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WIM WINCKELMANS
BRUSSEL Wie alles wou weten

over de aswolk boven Europa,
moest gisterochtend in het
CD&V-partijbureau zijn. Staats-
secretaris Etienne Schouppe en
minister van Buitenlandse Zaken
Steven Vanackere hielden een
technische uiteenzetting over het
vliegverkeer en wat er allemaal
werd ondernomen om Belgen in
het buitenland bij te staan.
En de splitsing van de kieskring
van Brussel-Halle-Vilvoorde? Ja,
ook dat thema werd aangeraakt.
Maar veel verder dan de obligate
tussenkomst van kamerlid en
burgemeester van Gooik Michel
Doomst – ‘Ook wij kampen in de
Vlaamse rand met een aswolk’ – is
het debat niet geraakt.

De voorbije maanden is in vele
kleinere contacten vastgelegd
wat kan en niet kan voor de partij.
Zo mag er niet geraakt worden
aan het Vlaamse regeerakkoord –
allicht niet, want dat zou zware
problemen met coalitiepartner
N-VA betekenen. Maar terwijl bij
Open VLD de jongste dagen uit-
gebreid gediscussieerd is over de
houding tegenover BHV en het
overleg in de cruciale fase is be-
land, zit het modale partijbureau-
lid bij CD&V met gekruiste vin-
gers en soms een bang hart te
wachten op wat komt.
Er valt ook bijzonder weinig te
zeggen. De partijtop blijft bijzon-
der discreet over wat er al dan
niet op tafel ligt. 
Koninklijk opdrachthouder Jean-
Luc Dehaene praat met voorzit-

CD&V houdt de vingers gekruist
De Vlaamse vleugel van de partij houdt het hart vast, maar
bewaart voorlopig de radiostilte.Luttele uren alvorens koninklijk opdrachthou-

der Jean-Luc Dehaene (CD&V) zijn BHV-voorzet
op het hoofd van premier Yves Leterme en de
partijvoorzitters moest schilderen, had de federale
regeringstop maar oog en oor voor één ding: voet-
bal.
Premier Leterme en de vice-premiers Didier Reyn-
ders (MR) en Laurette Onkelinx (PS) daagden op
voor een colloquium van de Senaat over ‘voetbal
en politiek’. Het ging over tv-rechten, fiscale sti-
mulansen voor sportinfrastructuur of het statuut
van de vrijwilligers, maar het had even goed over
kieskringen en splitsen kunnen gaan.
Want naast Leterme (premier) en Reynders (MR-
voorzitter) daagden ook senator Philippe Mou-
reaux (PS-toponderhandelaar) en kamerlid Luc
van Biesen (Open VLD-specialist voor BHV) op. Er
ontbrak nog één voetballiefhebber om het BHV-
clubje genoeg geloofwaardigheid te geven: Dehae-
ne zelf.
Voor Onkelinx was het goed zo. ‘Als je vandaag de
ruimte in de kranten vergelijkt die gereserveerd is
voor BHV en voor de kampioenstitel van Ander-
lecht, dan zie je hoe belangrijk voetbal is als mas-
sasport’, stelde ze vast. Waarop ze meteen de op-

merking kreeg dat het ‘morgen wel eens anders
zou kunnen zijn’.
Voorzitter van de Pro League Ivan De Witte dankte
premier Leterme zelfs voor zijn komst ‘op een
moment dat zo belangrijk is in de geschiedenis
van ons land’, maar Leterme zelf was met geen

stokken te bewegen tot een verklaring over BHV,
zelfs niet toen Philippe Moureaux, burgemeester
van Sint-Jans-Molenbeek, een klassiek commu-
nautair thema aanraakte: de herfinanciering van
Brussel. Volgens Moureaux kan Brussel extra geld
gebruiken, ditmaal voor investeringen in sportvel-
den.
Ondanks alles blijft er een groot verschil tussen
voetbal en politiek. In het voetbal mag iedereen
weten wanneer welke match wordt gespeeld. Met
de BHV-onderhandelingen ligt dat wel lichtjes
anders. (wwi)

Voetbal is belangrijker dan BHV

Colloquium ‘voetbal en politiek’
verstrooit BHV-onderhandelaars
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BART BRINCKMAN
ISABEL ALBERS
BRUSSEL Discretie. Waren de

partijvoorzitters het gisteren niet
eens over de aanpak van het dos-
sier Brussel-Halle-Vilvoorde,
over de manier waarop ze vragen

over de onderhandelingen af-
wimpelden, waren ze behoorlijk
eensgezind. Koninklijk opdracht-
houder Jean-Luc Dehaene
(CD&V) heeft ons opgeroepen om
discreet te zijn en we gaan de stil-
te niet doorbreken, klonk het
overal. Zelfs waar en wanneer de

partijvoorzitters gisteravond, na
een dag vol gespannen bilaterale
contacten, gingen samen zitten,
mocht de pers niet ter ore komen. 
Gisteravond kwam het grote
overleg over BHV er dan toch ein-
delijk van, al lekte voor het ter
perse gaan bijzonder weinig uit.

