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Kris Peeters: ‘In het Arco-dossier zijn beloftes en afspraken gemaakt, en die moeten worden uitgevoerd. Als we dat niet doen, kan men nog eens zeggen dat we ongeloofwaardig zijn.’
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KRIS PEETERS (CD&V) PLEIT VOOR BESCHEIDENHEID

‘Ik zou het niet beter
doen dan
Charles Michel’
MARJAN JUSTAERT
CHRISTOF VANSCHOUBROEK
FOTO’S JIMMY KETS
B R U S S E L | Het kabinet-Peeters,
smaakvol ingericht met Belgische
kunst, baadt in een vredige rust.
Een heleboel medewerkers is nog
met vakantie. Welgemutst wijst
Kris Peeters (CD&V) ons op een
schilderij, waarop een eenzaam
bootje met twee inzittenden ronddobbert op een eindeloos lijkende
zee. ‘Bezoekers hebben er al van
alles in gezien’, lacht hij besmuikt.
Het bootje lijkt een huwelijksbootje dat op zinken staat – symbool voor het gesprongen kartel
tussen CD&V en N-VA – of een
stuurloos schip zonder kapitein
– symbool voor de regering.
Peeters weet dat het in 2017 anders moet. ‘We hebben geen andere keuze’, herhaalt hij meermaals.
‘De regering zit vol intelligente
mensen die een zeker ego hebben.
Dit jaar moet de intelligentie weer
de bovenhand krijgen.’

U hebt zich voorgenomen om het
goede voorbeeld te geven.

‘Weet u, in de Chinese astrologie is
2017 het jaar van de haan. Haantjesgedrag moeten we achter ons
laten. Maar de haan staat ook voor
de waarheid. De haan die drie
keer kraaide, toen Petrus drie keer
Jezus verloochende, bijvoorbeeld.
Wij moeten gaan voor de waarheid, de realisaties.’
Dat lukt toch niet met een meerderheid vol haantjes, die als los
zand aan elkaar hangt?

‘Ik ga ervan uit dat de spanningen
niet als sneeuw voor de zon zullen
verdwijnen. Maar we kunnen ze

Onthou: in 2017 geeft Kris Peeters het goede
voorbeeld. De vicepremier van CD&V beseft
als geen ander dat het meer dan ellendig
gesteld is met de geloofwaardigheid van de
regering. ‘Op dat vlak hebben we geen
énkele marge meer.’ Daarom doet hij een
oproep: weg met het haantjesgedrag. ‘De
regering zit vol intelligente mensen die een
zeker ego hebben. Dit jaar moet de intelligentie weer de bovenhand krijgen.’

overstijgen. We hebben nog
2,5 jaar en er liggen nog veel belangrijke dossiers op de plank.’
Volgens N-VA-voorzitter Bart De
Wever hebt u nog maar één jaar,
want vanaf 2018 zal er campagne
worden gevoerd.

(fronst de wenkbrauwen) ‘Dat
vind ik een eigenaardige vaststelling. Het is toch niet omdat er eind
2018 lokale verkiezingen plaatsvinden dat we het als een verloren
jaar moeten beschouwen? Toen ik
minister-president van Vlaanderen was, hebben we goed doorgeregeerd tot vlak voor de verkiezingen.’
Mist de regering een krachtige
leider?

‘Het moderne leiderschap bestaat
niet langer uit één figuur die op
tafel slaat en naar wie iedereen
nederig moet luisteren. Akkoord,
mensen vragen leiderschap, maar
misschien niet van één persoon.
Een premier is geen haan op een
mesthoop, maar iemand die de

ploeg bij elkaar houdt.’
Zou u het anders aanpakken,
mocht ú premier zijn?

‘Charles Michel is een intelligente
politicus die doet wat hij kan,
maar hij wordt wat onderschat. In
heel moeilijke omstandigheden
houdt hij het hoofd koel en probeert hij de groep bij elkaar te
houden. Ik zou het niet beter
doen.’
‘Als premier heb je geen vat op
wat partijvoorzitters zeggen of
doen, hé. Ik ben niet tegen een
goeie, inhoudelijke discussie.
Maar de mensen zien natuurlijk
niet het verschil tussen discussies
binnen en buiten de regering.’
En dan jutten de partijvoorzitters
elkaar nog eens op via de media,
want gewoon met elkaar praten
doen ze blijkbaar niet.

