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Milquet spande zich in om zo veel mogelijk geld los te krijgen voor de politie. © Bart Dewael

tegen zich in het harnas gejaagd.
Ook met de commissarisgeneraal van
de federale politie, Catherine De Bolle,
kwam het tot een dispuut. Milquet ver
wierp het plan van de expertengroep om
de top van de politie uit te dunnen en
kwam prompt met een eigen plan aan
draven. Een pijnlijk debacle... Het kwam
uiteindelijk tot een compromis, maar
dat is niet alleen dankzij de minister.
Toch zijn er ook positieve punten. Mil
quet spande zich maximaal in om zo
veel mogelijk geld los te peuteren voor
de politie. De criminaliteit was nooit zo
laag sinds het jaar 2000, Milquet heeft –
als minister van Gelijke Kansen – veel
inspanningen gedaan voor slachtoffers
van familiaal geweld, voor de vervrou
welijking van de politie en de strijd te
gen homofobie. Ook de langverwachte
brandweerhervorming is een feit.

COMMUNICATIE

Milquet was niet uit de media weg te
slaan. Rellen in HouthalenHelchteren?
De volgende dag lag er een draaiboek
klaar. Steeds meer geweld tegen politie
mensen? Milquet kwam meteen met een
voorstel voor strengere straffen. ‘Een
communicatiediarree’ wordt haar
stroom aan persberichten genoemd.
In het Syriëdossier kwam ze zowat dage
lijks met een nieuw voornemen op de
proppen, in die mate dat critici haar
steekvlampolitiek verweten. (mju)

HET OORDEEL VAN LE SOIR
De zwakte van haar eindresultaat
vindt zijn oorsprong voor een in deel
in het gebrek aan visie. (60/100)

BEVOEGDHEID

Vicepremier en minister van Binnen
landse Zaken.

VISIE

De CDHminister toonde zich om ter
flinkst in de veiligheidsdossiers. Daar
mee zat Joëlle Milquet op dezelfde golf
lengte als haar Franse ambtgenoot Ma
nuel Valls (intussen premier, red.), met
wie ze graag bilaterale pacten sloot. Die
Europese samenwerking – die ze ook in
het Syriëdossier verder zette – siert
haar, alleen kwam die maar weinig tot
uiting in de rest van haar beleid. Ze viel
vooral op met een regen aan wetsont
werpen.
Milquet wou de politie verder moderni
seren, door onder meer komaf te maken
met de welig tierende graaicultuur. He
laas, de meer dan 70 premies bestaan
nog altijd. Anderzijds heeft Milquet wél
zoals beloofd het aantal politieagenten
verhoogd met zo’n 1.400 stuks. Niet haar
onvermoeibare inzet, wel haar alle kan
ten uit vliegende bemoeizucht wordt
haar kwalijk genomen.

DAADKRACHT

Milquet kan maar moeilijk delegeren en
bracht een dossier soms éérst in de me
dia en dan pas op het kernkabinet. Met
alle gevolgen vandien. Zowel haar ver
strenging van de GASwet, haar beoogde
verbod op extremistische groeperingen,
als haar ‘Actieplan tegen Radicalisering’
stootte aanvankelijk op een ‘njet’.
Met de vakbonden lag ze steevast in de
clinch. En en cours de route heeft ze zo
wat de hele top van de veiligheidsketen

‘Chaos’ is her middle name. Als minister van Binnenlandse Zaken blonk
Joëlle Milquet niet uit in efficiëntie, en dus ook niet in resultaat. Aan haar

tomeloze inzet lag het evenwel niet.

Budgettair kreeg het departement van De Crem bij elke ronde klop. © Jimmy Kets

BEVOEGDHEID

Vice en minister van Defensie.

VISIE

Pooling and sharing. Het is De Crems
mantra, meer bereiken, door samen te
werken. Maar een protocolakkoord met
Nederland en Luxemburg ten spijt zijn
er nog niet veel concrete nieuwe samen
werkingen te noteren. Ook die rond de
A400M, met een internationale hub in
Melsbroek, zag De Crem door zijn neus
geboord na een beleefd thanks but no
thanks van Duitsland en Frankrijk. ‘Be
trouwbare partner’ is nog zo’n typische
term. Na Flahaut heeft de altlantist De
Crem inderdaad een trendbreuk ingezet.
De Amerikanen zien hem graag – al
weegt hij blijkbaar te licht voor de Na
voleiding – en met de inzet in Libië
heeft ons land internationaal hoge ogen
gegooid. Maar die trendbreuk, die kwam
er al in de vorige bestuursperiode, en Li
bië, dat was nog in lopende zaken.

