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PIETER BLOMME

ErikMeynen, de cartoonist vanHet
LaatsteNieuws, heeft eenneus voor
wat er leeft in deWetstraat. In zijn
gisterenverschenenbijdrage laathij
N-VA-voorzitter Bart DeWever aan
Kamervoorzitter Siegfried Bracke
(N-VA) zijn strategie uitleggen. ‘We
kunnendesocialistende schuldge-
ven voor alle slechte beslissingen
vande vorige regering. En iedereen
gelooft het.’
Decartoonist slaatdenagelopde

kop. DeWever beheerst deze kunst
al langer.Hijmaaktevanafhetbegin
duidelijkdatzwarebesparingenno-
dig zijn omdat onder het premier-
schap van Elio Di Rupo (PS) de ver-
keerde of helemaal geen beslissin-
gen zijn genomen. Dat illustreerde
hij tijdensdeverkiezingscampagne
metzijn ‘showthemoney’-uitspraak
aanhet adres vanDi Rupo.
Intussenwordt die strategie gre-

tig overgenomendoor alle partijen
vancentrumrechts.Dieaanpakgaat
erinals zoetebroodjes.Datbleekaf-
gelopenweek nog eens toen de cij-
fersoverde ‘groenestroombom’uit-
lekten. Door het energiebeleid van
voormalig Vlaams minister Freya
Van den Bossche (sp.a) dreigt de
elektriciteitsfactuurruim30procent
te stijgen. De door de groene-
stroomcertificaten opgebouwde
schuldenbergwerddus indemarkt
gezet als een louter doorde sp.a ge-
schapen lijk dat nu uit de kast valt.

DatCD&V,deN-VAenOpenVLDdat
energiebeleid mee ondersteund
hebben in de Vlaamse regering,
werd onder demat geveegd.
Eerder lekte uit dat de Vlaamse

schuldplotselinggestegenwasnaar
18miljard euro omdat Europa ons
verplicht een reeks ‘onzichtbare
schulden’ uit het verleden in de
schuldoptenemen.DeglobaleBel-
gische overheidsschuld is zelfs ge-
stegen tot boven 400miljard euro.
Hetnieuwsdathetaantalnieuwe

jobs in België tot het laagste peil in
tien jaar is gezakt werd door Open
VLDgretig indeverf gezet.DeN-VA
deed hetzelfde met de vaststelling
dat het ondernemersklimaat de af-
gelopen jaren fors is achteruitge-
gaan.Wij gaan dat anders aanpak-
ken,maakteministervanFinanciën,
JohanVanOvertveldt (N-VA)duide-
lijk.Doordeconcurrentiekrachtvan
de bedrijven te versterkenmikt hij
op 80.000nieuwe jobs.
Ons landstaaterbelabberdvoor.

En het is aan centrumrechts om
puin te ruimen, is de perceptie die

wordt gecreëerd. Als de elektrici-
teitsprijs stijgt, is dat niet de schuld
vancentrumrechts. Alshet inschrij-
vingsgeld verhoogt of de prijs voor
een busticket stijgt, is dat omdat er

de voorbije jaren te weinig is ge-
beurd. Als de stroom deze winter
uitvalt, zaldatookdeschuldzijnvan
de vorige regering.
Die zondebokstrategiemaskeert

wel dat centrumrechts voorlopig
weinig draagvlak vindt voor zijn
hervormingen. Door de voorziene
sociale correcties indeverf te zetten
enhierendaarovergangsmaatrege-
len tenemen, trachtdenieuwecoa-
litie het beeld bij te stellen van een
kille besparingsregering.Maar het
verzet blijft aanhouden. Dat blijkt
ook uit de opstelling van de linker-
vleugel vanCD&V (zie inzet).
Debesparingen inhet hoger on-

derwijs en de verhoging vanhet in-
schrijvingsgeld blijven op weer-
stand botsen. Hetzelfde geldt voor
eenreeksmaatregelendieophet fe-
derale niveau in de steigers staan,
zoalsdeverhogingvandepensioen-
leeftijd tot 67 jaar tegen 2030, iets
wat geen enkele partij in haar ver-
kiezingsprogrammahad staan.Dat
er voordemeestewerknemersdoor
de indexsprong volgend jaar geen
loonsverhoging in zit, leidt ook tot
gemor. Het protest zal alleenmaar
toenemenindeaanloopnaardebe-
toging van donderdag en de natio-
nale staking op 15 december.

