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WELKE POLITICI COMBINEREN
DE MEESTE MANDATEN?

En de 
cumulprijs 
gaat naar...
Eliane Daels (PS). Weinigen 
in Vlaanderen hadden ooit 
van haar gehoord. Nu blijkt 
ze uit te blinken in het 
cumuleren van mandaten, 
uitgerekend op de dag dat de
PS een verregaande decumul
aankondigt.

WIM WINCKELMANS
BRUSSEL  I   Als  de  politiek  zich

aan haar belofte houdt, zou dit de
laatste mandatenlijst moeten zijn
waarin de cumulatie zo hoog op
loopt.  Sinds  de  graaischandalen
van de voorbije maanden bij onder
meer Publifin, Publipart en Samu
social hebben verschillende over
heden het mes gezet in het aantal
mandaten en beperken partijen de
mogelijkheden om te cumuleren.

Vrijdag kondigde Laurette On
kelinx, PSfractieleidster in de Ka
mer, aan dat haar partij over goed
een  week  zal  uitpakken  met  een
nieuw  partijprogramma  dat  een
volledige  decumulatie  van  func
ties en vergoedingen zal bevatten.
Ook  Onkelinx  zelf  zal  daardoor
een  keuze  moeten  maken  tussen
haar  mandaat  als  fractieleidster
en haar functie als voorzitster van
de Brusselse partijafdeling.

15 euro per vergadering
Maar  van  die  goede  voorne

mens is nog niet veel te merken in
de aangifte van mandaten en ver
mogens die de politici en topamb
tenaren jaarlijks moeten indienen.
De aangifte voor 2016 bevat twee
duizend  mandaten  meer  dan  het
jaar  voordien.  En  in  de  top  van
grootste cumuleerders komen nog
altijd dezelfde namen terug, ook al
zijn er opvallende verschuivingen.

heidsbeslissing afgeschaft wordt?
Mag  je democratische  zelfmoord
plegen? Van den Bergh vond van
niet, want democratie  impliceert
dat je altijd moet kunnen terugko
men  op  een  eerdere  beslissing.
Wanneer  je  de  democratie  af
schaft, kan dat niet meer. En op
het moment dat er partijen opko
men die de afschaffing van de de
mocratie  bepleiten,  moet  je  dat
ook niet toelaten. Die partijen, en
ook die individuen, mag je in hun
meningsuiting beperken.’

‘Nu zullen uw lezers misschien
denken, en Wilders dan? Die zegt
toch  ook  afschuwelijke  dingen?
Ja,  dat  doet  hij  zeker.  Maar  hij
roept  niet  op  tot  geweld  en  hij
pleit niet voor de afschaffing van
de  democratie.  Wat  mij  betreft,
blijft hij binnen de grenzen van de
vrijheid van meningsuiting.’ 

Bracht  uw  strijd  voor  het  vrije
woord  u  er  ook  toe  om  het  voor

woord te schrijven van  ‘Waarover
men niet spreekt’, het antiislam
boek van Wim Van Rooy?
‘Een  boek  met  zo’n  titel,  over

een taboeonderwerp dat ik bedis
cussieerd wil zien, dat vervolgens
nog eens geboycot wordt door een
uitgever? Dan kom ik in actie. Tot
mijn groot genoegen  is het boek
een groot succes geworden.’

Vindt u het ook een goed boek?
‘Ja. Ik vind het de meest erudie

te studie over de islam in de lage
landen. Van Rooy heeft een enor
me kennis van de moderne litera
tuur. Ik nodig alle Belgische intel
lectuelen uit om met hem in dis
cussie te gaan.’

Van Rooy spreekt, in tegenstelling
tot uzelf, wel in erg algemene ter
men over dé islam. Het nieuwe fas
cisme noemt hij het. En hij sugge
reert  dat  moslims  preventief  op
gesloten  moeten  worden,  mocht
het  internationaalrechtelijk  even
kunnen. Aan te bevelen literatuur?
‘In  mijn  voorwoord  leg  ik  uit

waarom  ik het niet  in alles eens
ben met hem. En ik focus me in
derdaad op de politieke islam. Het

lijkt mij moeilijk genoeg om die
bespreekbaar  te  maken.  Later
kunnen we dan wel eens de inge
wikkelde vraag stellen wat nu de
essentie  is van dé  islam. Al  lijkt
me dat haast onbegonnen werk.’

