Een interview met Roland Duchâtelet is een hachelijke journalistieke
onderneming. Dat komt zo: de eigenaar van net-niet-op-één-hand-tetellen voetbalclubs in binnen- en buitenland, bezieler van de politieke
groupuscule Vivant en fabrikant van halfgeleiders en andere microelektronica, is geen fervent amateur van het klassieke concept van
vraag en antwoord. Duchâtelet beschouwt het interview als een
platform. Dat gebruikt hij – analytisch als de ingenieur die hij is, en
niet gespeend van vertrouwen in eigen inzichten – om de wereld voor
te bereiden op zijn soms onalledaagse ideeën. ‘Als ik al lang dood ben,
zullen ze zeggen: ‘Hij had gelijk.’’
Tom Pardoen / Foto’s Jelle Vermeersch

Roland

spreekt en zwijgt

Duchâtelet
Kortom: Roland Duchâtelet
(67) windt er geen doekjes om.
Behalve wat het voetbal betreft, want daarover wil hij het
niet hebben. Jammer, want
zijn recente voetbalavonturen
in binnen- en buitenland wekken toch eenieders nieuwsgierigheid? Duchâtelet kocht
in december nog een ploeg in
Duitsland. Dan één in Engeland. En vervolgens nog eentje
in Spanje. Laatst stapte hij met
veel misbaar uit de Pro League
– ontevreden als hij was over
de afhandeling van de zaak-
Ruytinckx en de verkoop van
de televisierechten. Maar daarover wil Duchâtelet dus niks
kwijt. Niet erg: er resten nog
genoeg hangijzers waarover
Duchâtelet wél zijn licht wil laten schijnen, één krap bemeten uur lang. Ons eerste voorstel – ons een week lang in zijn
zog dulden voor een fly on the
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wall-reportage – had Duchâtelet vriendelijk afgewimpeld:
‘Een week? Dat ga ik niet doen,
want ik heb volgens de statistieken nog maar vierhonderd
weken te leven.’
HUMO Gomt u elke zondagavond een streepje weg?
Roland Duchâtelet «Nee, zo
fanatiek ben ik niet. Maar de
dood is een probleem, en ik vind
dat je over alle problemen moet
nadenken.
»Over de dood denk je best
op tijd na, omdat je dan vanzelf de neiging krijgt om meer
van het leven te genieten. In
de huidige filosofische cultuur bestaat een grote aversie
voor de dood, maar die stamt
uit de tijd dat ze altijd te vroeg
kwam. Mensen werden 35 jaar
oud, nu worden ze er 80. Als je
mooi geleefd hebt, belet niets
dat je ook op een mooie manier
afscheid kunt nemen. Op ter-

mijn wordt de dood iets dat we
zullen managen. Daarom doe ik
alleen nog dingen die ik graag
doe. Vanuit dezelfde overweging probeer ik geen ruzie te
maken. Dat is niet gemakkelijk
in mijn geval, omdat ik de zaken
niet uit de weg ga: ik stá ergens
voor. Het moet correct zijn. En
als het niet correct is, dan heb
ik daar problemen mee.»
HUMO U leeft niet op door
ruzies?
Duchâtelet«Nee, integendeel.
Ik kan er niet goed tegen.»
HUMO Ik zal proberen
beleefd te blijven.
Duchâtelet (lacht niet) «Ja.»
HUMO U wilt het niet over
voetbal hebben: waarom
niet?
Duchâtelet «Ja. (Zwijgt) Voilà.
(Stilte) U zegt het: ik wil het niet
over voetbal hebben. (Zwijgt)
Daar gaan we dus niet over
spreken.»

HUMO Maar u kunt toch

zeggen waaróm u niet over
voetbal wilt spreken?
Duchâtelet (zwijgt)
HUMO Hebt u het gevoel
dat men u niet begrijpt, of
erger: niet wilt begrijpen?
Duchâtelet (kortaf) «Het is een
strategische keuze om nu niet
over voetbal te spreken.»

