Londers redt het land van
‘ongrondwettelijke’ stemming
In welke kiesomschrijvingen België ook is opgedeeld, de
voorzitters van de rechtbanken moeten hun plicht doen en
meewerken aan de organisatie van de verkiezingen. Dat stelt
de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers,
in een pittige brief aan de Vlaamse hoven van beroep, nadat
een aantal voorzitters van eerste aanleg gepleit had voor
een terugkeer naar de oude arrondissementele kieskringen.
DOOR MARJAN JUSTAERT

●

meteen onder hoogspanning te staan. “Ik
kan hier niet in tussenkomen”, verklaarde
minister van Justitie Stefaan De Clerck
(CD&V). “Ik moet de scheiding der machten respecteren.” Turtelboom verklaarde
dan weer “niet van plan te zijn om de
organisatie van de verkiezingen te veran-

ceert dat de rechters hun medewerking
aan de organisatie van de verkiezingen
niet kunnen weigeren. Ze zijn verplicht
hun administratieve taken uit te voeren.”
De uitgestelde ministerraad nam niet
zonder opluchting akte van de mededeling. Premier Leterme: “We willen te allen
prijze chaotische verkiezingen vermijden.”
Voor justitieminister Stefaan De Clerck
kan het niet dat rechters vooraf hun
standpunt bepalen. “Iedereen die zich
benadeeld voelt kan achteraf naar de
rechter stappen en dán is het aan de
magistratuur om zich uit te spreken.
Maar ik mag hen geen instructies geven,
het is dus afwachten hoe de rechters van
eerste aanleg zullen reageren.” In de praktijk kunnen zij niet veel meer doen, hun
overste Londers heeft de lont immers uit
het kruitvat getrokken.

GHISLAIN LONDERS:

Twaalf rechtbankvoorzitters van eerste
aanleg wierpen begin deze week een stok
in het hoenderhok van de ontslagnemende regering door schriftelijk te verklaren
dat ze “alleen konden meewerken aan de
verkiezingen als die gehouden worden op
basis van de oude, arrondissementele
kieskringen”. Dat lieten ze weten aan premier Yves Leterme (CD&V), minister van
Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld), Kamervoorzitter
Patrick Dewael (Open Vld) en voorzitter
Ghislain Londers van het Hof van Cassatie.
De federale ministerraad die gisterenochtend op het programma stond, kwam

N-VA grootste volgens
Franstalige peiling
● Volgens een peiling van de

Franstalige krant Vers L’Avenir zou N-VA
bij de verkiezingen in Vlaanderen met
22,9 procent de grootste partij worden.
Tussen 29 april en 2 mei, enkele dagen
na de val van de regering dus, werd bij
1.200 mensen naar hun kiesintentie
gepeild. De foutenmarge bedraagt
maximaal 4,4 procent.
CD&V zou terrein verliezen en uitkomen op 18,9 procent. Open Vld (14,8 procent) en sp.a (14,2 procent) liggen nek
aan nek. Het Vlaams Belang en Lijst
Dedecker zouden een flinke dreun krijgen en afklokken op respectievelijk 12,5
en 3,9 procent, LDD haalt de kiesdrempel niet, Groen! zwijgt de peiling dood.
De verschuivingen zijn minder groot
in Wallonië. De PS zou met 32,5 procent
veruit de grootste blijven, gevolgd door
de MR (21,1 procent), cdH (18,2 procent)
en Ecolo (17,6 procent).

Rechters kunnen medewerking aan organisatie
van verkiezingen niet weigeren. Ze zijn verplicht
hun administratieve taken uit te voeren
deren”. Meteen volgde een topoverleg
binnen de hoogste regionen van de rechterlijke macht. Het bleef spannend wachten tot het hoofd van de magistratuur,
Ghislain Londers, zich zou uitspreken.
Dat gebeurde in de namiddag, per kerende brief.
“Het is niet aan de rechters om zich, los
van enig geschil en op voorhand, uit te
spreken over de geldigheid van de verkiezingen”, schreef Londers. “Dat impli-

MR-vicepremier Didier Reynders wilde
van de rechters garanties dat ze niet
dwars gaan liggen bij de organisatie van
de verkiezingen. Annemie Turtelboom
wilde niet reageren op de brief van
Londers. “Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en ik heb er alle
vertrouwen in dat dit zal gebeuren”, zei
ze enkel. Dewael op zijn beurt, Dewael
liet in een antwoord aan de rechtbankvoorzitters subtiel verstaan dat het aan

de wetgevende macht toekomt te oordelen over de geldigheid van de verkiezingen.

