
Natuurlijk waren de grote lijnen
van de Open VLD-lijsten al be-
kend. Het nieuwe goudhaantje,
Alexander De Croo, deelde zich-
zelf de hoofdrol toe en trekt de
Senaatslijst. Een beetje onver-
wacht wordt het daar toch een
clash of the titans: De Croo krijgt
kleppers als Bart De Wever, Ma-
rianne Thyssen, Filip Dewinter
en wellicht ook Johan Vande La-
notte tegenover zich. 
Veel andere opties waren er niet:
De Croo profileert zich als ver-
nieuwer en moet dat nu ook nati-
onaal waarmaken. Tegelijkertijd
had een keuze voor Oost-Vlaan-
deren coming man Mathias De
Clercq gebarreerd, ook nog eens
de poulain van Guy Verhofstadt.
Bovendien zou De Croo op die
manier ook zijn vader naar de
Senaatslijst verbannen hebben.
En verbannen is hier het juiste
woord: De Croo senior zei ooit
dat hij eerst zou sterven voor hij
naar de Senaat verhuist. 
Voorts zijn een aantal zekerhe-
den bevestigd na het partijbu-
reau van gisteren over de lijst-
vorming. Ondervoorzitter Vin-

cent Van Quickenborne trekt in
West-Vlaanderen, Mathias De
Clercq dus in Oost-Vlaanderen,
uittredend binnenlandminister
Annemie Turtelboom in Ant-
werpen met Bart Somers in haar
kielzog. Van Patrick Dewael was
de koppositie in Limburg min-
der zeker. Ook Kamerfractieleid-
ster Hilde Vautmans komt daar-
voor in aanmerking, maar De-
wael en Vautmans staan uitein-
delijk op één en twee. 

Daems wijkt voor Rutten
De grootste vernieuwing duwt
De Croo erdoor in Vlaams-Bra-
bant. Gwendolyn Rutten trekt
daar de lijst. De Aarschotse, die
nu op de Europese Commissie
voor Karel De Gucht werkt, was
vorig jaar kandidaat-voorzitter
van Open VLD maar moest toe-
kijken hoe Marino Keulen en
Alexander De Croo het in de
tweede ronde onder elkaar uit-
vochten. Desondanks verraste
ze met haar stemmenaantal en
maakte ze indruk tijdens de de-
batten. Ze komt dan ook niet uit
het niets: als kabinetschef van

Fientje Moerman en later Dirk
Van Mechelen was Rutten de be-
langrijkste blauwe technocraat
op Vlaams niveau. Op twee staat
Lorin Parys, ex-woordvoerder
van Patricia Ceysens en de voor-
bije jaren van aan de zijlijn vaak
kritisch voor de generatie-Ver-
hofstadt. Niet zo anders als
Alexander De Croo zelf. Patricia
Ceysens duwt. 
De keuze voor Rutten en Parys
betekent ook dat er geen plek
meer is voor Rik Daems, ook al
omdat het de jongste jaren nooit
boterde met Patricia Ceysens. De
ondervoorzitster van Open VLD
is sinds kort de sterke vrouw in
haar arrondissement. 

Vanhengel trekt
In Vlaams-Brabant zit een derde
zetel er niet in voor de liberalen,
en Daems verhuist naar de Se-
naat. Hij krijgt de derde plaats
op de lijst, na De Croo en (ver-
moedelijk) Nele Lijnen van Ro-
land Duchatelets Vivant. Daems
zei daarmee te kunnen leven.
‘Het is een belangrijke plaats, en
ik moet toegeven dat Gwendolyn

Rutten een groot talent is. Dat sta
ik liever niet in de weg.’ 
Maar het moeilijkste punt was
toch de precieze plek van vice-
premier Guy Vanhengel in het
arrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde. De jongste maanden
boterde het niet echt tussen de
Brusselaar en voorzitter De
Croo, én er waren strategische
en cijfermatige argumenten om
niet voor Vanhengel maar voor
een tandem van Maggie De
Block en Luc Van Biesen te kie-
zen. Vanhengel heeft een te
Brussels imago voor Halle-Vil-
voorde, dat bovendien goed is
voor meer dan tachtig procent
van de stemmen in de kieskring.
Pas gisteren viel de keuze op
Vanhengel, gevolgd door Maggie
De Block. Van Biesen, op de on-
verkiesbare derde plaats, is ook
eerste opvolger. Dat garandeert
de begrotingsspecialist een ze-
ker zitje in de Kamer. Want als
Vanhengel niet in de federale re-
gering belandt, dan verhuist hij
weer naar Brussel. 
En wat met Karel De Gucht en
Guy Verhofstadt? Dat De Gucht
opkomt, is erg onwaarschijnlijk.
De deontologie van de Europese
Commissie schrijft voor dat haar
leden zich niet actief mengen in
de nationale politiek. Van Ver-
hofstadt kent niemand de bedoe-
ling. Misschien blijft hij hele-
maal weg uit het strijdperk, mis-
schien duwt hij ergens bij de op-
volgers of misschien staat hij
onder de effectieven, om dan zijn
plaats te laten aan een opvolger. 

