
LUC VAN DER KELENLOS HET NU MAAR ZELF OP
oe kwaad zijn die van CD&V op de Vlaamse
 liberalen van Open Vld? Ze zijn zeer, zeer, zeer
kwaad om Guy Vanhengel nog eens te parafra-

seren. Het was Yves Leterme uiterlijk niet aan te
zien, maar zijn woede was daarom niet minder. Veel-
eer ingehouden. «Zie nu maar dat ge de verkiezin-
gen ordentelijk georganiseerd krijgt», beet Leterme
Open Vld-minister Annemie Turtelboom toe. Het
was net of ze een stout meisje was geweest en nu bij
wijze van straf het getal pi moet berekenen tot
 duizend cijfers na de komma. 3,141592 enzovoort.

De opdracht komt er feitelijk op neer dat Annemie
Turtelboom onder de lopende zaken op haar eentje
een wettelijke deus ex machina uit haar computer
zou moeten schudden, waar Leterme en co. drie jaar
tevergeefs naar gezocht hebben. De premier had
haar evengoed kunnen vragen om gauw gauw
 Brussel-Halle/Vilvoorde te splitsen. Zo kwaad zijn
die CD&V’ers dus, niet op de botte manier van
 vroeger, maar subtiel. Yves Leterme is wel degelijk
veranderd, maar de vos heeft zijn streken niet afge-
leerd. En als iemand durft te denken dat de natie nu

van hem af zal geraken, dan verandert die maar best
snel van mening.
Op hetzelfde moment dat Leterme minister Turtel-
boom de opdracht gaf om de verkiezingen ‘ordente-
lijk’ te organiseren, liet zijn partij haar burgemees-
ters aankondigen dat ze die verkiezingen zullen
boycotten en bestrijden, te land, ter zee en in de
lucht. Perfide dubbelzinnigheid is dat. Nu zijn die
burgemeesters — ja, ook die van Lennik van Open
Vld — maar een kleine hinderpaal. Als zij de verkie-
zingen boycotten, zal de gouverneur ingrijpen zoals

gewoonlijk. En ze mogen van geluk spreken dat ze
niet aangeklaagd worden en afgezet wegens smaad
aan de democratie.
Dan zijn de rechtbanken een gevaarlijkere klip om te
omzeilen. Er kan altijd wel een rechter worden
 gevonden om een negatieve uitspraak te doen,
maar de tijd is beperkt en procedures in beroep
 duren lang, om nog niet te spreken van het Grond-
wettelijk Hof. Tegen dat die klaar zijn, hebben we
vermoedelijk al lang een nieuwe regering.
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Happart: «Laat Peeters en Picqué B-H/V splitsen»

Luc Van der Kelen omschreef
Maingain als de  Happart van de
nieuwe eeuw. Gevleid?
«Wie? Ik? Maingain, zal u bedoe-
len. Ik wens niet met hem geas-
socieerd te worden. Het grote
verschil is: ik ben opgegroeid in
Fourons, deel van de provincie
Luik, maar plots woonde ik in
 Voeren, op Vlaams grondgebied,
ongevraagd en tegen mijn zin.
Maingain daarentegen en al die
andere Franstaligen zijn bewust
op Vlaamse grond gaan wonen.
Wie naar Vlaams-Brabant ver-
huist, weet waar hij terechtkomt
en wat hij kan verwachten.»

Wat denkt u over B-H/V?
«Ik voel me als Waal niet bij dat
probleem betrokken. B-H/V is
een grensconflict tussen twee
gewesten: Brussel en Vlaande-

ren. Wel, laat die twee het dan
maar oplossen. Laat Kris Peeters
en Charles Picqué het eerst eens
raken. En laat ze nadien met hun
oplossing naar de federale rege-
ring stappen: voilà.»