Vlaanderen niet boven
HUMO Over ondernemen

wilt u wel graag praten,
meer bepaald over de
overgang van de industriële
naar de diensteneconomie.
U maakt zich zorgen.
Duchâtelet «Ja. Omdat onze
politici schijnen te denken dat
de welvaart nog altijd in de fabrieken wordt gemaakt. Dat
merk ik aan hun programma’s
over innovatie en hun tomeloze neiging om tewerkstelling
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Roland
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Sommigen
zeggen me
dan: ‘Roland,
we moeten
terug
beginnen.’’

te creëren: ‘De fabriek is de
motor van de economie.’ Dat
wás ook zo, zestig jaar geleden. Sindsdien is de productiviteit exponentieel gestegen,
door de komst van computers.
Het internet. Faxmachines. Gevolg: de productiekost van veel
producten is enorm gedaald en
er werken bijna geen mensen
meer in de fabrieken. In België
werkt 8 procent van de bevolking in de industrie – de voedselindustrie en de bouw inbegrepen. (Lange stilte) En dan
vraagt u zich natuurlijk af: wat
doet die andere 92 procent?»
HUMO Een deel werkt níét,
omdat ze nog op school zit.
Duchâtelet «Klopt: dat zijn de
kinderen. En er zijn ook nog
de gepensioneerden. De rest
werkt in de diensteneconomie. Waarvan een heel groot
deel voor de overheid.»
HUMO Dat is iets waar u zich
al jaren druk over maakt.
Duchâtelet «Vroeger was
Vlaanderen zoiets als Haspengouw: een streek met een
naam, maar zonder bestuurlijke functie, en dus ook zonder
ambtenaren. Maar dan heeft
men de regio’s bedacht en is
men mensen beginnen aan te
werven, men heeft een ambtenarenapparaat gecreëerd bo-

ven op het al bestaande federale ambtenarenapparaat. En
na verloop van tijd is men nog
méér beginnen aan te werven, om de werkloosheidsstijging op te vangen die het gevolg was van de verhoogde
productiviteit in de fabrieken.
Aan het begin van de twintigste eeuw ging 10 procent van
alle gecreëerde welvaart naar
de overheid. Vlak voor de federalisering was dat net geen
30 procent – intussen werd er
al veel geïnvesteerd in scholen en autosnelwegen – maar
vandaag gaat 54 procent van
alle toegevoegde waarde naar
de overheid. Daarvan stroomt
20 procent terug naar de mensen, in de vorm van kindergeld,
werkloosheidssteun en pensioenen, maar een groot deel
wordt opgesoupeerd door de
overheid. Een zware overheid
kost veel geld, en om dat te betalen heft men belastingen.»
HUMO Op arbeid.
Traditioneel de doorn in uw
andere oog.
Duchâtelet (doceert) «Als wij
100 euro netto aan onze werknemers willen geven, kost ons
dat 300 euro: 100 euro voor
de werknemer, 200 euro voor
de staat. Bijgevolg kunnen we
onze mensen niet meer be-

‘Ik probeer geen ruzie te
maken. Maar dat is niet
gemakkelijk in mijn geval’
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hoorlijk verlonen en betalen we
liever mensen in het buitenland,
want daar houden de mensen
netto meer over. Dat er zo veel
werkloosheid is, is te wijten aan
een te grote overheid.»
HUMO Vorig jaar bracht de
expertengroep Competitiviteit en Tewerkstelling een
rapport uit over de loonhandicap. De PS, Open VLD en
het VBO besluiten uit dat
ene rapport dat de loonkloof met de buurlanden
respectievelijk 2,8 procent,
5,2 en – welja – 16 procent
bedraagt. Het is, met andere woorden, een erg vermoeiende discussie, waar je
kop noch staart aan krijgt.
Wie moet ik geloven?
Duchâtelet (vertrekt geen
spier) «De ondernemers. Ga
maar ’ns naar een restaurant
in West-Duitsland en één hier
in België. Stel twee keer de
vraag: ‘Hoeveel betaalt gij voor
uw garcons?’»
HUMO Blij dat u erover begint: in Duitsland is de laatste tien jaar een nieuwe sociale klasse van working
poor ontstaan. Mensen die
twee, drie baantjes moeten
combineren om een aanvaardbaar inkomen bijeen
te scharrelen.
Duchâtelet «Als je in Duitsland
werkt, verdien je 4 euro per uur
meer dan wanneer je er op den
dop staat. Bij ons is dat verschil
1 euro, want het minimumloon
ligt 150 euro hoger dan een
werkloosheidsuitkering en er
zijn ongeveer 150 werkuren in
een maand. De regering verwacht dat mensen gaan werken voor één euro per uur. Wie
is dan de onnozelaar? Degene
die liever blijft stempelen of de
regering? In Duitsland zijn ze
slimmer: daar word je nog altijd beloond als je gaat werken.»
HUMO Maar ontkent u dat
er een nieuwe onderlaag is
ontstaan die het moeilijk
heeft om de touwtjes aan
elkaar te knopen, ook al
houden ze er verschillende
jobs op na?
Duchâtelet «Ga kijken: de
Duitse steden bloeien als nooit
tevoren. De jeugd blaakt van
enthousiasme.»