Voor de eerste keer zaten alle par-
tijvoorzitters van de meerderheid
samen met hun collega’s van
Groen! en Ecolo aan tafel. Jean-
Luc Dehaene leidde – het was on-
dertussen al na 21 uur – de dans
en nam, ook voor het eerst sinds
hij zijn opdracht eind november
aanvaardde, premier Yves Leter-
me weer mee in het bad. Ten laat-
ste tegen donderdagmiddag wil
de voormalige premier zijn taak
afronden (of de mislukking ervan
toegeven).
Eerder op de dag pleegden de Ne-

Uur van de waarheid voor 
Plaats en uur van samenkomst bleven geheim, niemand
kreeg het finale voorstel op voorhand te zien. Koninklijk
opdrachthouder Dehaene liet niets aan het toeval over. 

Premier Yves Leterme moest gisteren voor de eerste keer weer mee in bad over BHV. © Benoit Doppagne/belga

De creativi-
teit van De-
haene in com-
munautaire
vraagstukken
is ongezien
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YVES DELEPELEIRE
BRUSSEL Olivier Main-

gain (FDF) was gisteren nog
onderweg van Marokko naar
Brussel toen Jean-Luc De-
haene en premier Yves Le-
terme met de partijvoor-
zitters samen zaten om
het ultieme BHV-voor-
stel te bespreken. Main-
gain hoefde zich niet te
haasten, want hij was
toch niet uitgenodigd.
Dehaene moet hebben
geredeneerd dat met het
FDF rond de tafel de kans
op een akkoord nihil
leek. Als deel van de MR
wordt het FDF boven-
dien al vertegenwoor-
digd door MR-voorzitter
Didier Reynders.
Die voelt de ogen van alle partij-
en op hem gericht.
Voor Maingain lijkt geen enkel
akkoord over BHV ver genoeg te
gaan. Hij gaat voor niet minder
dan de uitbreiding van Brussel.
Maar dat is voor de Vlamingen
onbespreekbaar.
Dé vraag is dan ook of Reynders
een akkoord zal aanvaarden zon-
der het fiat van Maingain. Met
andere woorden, of hij Maingain
zal durven los te laten.
Dat is niet evident, want als
Reynders vandaag nog politiek
leeft, dan is dat grotendeels te
danken aan Olivier Maingain.
Toen bleek dat de MR vorig jaar
zowel in Brussel als in Wallonië
in de oppositie belandde omdat
PS, CDH en Ecolo voor een olijf-
boomcoalitie kozen, kwam
Reynders in zijn partij sterk on-
der druk te staan. De clan-Michel
bereidde een putsch voor. Alleen
dankzij de steun van Maingain
kon Reynders zich handhaven.
Bovendien heeft Reynders de
stemmen van het FDF nodig om
in het Brussels parlement de
grootste partij te kunnen blijven.
De MR heeft ook meer te verlie-
zen bij een splitsing van Brussel-
Halle-Vilvoorde dan PS of CDH,
omdat ze meer kiezers in de
Vlaamse Rand aantrekt.
Veelzeggend was alvast dat
Reynders twee weken geleden
geen afstand wilde nemen van de
uitspraken van Maingain, die de
Vlaamse afspraken met bouw-
promotoren in De Rand verge-
leek met ‘praktijken die de nazi-
bezetter waardig zijn’.
Toch is het niet denkbeeldig dat
Reynders een akkoord slikt. Of
zoals een Franstalige liberaal het
zegt: ‘Het belang van Reynders
en de MR is niet hetzelfde als het
belang van het FDF.’
Zo heeft Reynders echt geen zin