Wat verwacht u van nieuwe
verkiezingen?
«Dat ze weinig zullen verande-
ren en een akkoord nog lastiger
zullen maken. Beter is: géén ver-
kiezingen. Idealiter werk je nu
een vol jaar met een overgangs-
regering, een soort  regering van
nationale eenheid met zoveel
mogelijk partijen. Die zou van
die pauze gebruik moeten ma-
ken om de toekomstige cohabi-
tation van Vlamingen en Frans-
taligen voor te bereiden, om
 zonder taboes te spreken over
het confederalisme van straks. U

LETERME IS TELEURGESTELD MAAR NIET POLITIEK DOOD

«Ik zie me nog een
hoofdrol spelen»
Politiek dood, Yves Leterme, of op zijn minst een tijdje comateus na de val
van zijn tweede regering? Bijlange niet. «Ik zie me nog een hoofdrol spelen 
in de politiek», zegt de premier van lopende zaken. «Ik ben teleur gesteld,
maar ook zeer gemotiveerd. Ik wil van ’s morgens tot ’s avonds werken om
dit land eindelijk het bestuur te geven waarop het recht heeft.» Het woord
dienstbaarheid valt niet, maar hij is het nog steeds, onverminderd.

JAN SEGERS

Een politieke charlatan, zo noem-
de Louis Tobback hem in onze
 zaterdagkrant. En dat hij, Leterme,
voor 90% verantwoordelijk is voor
de impasse waarin dit land is ver-
zeild. Leterme haalt er laconiek de
schouders bij op. «Mij treft geen
schuld aan wat de voorbije dagen
en weken is gebeurd», zegt hij in
‘De Morgen’. «Men heeft in het ver-
leden vaak gezegd dat ik te vaak de
schuld op anderen afwentelde, en
misschien was dat zo, maar in dit
dossier heb ik alles gedaan om te
slagen.»
Alleen kwam dat niet zo over. Op
geen enkel moment leek de pre-
mier de teugels zelf in handen te
nemen. Eerst besteedde hij B-H/V
uit aan Jean-Luc Dehaene, en toen
die het was afgetrapt, liepen de
 onderhandelingen vast en speelde
CD&V de bal door naar Didier
Reynders. Leterme keek ogen-
schijnlijk passief toe hoe zijn eigen
regering ineenklapte.

Niet lijdzaam
«Dat leek misschien zo», zegt zijn
woordvoerder Dominique Dehae-
ne, «maar het omgekeerde is waar.
Hem een gebrek aan betrokken-
heid verwijten, is oneerlijk. Achter
de schermen is hij al die tijd onver-
moeibaar in de weer geweest om
de barsten te lijmen en het gesprek
gaande te houden. Oké, de nieuwe
Yves Leterme is wat meer ont-

hecht, maar verwar dat niet met
lijdzaamheid. Hij is minder bezig
met perceptie.»
Toch zit het Leterme hoorbaar niet
lekker dat hij een indruk van mach-
teloosheid en passiviteit heeft
 gewekt. «Mensen weten dat ik van
’s morgens tot ’s avonds werk, weg
van de camera’s», zegt hij in een ge-
sprek met Radio 1. «Als ik als pre-
mier de deur achter me dichtsla,
wil en zal ik het gevoel hebben dat
ik mijn job heb gedaan zoals het
hoort — wat de media ook zeggen.»
Wat ze zeggen, de media, is dat
 Leterme vrolijk twitterend ten

 onder ging. Niet fair, vindt zijn
woordvoerder. «Ja, hij heeft een
tweet gestuurd over de afloop van
de Waalse Pijl. Maar dat wordt dan
voorgesteld alsof hij een hele mid-
dag met zijn voeten op zijn bureau
naar de koers heeft gekeken. In
werkelijkheid heeft hij snel de slot-
klim meegepikt, ocharme vijf
 minuten in een werkdag van twin-
tig uur.»
Hij is teleurgesteld, geeft Yves
 Leterme toe, maar niet kwaad of
verbitterd. Straks trekt hij wellicht
de West-Vlaamse lijst.  Radio 1bood

al een inkijk in zijn campagne. Die
zal dag en nacht verschillen van
zijn succescampagne uit 2007.
Toen rekende hij als Vlaams mi-
nister-president en federale
 oppositieleider af met paars en
Guy Verhofstadt: «Wie gelooft
die mensen nog?» Deze keer
kruipt hij zelf in de rol van
Verhofstadt: redder des
 vaderlands, loods in woe-
lige wateren, noeste
werker die weliswaar
niet  alles perfect heeft
 gedaan maar niette-
min het vertrou-

wen vraagt om
door te gaan en het
werk af te  maken — enfin,
u kent dat.
«Ik heb alvast het voornemen om
in de campagne niet te scherp te
zijn», zegt Leterme. «Ik ga me als
premier van lopende zaken zolang
ik kan en mag concentreren op
mijn taak: dit land door woelige
 tijden slepen, zoals ik dat ook
 gedaan heb in de bankencrisis.» Of
hoe in het hoofd van de premier
het logische vervolg op Leterme II
Leterme III is. 