Kleinste gemene deler
De ministerraad bereikte voorts een
akkoord over de lijst van grondwetsartikelen die voor herziening vatbaar verklaard moeten worden. De Clerck slaagde
er op de valreep in vier artikelen te zetten,
die zijn geplande hervorming van Justitie
mogelijk maken. De lijst werd ondertekend en wordt nu dus voorgelegd aan het
parlement. Zowel Kamer als Senaat moeten een eigen lijst opstellen, enkel de artikelen waarover een consensus bestaat –
de ‘kleinste gemene deler’ – worden herzienbaar verklaard. Op dat moment ontbindt het parlement zichzelf.
Alles wijst erop dat de goedkeuring van
het parlement donderdag volgt, zodat de
verkiezingen op 13 juni zullen plaatsvinden. Op basis van de huidige wetgeving,
dus met provinciale kieskringen behalve
in Vlaams-Brabant. Een en ander neemt
niet weg dat actiegroepen zich blijven verzetten. Zowel de burgemeesters van HalleVilvoorde als de werkgroep B-H-V (een
samenwerkingsverband tussen de
Vlaamse Volksbeweging, het HalleVilvoorde Komitee en het Taal Aktie
Komitee) stellen de federale regering, de
Kamer en de Senaat in gebreke voor
grondwetsontduiking. “Dergelijke grondwetsontduiking is nietig en onrechtmatig, en de wetgevende en uitvoerende
macht zijn verantwoordelijk voor alle
schade die daardoor wordt veroorzaakt”,
luidt het. Volgens de werkgroep B-H-V kan
de kieswet nog steeds worden aangepast.

Open Vld: Rutten en Vanhengel trekken, Daems naar Senaat
●

De Vlaamse liberalen hebben een lange
traditie van inspraak als het op lijstvorming aankomt, maar de snelheid waarmee nieuwe verkiezingen werden aangekondigd dwong de partij om de geijkte
procedures in te korten. Daarom trancheerde voorzitter Alexander De Croo zelf
wie als kopmannen en -vrouwen worden
uitgespeeld. Vrijdag moeten de provinciale besturen zich uitspreken over de ontwerplijsten die de lijsttrekkers met hun
lijstvormingscomités zullen opstellen,
daags nadien volgt dan een ledencongres.
De afgelopen dagen was al duidelijk
geworden dat Alexander De Croo zelf de

Senaatslijst zou trekken, en ook het kopmanschap van ondervoorzitter Vincent
Van Quickenborne in West-Vlaanderen lag
al vast. Daarnaast had de partij uitgemaakt
dat uittredend minster van Binnenlandse
In Leuven wierp de
offensieve strategie
van Gwendolyn
Rutten vruchten af:
de voormalige
kandidaat-voorzitter
trekt er de lijst
Zaken Annemie Turtelboom de Antwerpse
Kamerlijst zou leiden, voor Mechels burgemeester Bart Somers. In Limburg zouden
Kamervoorzitter Patrick Dewael en fractieleidster Hilde Vautmans, in die volgorde,
naar de kiezer trekken.
Enkel in B-H-V en Leuven was het nog
spannend wie De Croo zou aanduiden. In