in een regeringscrisis en nieuwe
federale verkiezingen, omdat de
MR bij een stembusslag zwaar
zou verliezen. En nadat Reyn-
ders in Wallonië en Brussel al
door de PS uit de regering werd
geknikkerd, is hij als de dood om
ook federaal op de strafbank te
moeten zitten.
Dat zou zo goed als het einde be-
tekenen van zijn politieke carriè-
re op het voorplan. Halfweg 2011
loopt zijn mandaat als voorzitter
van de MR immers af en mag hij
zich, door de gewijzigde statu-
ten, niet opnieuw kandidaat stel-
len. Een ministerpost is nog zijn
enige redding.
Daarom zou Reynders aan PS en
CDH de garantie vragen om in de
volgende federale regering te
worden opgenomen als hij een
akkoord aanvaardt. Hoe veel
zo’n afspraak echt waard is, zal
nog moeten blijken. Maar De-
haene zou de andere Franstalige
partijen wel kunnen masseren
om dit te aanvaarden. Anders
heeft hij geen tweederdemeer-
derheid en dus geen akkoord.
Volgens een MR-bron lijkt Reyn-
ders ‘klaar’ om de sprong te ma-
ken en een akkoord te aanvaar-
den. ‘Alleen zal hij vanavond (gis-
teren, red.) nog niet te veel willen
toegeven. Hij zal luisteren, maar
hij zal de tijd die hij heeft, nemen
om mee te gaan.’
Dat een akkoord het einde kan
betekenen van het kartel MR-
FDF en dat het FDF bij de volgen-
de verkiezingen de MR in Wallo-
nië zou kunnen beconcurreren,
zou de Franstalige liberalen in
het aantal stemmen en zetels on-
getwijfeld pijn doen. Maar een
regeringsdeelname kan de bitte-
re pil vergulden, ook voor de
clan-Michel. En dan heeft de
meesterstrateeg Reynders al-
weer gewonnen. Al is het allicht
voor de laatste keer.

Iedereen kijkt naar
Reynders. Slaagt de
meesterstrateeg
erin zich los te ma-
ken van het FDF?

Reynders heeft bij een
regeringscrisis en ver-
kiezingen alles te ver-
liezen. Dat is goed
nieuws voor Dehaene.

ster Marianne Thyssen, premier
Yves Leterme en Vlaams minis-
ter-president Kris Peeters, maar
verder dan de partijtop gaat de
informatie niet.
De rest van de partij vaart blind
en kan alleen maar hopen en ver-

trouwen hebben. ‘We denken dat
Jean-Luc Dehaene wel weet wat
voor ons kan en niet kan’, zegt een
lid van het partijbureau.
De inzet voor de Vlaamse chris-
tendemocraten blijft nochtans
hoog. De BHV-onderhandelingen
zijn de laatste kans voor de partij
om op communautair vlak pun-
ten te scoren. Bovendien telt de

partij heel wat mandatarissen die
zich op BHV-vlak sterk hebben
geprofileerd.
De ‘Vlaamse vleugel’ van de par-
tij, met daarin mensen als Michel
Doomst, Tony Van Parys, Hendrik
Bogaert, Mia De Schamphelaere
en Pol Van den Driessche, heeft
zich de jongste weken zelfs geor-
ganiseerd om gezamenlijk druk
uit te oefenen op de partijtop.
Maar verder dan wat discrete vra-
gen om ‘niet te ver te gaan met de
compensaties’ zijn ze niet ge-
raakt. Toen de Vlaamsvoelende
CD&V’ers de aandrang voelden
om te reageren op de verklarin-
gen van onder meer CDH-voorzit-
ster Joëlle Milquet, kregen ze snel
de dwingende vraag van de partij-
top om hun standpunten niet pu-
bliek te maken en daar hebben ze
zich aan gehouden.
Het heeft de ongerustheid over
een compromis dat wel te ver
gaat, niet weggenomen.

‘Jean-Luc Dehaene 
weet wel wat voor ons
kan en niet kan’

derlandstalige partijvoorzitters
(Alexander De Croo van Open
VLD, Marianne Thyssen van
CD&V en Wouter Van Besien van
Groen!) overleg over hun opstel-
ling, samen met Jean-Luc Dehae-
ne en premier Leterme. Daarvoor
werd het geplande kernkabinet
gisterenmiddag uitgesteld tot
vanochtend. Daarna was het de
beurt aan de Franstalige partij-
voorzitters (Joëlle Milquet van
CDH, Didier Reynders van MR,
Elio Di Rupo van PS en Jean-Mi-
chel Javaux van Ecolo) om te pow-