Grapje Gennez
zaait verwarring

Even leek sp.a-voorzitter Caroline
Gennez onder Franstalige druk te
 bezwijken. «We zijn bereid in een
noodregering te stappen, maar niet
in een regering in nood», verklaarde
ze aan het persagentschap Belga.
Dus toch mogelijk een noodregering?
De Franstalige partijen slaakten al
een zucht van opluchting. Tot een
kwartiertje later een rechtzetting
binnenrolde. Het was allemaal zo
niet bedoeld, een kwinkslag om
 duidelijk te maken dat Gennez in
geen enkele regering zou stappen,
benadrukte ze. (PGL)

Ook Kraainem 
wil bij Brussel

Net als Linkebeek heeft de
 gemeenteraad van Kraainem gis-
teravond een motie goedgekeurd
om de faciliteitengemeente bij
Brussel te voegen als B-H/V wordt
gesplitst. «Teneinde dit gewest te
versterken en de rechten van de
Nederlandstaligen en Franstaligen
in dit gebied te vrijwaren», aldus de
motie. Enkel de Franstalige raads-
leden, die in Kraainem over een
ruime meerderheid beschikken,
keurden de motie goed. De Vlaam-
se raadsleden verlieten de zaal. «Dit
drijft de inwoners alleen maar ver-
der uit mekaar», aldus raadslid Luk
Van Biesen (Open Vld). 

Henin: «Situatie
surrealistisch»

Tennisster Justine Henin is Belg in
hart en nieren. Wat vindt zij van de
communautaire heisa? «Dit is al te
gek. Ik mix niet graag sport en
 politiek, maar ik ken mijn roots. Ik
vind het surrealistisch dat we zo
ver  geraakt zijn. Ik ben patriot en
royaliste. Ik heb het gevoel tot mijn
land te behoren. Maar de politieke
situatie draait al zo lang in rondjes.
En je vraagt je af hoe we een uitweg
vinden. Wellicht daarom dat som-
migen voor een breuk ijveren om
tot een oplossing te komen.» (FDW)

Er komt haast zeker geen heruitgave van de
 kanseliersverkiezingen van 2007, toen drie kandi-
daat-premiers elkaar bestreden op  leven en dood
op de Senaatslijsten. Deze keer lijken de kopstuk-
ken te kiezen voor de Kamer, omdat de politieke
sterkte van de partijen daar gemeten wordt.

Zo zal premier Leterme de Kamerlijst van CD&V
trekken in West-Vlaanderen, zo verneemt de
 redactie uit goede bron. Hij gaat dus niet voor de
800.000 Senaatsstemmen die hij haalde in 2007,
maar voor de 101.000 van Hilde Crevits bij de

Vlaamse verkiezingen. Het zal een fameus gevecht
worden in die provincie met Johan Vande Lanotte
(sp.a), Jean-Marie Dedecker (LDD) en de fel opko-
mende Vincent Van Quickenborne (Open Vld) als
waarschijnlijke tegenstanders.
In Oost-Vlaanderen zullen vader en zoon De Croo
elkaar vermoedelijk ontwijken. Alexander zal met
zijn nieuwe status van toppoliticus waarschijnlijk
de Kamerlijst trekken. Dat houdt  bijna zeker in dat
vader Herman naar de Senaat zal verhuizen. Een
zelfkwelling: hij heeft altijd gezegd dat hij pas ‘na
zijn dood’ naar de Senaat zou gaan. (LVDK)

ALS LIJSTTREKKER TEGEN WEST-VLAAMSE TOPPERS

IK GA IN DE CAMPAGNE NIET 
TE SCHERP ZIJN. ALS PREMIER
VAN LOPENDE ZAKEN RICHT IK
ME OP MIJN TAAK: DIT LAND
DOOR WOELIGE TIJDEN SLEPEN

weet: ik bén een confederalist,
een fiere Waal maar geen separa-
tist, zoals er ook veel overtuigde
Vlamingen zijn die meer autono-
mie willen maar het land nog niet
willen zien scheuren.»