die laatste kieskring rendeerde de offensieve strategie van Gwendolyn Rutten. De
voormalige kandidaat-voorzitter had zichzelf naar voren geschoven als lijsttrekker.
De partij stemde daar mee in, nadat
Kamerlid Rik Daems een stap opzij zette.
Daems krijgt in ruil de derde plaats op de
Senaatslijst, waar hij zich mag profileren
op middenstand en horeca. Daardoor
komt in Leuven de tweede plaats voor een
mannelijke kandidaat vrij. Die gaat allicht
naar Lorin Parys, ooit nog woordvoerder
van voormalige minister Patricia Ceysens.
Vicepremier Guy Vanhengel heeft in
B-H-V het pleit in zijn voordeel beslecht.
Maggie De Block, lijsttrekker in 2007, verhuist naar de tweede plaats. Voor dossiervreter Luc Van Biesen wordt het knokken
om van op de derde plaats zijn zetel te verdedigen, maar vermoedelijk wordt hij als
eerste opvolger opgevist. Intussen liet
Gentenaar Geert Versnick weten geen
nieuw mandaat te ambiëren. (TM)

Minister Bourgeois waarschuwt
voor computerproblemen ●
Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur Geert Bourgeois (N-VA)
vreest voor problemen met verouderde stemcomputers bij de komende federale verkiezingen. Bourgeois
denkt ook dat de nieuwe apparatuur
niet gebruiksklaar zal zijn tegen de
gemeenteraadsverkiezingen van
2012. Uit een rondvraag van de
Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG) blijkt dat negen
op de tien Vlaamse gemeenten waar
in het verleden elektronisch werd
gestemd, ook bij de aanstaande verkiezingen (wellicht op 13 juni)
opnieuw elektronisch wil laten stemmen. Minister Bourgeois heeft echter
bedenkingen bij het hergebruiken
van de bestaande computers. Die
moesten al in 2006 vervangen zijn,
maar werden bij de verkiezingen van
2006, 2007 en 2009 nog ‘opgelapt’.
Intussen is de apparatuur hopeloos
verouderd en zijn sommige vervangonderdelen niet meer beschikbaar.
Staatssecretaris Courard lijsttrekker voor PS in Luxemburg ●
Uittredend staatssecretaris Philippe
Courard trekt bij de komende verkiezingen voor de PS de Kamerlijst in
Luxemburg. Behalve voor de provincies Namen en Waals-Brabant (waar
André Flahaut zichzelf alvast nomineerde) zijn alle lijsttrekkers van de
PS intussen officieel bekendgemaakt:
Laurette Onkelinx in B-HV, Elio Di
Rupo in Henegouwen, Alain Mathot
in Luik en Philippe Courard in
Luxemburg. Paul Magnette voert de
Senaatslijst aan.

Lijst belastingparadijzen
nog altijd niet op punt
● De regering probeert nog voor

de verkiezingen een akkoord te bereiken
over een lijst met belastingparadijzen.
Eind vorig jaar besliste de regering transacties met belastingparadijzen strenger
aan te pakken. Bedrijven zouden alle betalingen aan fiscale paradijzen moeten aangeven zodra het totaalbedrag boven de
100.000 euro klimt. Begin dit jaar werd
door de ministerraad een akkoord bereikt
over een lijst met 30 belastingparadijzen.
In principe zou de lijst gepubliceerd worden in het Staatsblad, maar tot dusver
gebeurde dat niet. Er is immers geen politiek akkoord meer over.
Naar verluidt zou minister van Financiën
Reynders (MR) aansturen op een kortere
lijst “om de diplomatieke relaties met sommige landen niet in gevaar te brengen”. De
PS wil de lijst echter niet wijzigen. Tot
nader order is de onenigheid nog niet
opgelost, al was het kabinet-Reynders gisterenavond niet meer bereikbaar.

Snelle organisatie nieuwe verkiezingen
veroorzaakt praktische kopzorgen
Opendeurdagen en schoolfeesten in de klassieke kieslocaties,
nauwelijks geüpdatete stemcomputers of ad hoc
begrotingswijzigingen: de onverwacht op touw gezette
federale verkiezingen bezorgen heel wat steden en gemeenten
momenteel kopzorgen. ‘Het inderhaast organiseren van de
verkiezingen betekent een zware last voor onze gemeente.’
DOOR LANDER DEWEER

Daarom moeten we ze op voorhand nog
eens allemaal testen.” Minnebo heeft
tevens nog flink wat puzzelwerk voor de
boeg. “Normaal gezien wordt er in de
deelgemeente Burcht gestemd in basisschool Sint-Martinus. Maar zowel op 6 als