HUMO Er is geen minimum-

loon in Duitsland, de uitkeringen zijn er gekortwiekt.
Duchâtelet «Kijk naar de statistieken: de werkloosheid is
gedaald, de welvaart is er merkelijk hoger dan bij ons. Ook
doordat ze er het mes in het
ambtenarenapparaat hebben
gezet: van 6,9 miljoen naar 4,4
miljoen.»

Viva Vivant
HUMO Dat de loonlasten

hoog zijn in België zal niemand ontkennen. Daartegenover staan wel op maat
gesneden loonsubsidies,
subsidies tout court, en –
last but not least – de notionele interestaftrek. U maakt
daar met uw bedrijven toch
ook gretig gebruik van?
Duchâtelet «Bwah. Ik denk
dat wij weinig van dat soort
dingen gebruikmaken. Enfin,
wel van de notionele interestaftrek. Een uitvinding van Guy
Verhofstadt, die trouwens navolging heeft gekregen in andere landen. Het wordt spijtig
genoeg afgebouwd.»
HUMO Begrijpt u dat
sommige mensen opstandig
worden als Electrabel maar
0,4 procent belastingen
betaalt door zulke fiscale
handigheidjes?
Duchâtelet (onderbreekt)
«Sorry. U hebt zich versproken.
U zegt: belastingen. Terwijl u
bedoelt dat ze maar 0,4 procent belasting op de vennootschapswinst betalen. Want
daarnaast hebben ze in verhouding tot hun toegevoegde waarde wellicht 50 procent
belasting betaald, voornamelijk
op arbeid.»
HUMO U kunt zich er echt
boos over maken, hè?
Duchâtelet «Ik ben niet boos,
ik word alleen een beetje cynisch van de lichtzinnigheid
waarmee politici in dit land
uitspraken doen en wetten maken. Als wij met onze bedrijven
in het buitenland uitkijken naar
investeringsmogelijkheden is
stabiliteit een belangrijke parameter. Wel: België scoort
heel slecht op dat vlak, omdat
men voortdurend morreltaan
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regeringDi Rupo: ‘Ik
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de wetgeving, voortdurend
zaken verandert. Voor buitenlandse investeerders zijn wij
geen aantrekkelijk land. Al is
het maar omdat er altijd een
moment komt dat ze ontdekken dat er naast Belgische ook
Vlaamse en zelfs Brusselse ministers bestaan. Voor een Chinees is dat … euh... Chinees.»
HUMO Als we de hoge
loonlasten even…
Duchâtelet (onderbreekt) «Dat
is niet de essentie van mijn betoog. (Drinkt van zijn kop koffie)
De essentie is dat men niet op
tijd heeft ingezien dat tewerkstelling niet de basis is van de
economie. Dat is de voornaamste fout, een nóg grotere fout
dan de tewerkstelling die men
bij de overheid heeft gecreëerd.
Toen de productiviteit omhoog ging, en daardoor ook de
werkloosheid, had men moeten zeggen: ‘We verhogen de
belasting op consumptie.’ De
btw. Je moet je van elke belasting afvragen wat de voor- en
nadelen zijn, en dan is het snel
duidelijk dat lasten op arbeid
nefast zijn. Ze ondermijnen de
welvaart, maar ook de sociale
cohesie. Als men die belasting
verschuift naar industrieel geproduceerde goederen, worden die producten iets duurder,
maar dat is niet erg: telefoons,
voedsel en televisies kosten tegenwoordig eigenlijk níéts. Ik
zou er ook geen enkel probleem
mee hebben om meer te betalen voor benzine: dan zullen de
mensen zich misschien eindelijk wat ecologischer gedragen
en gaan carpoolen. Op het vlak
van accijnzen en btw kan je ook
veel moeilijker frauderen, terwijl dat bij belasting op arbeid
een fluitje van een cent is: er
wordt aan de lopende band in
het zwart gewerkt.
»En nu kom ik tot het punt
dat ik wil maken: de inkomsten
van de btw had men moeten
gebruiken om geld uit te delen
aan de mensen.»
HUMO Zo komen we bij een
ander stokpaardje van u
terecht: het gegarandeerd
basisinkomen.
Duchâtelet «Geef iedereen
een vast basisinkomen, sowieso, en laat iedereen autonoom