Wie wint de verkiezingen?
«Niet Open Vld. Ik begrijp waar-
om zij uit de regering zijn gestapt,
maar mensen verkiezen altijd het
origineel  boven de kopie. De win-
naar wordt dus N-VA.» (JS) Belga

Vaak wordt er dezer dagen verwezen naar
de jaren tachtig, toen de Wetstraat op-
stond en ging slapen met de boerse dwars-
ligger José Happart (PS), voor Vlamingen
de kwelduivel van Voeren. «België op de
rand van de afgrond: dat zei men toen al 
en dat zegt men nu weer», zegt Happart.
«Ach, men dramatiseert graag.»

Boven: Leterme
 verlaat het paleis. 
Rechts: Hij zal het

opnemen tegen
 Vande Lanotte,

 Dedecker en Van
Quickenborne. Belga
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PETER GORLE

Als allerlaatste Vlaamse partij legde CD&V
zich gisteren neer bij het onvermijdelijke. Ver-
vroegde verkiezingen, zonder voorafgaande-
lijke splitsing van het kiesarrondissement
Brussel-Halle/Vilvoorde. «We hebben alles
gedaan opdat we naar grondwettelijke ver-
kiezingen konden gaan. Dat is helaas niet ge-
lukt», zei partijvoorzitter Marianne Thyssen
na haar audiëntie bij de koning.

‘Historische blunder’
Premier Yves Leterme legde de bal nadrukke-
lijk in het kamp van Open Vld en haar minister
Turtelboom: «Het is nu belangrijk dat er ver-
kiezingen komen die wettelijk en ordentelijk
kunnen verlopen en waarvan de uitslag niet
aangevochten kan worden. Daarom heb ik de
minister van Binnenlandse Zaken gevraagd
donderdag toelichting te geven op de minis-

terraad over hoe de kiesstrijd georganiseerd
kan worden.» Tegelijkertijd stuurden andere
CD&V’ers signalen uit dat die verkiezingen
 faliekant kunnen aflopen. «Wij hebben altijd
gewaarschuwd voor de risico’s als er geen op-
lossing is voor B-H/V», zei Kamerfractieleider
Servais Verherstraeten. Volgens Eric Van
 Rompuy (CD&V) zouden de verkiezingen een
kapitale fout betekenen. «Het zou een histori-
sche blunder zijn van de Vlamingen om
 onwettige verkiezingen te organiseren. Want
eens die hebben plaatsgevonden, wordt 
B-H/V nooit meer gesplitst.» De Vlamingen

zouden dan hun laatste stok achter de deur
verspelen.
Maar minister  Annemie Turtelboom maakt
zich sterk dat het kan. En wel binnen de be-
staande wetgeving. Want die aanpassen gaat
nu gewoon niet meer. «De koning heeft het
ontslag van de  regering aanvaard», zei ze. «Dat
betekent dat we nu in lopende zaken zitten.
Premier Leterme heeft al een circulaire rond-
gestuurd naar alle regeringsleden met wat er
binnen de  lopende zaken nog mogelijk is,
 zoals het  dagelijks beheer en de afwikkeling
van routinezaken. Volgens mij is het niet
 mogelijk om binnen dat kader de kieswet te
veranderen. Ik zal dus binnen de lopende
 zaken verkiezingen organiseren volgens de
wetgeving zoals die op dit ogenblik bestaat.
Voor mij is er geen enkel probleem. De grond-
wet stelt duidelijk dat er verkiezingen moe-
ten plaatsvinden als de Kamer ontbonden
wordt. Het nieuw verkozen parlement zal de
uitslag valideren en wettelijk bekrachtigen.»