Snapt u dat u in de rechtse hoek
geduwd wordt? ‘De aanjagers van
nieuw rechts’, noemde Vrij Neder
land de club rond u in Leiden, met
Thierry  Baudet,  Geerten  Waling
en Machteld Zee. U kwam er uit als
de peetvader van nieuw rechts.
‘Noem  me  zo,  het  maakt  me

weinig uit. Ik vind al die mensen
trouwens niet rechts. Wat afwijkt
van de mainstream wordt snel als
“rechts”  betiteld.  Ik  moedig  een
vrije  omgang  aan  met  moeilijke
onderwerpen, en dan krijg je een
beetje  een  reputatie.  Maar  het
kan alle richtingen uitgaan. Mar
griet  Krijtenburg  haar  proef
schrift was helemaal pro Europe
se Unie, vanuit de katholieke fun
damenten doordacht. Iets anders
dan wat Thierry Baudet vindt, ui
teraard.  Maar  Baudet  valt  meer
op.’

En u was natuurlijk wel lijstduwer
voor zijn partij, Forum voor Demo
cratie  (FVD). 
‘Klopt.  Vanuit  het  niks  met

twee zetels in de Kamer geraakt.
Niemand had gedacht dat Baudet
een partij kon oprichten. Terwijl
ik hem dat wel zag doen. Maar er
blijven verschillen.  Ik ben expli
ciet atheïstisch, Baudet niet. Daar
werk ik nog aan.’

De destructie van Nederland staat
voor de deur als we Baudet mogen
geloven. Vindt u dat ernstig? Het
is toch allemaal erg hyperbolisch,
veel stemmingmakerij.
‘Ik kan er inkomen dat men dat

denkt.  Maar  ik  vind  dat  er  ook
best  wat  extremistische  dingen
gezegd  worden  door  de  main
stream politiek die niet als dusda
nig  erkend  worden.  Ruud  Lub
bers vindt dat we jaarlijks 25.000
migranten  moeten  binnenne
men. We hebben een vicevoorzit
ter  van  de  Raad  van  State,  Piet
Hein  Donner,  die  meent  dat  de
sharia  met  tweederdemeerder
heid kan worden ingevoerd. Moet
blijkbaar allemaal kunnen. Maar
Wilders mag niet vragen of men
sen meer of minder Marokkanen
in Nederland willen?’

Tot  slot:  waar  plaatst  u  zichzelf
politiek?
‘Ik voelde eind jaren 80 wel wat

voor het conservatisme, maar ben
nadien  in  liberale  richting  opge
schoven en beschouw mezelf nog
altijd als liberaal. Een militante li
beraal, dat wel. Ik geloof in een re
ligieus neutrale staat. Wanneer we
de grondwet eren en de universele
verklaring voor de rechten van de
mens, hebben we een aardig mo
del om harmonieus met elkaar sa
men te leven. Maar de bestuurlijke
elite neemt de verdediging daar
van  onvoldoende  op.  Volksverte
genwoordigers  zijn  daarvoor  on
voldoende geworteld in het electo
raat.  We  moeten  ons  bezinnen
over manieren om die betrokken
heid groter te laten worden.’

Via bindende referenda zoals het
FVD vraagt? Voor je het weet heb
je zo de sharia  ingevoerd.
‘Nee hoor,  ik heb op dit punt

meer  vertrouwen  in  de  gewone
man dan in de mainstream intel
lectuelen en de bestuurlijke elite.’

Dat  is  een  schoolvoorbeeld  van
een populistische uitspraak.
‘Zeker,  en het  is  vooral waar.’

(lacht)

‘Geert Wilders roept
tot niet op tot 
geweld en hij pleit 
niet voor de 
afschaffing van de 
democratie. Wat mij
betreft, blijft hij 
binnen de grenzen 
van de vrijheid van
meningsuiting’ 

Paul Cliteur.  ©  dt

Martine De Regge, schepen  in 
Gent,  is voor de SP.A de politica 
die het hoogst staat  in de cumul
tabellen, nog hoger dan haar bur
gemeester Daniel Termont 
(SP.A), die  jarenlang een belang
rijke post bekleedde  in de  inter
communalewereld. Vooral haar 
mandaten bij de watermaatschap
pij Farys/TMVW en andere water
gebonden organisaties vallen op. 
Alles samen verdient zij ongeveer 
51.000 euro netto per  jaar of 
4.250 euro per maand.