DeWetstraat begint op eenmas-
sagraf te lijken, gezien het tem-
powaarin de lijken uit de kast
vallen. Dat legtmeteen de strate-
gie van centrumrechts bloot. De
onpopulairemaatregelen zijn
nodig omdat de vorige regerin-
gen - en dan vooral de socialis-
ten - jarenlangnagelaten heb-
bendie te nemen.

Ons land staat er
belabberd voor en
het is aan centrum-
rechts om puin te
ruimen. Dat is de
perceptie die wordt
gecreëerd.

Centrumrechtshaalt lijkenuitdekast

ACV HEKELT
OPNIEUW REGERING

Marc Leemans, de voorzitter
van de christelijke vakbond ACV,
heeft gisteren nog eens zwaar
uitgehaald naar de indexsprong
die de regering-Michel wil door-
voeren. ‘De regering spreekt
van een slimme indexsprong,
maar het slimme zit vooral in de
manier waarop deze asociale
maatregel verpakt wordt’, stelt
hij. De regering spreekt over
een slimme indexsprong omdat
hij gecorrigeerd wordt voor wie
weinig verdient.
De enige sociale correctie die

het ACV naar eigen zeggen te-
rugvond in de begroting heeft
een budget van 127 miljoen. ‘Al-
leen al om de indexsprong te
compenseren voor de mini-
mumuitkeringen is circa 312 mil-
joen nodig’, klinkt het. ‘Dan is er
nog geen enkele correctie ge-
beurd voor de andere uitkerin-
gen, die ook geen vetpot zijn.’
Het ACV wijst erop dat veel uit-
keringsgerechtigden minder
zullen krijgen, onder meer om-
dat bespaard wordt op de uitke-
ringen voor oudere werklozen.

HetRekenhof toontzich ineenrap-
port bijzonder kritisch over het
sportbeleid van de opeenvolgende
Vlaamseregeringen.Debudgettaire
waakhondstelt zichondermeer se-
rieuze vragenover demanierwaar-
op investeringssubsidies worden
toegekend. ‘In vorige legislaturen
kenden de ministers geregeld ad-
hocsubsidies toe, zonder garanties
voor een gelijke behandeling van
potentiëlekandidatenofprojecten.’

Hoewel het Rekenhof hun na-
men niet noemt, lijkt de kritiek
vooral gericht op de voorgangers
van huidigminister PhilippeMuy-
ters (N-VA). Datwaren ondermeer
Marino Keulen (OpenVLD) en Bert
Anciaux (sp.a). ‘In de afgelopen re-
geerperiode steundende subsidies
meestal opvooraf bepaalde criteria
of een regelement’, klinkt het.
Het Rekenhof zet ook vraagte-

kens bij de onderbouwing en de
transparantie van het investerings-
beleid. ‘De concrete doelstellingen
enmaatregelen vertonengeendui-
delijke samenhang of overkoepe-
lende visie’, klinkt het. Voorts vindt
de instellingdatdemeerwaardevan
publiek-private samenwerkingente
weinig is aangetoond.
Muyters stelt ineenreactiedatbij

het schrijvenvanhet regeerakkoord
vandeploeg-Bourgeois rekening is
gehoudenmet de aanbevelingen.

