleit ik voor meer vrij-
handel.

Moeten die drie departementen,
Defensie, Ontwikkelingssamen-
werking en Buitenlandse Zaken,
onder één dak?
Idealiter wel. Dat is toch logisch.
Ontwikkelingshulp kan een be-
langrijk instrument zijn voor Bui-
tenlandse Zaken.

Wat is op Vlaams niveau een abso-
lute prioriteit voor uw partij?
(snel) Minder regels, minder over-
heid. Dat is duidelijk. De Vlaamse
overheid is vandaag veel te versnip-
perd.

Uw partij verwijt de Vlaamse rege-
ring dat ze de lange wachtlijsten in
de zorg niet aangepakt heeft. Wat
zijn uw plannen?
De Vlaamse overheid vertrekt van-
uit regelgeving en subsidies, en laat
weinig ruimte aan initiatieven van
mensen die het anders willen aan-
pakken. Wij willen meer vrijheid.
Neem de vergrijzing. Waarom laten
we geen private bouw van rusthui-
zen toe? De markt staat ervoor te
springen. Dat hoeft geen mindere
kwaliteit te betekenen. De over-
heid kan perfect kwaliteitsnormen

opleggen en controleren. Idem
voor de gehandicaptenzorg. Laat de
mensen die initiatief willen nemen,
en bijvoorbeeld zelf kamers willen
bouwen en verhuren, toch doen!
De overheid moet wél zorgen voor
een persoonlijk budget op maat van
de zorgbehoevende gehandicapte.
Dat betekent de facto zelfs winst
voor de overheid.

Een basisbedrag toekennen aan ge-
handicapten is wat ook Vlaams mi-
nister Jo Vandeurzen wil.
(fel) Hij heeft vijf jaar lang niets ge-
daan. Nu ligt dat klaar, ja. Wel, dan
gaan we goed kunnen samenwer-
ken in de toekomst. (denkt na) De
kinderopvang is nog zoiets. Sorry
dat ik me zo uitdruk, maar het nieu-
we decreet is crimineel. De Vlaam-
se overheid maakt die sector kapot.
De overheid mag kwaliteitsnormen
opleggen, maar moet de mensen
eens wat meer initiatief laten ne-
men.

Zegt uw partij resoluut neen tegen
communautaire onderhandelin-
gen?
(knikt) Wat zou het nut daarvan
zijn? We hebben al 541 dagen tijd
verloren aan dat communautaire
gekrakeel. De staatshervorming is
rond, we moeten die nu benutten.

Wanneer bent u op 25 mei een te-
vreden voorzitter?
Ik zet geen percentage voorop. Ik
wil vooruit gaan ten opzichte van
2010 (14 procent, nvdr).

(Paul Cobbaert)

Twitter mee via #dezondag

Peter Mertens, PVDA+

“Wij durven onze handen
vuil maken op het

terrein, anderen niet”

VOLGENDE WEEK

“Nog steeds groot begrotingstekort”
“Gwendolyn Rutten
mag wel beweren dat
liberalen het best we-
ten hoe de economie
werkt, uit hun beleids-
daden blijkt dat niet.
De federale regering
heeft de lasten met 8
miljard euro verhoogd.
Onze schuldgraad
overschrijdt regelma-
tig de 100%-grens. En
het begrotingstekort
bedraagt nog steeds 9 miljard eu-
ro. Open Vld beloofde in 2010
nooit in een regering te stappen
die de belastingen zou verhogen.
En vervolgens stapten ze in een

regering die iedereen
die werkt, spaart en on-
derneemt plat belast.
Je kunt niet altijd het
juiste blijven zeggen,
op een bepaald mo-
ment moet je ook het
juiste doen. Je kan niet
na 15 jaar regerings-
deelname zo’n triest
palmares voorleggen,
vervolgens sorry zeg-
gen voor het beleid dat

je hebt gevoerd en dan beloven
dat het de volgende keer beter
wordt. Wij gaan met eerlijke
voorstellen naar de kiezer. En wij
gaan die ook uitvoeren.”

Ben Weyts van
N-VA .

“Werklozen actief begeleiden”
“Het cliché dat werklo-
zen nooit hebben bijge-
dragen, is vals. Werk-
nemers van Ford bij-
voorbeeld hebben 20 of
30 jaar bijgedragen aan
de samenleving. Zij ko-
zen niet om werkloos te
zijn. Zomaar een ver-
plichting invoeren om
twee keer per week een
park mooi te maken,
past niet voor iedereen.
Je beschadigt die men-
sen hun kansen om echt weer aan
de bak te komen. Werklozen
moet je actief begeleiden naar een
échte job, met een uitgekiend

plan naar werk. Daar-
om is het essentieel dat
we investeren in de
specifieke talenten
v a n m e n s e n . D a t
werkt veel beter dan ze
zomaar te verplichten
de ene week de straat te
laten vegen en de week
erna iets anders te la-
ten doen. In Duitsland
hebben ze daarmee de
werkloosheidscijfers
opgepoetst, maar is het

percentage armoede intussen 6 à 7
keer groter dan bij ons. Wie
werkt, moet van zijn of haar loon
ook kunnen leven.”

Bruno Tobback van
sp.a.

De hamvragen
Wie is uw inspiratiebron?
Mijn oma, 90 jaar en altijd
goedgezind.

Mocht u premier zijn en één
maatregel dictatoriaal mogen
opleggen, welke zou dat zijn?
Een lastenverlaging voor wie
werkt en werk geeft.

Als Open Vld niet zou be-
staan, en u mag geen partij
oprichten, welke partij krijgt
uw stem?
(lacht) De MR. Ik ben libe-
raal.

(pcok)

Actua

minder overheid”
kiest voor economische groei als prioriteit

Aalst Doornik  Grimbergen Hasselt Herent Ieper Maasmechelen  Maldegem  Mechelen Oostakker 
Roeselare Schoten  Sint-Niklaas  Sint-Genesius-Rode Turnhout  Waregem  Zuienkerke

CHOCOLADEFONDUE:
Zondag 13 april

Paasmaandag 21 april

Telkens van 14u - 18u

Genval / Tipon
Mat lak - Wit
**Richtprijs: € 13 400,-

Open op zondag www.dovy.be
Uitzonderlijk gesloten op Paaszondag, open op Paasmaandag
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