SP.A: Martine De Regge

Koen Kennis is een vaste waarde 
in de top 10. Hij heeft  functies die 
voortvloeien uit zijn  lokaal mandaat 
als schepen  in Antwerpen, manda
ten bij allerhande  intercommunales 
én een reeks  instellingen. Het ge
wicht van al zijn mandaten, waar
voor hij – schepenmandaat  inbe
grepen – maandelijks 7.237 euro 
betaald krijgt, blijft onovertroffen. 
Gelukkig voor hem zit er enige sa
menhang  in al zijn mandaten, die 
vaak  in de financiële en de energie
wereld zitten. Anders was het niet 
te bolwerken.

NVA: Koen Kennis

 ©
 p

d
r

 ©
 f

vv

DE STANDAARD
ZATERDAG 12, ZONDAG 13 AUGUSTUS 2017  13  

Showroommodel Egg chair, een échte design klassieker nu van 5.245,- voor 3.775,- 

Nieuwendijk 89 Axel, Zeeuws-Vlaanderen   
+31 (0)115-562010, www.pot.be    

15 augustus geopend van 10:00 tot 18:00 
ook elke zondag geopend van 12.00-18.00

Nieuwe afdeling woontextiel  
Siematic Keukenstudio op de 1e  verdieping

15.000 m2 design & topmerken 

Meer dan 250 showroommodellen met kortingen

Informeer naar de voorwaarden
OPLOPEND VAN 30 tot 70%SALE

15 augustus geopend van 10:00 tot 18:00

Zo staat er een totaal nieuwe fi
guur  op  nummer  1.  Eliane  Daels
(PS),  schepen  van  Burgerlijke
Stand  in  de  Brusselse  gemeente
Evere,  springt  vanuit  het  niets
naar plaats 1 met 27 betaalde man
daten. Het gaat wel bijna uitslui
tend om mandaten uit de sfeer van
de  socialistische  zuil,  die  niet
rechtstreeks  met  overheidsgeld
zijn betaald. Volgens het socialis
tisch  ziekenfonds  gaat  het  per
mandaat  om  vier  vergaderingen
per jaar, waarvoor ze 15 euro per
vergadering krijgt. Rijk zal Daels
daar dus niet van worden.

Tientallen functies
De  Antwerpse  schepen  Koen

Kennis (NVA), vorig jaar Belgisch
kampioen  in  het  aantal  betaalde
mandaten, heeft een breder palet
met zijn negentien mandaten. En
ook de nummer 3 heeft een apart
profiel. Ivo Van Damme is geen po
liticus, maar adviseur Sociale Ze
kerheid bij het Verbond van Belgi
sche Ondernemingen. Zijn zeven
tien  betaalde  mandaten  hebben
bijna allemaal te maken met zijn
functie als beheerder van de socia
le zekerheid.

De  trofee  voor  de  mandaten
kampioen  in  de  categorie  ‘alge
meen’ – betaald en niet betaald sa
men – gaat naar heel andere figu
ren. Bij hen is het probleem niet

hoeveel ze met hun mandaten ver
dienen, maar wel hoe ze erin sla
gen die tientallen functies te com
bineren.

De  Limburgse  gedeputeerde
Ludwig Vandenhove (SP.A) is een
vertrouwde  naam  op  cumulatie
lijsten, met ditmaal 57 mandaten,
waarvan  er  slechts  vijf  betaald
zijn. Hij troeft het Gentse gemeen
teraadslid  Bram  Van  Braeckevelt

(Groen) af, die met 55 mandaten,
waarvan 14 bezoldigd, op plaats 2
staat.  Van  Braeckevelt  haalt  het
gros van zijn mandaten uit zijn job
als vakbondsman.