‘Spanje zal héél sterk
uit de crisis komen’
beslissen of ze willen gaan werken om dat basisinkomen aan
te vullen. Dat is de juiste oplossing voor het probleem. Als ik al
lang dood ben, zullen ze zeggen: ‘Hij had gelijk.’ Enfin, nee,
dat misschien niet, maar het
zal blijken dat mijn oplossing
de juiste was.»
HUMO Een magere
overheid, een radicale
belastinghervorming en
een basisinkomen voor
iedereen: dat waren drie
van de speerpunten van uw
partij Vivant, die in 2004
oploste in Open VLD. Toen
werd gezegd: ‘We blijven
bestaan als beweging.’
Duchâtelet «Dat is ook zo: wij
organiseren nog elk jaar een
groot feest.»
HUMO Ik dacht even dat u
‘congres’ ging zeggen.
Duchâtelet «We hebben de
congressen vervangen door
feestjes. Bijeenkomsten van
idealisten. Sommigen zeggen
me dan: ‘Roland, we moeten
terug beginnen.’»
HUMO Maar eigenlijk maakt
u de facto deel uit van de
regering?
Duchâtelet «Toch een beetje.
Senator Nele Lijnen komt van
bij ons. Bij de komende verkiezingen staat ze op de tweede
plaats op de Limburgse Kamerlijst van Open VLD.»
HUMO Dan bent u eigenlijk
mee verantwoordelijk voor
het economische beleid van
de voorbije twee jaar?
Duchâtelet «Dat is misschien

één stap te ver, hè? Maar toen
ik zelf nog senator was, heb ik
wel een aantal maatregelen bedacht die onze bedrijven en het
land hebben geholpen. Ik heb
ervoor gezorgd dat bedrijven
hun bedrijfsvoorheffing drie
maanden konden uitstellen: zo
gaf ik krediet aan 110.000 bedrijven, zonder dat het de regering op extra administratie
kwam te staan.»

Megastaatsbedrijf
HUMO Hoe heeft de rege-

ring-Di Rupo het er volgens
u van afgebracht? De teneur
is – als je de N-VA even niet
aan het woord laat – dat
België het de voorbije crisis
jaren niet zo slecht heeft
gedaan. Dat moest zelfs
Luc Coene van de Nationale
Bank vorige week toegeven.
Duchâtelet «Hij heeft gelijk.
Ik had veel erger verwacht,
gezien de beperkingen van ons
onnozele politieke systeem.
Regeren met zes partijen is
moeilijker dan regeren met
twee partijen. Wil dat zeggen
dat ze goed gewerkt hebben?
Nee. Uiteraard niet. Het over
heidsbeslag is nog altijd veel
te groot. (Abrupt) Ik wil er wel
aan herinneren dat de N-VA
deel uitmaakt van de Vlaamse
regering en dat de groei van
het overheidsbeslag veel groter
is in Vlaanderen dan op federaal
niveau.»
HUMO Hoorde ik N-VAminister van Bestuurszaken