●

“In principe organiseren wij op 13 juni in
de gemeentelijke sporthal een zaalvoetbaltoernooi”, zegt Alfons Daems van
Vriendenkring Sport Olen. “We zitten op
hete kolen, want de verkiezingen kunnen
alsnog roet in het eten gooien. Als ze in de
sporthal plaatsvinden, moeten wij onze
plannen wijzigen. Spijtig, want wij hebben die verkiezingen niet gevraagd
natuurlijk.”
De onverwachte aankondiging van nieuwe federale verkiezingen, georganiseerd
op 13 juni, zadelt veel steden, gemeenten
en verenigingen met problemen op. In de
eerste plaats manifesteren zich tal van
praktische en organisatorische moeilijkheden. Heel wat scholen houden tijdens
de eerste weekends van juni immers traditiegetrouw opendeurdagen en schoolfeesten. “Op zaterdag 12 juni organiseren
wij ons jaarlijkse schoolfeest”, zegt directeur Herman Vermeiren van de Vrije
Basisschool
in
Lebbeke,
nabij
Dendermonde “Bij verkiezingen wordt
normaal gezien onze turnzaal ingeschakeld. Dat zal dit jaar dus niet lukken. In
principe is de ruimte op zondag 13 juni
vrij, maar de stemhokjes en computers
moeten tegen zaterdagmiddag al geïnstalleerd en verzegeld zijn. Het gemeentebestuur zal dus moeten uitkijken naar
een andere locatie.”
Ook in Zwijndrecht zit men momenteel
met de handen in het haar. “Er is de laatste
jaren weinig geïnvesteerd in het updaten
van de stemcomputers”, zegt burgemeester Willy Minnebo (Groen!). “Met als risico
dat er hier en daar één kan uitvallen.

FOTO’S PHOTO NEWS

■ Ghislain Londers, de hoogste magistraat van het land, floot de rechtbankvoorzitters terug die gepleit hadden voor arrondissementele kieskringen.

Dewinter trekt Senaatslijst VB ●
Philip Dewinter trekt voor het eerst
de Senaatslijst voor Vlaams Belang.
Dewinter moet de in ongenade gevallen oud-voorzitter Frank Vanhecke
vervangen. De fractieleider in het
Vlaams Parlement zal in de Senaat
gaan zetelen, zij het dan wellicht als
gemeenschapssenator, zodat hij ook
in het Vlaams Parlement kan blijven.
Dewinter zal “met de van hem gekende energie” de kiescampagne aanvoeren van deze communautaire verkiezingen die zullen gaan over “noodzakelijke Vlaamse toegevingen”, luidt
het in een mededeling van voorzitter
Valkeniers. De tweede plaats op de
Senaatslijst is voor Anke Van dermeersch. De rest van de lijst moet
nog ingevuld worden. Voor MarieRose Morel lijkt alweer geen eersterangsrol weggelegd.
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Onverwachte federale verkiezingen bezorgen steden en gemeenten flink meer inspanningen en puzzelwerk

■ De organisatie van de komende verkiezingen, gaande van locaties, stemcomputers en de samenstelling van de kiesbureaus, moet nu heel snel gebeuren voor de steden en gemeenten.
DANIËL TERMONT
(BURGEMEESTER GENT):

De extra kosten
voor de organisatie
van de verkiezingen
vragen een
begrotingswijziging.
Voor Gent loopt
dit al snel op tot
1 miljoen euro
op 13 juni hebben zij opendeurdagen
gepland. Daardoor zijn we genoodzaakt
uit te wijken naar het cultureel centrum.
Dat is echter niet groot genoeg om de zes
kiesbureaus onder te brengen. Hopelijk
kunnen we nog een leegstaande wijkschool betrekken.”
Het grootste probleem voor veel