Boycot
Wat dan met boycotacties? Burgemeester
 Michel Doomst (CD&V) van Gooik liet alvast
verstaan dat hij de stembusgang «gewoonweg
niet kán organiseren. Je kan van een lokaal
 bestuur toch niet verwachten dat het de wet
overtreedt?» Maar zulke boycotacties, of bij-
zitters die niet opdagen, of juridische veldsla-
gen vreest de minister niet: «Wij zijn er klaar
voor. Voor elk mogelijk probleem ligt een ge-
detailleerd draaiboek klaar. Ook bij de vorige
verkiezingen waren er praktische problemen
met burgemeesters die de verkiezingen niet
wensten te organiseren. Dat zal nu misschien
op een grotere schaal gebeuren, maar er ligt
een scenario klaar met wie wat moet doen als
een gemeente dwarsligt. In het ergste geval
nemen de gouverneurs alle taken over. Daar-
voor is nog overleg gepland met alle provin-
ciegouverneurs. Maak u dus geen zorgen. De
verkiezingen zullen ordentelijk verlopen.»

Al zal dat dan in vele gevallen wel weer met
potlood en papier gebeuren. De bestaande
stemcomputers dateren van midden jaren
 negentig en zijn in veel gevallen tot op de
draad versleten. Minister Turtelboom gaat de
komende dagen na waar er toch nog elektro-
nisch gestemd kan worden, maar het zal
 alleszins in heel wat minder gemeenten het
geval zijn dan vorig jaar.
De datum van de verkiezingen ten slotte ligt
niet in de handen van de minister. Als de
 Kamer nu donderdag wordt ontbonden, kan
de kiesstrijd op 6 juni plaatsvinden, maar als
dat later gebeurt, behoort ook 13 of 20 juni tot
de mogelijkheden.
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TURTELBOOM WUIFT GRONDWETTELIJKE BEZWAREN VAN CD&V WEG

«VERKIEZINGEN?
GEEN PROBLEEM»

«Open Vld wil vervroegde verkiezingen, wel ze kan ze krijgen.
Maar zeg niet dat het onze schuld is dat die ‘ongrondwettelijke
verkiezingen’ in het honderd lopen.» Dat was gisteren de bood-
schap van zowat alle partijbonzen van CD&V, premier Leterme 
op kop. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
(Open Vld) maakt zich sterk dat ze de stembusgang georgani-
seerd krijgt. «We zijn er klaar voor. Maak u geen zorgen. De
 verkiezingen zullen ordentelijk verlopen.»

De koning heeft Open Vld-voorzitter Alexander 
De Croo niet uitgenodigd voor een nieuw onderhoud
op het paleis in Laken. Gisteren ontving de koning na
premier Leterme (CD&V) achtereenvolgens Elio Di
Rupo (PS), Joëlle Milquet (cdH), Marianne Thyssen

(CD&V) en Didier Reynders (MR). Caroline Gennez
(sp.a), Jean-Michel Javaux (Ecolo) en Wouter Van
 Besien (Groen!) hebben hun uitnodiging voor deze
voormiddag al op zak. De Croo is dus niet uitgeno-
digd. Omdat de koning nog steeds misnoegd is omdat

de jonge liberaal een «inopportune» crisis heeft
 uitgelokt? Of, waarschijnlijker, omdat al lang duidelijk
is dat Open Vld sowieso past voor een noodregering?
«Ach, u zoekt daar te veel achter», zegt vader
 Herman De Croo (Open Vld). «De koning vraagt wie

hij wil. Dat is zijn volste recht.» Alexander De Croo
wilde  gisteravond niets kwijt over het feit dat hij als
enige voorzitter van de ontslagnemende  meer -
derheid (nog) geen uitnodiging ontving van het
 paleis. (PGL) Foto’s Belga/PN

Ultieme poging
van Franstaligen
om stembusgang
te dwarsbomen

ALEXANDER DE CROO NIET UITGENODIGD OP PALEIS

Premier Leterme (CD&V) Elio Di Rupo (PS) Joëlle Milquet (cdH) Marianne Thyssen (CD&V) Didier Reynders (MR)
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Franse tv: «Vlaanderen,
dat is Luik, Namen,

Henegouwen...»