Geert Bourgeois onlangs
niet jubelen dat het aantal
ambtenaren met 7 procent
was gedaald tijdens de
voorbije legislatuur?
Duchâtelet «Dan wil ik graag
zijn cijfers zien. De laatste die
ik onder ogen heb gekregen
waren van de Nationale Bank:
tussen 2002 en 2011 zijn de uitgaven van de Vlaamse overheid
– in reële termen, abstractie
makend van de inflatie – met
26,7 procent gestegen. Waar is
dat geld dan naartoe gegaan
als er minder ambtenaren zijn?
Het moet zijn dat de overblijvende ambtenaren een flinke
opslag hebben gekregen.»
HUMO De regering-Di Rupo
heeft vorig jaar een relanceplan voorgesteld, met
maatregelen die de loonkloof moeten verkleinen.
Dat moet u toch gunstig
stemmen?
Duchâtelet «Onvoldoende.
Cosmetica. Men moet de economie herdenken. Maar het
overgrote deel van de intelligentsia, parlementairen en gewone mensen begrijpt niet dat
ons op ‘jobs, jobs en jobs’ gebaseerde economische model
achterhaald is. Wat ík dan weer
niet begrijp.»
HUMO Zijn er eigenlijk landen waar er geen belasting
op arbeid wordt geheven?
Duchâtelet «Natuurlijk. Ze komen er nu wel van terug, maar
in China bedroeg de belasting
op arbeid jarenlang 0 procent:
het was de basis van hun explosieve groei. En in bijna geen
enkel Afrikaans land bestaat er
een belasting op arbeid.»
HUMO Zimbabwe als
stichtend voorbeeld, ja?
Duchâtelet «Iedereen die ze op
een rijtje heeft, kan alleen maar
besluiten dat accijnzen en btw
góéde belastingen zijn.»
HUMO De regering heeft
vorig jaar de btw op
elektriciteit verlaagd.
Duchalet «Dat is dwaas.»
HUMO Het heet – bij monde
van de regering – een efficiënte en betaalbare relancemaatregel, bovendien genereus voor bedrijven: de
index zal minder snel stijgen, en dus ook de loonkos-
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‘Johan Vande
Lanotte?
Ah ja: hij
heeft ook het
Zilverfonds
voorgesteld.
Hebt gij recent nog iets
vernomen
van het
Zilverfonds?’

ten. Het is ook een leuke bonus voor de gezinnen.
Duchâtelet «De regering had
de btw op elektriciteit moeten verhógen en met dat geld
had ze de belasting op arbeid
moeten verlagen: dan zouden
er minder bedrijven de deuren
hebben gesloten. Dát is een
leuke bonus voor de gezinnen.»
HUMO Interessant: u vindt
het een dwaze maatregel,
maar de SP.A zal er tijdens
de komende verkiezingscampagne mee uitpakken.
Duchâtelet «Het is ongeveer
de domste maatregel die men
had kunnen bedenken. Een
goede reden om niet voor de
S.PA te kiezen. Ik moet zeggen:
ik volg het allemaal niet meer
zo op de voet, ik weet zelfs niet
van wie het voorstel komt. Van
Johan Vande Lanotte? Ah ja: hij
heeft ook het Zilverfonds voorgesteld. (Brede grijns) Hebt gij
recent nog iets vernomen van
het Zilverfonds?»
HUMO Waarom volgt u het
nieuws niet meer?
Duchâtelet «Níét volgen is veel
gezegd, maar ik kijk niet meer
naar ‘De zevende dag’ en ik lees
geen kranten. Zoals ik al zei: ik
heb nog maar vierhonderd weken te gaan. Ik volg wel nog een
aantal internationale websites.
El Pais in Spanje, bijvoorbeeld:
die zijn natuurlijk veel te links,
maar ik lees toch snel de hoofdlijnen.»
HUMO Bent u zo op het idee
gekomen om AD Alcorcón
over te nemen?
Duchâtelet «Nee, ik dacht dat
Spanje gewoon een interessant
land was om een voetbalploeg
in te hebben.»
HUMO Bent u zélf op het
idee gekomen om uitgerekend AD Alcorcón te kopen?

