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De Crem, die enkel zijn
mond opendoet als het
over defensie gaat. Voor
veel leden van de regering
was de komst van Geens
trouwens een verade
ming na Steven Vanacke
re, die als te chaotisch en
onbeslagen werd gezien.
Zelfs al vertrouwt lang
niet iedereen de exadvo
caat.

Top? Geens reed zijn
parcours als vakminister
zonder één brok te ma
ken, terwijl Financiën
toch een van de moeilijk
ste departementen is. De
bankenwet geraakte er
door, er kwam een vlotte
re financiering voor
kmo’s en de belastingaan
gifte werd vereenvoudigd.
Zijn uithaal naar SP.A’er
Dirk Van der Maelen
geldt als een van de reto
rische hoogtepunten van
het voorbije jaar. Die
was kritisch ge
weest over

het loon van 600.000 eu
ro voor Dexiatopman
Karel De Boeck. ‘Ik heb
de socialisten niet nodig
om te doen wat moet’,
beet Geens.

Flop? Zijn spectaculai
re bocht in het dossier
van de toplonen. Geens
verdedigde aanvankelijk
hogere lonen voor drie
Dexiadirectieleden,
maar moest onder druk
van Frankrijk inbinden.

Media? Geens’ relatie
met de media is dubbel.
Hartelijk en vriendelijk
enerzijds, maar niet de
man die duidelijke uit
spraken doet. Deson
danks is zijn communica
tie erg goed, want hij
slaagde erin om op korte
termijn relatief populair
te worden.

DE EXPERT MICHEL MAUS, fiscaal specialist

‘Een belastingregering’
‘Ik had veel ver

wacht van Koen
Geens, maar ben
teleurgesteld in
zijn prestaties. Er
wordt weleens ge
zegd dat dit een
belastingregering
is, en dat klopt ei
genlijk. Ook de
fiscale druk bleef

stijgen, tot 43,9
procent van het
bruto nationaal
product. Alleen
Denemarken doet
beter. Natuurlijk
is dat de verant
woordelijkheid
van een hele rege
ring, maar de be
lastingen vallen

nog altijd onder
de minister van
Financiën.’

‘Ik had ook ge
hoopt dat Geens
een nieuwe wind
zou laten waaien
en met een fiscale
hervorming zou
komen. Er is wel
een werkgroep,

maar er zijn geen
resultaten. Door
een aantal maat
regelen is de fis
cale versnippe
ring zelfs toege
nomen. En de
liquidatiebonus is
een aanslag op het
pensioen van zelf
standigen.’

De revelatie van het jaar
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Koen Geens
Minister van Financiën

Het citaat

‘Ik heb me van
regering vergist’
Net na zijn aantreden
applaudisseerde hij in de
Kamer per ongeluk voor
NVA’er Siegfried Bracke.
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maaien, laat staan om
nieuw materiaal te ko
pen. Onder meer daar
door werden de buiten
landse missies afge
bouwd. De CD&V’er
zette in op internationa
le samenwerking, maar
die staat nog altijd op
een laag pitje.

Hoe dan ook zal de re
gering straks moeten
uitmaken welk soort le
ger ons land nog nodig
heeft. Omdat er binnen
de regering verschillen
de visies bestaan – ge
tuige de discussie of we
al dan niet nieuwe ge
vechtsvliegtuigen nodig
hebben – kwam dat de
bat nog niet van de
grond.

Top? De minister van
Defensie gaf als voor
stander van een strikt
budgettair beleid
het goede
voor
beeld

op zijn departement.

Flop? Als vicepremier
gooide de man uit Aalter
geen hoge ogen. De
Crem volgde in maart
vorig jaar Steven Vanac
kere op en had een tijdje
nodig om zich aan zijn
nieuwe rol aan te pas
sen. Maar ook nadien
gaf hij een afwezige in
druk en zette hij binnen
de regeringstop allesbe
halve de lijnen uit. Soms
ontstond de indruk dat
eerder Koen Geens de
CD&Vvicepremier was.

Media? De Crem be
schikt over de gave van
het woord en kan een
salvo aan dodelijke quo
tes afvuren. Maar als vi
cepremier was de
CD&Vboodschap niet
altijd even duidelijk of

stonden de lippen
heel vaak stijf

op elkaar.

DE EXPERT LUC DE VOS, defensiespecialist

‘Goed werk in moeilijke omstandigheden’
Defensiespecia

list en professor
emeritus Luc De
Vos vindt de kri
tiek op minister
van Defensie Pie
ter De Crem over
dreven. ‘Hij heeft
onder heel moei
lijke omstandig
heden goed ge

presteerd.’ Met
moeilijke om
standigheden be
doelt De Vos de
vele besparingen
die hij heeft moe
ten doorvoeren.
‘Je mag nog zo
veel plannen heb
ben, als ze je geld
afnemen, sta je

daar. De Crem
was met handen
en voeten gebon
den.’