‘Dat zou u hen moeten vragen.
Maar partijvoorzitters van de
meerderheid moeten hun ministers laten werken, en hun moeilijke job niet nóg moeilijker maken.

Politiek is ernstig genoeg om te
handelen en communiceren op
basis van facts and figures, niet op
basis van een tweet die gebreken
vertoont maar waarover dan een
heel maatschappelijk debat wordt
gevoerd. Ik hoop dat zij die zich
aan zoiets schuldig maken, snel
ontmaskerd worden.’

daar enige invloed op heeft.
Uw partij is ook voor een verlaging
van de vennootschapsbelasting,
maar u blokkeert ze om strategische redenen. Zo dient u het algemene belang toch niet?

‘Dat zijn analyses. De waarheid is
dat we eerst de arbeidsmarktdossiers hebben aangepakt. Iedereen ging ervan uit dat wij de zaak
wilden terugsturen naar de sociale partners, maar we hebben dat
niet gedaan. Dat was een game
changer, die de fiscale dossiers in
een stroomversnelling heeft gebracht. Maar de discussie is niet
ver genoeg geraakt. Collega Jan
Jambon (N-VA) heeft toen zelf gezegd dat het dossier van de vennootschapsbelasting nog niet rijp
was.’
U loopt het risico om nogmaals
met een kluitje in het riet gestuurd
te worden. De speculatietaks was
één groot fiasco, de Kaaimantaks
wekt zelfs niet de schijn dat onze
fiscaliteit rechtvaardiger is geworden. U bent al eens weggelopen van de tafel, u kunt moeilijk
nog verder gaan.

U hebt het over Bart De Wever
(N-VA).

‘Dat laat ik aan uw interpretatie
over. (fijntjes) Maar over míjn
voorzitter heb ik niets te klagen.’

ALLEMAAL DE PINEUT
Over naar de inhoud. Vorig jaar
slaagde de regering er niet in om
de drie fiscale dossiers – een verlaging van de vennootschapsbelasting, de invoering van een meerwaardebelasting en een stimulans
om spaargeld in de economie te
pompen – af te kloppen. Vooral
CD&V hield vast aan de koppeling. Benieuwd of die dure eed om
het goede voorbeeld te geven,

(protesteert) ‘Ik ben niet weggelopen, ik ben gewoon niet teruggekomen omdat er geen nieuwe
voorstellen waren. Kijk, er is een
maatschappelijk draagvlak voor
een rechtvaardige fiscaliteit en die
moeten we correct invullen.’
Dat lukt niet, want CD&V staat geisoleerd.

‘Politiek is elke keer opnieuw beginnen. Voor een rechtvaardige
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Met wat wél afgeklopt werd, de begroting, heeft de regering toch al
haar geloofwaardigheid verloren?

‘Het verleden is het verleden. Bij
het begin van het jaar wil ik positief zijn, dus ga ik ervan uit dat we
de begroting 2017 wél geloofwaardig uitvoeren.’
Komaan minister, de inkt was nog
niet droog of de accijnsverhoging
bleek geen 400 maar 20 miljoen
euro te zullen opbrengen. Dat is
amateurisme.

‘Een begroting is een raming,
maar goed, ik begrijp de ernst van
de situatie en de bottomline is dat
we op dat vlak geen énkele marge
meer hebben. Als de rating van
ons land verder naar beneden
gaat, zijn we allemaal de pineut.
De enige weg is dus hard werken
en een consensus zoeken. De begroting 2017 moet kloppen, er is
geen andere optie.’
En dan is er nog het Arco-dossier.

‘Een zeer emotioneel dossier. Als
ik daar ook maar iets over zeg,
krijg ik een stortvloed tweets over
mij heen. Er zijn beloftes en afspraken gemaakt, en die moeten
worden uitgevoerd. Als we dat
niet doen, kan men nog eens zeggen dat we ongeloofwaardig zijn.
Terecht.’
De N-VA gaat toch nooit mee in
zee, als de belastingbetaler iets
moet betalen en beweging.net niet
genoeg bloedt?

