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Ben zelf een grote fan van Karel Van Miert. Dus dat past
Alexander

Van: Guido Van Rossen [mailto:guido.van.rossen@telenet.be]
Verzonden: vrijdag 21 mei 2010 0:53
Aan: Alexander De Croo
Onderwerp: RE: Golf van Mexico, BP / bedankt voor Uw antwoord

Beste Alexander,
Dank voor Uw mening.
Ik ken Rusland heel goed, ben er tientallen keren geweest ook van lang voordat de muur viel.
Het is natuurlijk heel juist dat ook in de voormalige communistische landen teveel
milieurampen zijn gecreëerd.
‘Maar ik ben akkoord met u, uitspraken zoals deze choqueren mij ook. ‘
Van Karel Van Miert werd gezegd dat het bij hem begon met een grote verwondering , gevolgd
door irritatie en boosheid, voor hem een ‘drive’ om er iets aan te doen om uiteindelijk met
oplossingen te komen. Hij heeft op Europees vlak dan ook werkelijk heel wat succes gekend, dat
zullen velen met mij bevestigen.

Wens U dan ook nog heel veel succes,
Guido,

Van: Alexander De Croo [mailto:Alexander.DeCroo@openvld.be]
Verzonden: vrijdag 21 mei 2010 16:58
Aan: Guido Van Rossen
Onderwerp: RE: Golf van Mexico, BP
Beste Guido,
Voor wie u stemt is uiteindelijk uw keuze. Maar ik zou toch een en ander willen duiden, want ik heb
het gevoel dat je liberalen ongeveer rechtstreeks linkt met big business (en in dit geval BP).
Liberalen zeggen helemaal niet dat de overheid niet moet controleren, integendeel. Wij zijn ervan
overtuigd dat de overheid een kordate en sterke controle functie moet hebben. Of dit een situatie
zoals nu met BP kan vermijden valt nog te bezien. Maar ik ben akkoord met u, uitspraken zoals
deze choqueren mij ook.
Gewoon even ter herinnering, de grootste ecologische drama’s zijn veroorzaakt door
communistische landen, dus landen waar alles door de overheid gestuurd werd. Dus een
maatschappij zoals de onze is niet per definitie slecht voor het milieu. Maar de overheid moet dan
ook kunnen tussenkomen.
En inderdaad, sommige van de salarissen die ik die zijn voor mij ook helemaal “out of this World”.
Als partij vertegenwoordigen wij wel de noden van iedereen in onze maatschappij en nemen we
rechtstreeks een maatschappij visie aan. Als je ons programma bekijkt, zul je zien dat wij zowel

economische, sociale als ecologische belangen verdedigen.
Ik wens u in ieder geval veel uitdaging met het kiezen in de komende weken.
Alexander

Van: Guido Van Rossen [mailto:guido.van.rossen@telenet.be]
Verzonden: donderdag 20 mei 2010 22:16
Aan: Alexander De Croo
Onderwerp: Golf van Mexico, BP

Geachte Heer,
Alexander De Croo,

BP-topman Tony Hayward minimaliseerde de gevolgen van de olieramp in de Golf van
Mexico.
‘Ik denk dat de impact op het milieu zeer bescheiden is’
Als je het probleem nog niet eens vanuit het standpunt van het milieu bekijkt zijn daar
honderden (dat is pas bescheiden) die zonder inkomen vallen, mensen die afhankelijk zijn van
de zee. Anderen zullen veel lagere inkomens hebben, nog anderen zullen na verloop van tijd
toch nog hun na vele jaren moeizaam opgebouwde bedrijfjes zien bankroet gaan.
Iets anders wat deze top-man zeker zal bescheiden vinden is zijn salaris, zijn bonussen.
Die zijn nochtans zo hoog dat ze best vergelijkbaar zullen zijn met het inkomen dat al deze
mensen samen zullen verliezen.
Als je dit al durft te zeggen, zul je zeker niet de behoefte hebben om andere olie installaties die
een gelijkaardige ramp kunnen veroorzaken, beter te gaan beveiligen.
Wat zijn uitspraken wel zullen doen is zijn ‘bescheiden’ salaris en bonussen laten stijgen.
Over het impact van het milieu, een milieu ramp zonder voorgaande, zeggen dat ze een
bescheiden impact zal hebben, is echt niet een persoon met zo een verantwoordelijkheid
waardig. En als het erop aan komt om zijn zeer hoge inkomen te verantwoorden, nog veel
minder.
Het is alsof deze mensen steeds meer gedisconnecteerd zijn van onze samenleving, terwijl ze
toch zoveel macht en invloed kunnen hebben.
‘Wie’ zegt er ook steeds weer dat de staat zich niet te veel moet mengen met wat de bedrijven
moeten doen en laten. In dit geval bewijst dit bedrijf zelf weer dat de overheid moet
controleren en drastisch moet kunnen ingrijpen als er iets verkeerd gaat.
Het blijft natuurlijk altijd veel beter dat de overheid dat niet zou moeten doen, bedrijven
bewijzen nochtans steeds meer en meer dat dit wel echt nodig is.
Een partij die zowel de economische, sociale en ecologische noden voor iedereen voldoende
vertegenwoordigd bestaat niet dus als wereldburger stem ik steeds meer ‘rood’ en ‘groen’ en
al lang geen ‘blauw’ meer.

Een wereldburger,
Guido,
Van Rossen
Teerlingstraat 30,
9450 Denderhoutem
Belgium
E-mail : guido.van.rossen@telenet.be