Rekenhof
zeerkritisch
overVlaams
sportbeleid

BART HAECK

Watbrengtde toekomst inons land
voorde EuropeseUnie? Steunende
Belgen de Europese gedachte? Of
sluipt er argwaan inhunEU-liefde?
Opdievraagzochtendesociologen
Mark Elchardus en Petrus te Braak
een antwoord door 2.000 Belgen
tussen 25 en 35 jaar te bevragen. ‘De
idylle tussendeBelgenendeEUlijkt
ten einde’, concludeert Elchardus.
Eenvandeopmerkelijkste symp-

tomen isdateenopdevijf jongeren
terug wil naar de Belgische frank,
die ze nauwelijks gekend hebben.
Deondervraagde jongerenwaren13
tot 23 jaar toen de eurowerd inge-
voerd. Maar de zwakke steun
voor de EU blijkt uit
meer dandat. Eén op
de twee jongvol-
wassenen wenst
dat de EUmacht
teruggeeft aan
denationale sta-
ten. Zes op de
tien verwerpen
zelfs het vrij ver-
keer van personen
in de EU en vindt dat
BelgeninBelgiëvoorrang
moeten krijgen op bijvoorbeeld
Nederlanders, Grieken of Portuge-
zenvoorwerk, socialewoningenen
uitkeringen. Tweeopdedrie jonge-
ren verwachten bovendien dat de
steun voor de EuropeseUnie de ko-
mende jarenzaldalen. ‘Blijkbaarbe-
staat de perceptie dat de Unie de

huidige crisis slecht heeft aange-
pakt’, zegt Elchardus, ‘waardoor ze
verzwakt uit die crisis komt en ver-
trouwenensteunheeft verloren’.De
onderzoekerskoppeldenderesulta-
tenookaandepartijvoorkeurenvan
de jongeren. Die leren dat Vlamin-
genEU-gezinder zijndan Franstali-
gen.
Van de N-VA-kiezers wil 85 pro-

centdeeurohouden, terwijl slechts
zes op de tien PS-jongeren dat wil-
len. Bij de PS- en deMR-kiezers wil
56 procent van de jongeren dat de
EUbevoegdhedenterugafstaataan
de Belgische overheden. Bij de
Vlaamse partijen haalt alleen het
Vlaams Belangdie hoge score.
Departijenmethetgrootsteaan-

deel pro-Europese jongeren zijn
GroenenEcolo.Extreemrechtsgeeft
danweeronderdakaande jongeren
metdemeestuitgesprokenanti-EU-
gevoelen.Deanderepartijenzijn in-
tern verdeeld, al zijn deOpenVLD-
en CD&V-kiezers wel overwegend
pro EU.
Elchardus besluit dat het on-

waarschijnlijk is dat de beleidspar-
tijenuitzichzelf vanhetEuro-
pese beleid de inzet van
verkiezingenzullenma-
ken, omdat ze de in-
terneverdeeldheid in
de luwtewillen hou-
den. Hij acht hetwel
waarschijnlijk dat
‘populistische’ partij-
en de gevestigde par-
tijendiestiltenietzullen
gunnen. ‘Waarschijnlijk

zaldeEU indeBelgischepoli-
tiekvandekomende jareneenmin-
der discreet bestaan leiden dan in
het verleden’, besluit hij.

Het onderzoek werd uitgevoerd
in samenwerking met de stich-
ting van P&V en is te raadplegen
op www.foundation.be.

LiefdevoorEuropa
bij jongerenbekoeld
Deonbevangen liefde vande
Belgen voor de EuropeseUnie is
over. Dat is de conclusie vande
socioloogMark Elchardus (VUB)
na een bevraging van 2.000
jongvolwassenen. Een opde vijf
vanhenwil zelfs terugnaar de
Belgische frank, die ze nauwe-
lijks hebben gekend.

Zo’n 200 studenten geneeskunde en tandheelkunde vande Luikse universiteit ULg hebben
gisterenactiegevoerd.Zezijnboosomdater teweinigRIZIV-nummerszijnvoorafgestudeerde
artsen en tandartsen. Zo’n nummer is nodig omhet beroep te kunnenuitoefenen.

Bozegeneeskundestudenten inLuik

Ministers kenden ad-
hocsubsidies toe, zon-
der garanties voor een
gelijke behandeling van
potentiële kandidaten.
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