DAADKRACHT

De Crem zette het leger in de vorige re
geerperiode opnieuw op de kaart, maak
te van militairen weer militairen. En liet
het daarna door zijn handen glippen.
Gebonden handen, dat klopt. En korte
riemen om mee te roeien. Want De
Crem was dan wel vicepremier, budget
tair kreeg hij bij elke ronde klop. Een
week nadat de regering zijn investe
ringsplannen goedgekeurd had, moest
hij voor eenzelfde bedrag inleveren. Het
klinkt derdewereld, maar Defensie heeft
geen geld genoeg om het gras te laten

De ceremoniële vice
PIETER DE CREM (CD&V)

De Crem maakte van militairen
weer militairen, maar liet het
daarna door zijn vingers glippen.
Defensie zit op zwart zaad en als
vice sloeg hij een modderfiguur.
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49 maaien en de ramen te zemen. Zelfs
voor buitenlandse missies zijn de potten
stilaan leeg. De Crem moest voorts na
denken over de opvolging van de F16,
maar ook daarin zijn we niet veel opge
schoten. Hij is een heftig voorstander
van gevechtsvliegtuigen – ‘heb je die ca
paciteit niet, dan kan je Defensie net zo
goed meteen opdoeken’. Maar het ver
haal van zijn tegenstanders bij SP.A en
Groen, hoe ongenuanceerd het soms ook
is, lijkt vaak beter aan te slaan.
Het is echter vooral als vicepremier dat

De Crem te licht weegt. Het lijkt hem
ook allemaal maar matig te interesse
ren. ‘Pieter vult het vicepremierschap
ceremonieel in’, zegt een collega. Met de
btwverlaging en de achternamendiscus
sie ging hij compleet de mist in. ‘Maar
hij zal wel altijd zorgen dat hij netjes
volgens het protocol op de juiste plaats
staat bij officiële aangelegenheden.’

COMMUNICATIE

De Crem kan communiceren. Maar dan
vooral als hij honderd procent overtuigd
is van zijn gelijk. Met een fijn lachje om
de lippen laat hij de oppositie dan alle
hoeken zien. Maar wanneer er tegen
wind is, houdt Crembo zijn mond. Niet
onverstandig, maar erg dapper is het
evenmin. (lob)

HET OORDEEL VAN LE SOIR
Hij heeft 18 van de 21 punten uit het
regeerakkoord gerealiseerd. Maar
zijn tweede termijn was minder
geïnspireerd. Heeft zich niet echt
geprofileerd als vicepremier.
(60/100)

‘Pieter vult het
vicepremierschap
ceremonieel in’

De immer
communicerende

JOËLLE MILQUET (CDH)
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Geens was voor velen een verademing na de uitgebluste Steven Vanackere.©Dieter Telemans

Door zijn actieve rol en communicatie
zette hij vaak zijn vicepremier Pieter
De Crem in de schaduw.
De meeste fiscale maatregelen uit het
regeerakkoord stonden al in de stei
gers, maar als er een nieuw fiscaal pro
bleem opdook, had hij meestal een cre
atieve oplossing in zijn mouw. Zo slaag
de hij erin om de nieuwe bankenwet
door de regering te loodsen. Daarvoor
moest hij wel zijn dada, de hervorming
van de spaarfiscaliteit, inslikken. De
volkslening loopt wel goed. Ook de dis
crete en efficiënte verkoop van onder
meer het belang in BNP Paribas Fortis
kan hij op zijn conto schrijven, hoewel
de overheidsschuld voorlopig nog niet
onder de 100 procent is gedoken.

COMMUNICATIE

Zijn communicatie ging een paar keer
de mist in, maar hij slaagde er telkens
in om de bocht elegant te nemen.
Hij heeft de gave van het woord. De
manier waarop hij zijn mannetje stond
in de discussie over de toplonen bij
Dexia, was lange tijd niet meer gezien
in het parlement. Hij communiceerde
proactief, en wist te charmeren met
zijn imago van professor boven de mê
lee. (cv)

HET OORDEEL VAN LE SOIR
De krant verwijt hem soms iets te
weinig politieke feeling door bij
voorbeeld een hervorming van de
spaarfiscaliteit te willen, los van
een grote fiscale hervorming.
(65/100)

BEVOEGDHEID

Minister van Financiën.