Duchâtelet «We zouden niet
over voetbal spreken.
»Spanje is één van de landen
waar de regering wél het mes
in de overheidsuitgaven heeft
durven zetten. Dat land zal heel
sterk uit de crisis komen.»
HUMO Spanje was
traditioneel op zichzelf
gericht op het vlak van
economie, maar is zich
nu in een razend tempo
aan het omturnen tot een
exporteconomie.
Duchâtelet «Hohoho. Amai.
Die gaan... Euh…»
HUMO U bent haast sprakeloos van bewondering.
Duchâtelet «Ik volg het wel
een beetje, ja. Die zijn écht goed
bezig.»
HUMO De uitkeringen zijn er
wel gedecimeerd.
Duchâtelet «Ze hebben er begrepen dat de overheid zich
moet beperken tot haar kernactiviteiten, terwijl onze overheid allerlei dingen blijft doen
die ze beter niet zou doen. Het
grootste deel van onze economie is in handen van de overheid, met name de belangrijkste groeisectoren dan nog.
Gezondheidszorg: iedereen
weet dat dat een groeieconomie is. Op de tweede plaats:
cultuur en sport. Ten derde:
onderwijs. In een diensteneconomie moet je vooral mensen aantrekken die vermogend
zijn. Onderwijs is dan van cruciaal belang, want mensen die
goed onderwijs hebben genoten, worden rijk. En rijke mensen geven meer geld uit. Via de
btw betalen ze ook veel meer
belastingen. Maar nu is dat
onderwijs in se een staatseconomie: het Vlaamse onderwijs is een megastaatsbedrijf
met 200.000 werknemers,

‘De verlaging van de btw
op elektriciteit is de domste
maatregel die men had
kunnen bedenken’
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waarbij men in Brussel bepaalt
hoe er moet worden lesgegeven in een West-Vlaams dorp. Ik
heb mij nooit in de materie verdiept, maar ik stel wel vast dat
we vandaag heel wat kansen
missen. We willen allemaal het
beste onderwijsland ter wereld
zijn en de meest creatieve, geniale meisjes en jongens produceren, maar anno 2014 lukt
dat niet met een staatsbedrijf.
Je moet het in handen van onderwijsondernemers geven.»
HUMO Volgens u moeten
we de vrije markt op het
onderwijs loslaten?
Duchâtelet «Langs de aanbodzijde, ja.»
HUMO Zal het aanbod dan
niet verschralen?
Duchâtelet (hoofdschuddend)
«Integendeel: het zal verrijken.
(Geïrriteerd) Kijk, ik leg het u uit.
Nu wordt het aanbod gesubsidieerd: het katholiek onderwijs krijgt zoveel, het gemeenschapsonderwijs en stedelijk
onderwijs zoveel. Op basis van
inspecties door mensen die van
Brussel komen en niet goed genoeg zijn om in de privé te werken of zelf voor de klas te staan
en dus maar inspecteur zijn geworden. (Ernstig) Met nú al mijn
verontschuldigingen aan alle
onderwijsinspecteurs – en ze
zijn met veel: ik meen dat niet,
ik zeg dat om te lachen. Ik bedoel maar dat het systéém op
geen bal trekt.
»Onderwijs moet volgens mij
gesubsidieerd blijven. Maar alleen langs de vraagzijde: je
geeft alle ouders een onderwijscheque die ze mogen besteden aan het onderwijs of de
school die zíj verkiezen. Langs
de aanbodzijde heeft het onderwijs nood aan garage entrepreneurs – zoals de stichters
van Apple en Microsoft – die in
hun garage of hun woonkamer
nieuwe vormen van onderwijs
bedenken. Dat is de toekomst,
helaas wordt die versmacht
door een kortzichtig, onnozel
beleid. Tussen haakjes: onderwijs is een Vlaamse bevoegdheid. De N-VA zit in de Vlaamse
regering.»
HUMO Legt u ’ns uit hoe het
aanbod zal verrijken? Zal
een aspirant-archeoloog

