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Geen excuses voor “CD&V en kiesvee”
Het Laatste Nieuws* - 10 Apr. 2017
Pagina 6
”Ik wil de Vlamingen waarschuwen: CD&V is de nieuwe moslimpartij.” Zo haalde N-VA-kopstuk Zuhal Demir afgelopen weekend in ‘De Zondag’ uit naar regeringspartner CD&V. Vooral partijvoorzitter Wouter Beke kreeg de volle lading. “Ik vind die demarches van CD&V heel opvallend. Mieke Van Hecke die zegt dat haar partij de enige optie is voor moslims. Of in Genk: CD&V-burgemeester Wim Dries en zijn schepen van Turkse afkomst Ali Caglar die twee jaar geleden op de eerste rij staan te applaudisseren voor Erdogan. Diezelfde schepen zei onlangs zelfs dat de persvrijheid er in Turkije op vooruitgaat. Denk je dat Wouter Beke die man terugfluit? Helemáál niet”, aldus Demir in het interview. “Beke ziet moslims als kiesvee.”
Grote bek
De uithaal leverde de nieuwe staatssecretaris meteen een standje van Charles Michel (MR) op. “De premier reageerde fel in zijn telefoontje naar de staatssecretaris”, zegt zijn woordvoerder. “De woorden die ze gebruikt, zijn deloyaal en onaanvaardbaar binnen de coalitie. De premier tolereert deze houding absoluut niet.” Ook Wouter Beke zelf reageerde allesbehalve amused. “Dat de fatsoensgrenzen bij sommigen rekkelijk zijn, had ik ook al even door. Maar de bodem lijkt nu echt weggeslagen. Met uitspraken die Filip Dewinter zouden laten blozen”, vindt de CD&V-voorzitter, die publieke excuses van Demir eist. Maar dat is zij niet van plan, klinkt het bij haar woordvoerder. “Daar zien we geen reden toe”, klinkt het. “Het is niet dat we een ander regeringslid hebben aangevallen. Het gaat ook niet over een regeringsdossier.” Al wordt er binnen de partij toegegeven dat de toon beter kon.
”Een grote bek opzetten à la Demir is makkelijk, maar beleid voeren is blijkbaar een stuk moeilijker”, sneert Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Hij wijst erop dat 1 op de 6 werkzoekenden geen of nauwelijks Nederlands spreekt. Van die 35.000 werkzoekenden zitten er liefst 10.000 al minstens twee jaar zonder job. “Als de N-VA iets meent van haar discours over inburgering, dat ze er dan eerst maar voor zorgt dat werkzoekenden Nederlands leren. Ze leveren al 8 jaar de bevoegde minister (Philippe Muyters, red.), maar de resultaten zijn pover.”
Het is trouwens niet de eerste keer dat N-VA de christendemocraten aanwrijft het op islamitische zieltjes gemunt te hebben. Deze zomer voerde partijvoorzitter Bart De Wever nog aan dat CD&V het verbod op onverdoofd slachten tegenhield uit “louter electorale overwegingen”. Eerder had De Wever in ‘Joods Actueel’ al benadrukt dat de “rekrutering” van opiniemaker en moslim Youssef Kobo (CD&V) “aantoont dat een aantal partijen bepaalde groepen wil charmeren.”
Limburgse clash
Binnen CD&V broeit er al langer ergernis dat N-VA haar neerzet als “moslimpartij”. Mechels CD&V-lijsttrekker Wim Soons zag er eerder al een strategie in “om de meest traditionele kiezersbasis van CD&V los te wrikken.” Steekt er dan al electorale koorts op? Het lijdt weinig twijfel dat Wouter Beke en Zuhal Demir het in Limburg tegen elkaar zullen opnemen. Ver is de campagne ook niet meer af: in oktober 2018 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Die zullen de toon zetten voor de federale stembusgang in 2019. Het ziet er daarbij naar uit dat CD&V volop de baseline ‘fatsoen’ in de strijd zal werpen tegenover de straffe taal van de N-VA.
De kans dat het de komende maanden nog eens tot zo’n clash komt tussen de twee partijen die bikkelen om het marktleiderschap in 2018 is dan ook groot. De vraag is of en in hoeverre dit het regeringswerk besmet. Tegen de zomer staan er nog harde dobbers op het programma, zoals de begrotingsopmaak, de regeling voor Arco en de fiscale dossiers zoals de hervorming van de vennootschapsbelasting. Of tilt Michel alles wéér over de zomer zoals vorig jaar? Volgens Voka-topman Hans Maertens is de federale regering nú al in lopende zaken. “Ik hoop nog op een slotoffensief”, zei hij eind maart in ‘De Tijd’. “Maar ik twijfel er steeds meer aan of dat zal lukken.”