‘Ik hoop dat we het dossier op een
ander niveau kunnen aanpakken.
Voor de 800.000 coöperanten
moet er een intelligente, gedragen
oplossing komen. Het is een misvatting dat dit alleen CD&V raakt,
hoor. Ik zou niet graag de Arcocoöperanten te eten geven die
voor andere partijen stemmen.’
Bent u zelf één van die 800.000?

‘Nee. Dat niet.’

MERKEL-BASHING
Volgens uw partijgenoot Pieter De

(diept document op met alle realisaties van de regering) ‘U ziet, ik
had die vraag verwacht. Onze Pieter kennen wij al vele jaren, niets
dan goeds over hem. Misschien
doen we dat inderdaad te weinig,
maar realisaties hangen van veel
factoren af. Daarom pleit ik ook
voor bescheidenheid op dat vlak.
Als politici zich voortdurend op
de borst kloppen, komt dat niet
meer geloofwaardig over.’
De N-VA zegt dé volkspartij van
Vlaanderen te willen zijn, voor
hoeveel volkspartijen is er eigenlijk plaats?

‘Eén. Maar je kunt meerdere partijen hebben die de titel claimen.
Is de grootste partij per definitie
een volkspartij? Het antwoord
daarop is nee. Een partij die niet
alleen de Voka’s van dit land
(Vlaamse ondernemersorganisatie, red.) ter wille is, maar probeert om verschillende geledingen en groepen te verzoenen – van
ambtenaren over werknemers tot
zelfstandigen – dát is een volkspartij. Wij zijn dus de enige echte
volkspartij.’

‘De polarisering
en het populisme
zullen in 2017
een hoogtepunt
bereiken, maar
daarna zal de curve
naar beneden gaan.
En dan zullen we
het “moedige
midden” radicaal
moeten invullen’

‘Je moet de burger au sérieux nemen, en hem niet overdonderen
met communicatie. Als hij het vertrouwen verliest, gaat ook de
N-VA de dieperik in. Of een strategie resultaten oplevert, moet blijken bij de verkiezingen. En dan is
het nog de vraag welk thema die
zal bepalen.’
Worden ‘identiteit’ en ‘veiligheid’
niet de thema’s?

‘Dat leeft in elk geval. De vraag is
hoe je dat aanpakt. De Duitse
bondskanselier Angela Merkel is
op dat vlak een lichtend voorbeeld. Ik weet dat het bij de N-VA
bon ton is om Merkel te bashen,
maar ze wordt door de hele wereld
aangezien als een van de morele
leiders in deze moeilijke tijden. De
rust die zij tentoonspreidt... chapeau. Het zijn thema’s die zichzelf
voeden: je kunt er de angst van
mensen mee onder controle houden, maar die ook aanwakkeren –
afhankelijk van de aanpak.’

‘Ik denk niet dat mevrouw Merkel
al ooit over meneer De Wever
heeft gesproken. Maar goed, ook
wij hebben bijgestuurd. Daar is
niets mis mee, je moet je maatschappelijk draagvlak in de gaten
houden. Maar die borstklopperij
en dat leedvermaak vind ik volledig misplaatst.’
Zullen Merkel en het ‘moedige
midden’ kunnen standhouden te
midden van de populistische golf
die Europa overspoelt?

‘Dat denk ik wel. De polarisering
en het populisme zullen een hoogtepunt bereiken in 2017, dat is althans mijn aanvoelen, maar daarna zal de curve naar beneden
gaan. En dan zullen we het “moedige midden” radicaal moeten invullen.’

OM TER VERST PISSEN

‘Van het mooie Puurs naar het
mooie Antwerpen. (lacht) Ik wilde
het alleen maar doen als iedereen
van de Antwerpse afdeling erachter stond. Want je hebt altijd mensen die zich gepasseerd kunnen
voelen.’
Marc Van Peel?