De lijsten maken duidelijk dat
de verplichting om mandaten aan
te  geven  breed  is  ingevuld.  Drie
van de tien topcumuleerders heb
ben helemaal geen politiek man
daat en hun mandaten liggen in de

lijn  van  de  job  die  ze  vervullen,
meestal gaat het om adviseurs bij
sociale partners.

Het  combineren  van  functies
hoeft ook niet te betekenen dat de
betrokkenen zich bezondigen aan
belangenvermenging of aan onge
zonde  machtsconcentratie.  Maar
het kan daar wel in uitmonden.

b Blz. 33 opinie.

Bij CD&V speelt burgemeester 
van Diksmuide en provincieraads
lid Lies Laridon een belangrijke 
rol achter de schermen. Laridon 
is al  jaren een sterkhouder  in de 
bestuurskamers van netbeheer
der  Infrax, waar ze het gros van 
haar betaalde mandaten vervult. 
Begin dit  jaar maakte Laridon be
kend hoeveel ze verdient aan haar 
burgemeesterschap, haar functie 
als provincieraadslid en haar 
mandaten. Het bleek 55.000 euro 
te zijn.

CD&V: Lies Laridon

1. Eliane Daels
   (PS,
   schepen Evere) 

2. Koen Kennis
   (N-VA,
   schepen Antwerpen)

3. Ivo Van Damme
   (adviseur VBO)

4. Martine De Regge
    (SP.A,
    schepen Gent)

5. Geert Versnick
    (Open VLD,
    gedeputeerde
    Oost-Vlaanderen) 

6. Frieda Brepoels
    (N-VA,
    burgemeester           

 Bilzen)

7. Lies Laridon
   (CD&V, 
   burgemeester
   Diksmuide)

8. Serge Demarrée
    (Directeur Assuralia) 

9. Marc De Pauw
    (Open VLD,
    burgemeester
    Destelbergen)

10. Anne Panneels
     (adviseur ABVV)
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OostVlaamse gedeputeerde Geert 
Versnick duikt allicht voor het  laatst 
op  in de  lijst met topcumuleerders. 
Volgende maand beëindigt hij zijn 
mandaat bij de provincie.  In 2019 
stopt hij ook als politicus. Daarmee 
werpt Versnick de handdoek na meer 
dan een  jaar verzet tegen de kritiek 
op zijn vele mandaten  in energiebe
drijven,  intercommunales en raden 
van bestuur. De heisa over zijn optre
den, gaande van steun aan Optima
bank over gesponsorde feestjes tot 
smeuïge berichten over overnachtin
gen  in Bangkok, zinderde te  lang na.

Open VLD: Geert Versnick

BRUSSEL  I   Bij twee lucht
bombardementen in Irak, 
waarbij ook burgerdoden vie
len, zou de Belgische lucht
macht betrokken zijn ge
weest. Dat meldt Airways, 
een ngo die de burgerdoden 
door bombardementen van 
de internationale coalitie in 
de strijd tegen IS onderzoekt.

Zo zou op 27 februari een
burger zijn gedood en een 
andere burger zijn gewond 
geraakt bij een luchtaanval 
op de Iraakse stad Al Qaim. 
Een tweede incident vond 
plaats op 21 maart. Bij een 
luchtaanval op Mosul viel 
toen ook een burgerdode. 
Drie anderen raakten ge
wond.

Uit rapporten van de in
ternationale coalitie blijkt 
dat er bij die bombardemen
ten naar alle waarschijnlijk
heid inderdaad burgerdoden 
zijn gevallen. Maar omwille 
van veiligheidsredenen com
municeert de internationale 
coalitie niet over welke lan
den deelnemen aan welke 
operaties.

Volgens Airways zou het
een Belgische bron zijn ge
weest (een hoge ambtenaar) 
die hen op de Belgische be
trokkenheid heeft gewezen.

Volgens de minister van 
Defensie, Steven Vandeput 
(NVA), zijn er bij Belgische 
interventies geen burger
slachtoffers gevallen. ‘Ik heb 
geen weet van een lopend 
onderzoek naar burgerdoden 
waarbij België betrokken zou 
zijn’, klinkt het tegenover De 
Morgen, die samen met Air
ways het nieuws uitbracht. 
(belga) 

Irak

‘Belgische 
luchtmacht 
betrokken bij
burgerdoden’
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