‘Ook de loonkost
van het leger is
nog altijd veel te
hoog. Ofwel ver
hoog je het bud
get, ofwel moeten
er minder militai

ren zijn.’ Tot slot
is er dringend
nood aan een de
bat over de toe
komst van het le
ger. Dat moet
kleiner en effi
ciënter worden,
meent hij. ‘Maar
daar is moed voor
nodig.’

Soldaat zonder wapens
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Pieter De Crem
Vicepremier en minister van Landsverdediging

Het citaat

‘Dit is een truc
van paars die we
nadien dubbel en
dik moeten
terugbetalen’
De Crem over de btwverlaging.
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Parcours? Toegege
ven, defensie is samen
met ontwikkelingssa
menwerking een makke
lijk slachtoffer wanneer
er relatief pijnloos moet
worden bespaard. Ook
waar: Pieter De Crem
kweet zich als een van
de weinige ministers
zonder morren van de
lastige taak om bij elke
begrotingscontrole weer
100 miljoen euro te be
sparen. Ook al leidde de
besparingsdrift binnen
het leger tot surrealisti
sche toestanden omdat
er geen geld meer is om
het gras geregeld te

Pieter De Crem moest
defensie besturen als
een soldaat zonder
wapens. Hij had geen
geld omdat hij perma
nent diende te bespa
ren. Tegengas kon hij
als vicepremier niet
geven, ook niet in an
dere dossiers.Parcours? Koen Geens

maakte een gezwinde in
trede in de politiek. Met
een professorale klunzig
heid en een aanstekelijke
lach wist hij snel te char
meren. Vergis u echter
niet. Koen Geens, exka
binetschef van Kris Peet
ers, kent alle truken van
de foor. Zo splitste hij in
de kern erg gehaaid de li
quidatiebonus in de maag
van vicepremier Alexan
der De Croo (Open VLD),
zonder dat die goed en
wel doorhad wat er ge
beurde.

De zéér intelligente
Geens geldt ondertussen
als de échte vicepremier
van CD&V, en niet Pieter

In een mum van tijd
schoot Koen Geens
door naar de absolute
top van de Wetstraat.
Hij reed een foutloos
parcours op een van
de moeilijkste depar
tementen.
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ma’s waren gezet, maar
in de zomer van 2012
kon Verherstraeten ook
nog eens triomferen met
de splitsing van Brussel
HalleVilvoorde. Het
ontwarren van de knoop
rond het symbooldos
sier, dat al 51 jaar aan
sleepte, verdient een
plaats in de geschiede
nisboeken.

Top? Behalve de ‘his
torische’ stemming in
het parlement over de
zesde staatshervorming,
mocht hij ook staan
blinken als staatsse
cretaris voor de Regie
der Gebouwen en Duur
zame Ontwikkeling. Het
is een bescheiden taak,
zonder twijfel, maar hij
mocht wel de lintjes
knippen bij de opening
van vier nieuwe gevan
genissen: in Marche, Be
veren, Leuze en Gent.

Flop? De uitvoering
van de splitsing van het
gerechtelijk arrondisse
ment BHV zorgde voor
problemen, onder meer
over het aantal Neder
landstalige en Franstali
ge magistraten. Nadien
staken ook snel de eer
ste praktische proble
men de kop op.

Media? Verherstrae
ten is geen tafelsprin
ger, en hij zal het nooit
worden. Hij moest de
schijnwerpers telkens
delen met ofwel Elio Di
Rupo en Kris Peeters
voor de staatshervor
ming of met Justitiemi
nister Turtelboom voor
de gevangenissen. Maar
Verherstraeten is voor
de subtop gemaakt. Hij
zal nooit de man zijn die
de lijnen uittekent.

DE EXPERT PAUL VAN ORSHOVEN, grondwetspecialist

‘Het enige verwijt: té loyaal’
‘De zesde staats

hervorming ver
dient absoluut
geen schoon
heidsprijs, maar
dat staat los van
de kwaliteiten
van Verherstrae
ten. Het enige wat
hem misschien te
verwijten valt, is

dat hij het regeer
akkoord té loyaal
en plichtbewust
heeft uitgevoerd.
Het resultaat van
de vele compro
missen is een
staatshervorming
die de Belgische
staat er niet mak
kelijker op maakt.

Maar ik besef wel
dat het te laat was
om nog bij te stu
ren, en waar
schijnlijk was hij
(en de regering)
er heilig van over
tuigd dat dit een
goed compromis
was. Tegelijk
moest hij over ei

eren lopen om
niemand meer
voor het hoofd te
stoten. Verher
straeten moest
stevig puin rui
men. Ik kan mij
voorstellen dat hij
niet iedere nacht
8 uur geslapen zal
hebben.’