‘Marc heeft de gezegende leeftijd
en de ervaring om de partij in
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2018 een duwtje in de rug te geven
(de havenschepen is 67 jaar, red.).’
U trekt de lijst, dus u bent kandidaat-burgemeester?

‘Ik trek de lijst met een hele ploeg.
In Antwerpen is CD&V nu niet
meteen de partij met het grootste
aantal stemmen, om het zacht te
zeggen. Onze ambitie is om in het
midden van het bed te liggen.’
De ‘kingmaker’ is toch ook kandidaat-burgemeester? Waarom zegt
u dat niet gewoon?

‘Ik wil voorzichtig zijn. De campagne is nog niet gestart, maar u
zult op tijd weten hoe we de stad
willen besturen.’
U bent dus kandidaat-schepen.

‘Maar allez. Het worden erg belangrijke verkiezingen in Antwerpen, maar we zitten daar nu in de
coalitie en er moet bestuurd worden. Als je, zoals Vlaams minister
Bart Tommelein in Oostende, nu
al zegt dat je kandidaat-burgemeester bent, dan bemoeilijk je
toch dat bestuur?’
Als wij u zo noemen, ontkent u het
dan?

‘U mag dat afleiden, maar ik wil
serieus aan politiek doen en dus
ben ik voorzichtig.’
Burgemeester Bart De Wever loopt
dit jaar een marathon. Gaat u ook
op sportief vlak de uitdaging aan?

‘Ik heb hem een tijdje geleden gevraagd naar zijn streeftijd en hij
kaatste de bal meteen terug. Mijn
record is 3 uur en 58 minuten. Hij
zei niets meer, dus ik vermoed dat
hij zich op mijn tijd richt. (lacht)
Freya Van den Bossche (SP.A)
heeft ooit gezegd dat Bart en ik
een wedstrijdje “om ter verst pissen” spelen, en daar is wel iets van
aan.’
Antwerpen krijgt dus sowieso een
burgemeester die een marathon
gelopen heeft.

‘Ik heb er twee gelopen. De eerste
keer kun je geluk hebben, met wat
wind in de rug bijvoorbeeld (grinnikt). De marathon in Antwerpen
laat ik aan Bart De Wever, ik wens
hem alle succes en zal komen
supporteren. Als hij onder de 3
uur en 58 minuten loopt, kom ik
terug in de race.’
U ging het haantjesgedrag toch
achterwege laten?

‘Ja maar, dit is geen haantjesgedrag, hé.’
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Merkel heeft wel een serieuze
bocht genomen: ze heeft moeten
toegeven dat De Wever gelijk had.

Oeps. U bedoelt: van Puurs naar
het mooie Antwerpen.
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‘We moeten bezorgd zijn. Zo’n negatieve angstspiraal komt sommigen misschien goed uit, maar het
helpt de samenleving allerminst
vooruit.’

Terwijl de minister tussen
kerst en nieuw op de winkel paste,
liep zijn vrouw de deuren van de
Antwerpse immokantoren plat.
Peeters wordt immers lijsttrekker
in de Koekenstad. Het echtpaar
Peeters zou het liefst in het centrum wonen, midden de mensen,
maar het is niet eenvoudig om iets
geschikt te vinden. Net zomin als
het eenvoudig was om te verhuizen. ‘De vraag was er al lang’, aldus
de minister. ‘En op een bepaald
moment werd ze op scherp gesteld: Kan Peeters niet van het
mooie Puurs naar Antwerpen verhuizen?’

Is uw partij niet te voorzichtig, als
je ziet hoe assertief de N-VA communiceert?
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Zegt u nu dat de N-VA de mensen
schrik aanjaagt?
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fiscaliteit zijn 100.000 mensen op
straat gekomen. We hebben veel
binnengehaald, dit nog niet. Maar
dat betekent niet dat we stoppen
met onze overtuiging na te streven.’

‘Partijvoorzitters
van de meerderheid
moeten hun
ministers laten
werken, en hun
moeilijke job niet
nóg moeilijker
maken’
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Crem is hij de enige die de resultaten van de regering in de verf zet,
hij vindt dat u dat ook moet doen.
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