DE CROO BLIJFT VOORZICHTIG BIJ SAMENSTELLING KIESLIJSTEN

Alexander De Croo kiest voor
vernieuwing met zijn kieslijsten. De
nieuwe Open VLD-voorzitter wist een
evenwicht te vinden waarmee hij
gekneusde ego’s vermijdt.
Vicepremier Guy Vanhengel wordt
gespaard, Rik Daems niet. FABIAN LEFEVERE

Open VLD 
vermijdt trauma’s 

GWENDOLYN RUTTEN IS
EEN GROOT TALENT. 
DAT STA IK LIEVER 
NIET IN DE WEG
Rik Daems

’’

Gwendolyn Rutten trekt de Kamerlijst in Vlaams-Brabant, waardoor Rik Daems naar de Senaatslijst moet verhuizen. ©edm, mhb
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Naast de provinciale Kamerlijs-
ten wordt ook stilaan duidelijk
welke kopstukken in de Senaat
in het strijdperk zullen treden.
Daar zitten enkele kleppers tus-
sen, waardoor we toch naar een
titanengevecht gaan. 
Marianne Thyssen (CD&V) en
Alexander De Croo (Open VLD)
waren al langer bekend. Voor
N-VA zal Bart De Wever wellicht
een gigantisch aantal kiezers
verzamelen. Mogelijk komt de
Antwerpenaar in de buurt van
de 800.000 stemmen van Yves
Leterme (CD&V) in 2007. 
De Wever krijgt wel concurren-
tie van Filip Dewinter (Vlaams
Belang). Die wordt wellicht ge-
meenschapssenator en kan zo in
het Vlaams Parlement nog frac-
tieleider blijven. Opvallend: van
Frank Vanhecke, de vorige Se-
naatslijsttrekker en partijvoor-
zitter, is er geen spoor. Ook voor
stemmenkanon Marie-Rose
Morel zit er geen plaatsje in. Wel
voor Anke Van dermeersch: zij
staat tweede, achter Dewinter. 
Bij SP.A blijven alle ogen gericht
op Johan Vande Lanotte. Groen!
pakt wellicht uit met voorzitter
Wouter Van Besien, al zijn er ook
Geert Lambert en Luckas Van-
der Taelen. Bij Lijst Dedecker
blijft het stil, maar de hamvraag
luidt: als Jean-Marie het niet
doet, wie dan wel? Anne De
Baetzelier scoorde bij de Vlaam-
se verkiezingen in juni 2009 op-
vallend goed, maar raakte niet
verkozen. Mogelijk mag ze het
als lijsttrekker opnieuw probe-
ren. (VDY)

Toch clash(je)
der titanen 
in Senaat

De voorzitters van de rechtban-
ken van de Vlaamse hoven van
beroep moeten meewerken aan
de organisatie van de verkiezin-
gen. Dat zegt Ghislain Londers,
als eerste voorzitter van het Hof
van Cassatie de hoogste magis-
traat van België in een brief. De
twaalf voorzitters hadden ver-
klaard dat de organisatie van ‘on-
wettige verkiezingen’ bijzonder
moeilijk dreigt te worden nu er
geen oplossing voor de BHV-
kieskring bestaat. Niets van, zegt
Ghislain Londers dus. ‘Magistra-
ten kunnen hun medewerking
niet weigeren op grond van het
motief dat de verkiezingen on-
grondwettelijk zouden zijn.’
Ook een reeks burgemeesters uit
de regio Halle-Vilvoorde hebben
samen met het Halle-Vilvoorde-
komitee de federale regering, de
Kamer en de Senaat in gebreke
gesteld voor ‘grondwetsontdui-
king’. Lees: ze gaan verkiezingen
organiseren maar hebben niet
eerst de kieswet aangepast zoals
het Grondwettelijk Hof hen had
bevolen. (VDY)