of -agoog nog altijd zijn
gading vinden in die vrije
onderwijsmarkt? Zal die
zich niet enkel toespitsen
op economisch interessante
studierichtingen?
Duchâtelet «Zolang er mensen zijn die hun onderwijscheque willen gebruiken om archeologie te studeren, zullen
er onderwijsondernemers zijn
die daarop inspelen. Pas als de
vraag naar die opleiding stopt,
zullen de ondernemers iets anders zoeken. Als je die mensen
laat doen, zullen ze creatief inspelen op de individuele noden
en zal er een nieuw soort onderwijs ontstaan dat creatieve geesten genereert die goed
zijn in teamwork. Nu zitten alle
jongeren van dezelfde leeftijd in
dezelfde klas waar ze dezelfde
materie moeten leren: dat systeem dateert van zestig jaar geleden, toen er nog geen computers bestonden. Nu heb je
geen leraar meer nodig: je kunt
op de computer leren. Kinderen doen dat trouwens nu al:
thuis doen ze van alles op hun
computer. Alleen noemen we
dat spelletjes in plaats van onderwijs, terwijl ze wel degelijk vaardigheden aanleren. Je
kunt vergelijkbare methodes
ontwikkelen om ándere nuttige vaardigheden aan te leren,
zelfs op het vlak van intermenselijke relaties.»

Theofiel Boemerang
HUMO U zong daarnet uitge-

breid de lof van het recente
Duitse wirtschaftswunder:
die voorliefde heeft u alvast
gemeen met pakweg Johan
Van Overtveldt, de neolibe
raalste neoliberaal sinds
Theofiel Boemerang.
Duchâtelet «Johan Van Overtveldt is geen neoliberaal. Ah
nee: hij was vroeger bij de CVP.»
HUMO Voelt u enige
ideologische verwantschap
met de N-VA?
Duchâtelet (gnuift) «De N-VA
is de grootste oorzaak van de
economische achteruitgang in
ons land. En ik zal u uitleggen
waarom.
»De N-VA heeft bij de vorige
verkiezingen gezegd: ‘Stem op
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ons, want wij zijn betere liberalen dan de Open VLD.’ Heel
veel liberalen – ook ondernemers – hebben dat vervolgens gedaan, maar wat is er
dan gebeurd? Bart De Wever
is een historicus: hij weet heel
goed dat de Volksunie de helft
van zijn kiezers is kwijtgeraakt
toen de partij een compromis
sloot – het Egmontpact. België
heeft in 2011 het wereldrecord
van de langste regeringsvorming ooit binnengehaald: dat
is De Wevers schuld. Hij deed
alsof hij wou meedoen, hoewel hij dat nooit van plan was.
En uiteindelijk hebben we een
regering gekregen waarvan
het programma veel minder
liberaal was dan het had kunnen zijn als alle liberalen voor
de enige en ware liberale partij
hadden gestemd: Open VLD.
»Dat is het échte verhaal van
Bart De Wever. Het strafst van
al: hij zal straks precies hetzelfde doen. Hij zal zeggen: ‘Wij zijn
economisch de strafste mannen.’ Wat hij niet hardop zal
zeggen: ‘Eerst moeten we het
land splitsen.’ Maar zodra hij
begint te onderhandelen, is dat
het eerste wat op tafel komt.
Ik garandeer u: Bart De Wever
stapt nooit van zijn leven in een
regering. Enfin: hij zit wel in de
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Vlaamse regering. Maar ik heb
u al uitgelegd dat uitgerekend
dáár de meest disfunctionele
staatsstructuren te vinden zijn.
Onderwijs: gebuisd. De Vlaamse gezondheidszorg: gebuisd.
Cultuur: dik gebuisd. Last but
not least: het sportbeleid. Een
ca-ta-strofe. Waarom wordt de
ene sportclub gesubsidieerd en
de andere niet?»
HUMO Maakt u met
Standard dan geen gebruik
van Waalse subsidies?
Duchâtelet «Nee. Vroeger
wel, maar ik moet geen subsidies hebben. For the record:
wij betalen 8,8 miljoen belastingen. Vooral belasting op arbeid. Niet min, hè?»
HUMO Een voetballer
wordt natuurlijk nét iets
rijkelijker beloond dat een
fabrieksarbeider.
Duchâtelet «Wat ik wil zeggen: ook op het vlak van sport
ontbreekt een duidelijke visie. De Vlaamse regering geeft
nu 8 miljoen aan de Vlaamse
clubs, voor stadions, geloof
ik. Weggegooid geld. Ik hoor
het Kris Peeters altijd graag
zeggen: ‘Wij hebben 100 miljoen vrijgemaakt voor dit. En
voor dat.’ Dat is zijn favoriete
volzin, maar eigenlijk zou hij
moeten zeggen: ‘Wij hebben