VISIE

Koen Geens heeft een duidelijk idee
over een modern fiscaal systeem, maar
kon/mocht die globale visie nog niet
etaleren. Op zijn kabinet is hard ge
werkt aan een blauwdruk. Maar het
systeem ten gronde veranderen is een
opdracht voor de volgende regering. Af
en toe lichtte hij wel een tipje van de
sluier op. Bijvoorbeeld toen hij pleitte
voor een verschuiving van de belasting
op arbeid naar consumptie. Hij zorgde
ervoor dat zoveel mogelijk beslissingen,
pasten in zijn globale fiscale plaatje.
Daarom ook de frustratie dat deze re
gering een btwverlaging op elektrici
teit goedkeurde. Hij moeide zich amper
met de fiscale administratie zelf, maar
liet dat over aan topman Hans
D’Hondt, ook iemand uit de christende
mocratische familie. Ook dat is een vi
sie. In andere dossiers, zoals de ban
kenwet of de toplonen van bankiers,
nam hij een typische CD&Vmiddenpo
sitie in.

DAADKRACHT

Verschillende regeringspartners spra
ken van een verademing toen Geens in
maart vorig jaar de plaats van de uitge
bluste Steven Vanackere innam.
Hij eiste meteen een belangrijke rol op
bij de begrotingsbesprekingen en bij de
onderhandelingen met de Europese
Commissie om een boete vermijden.

De man met de gave van het woord
KOEN GEENS (CD&V)

Labille draagt helemaal de etatistische visie van zijn partij uit. © Bart Dewaele

ring te krijgen. Bij de benoeming van
de nieuwe toplui werden de nieuwe lo
nen enkel ad hoc vastgelegd.
De benoemingen aan de top van de
overheidsbedrijven – en zeker de
NMBS – waren bovendien een zootje.
Hoewel Labille daar zeker niet alleen
de schuld voor draagt. Benoemen blijft
bij uitstek een regeringszaak. Ook de
conflicten met Didier Bellens (Belga
com) en Johnny Thijs (Bpost) bescha
digden de regering.
De nieuwe structuur van de NMBS is
een feit, maar over het vervoersplan
mag de volgende regering definitief
beslissen, bij gebrek aan politieke wil.
Op ontwikkelingssamenwerking is hij
er niet in geslaagd om de budgetten te
vrijwaren. Maar hij heeft er wel een
nieuwe wet op ontwikkelingssamen
werking door gekregen die er onder
meer voor zorgt dat wat beslist wordt
op andere domeinen, niet mag botsen
met de lijnen uitgezet op ontwikke
lingssamenwerking.

COMMUNICATIE

Hij gaf nogal eens een ongeïnteres
seerde indruk en als hij al sprak was
het vooral om voor de eigen Waalse
achterban de linksheid van zijn beleid
in de verf te zetten. Zijn communicatie
was ook niet altijd even rechtlijnig,
bijvoorbeeld toen het ging over het
loon van de nieuwe topvrouw van Bel
gacom, Dominique Leroy. (cv)

HET OORDEEL VAN LE SOIR
Le Soir geeft hem 64 procent en
prijst hem ook voor zijn werk in
Congo.

JEANPASCAL LABILLE (PS)

De toplui van de overheids
bedrijven zullen in de toekomst
een pak minder in hun loonzakje
krijgen. Die pluim kan Labille op
zijn hoed steken.
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Hoewel hij nog maar een goed jaar in de regering zit, lijkt
het alsof hij nooit iets anders gedaan heeft. Hij heeft meteen

een prominente rol opgeëist.

De killer van de toplonen

Als hij al
sprak, was het
vooral om voor
de eigen Waal
se achterban
de linksheid
van zijn beleid
in de verf
te zetten

BEVOEGDHEID

Minister van Overheidsbedrijven en
Ontwikkelingssamenwerking, belast
met Grote Steden.

VISIE

Labille kijkt naar de wereld door een
rode bril, letterlijk en figuurlijk. Hij
draagt helemaal de etatistische visie
van zijn partij op de overheidsbedrij
ven zoals Bpost of de NMBS uit. Wie
voor een overheidsbedrijf werkt, moet
bovendien tevreden zijn met een rede
lijk loon. Die visie gaat er in Wallonië
in als zoete koek, maar botst op meer
scepsis in Vlaanderen.

DAADKRACHT

De voorzitter van de socialistische mu
tualiteiten in Wallonië kwam begin vo
rig jaar als opvolger van Paul Magnet
te, die de PS ging leiden, in de rege
ring. ‘In de overheidsbedrijven moet
de loonkloof tussen de laagste en
hoogste lonen redelijk zijn’, luidt het
in het regeerakkoord. Wie simpelweg
kijkt naar het loonzakje van de top,
kan alleen maar vaststellen dat dat re
sultaat bereikt werd. Maar de weg
daar naartoe was wel heel hobbelig.
Hij slaagde er bovendien niet in om
een algemene wettelijke regeling over
de verloning van toplui door de rege