gemeentebesturen is dat de klassieke
locaties die gewoonlijk voorbehouden
worden voor verkiezingen (nog) niet
beschikbaar zijn. “De sporthal, het voormalige militaire domein Teunenberg, de
gemeentescholen: allemaal zijn ze bezet
in het weekend van 13 juni”, zegt Marcel
Bellens (CD&V), burgemeester van Olen.
“Allicht moeten we daardoor uitwijken
naar alternatieve locaties. Of moeten de
geplande activiteiten geschrapt worden.”
Eenzelfde probleem stelt zich in Gent.
“Op de 13de zijn er al zeker negen stedelijke scholen niet beschikbaar wegens opendeurdagen”, zegt burgemeester Daniël
Termont (sp.a). “Verschillende buurthuizen zullen als alternatief moeten dienstdoen. Voor mensen die gewoon zijn altijd
in dezelfde school te gaan stemmen, kan
dit echter wel verwarrend zijn.”
Daniël Termont wijst voorts op enkele bijkomende obstakels. “Veel steden en
gemeenten hadden de extra kost die het
organiseren van verkiezingen met zich

meebrengt niet ingecalculeerd”, aldus de
Gentse burgervader. “Dat zal dus verwerkt
moeten worden in een begrotingswijziging. Voor Gent loopt dit al snel op tot één
miljoen euro. Daarnaast moeten de medewerkers van onze administratieve dienst
nu volop worden ingeschakeld voor het
opstellen van kieslijsten en het versturen
van uitnodigingen. Hierdoor zullen enkele minder dringende opdrachten noodgedwongen naar een latere datum worden
verschoven.”

Holderdebolder
Onder invloed van de recente opstoot
van antipolitieke uitingen wordt bovendien her en der gevreesd voor de samenstelling van de kiesbureaus. “Omdat er
vanuit diverse kanten wordt opgeroepen
niet te gaan stemmen, vrees ik dat mensen makkelijker geneigd zullen zijn om
allerlei redenen te bedenken om niet te
moeten opdagen”, zegt burgemeester

Prettige moederdag
2600W COOL
4L ZONE

Cool
Touch

INOX

Handgrepen

Kuip

Volledig
demonteerbaar
voor
makkelijke
reiniging

Staafmixer MSM67PE

750 TURBO

Friteuse FR 1140

W

Functie

INOX

Mini
hakmolen

Minnebo van Zwijndrecht. “Bovendien
liggen de vakantiemaanden dan in het
verschiet, en zal het misschien aanlokkelijk zijn om ‘op reis te zijn’.”
Johan Leysen, CD&V-burgemeester in de
Antwerpse gemeente Balen deelt die
vrees. “We hopen dat we de stembureaus
bevolkt krijgen”, aldus Leysen. “Gezien het
huidige politieke klimaat vrees ik namelijk een beetje dat de bereidheid om mee
te werken kleiner zal zijn dan andere
jaren. Maar het belangrijkste is dat er zo
snel mogelijk een concrete datum
bepaald wordt, zodat we de praktische
organisatie kunnen opstarten.”
Dat hoopt ook Remi Audenaert (CD&V),
burgemeester van het Oost-Vlaamse SintGillis-Waas. “Het inderhaast organiseren
van de verkiezingen betekent een onverwachte en zware last voor de technische
ploeg van onze gemeente”, zucht
Audenaert. “Ze moeten de klus op zeer
korte termijn klaren. Het zal holderdebolder moeten gebeuren, maar het lukt wel.”
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De Clerck met Leterme op
West-Vlaamse Kamerlijst ●
Uittredend minister van Justitie
Stefaan De Clerck krijgt de derde
plaats op de West-Vlaamse Kamerlijst. Kopman Yves Leterme wordt
gevolgd door Kamerlid Nathalie
Muylle. Meteen hangt er een forse
degradatie in de lucht voor Hendrik
Bogaert, die in 2007 nog de lijst
mocht trekken in West-Vlaanderen,
maar sindsdien naast de ministerposten greep en ook in het parlement naar de schaduw verdween. In
Brussel-Halle-Vilvoorde lijkt de ACWdruk om vicepremier Steven
Vanackere op nummer één te zetten
toch te gaan renderen. Hij zou nu
toch de voorkeur krijgen op Etienne
Schouppe en Michel Doomst.

★★
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Voorzitter Hof van Cassatie maant rechters aan hun plicht te doen bij stembusgang
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