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Eigen

berichtgeving

2015

Senaatsvoorzitter Defreigne
wenst afscheidspremie van
senator Louis Siquet niet bekend
te maken

Activist Andy Vermaut op de “Zwarte lijst Senaat”

Louis Siquet was begin de jaren tweeduizend en ook tien

jaar later vier jaar senator, in totaal zo’n tien jaar. Het

is blijkbaar ook gebruikelijk, dat politici wanneer ze

er de brui aan geven, op de koop toe een dikke

afscheidspremie opstrijken. We zouden denken,

dat de belastingbetaler mag weten, hoe groot dat

door de Staat betaald extraatje dat aan gewezen

senator Siquet werd betaald, is geweest. Andy

Vermaut -foto inzet- uit Koekelare stak zijn nek

uit, maar kreeg geen informatie maar wel een

boze brief van Senaatsvoorzitter Christine

Defraigne.

Veel vragen.

Andy Vermaut zegt van

zichzelf dat hij de zaken

graag opvolgt, daarom

werden op regelmatige

basis aan het personeel

van de Senaat vragen

gesteld over de waarde

van de ontslagpremie van

Louis Siquet. Er werden

mails gestuurd op 7,

12,13,15,26,27,30 januari

en 3 februari enzovoort.

Tussendoor waren er ook

nog telefonische

pogingen, maar alles

tevergeefs,

het personeel

had blijkbaar

opdracht gekregen om

niet te antwoorden op

vragen van Andy Vermaut

uit Koekekare.

Instructies.

In een andere mail van 5

maart 2015 geeft Andy

Vermaut uiting aan diens

ongenoegen nadat hij

vernomen heeft dat bij de

Senaat niemand met hem

mag spreken. Inderdaad

plots krijgt Andy Vermaut

de inhoud van een brief

van de Voorzitter van de

Senaat Christine

Defraigne van 11 februari

2015 waarin duidelijk

wordt gemaakt, dat er

over de ontslagpremie

van gewezen senator

Louis Siquet geen

informatie wordt gegeven.

Daarom gaf Christine

Defraigne de opdracht om

op de vragen daarover

niet te antwoorden.

Met
belastinggeld.

We hebben zelf ook

getracht om bij de Senaat

iemand aan de lijn te

krijgen, maar dat lukte

ons niet, op twee

nummers die wel belden

werd niet opgenomen.

Erik Verbeeck 

Gaat u niet aan.

Louis Siquet daarover

gecontacteerd zegt kort

en bondig dat hij geen

premie ontvangen heeft

en als dat zou was, dat

ons niet aangaat .. Wat is

dat voor een affaire zegt

Louis Siquet en legt de

telefoon in. Wij vinden

inderdaad dat de burgers

mogen en moeten weten

wanneer politici premies

ontvangen en hoeveel.

op die manier kan “Het

Volk” oordelen of het

terecht was en in

verhouding tot de

prestaties waarover in

het geval Siquet vragen

worden gesteld.
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