De zwijgzame machinist
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Servais Verherstraeten
Staatssecretaris voor Staatshervorming

Het citaat

‘Wie beweert de
grote confederale
hervorming te
realiseren, zonder een
begin van visie over
hoe daarover een
akkoord te sluiten
met de Franstaligen,
verkoopt gebakken
lucht’
Verherstraeten haalde een
zeldzame keer uit naar NVA.
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daar de voorbije 2,5 jaar
aan mee. Maar een deel
van de vertrekkers werd
vervangen, waardoor er
4.500 federale ambtena
ren minder zijn. Bogaert
bracht het totale aantal
onder de 70.000. Het
zorgde voor een strijd
met zijn Vlaamse NVA
evenknie Geert Bour
geois voor de titel van
grootste ontvetter. Die
aanpak zette kwaad
bloed bij de overheids
bonden, die Bogaert ver
weten er met de botte
bijl door te gaan.

Of het nu de verdienste
is van Bogaert of van de
topambtenaren, feit is
dat duizenden jongeren
in tijden van crisis weer
solliciteren voor een ze
kere job bij de overheid.

Top? Heeft voor een
efficiëntere overheid ge
zorgd. Liet
diensten sa
menwer

ken, vereenvoudigde re
gels, zette een doeltref
fend ICTsysteem op
poten en liet ambtena
ren deels thuiswerken.

Flop? Pleegt niet altijd
genoeg overleg met het
personeel. Onder meer
daarom én omdat de
hervorming hen schrik
inboezemde, kwamen de
vakbonden begin vorig
jaar op straat, wat Bo
gaert een voorzichtigere
koers deed varen.

Media? Hendrik Bo
gaert kent de weg naar
de media en weet als be
drijfsleider hoe hij zijn
product moet verkopen.
In tegenstelling tot veel
van zijn voorgangers zat
hij vaak in het nieuws
met dingen die zij niet
in de kijker zetten. Pro
duct placement, heet dat

in commer
ciële ter

men.

DE EXPERT FRANK VAN MASSENHOVE, topambtenaar

‘Een manager als minister: geweldig’
‘Een staatssecre

taris op ambtena
renzaken die
denkt als een ma
nager: fantas
tisch!’ Frank Van
Massenhove, top
man bij de FOD
Sociale Zaken en
voor velen een
voorbeeld voor

hoe de overheid
moet worden ge
leid, is lovend voor
Bogaert. ‘Zijn be
langrijkste wapen
feit is de invoering
van een evaluatie
systeem. Essen
tieel als je een effi
ciënte overheid
wil. Mensen moe

ten weten of ze
goed of slecht wer
ken. En die kleine
groep luiaards
moet je er kunnen
uitzetten.’ Dat Bo
gaert aandacht be
steedde aan de
werkkwaliteit –
zoals met thuis
werken – maakt

Van Massenhove
ook blij. ‘Mensen
die gelukkig zijn,
werken ook beter.’

Minder goed
vindt Van Massen
hove dat de inter
ne controle bij de
federale overheid
nog altijd mank
loopt.

‘De Collega’s’ zijn verleden tijd
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Hendrik Bogaert Staatssecretaris
voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare diensten

Het citaat

‘De WestVlaamse
mentaliteit moet
wat meer doorsijpe
len in het ambtena
renapparaat’
Bogaert ziet de WestVlaamse
mentaliteit als voorbeeld voor de
federale ambtenaren: werk hard en
goed, en je zult ervoor worden
beloond.
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Parcours? De mana
gersaanpak van Bogaert
werd gesmaakt bij top
ambtenaren. Vooral de
invoering van een evalu
atiesysteem oogstte ap
plaus. Ambtenaren wor
den voortaan elk jaar
geëvalueerd. Wie twee
keer buist, vliegt eruit,
wie het heel goed doet,
krijgt promotie en op
slag. In theorie. Vraag is
of daarvoor genoeg geld
zal zijn. Want de federa
le overheid zal nog af
slanken. Bogaert hielp

Voor het eerst kregen
de federale ambtena
ren een manager als
minister. ‘Straffe
Hendrik’ voor de top
ambtenaren, ‘Laffe
Hendrik’ voor de vak
bonden. Hoe dan ook
heeft Hendrik Bogaert
(CD&V) bakens ver
zet. Het is weer sexy
om bij de overheid
aan de slag te gaan.

Parcours? Na de ein
deloze regeringsonder
handelingen en het
zwaarbevochten com
promis over de zesde
staatshervorming zocht
de regering iemand die
het Vlinderakkoord zon
der problemen kon uit
voeren. De ervaren en
immer loyale Servais
Verherstraeten was de
geknipte man voor die
job ‘in de machinekamer
van de politiek’, zoals hij
zijn boek achteraf
noemde. Hij voerde de
taak samen met zijn
Franstalige collega Mel
chior Wathelet – en acht
partijvoorzitters – met
verve uit. Het duurde
wel even vooraleer de
laatste punten en kom

Servais Verherstrae
ten werkte in alle stil
te keihard achter de
schermen aan de uit
voer van de zesde
staatshervorming.