100 miljoen van de ondernemers afgepakt.’»
HUMO Mijnheer Duchâtelet, als uw ideeën toch zo
panklaar zijn als u beweert:
waarom stapt de rest van de
wereld dan niet mee in uw
plannen?
Duchâtelet «Ik kan alleen maar
met veel plezier vaststellen dat
de belasting op arbeid procentueel niet meer is gestegen
sinds mijn boek ‘NV België: verslag aan de aandeelhouders’.»
HUMO Dankzij u?
Duchâtelet «Men is zich van
het probleem bewust geworden. Vroeger schreeuwden de
socialisten en de vakbonden
moord en brand als ik zei dat
de belasting op arbeid te hoog
was: nu zeggen ze het zélf. Alleen jammer dat ze er twintig
jaar voor nodig hebben gehad.»
HUMO Ik las gisteren een
tweet van Alain de Botton:
‘People hate paying tax in
part because no one ever
says thank you for the
money.’
Duchâtelet «Helemaal mee
eens. De huidige situatie van
wettelijk verplichte, institutioneel afgedwongen overtaxering is in het licht van de
geschiedenis eigenlijk redelijk uitzonderlijk. Belastingen
zijn van alle tijden – zelfs in het
oude Egypte, toen er nog geen
geld gebruikt werd, moesten
mensen een bijdrage in natura
betalen – maar ze waren altijd
redelijk. Tot aan het ontstaan
van de parlementaire natiestaten gingen koningen met de
bevolking onderhandelen over
hoeveel belastingen ze mochten heffen. België was lange

tijd zelfs een belastingparadijs: in 1900 bedroeg de totale
belastingsdruk minder dan 10
procent van het bruto binnenlands product. Maar toen was
er geen staatsonderwijs en lagen er geen autostrades.»
HUMO Precies: dat is ook
de crux van de redenering
áchter de tweet van De
Botton: de overheid
moet minder agressief
communiceren over
belastingen en duidelijker
uitleggen wat voor moois
je in ruil krijgt. ‘Paying tax
is the single most generous
act we ever perform in
relation to our fellow human
beings.’ Het valt me op dat
de mensen die het luidst
over de belastingen klagen,
vaak erg goed in de slappe
was zitten.
Duchâtelet «We mogen niet
overslaan naar de Amerikaanse cultuur van charities. Ik ben
een voorstander van belastingen die de welvaart eerlijk en
efficiënt herverdelen. Maar
dat is nu helaas niet mogelijk, door de compleet uit de
hand gelopen overheidstewerkstelling en de uitzinnige
kost daarvan voor de bevolking. Dáárdoor blijft er te weinig geld over om aan iedereen
een basisinkomen te geven.»
HUMO Tot slot, mijnheer
Duchâtelet: komende zondag sluit Standard het reguliere seizoen af op het veld
van Waasland-Beveren: een
pronostiekje?
Duchâtelet «Ik doe niet aan
pronostieken. Al een geluk dat
ik gezegd heb dat we niet over
voetbal zouden praten.»
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‘Ik garandeer u: Bart De Wever
stapt nooit van zijn leven in
een regering. Enfin: hij zit wel
in de Vlaamse regering.
Maar uitgerekend dáár zijn
de meest disfunctionele
staatsstructuren te vinden’

‘Bart De
Wever is een
historicus.
Hij weet heel
goed dat de
Volksunie
de helft van
zijn kiezers is
kwijtgeraakt
door een compromis te
sluiten – het
Egmontpact.’
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