‘Rechtbanken
moeten wel
verkiezingen
organiseren’
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Maar liefst 22,9 procent. Zoveel
kiezers zou de Nieuw-Vlaamse
Alliantie volgens een peiling
van onze Franstalige zuster-
krant Vers l’Avenir halen als ons
land vandaag naar de stembus
trekt. De Vlaams-Nationalisten
doen net geen 10 procent beter
dan bij de Vlaamse verkiezingen
van 2009, toen ze ook al flink
scoorden. N-VA stoot zelfs
CD&V van de troon als grootste
Vlaamse partij. De christende-
mocraten halen met amper 18,9
procent een historisch lage uit-
slag. 
‘Enerzijds ben ik blij, anderzijds
slaak ik ook geen vreugdekre-
ten’, reageert N-VA-leider Bart
De Wever. ‘Met zulke torenhoge
verwachtingen wordt ook de
kans op een overwinningsne-
derlaag groter.’ Maar de Ant-
werpse voorzitter is niet hele-
maal pessimistisch: ‘Zo’n goed
resultaat bevestigt natuurlijk
wat je hoopt, namelijk dat je
boodschap aanslaat. Als men-
sen de samenhang zien tussen
de slecht functionerende justi-
tie, het asielbeleid en de structu-
ren die in dit land mank lopen,
dan komen ze automatisch bij
ons terecht. Ik voel dat ons pro-
gramma aanslaat. De antipoli-
tiek mag misschien terrein win-
nen, mensen gaan ook op zoek
naar een positief alternatief.’
Wat nog opvalt in de peiling, is
dat de nieuwbakken Open
VLD-voorzitter Alexander De
Croo het tij niet kan keren: de li-
beralen trappelen met 14,8 pro-
cent ter plaatse. SP.A (14,2 pro-

cent) zakt licht en Vlaams Be-
lang (12,5 procent) en Lijst De-
decker (3,9 procent) incasseren
een mokerslag. De partij van De-
winter geeft bijna 3 procent
prijs, Jean-Marie Dedecker
(LDD) mag net als in 2007 tegen
de kiesdrempel vechten. ‘Let op,
kiezers van LDD en Vlaams Be-
lang zijn moeilijk te peilen’, nu-
anceert politicoloog Carl Devos
(UGent). ‘Maar dat N-VA de
grootste partij van Vlaanderen
zou zijn, kan ik me goed voor-
stellen. Dat weerspiegelt wat er
leeft’, zegt hij. ‘De tegenstellin-
gen tussen Vlamingen en Walen
zijn op de spits gedreven, wat
perfect in de kaart speelt van N-
VA.’
Bovendien weet de bevolking
nog altijd niet wanneer de ver-

kiezingsdag valt. ‘Omdat na
meer dan een week de regering
nog altijd niet helemaal gevallen
is. En omdat de absurditeit rond
de organisatie van de stembus-
slag compleet is’, stelt Devos. 

In het vizier
N-VA-voorzitter Bart De Wever
kan zijn communautaire geloof-
waardigheid nu meer dan ooit
uitspelen, al piekt zijn partij wel
erg vroeg in de campagne. ‘Als
torenhoog favoriet starten is
niet alles’, waarschuwt de poli-
toloog. ‘N-VA zal door de ande-
ren in het vizier worden geno-
men, of misschien wat zelfverze-
kerd worden. En het commu-
nautaire thema mag dan de
volgende veertig dagen over-
heersen, dat zal niet even promi-

nent zijn. Er komen andere the-
ma’s bij.’ 
De kans dat de Vlaams-nationa-
listen op een overwinningsne-
derlaag afstevenen, is dus niet
miniem. ‘De Vlaamse partijen
die straks in de federale rege-
ring stappen, zullen de hete
adem van N-VA voelen. Maar
dan alleen als N-VA een echt
overtuigend resultaat boekt en
haar politieke gewicht in de
schaal kan gooien. Dus niet zo-
als Lijst Dedecker vorig jaar.’

PS blijft de grootste
Aan Franstalige zijde beweegt er
niet bijster veel. De PS blijft met
32,5 procent afgetekend de
grootste partij van Wallonië, de
MR van Didier Reynders komt
niet verder dan 21,1 procent.

Ecolo (17,6 procent) geeft wat
terrein prijs, het CDH van Joëlle
Milquet springt 1,3 procent
vooruit. In Brussel is de MR vol-
gens deze peiling wel de baas,
maar ook daar trekt vooral de
overtuigende score van N-VA
(10,2 procent) de aandacht.
De peiling van Vers l’Avenir werd
afgenomen door marktonder-
zoeksbureau Dedicated Re-
search tussen donderdag 29
april en maandag 3 mei. In die
dagen draaide de BHV-stem-
ming in de Kamer op een sof uit
en verkondigden diverse Beken-
de Vlamingen niet te zullen
gaan stemmen. Tweeduizend
Belgen werden ondervraagd:
500 Walen, 500 Brusselaars, 700
Vlamingen en 300 inwoners van
de kieskring Halle-Vilvoorde. 

DE WEVERS PARTIJ WORDT DE GROOTSTE VOLGENS PEILING VAN VERS L’AVENIR 

©BLG

N-VA groter dan CD&V

Als er één politieke
partij garen lijkt te
spinnen bij de huidige
politieke
strubbelingen, dan is
het N-VA. In een
peiling van de
Franstalige krant Vers
l’Avenir wordt de partij
van Bart De Wever
met liefst 22,9 procent
de grootste van
Vlaanderen.
VINCENT DOUCHY
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