Ecolo registreerde 
al www.6juin.be 

en www.13juin.be
Nog voor het vaststond dat er nieuwe verkie-
zingen zouden komen, hebben de Franstalige
groenen al twee domeinnamen vastgelegd.
 Zowel www.6juin.beals www.13juin.beleidt de
surfers naar Ecolo. «Uit voorzorg», aldus de
 partij. Eerder bleek dat Open Vld al adverten-
tieruimte reserveerde bij Vlaamse kranten voor
er duidelijkheid was over de regering. Nog dit:
www.20juin.be werd al op 2 juni van vorig jaar
— en dus in onverdachte omstandigheden —
vastgelegd door de kanselarij van de premier. 

Ontslag regering
kost al 55 miljoen
Het ontslag van Leterme II en
het vooruitzicht van chaotische
verkiezingen kost de schatkist
nu al 55 miljoen euro aan hoge-
re intresten. Dat zegt Waals
 begrotingsminister André
 Antoine (cdH). Eind vorige week
was de langetermijnrente voor
leningen op 10 jaar al een beetje
gestegen. En ook gisteren ging
de Belgische langetermijnrente
lichtjes omhoog van 3,55 tot
3,59%, terwijl de Duitse rente
een tikje is gezakt. Grote schom-
melingen blijven voorlopig uit.
De kortetermijnrente is zelfs
lichtjes gedaald. «Veel impact
van de crisis op de obligatie-
markt is er dus nog niet», zegt de
KBC-studiedienst, die wel waar-
schuwt dat de crisis niet te lang
mag aanslepen. Eerder al schat-
te de economische denktank
 Itinera de meerkost van de crisis
op 50 tot 64 miljoen euro. (PGL)

Hoe wordt er in buitenlandse media bericht
over de Belgische chaos? Chaotisch, als we TF1
als norm nemen. De Franse tv-zender illus-
treerde zijn verslag over de val van Leterme II
met een kaartje van België. Alleen lag op die
kaart Vlaanderen in het zuiden, aan de grens
met Frankrijk en Luxemburg, en grensde
 Wallonië aan Nederland. «Vlaanderen, dat zijn
de provincies Luik, Luxemburg, Namen en
 Henegouwen», aldus TF 1. Tot Wallonië beho-
ren dan weer Antwerpen, Limburg, Oost- en

West-Vlaanderen, Vlaams- en Waals-Brabant.
Brussel is dan weer een enclave in Waals gebied.
Als u straks Fransen tegen het lijf loopt die er
niets van snappen, weet u meteen ook waar-
om: TF1 gekeken. Foto TF1

VOOR ELK MOGELIJK
PROBLEEM LIGT 
EEN GEDETAILLEERD
DRAAIBOEK KLAAR
Minister Turtelboom (Open Vld)

EENS DEZE ONWETTIGE
VERKIEZINGEN HEBBEN
PLAATSGEVONDEN,
WORDT B-H/V NOOIT
MEER GESPLITST
Eric Van Rompuy (CD&V) Minister Annemie  Turtelboom

belooft  ordentelijke
 verkiezingen. Foto PN

De Franstaligen proberen 
de vervroegde verkiezingen
 alsnog te vermijden. Ze dreigen
een lijst van grondwetsartikels
niet goed te keuren. 
Kamer, Senaat en de regering
moeten het nog eens raken over
een lijst grondwetsartikels die
voor herziening vatbaar worden
verklaard — zo niet kan de
 volgende regering niets aan die
artikels wijzigen. Maar MR-kop-
stukken zoals Charles Michel en
Senaatsvoorzitter Armand De
Decker dreigen de lijst waar de
Vlaamse partijen om vragen
niet goed te keuren. Dan wordt
een staatshervorming in de vol-
gende regeerperiode quasi on-
mogelijk. Donderdag vergadert
de regering over die kwestie. 
In de Kamer dreigt morgen dan
weer hoogspanning, omdat de
Vlaamse partijen het wetsvoor-
stel over de splitsing van B-H/V
op de agenda kunnen plaatsen.
PS, MR, cdH en Ecolo hebben al
aangekondigd dat ze de alarm-
belprocedure zullen inzetten,
waardoor de behandeling 
30 dagen stilvalt. (PGL)