wowen met Dehaene en Leterme.
Onderhandelaars dachten dat de
vergadering niet tot de finish zou
lopen. Er werd zelfs geen tekst
verwacht, maar een mondelinge
toelichting. Dit om de kans op
lekken te beperken. De terughou-
dende commentaren gaven eer-
der op de dag aan dat de betrok-
ken partijen echt een oplossing
wilden bereiken. 
Dehaene werkt aan een oplossing
met ingrediënten die mondjes-
maat lekken. De aanwezigheid
van de groenen wijst alvast op een
ruimer kader, een staatshervor-
ming, waarin de splitsing van de
kieskring van Brussel-Halle-Vil-
voorde wordt gebed. Op die ma-
nier verzekert hij zich van een
noodzakelijke tweederde meer-
derheid (met de Vlaamse socialis-
ten op de reservebank). Daarbij
wordt nagedacht over het samen-
vallen van de regionale en federa-
le verkiezingen (vanaf 2014) en de
overheveling van enkele kleinere
bevoegdheden naar de gewesten.
Ten gronde wil de opdrachthou-
der de kieskring splitsen voor de
verkiezingen voor de Kamer, de
Senaat en het Europese parle-
ment. In ruil voor het inwilligen
van de Vlaamse eis ligt een menu
van ‘compensaties’ op tafel:
Franstaligen in de Rand (in de zes
faciliteitengemeenten rond Brus-
sel of breder) zouden via een in-
schrijvingsrecht in Brussel kun-
nen gaan stemmen. Daarnaast
wordt onderhandeld over meer
bevoegdheden voor de Franstali-
ge Gemeenschap in de Rand (on-
derwijs, welzijn) en over de ma-
nier waarop de Vlaamse voogdij
over de zes faciliteitengemeenten
van de Vlaamse regering kan wor-
den ‘ontmanteld’. Op die manier
kunnen de faciliteitengemeenten
rond Brussel de burgemeester
krijgen die de bevolking verkiest,
zelfs wanneer die de taalwetge-
ving met voeten treedt.
Maar de creativiteit van Dehaene
in communautaire vraagstukken
is ongezien. Dit levert ongetwij-
feld nog een aantal oplossingen
op waarvan we het bestaan voor-
alsnog niet kunnen vermoeden. 

BHV De laatste
kans voor
Didier
Reynders
(MR)

Dolle rit (1)
Terwijl de partijvoorzitters
zich gisteravond bogen over
de voorstellen van konink-
lijk opdrachthouder Jean-
Luc Dehaene, zat er één
betrokkene ergens in Span-
je of Frankrijk inwendig te
vloeken, weliswaar in het
Frans. FDF-voorzitter Oli-
vier Maingain was gister-
ochtend vanuit Marokko al
in het Zuid-Spaanse Algeci-
ras geraakt, maar tijdig
terug zijn voor het ultieme
BHV-overleg zat er niet
meer in, ondanks een dolle
rit door Spanje, richting het
Franse Biarritz, waar hij de
trein richting Brussel hoopt
te nemen.

Scheepvaart
Vlaams minister van Mobi-
liteit Hilde Crevits (CD&V)
heeft maandag de nieuwe
raad van bestuur van nv De
Scheepvaart geïnstalleerd,
het bureau dat instaat voor
het onderhoud en de ex-
ploitatie van de waterwe-
gen. Willy Claes (SP.A)
wordt voorzitter, Leo Del-
croix (CD&V) ondervoor-
zitter van de raad van be-
stuur. Hun opmerkelijke
gerechtelijke perikelen in
de jaren negentig zijn blijk-
baar geen bezwaar meer.

Dolle rit (2)
Je vraagt je af waarom
Maingain zich zo haast.
Zondagavond zei hij van op
de ferry tussen Marokko en
Spanje nog dat hij geen
doorbraak zag in de voor-
stellen die Dehaene de MR
voorlopig had voorgehou-
den. ‘Ik heb niet de indruk
dat men veel is opgescho-
ten’, liet hij weten. Main-
gain wordt bij FDF trou-
wens voorlopig vervangen
door staatssecretaris Ber-
nard Clerfayt.

Pech
‘En nu belt Phara af. Gans
avondschema omverge-
gooid. Als een politicus niet
durft komen, zeggen ze dat.
Zou Phara omgekeerde
durven zeggen?’ Een twitte-
rende Vincent Van Quic-
kenborne (Open VLD)
uitte gisterenavond zijn
ontgoocheling over de be-
slissing van de Phara-redac-
tie om zijn gevraagde
komst te herzien. 

Tweet
Overigens blijkt uit een
onderzoek van de RTBF dat
Van Quickenborne met 1277
tweets de meest twitteren-
de politicus in België is. Hij
telt ook de meeste volgelin-
gen (3204). Zelf volgt de
liberaal nauwelijks 65 twit-
teraars. Dat is best weinig.
Blijkbaar vindt de minister
lang niet iedereen interes-
sant. MR-voorzitter Didier
Reynders volgt bijvoor-
beeld haast 2000 twitte-
raars.

Met bijdragen van Wim Winc-
kelmans en Bart Brinckman.

KRETEN &
GEFLUISTER


