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‘De overwinning van de N-VA zal
de gesprekken tussen beide
gemeenschappen in dit land ongetwijfeld nog bemoeilijken’

‘Vlaanderen vraagt meer autonomie, dus zullen wij daar meer Brussel tegenover zetten. Brussel heeft
nee gezegd tegen N-VA’

‘De politieke families moeten zich
hergroeperen. We moeten daarvoor
redelijke mensen vinden over de
taalgrens, en die zijn er’

‘We ijverden jaren voor de splitsing
van BHV en de uitslag bewijst dat
veel kiezers daarachter staan. Maar
onze moeite werd niet beloond’

DAMIEN THIERY
Waarnemend burgemeester (FDF) van Linkebeek

OLIVIER MAINGAIN
Voorzitter FDF

YVAN MAYEUR
OCMW-voorzitter (PS) in Brussel

MICHEL DOOMST
CD&V-burgemeester van Gooik

Vlamingen behouden hun zetels
Volgens nog onvolledige uitslagen zouden de
Vlaamse partijen in BHV hun negen zetels behouden. Kamerleden als Michel Doomst, Bart Laeremans en Tinne Van der Straeten betalen de prijs
voor de zege van de N-VA.
VA N O N Z E R E DACT E U R

TOM YSEBAERT
BRUSSEL In de veelbesproken

Michel Doomst, burgemeester van Gooik en kopstuk van de strijd van de burgemeesters voor de splitsing van de
kieskring BHV, zag die inzet niet vertaald in een rechtstreeks verkozen zetel. © Marc Herremans

kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde was de grote vraag of de Vlaamse partijen een negende zetel zouden binnenhalen. Die hadden ze
bij de vorige federale verkiezingen maar nipt gewonnen.
Zoals steeds was dit arrondissement een van de laatste om volledige resultaten te hebben. Daar
komt bij dat de zetelverdeling afhangt van het samenvoegen van
stemmenoverschotten met die
van de kieskringen Leuven en Nijvel (de apparentering), die vaak
voor capriolen zorgt.
Volgens de nog onvolledige resultaten (met 1.049 van de 1.088 bureaus geteld) behielden de Vlaamse partijen hun negen zetels. De
N-VA zou er drie krijgen (+ 2).
CD&V en Open VLD krijgen er ieder twee (status-quo), Vlaams Belang en SP.A één (respectievelijk

min 1 en status-quo). De kans dat
Groen! door de apparentering,
nog een zetel won, werd minimaal
geacht.
De N-VA wordt ook in deze kieskring de grootste Vlaamse partij
en stuurt Ben Weyts, Nadia Sminate en Kristien Van Vaerenbergh
— dochter van oud-VU-politicus
Etienne — naar het halfrond.
Bij CD&V gaan de zetels naar aftredend vicepremier en minister
van Buitenlandse Zaken Steven
Vanackere en Sonja Becq. Michel
Doomst, als burgemeester van
Gooik een van de gezichten van de
strijd voor de splitsing van BHV,
grijpt ernaast. Hij kan nog als eerste opvolger in de Kamer raken,
als Vanackere minister wordt.
Een (magere) troost voor Doomst:
in zijn kanton (Lennik) was CD&V
de grootste partij en kon ze de NVA afhouden.
Voor Open VLD raakten aftredend vicepremier en minister van

I N T E RV I E W
STEVEN VANACKERE,
Lijsttrekker CD&V

Begroting, Guy Vanhengel, en
Maggie De Block verkozen. Vanhengel zou niet gaan zetelen,
waardoor opvolger Luk Van Biesen in de Kamer komt.
De zetel van Vlaams Belang zou
naar Filip De Man gaan. Aftredend kamerlid Bart Laeremans is
niet verkozen.
Bij Groen! slaagt Tinne Van der
Straeten er niet in haar zetel opnieuw te veroveren.
Bij de kampioenen van de voorkeurstemmen stond Guy Vanhen-

Michel Doomst
(CD&V) kan als
eerste opvolger
nog in de Kamer
raken als
Vanackere
minister wordt
gel aan Vlaamse kant op kop met
meer dan 14.500 stemmen, voor
Steven Vanackere en Ben Weyts.
In de kantons die bij het ter perse
gaan al volledig geteld waren, valt
het kanton Asse op, waar de N-VA
net geen 30 procent haalt. In het

kanton Vilvoorde haalt de N-VA
25,7 procent. Vlaams Belang geeft
hier bijna tien procent prijs. Ook
in Meise, Halle en Asse moet
Vlaams Belang zwaar inleveren.
In het kanton Zaventem (met de
faciliteitengemeenten Kraainem
en Wezembeek-Oppem) moet de
MR, die daar vorige keer de
grootste was, wat terrein prijsgeven. De Franstalige liberalen komen uit op 20,14 procent en kunnen nog net de N-VA (20,04 procent) afhouden.
Er waren iets meer dan een miljoen kiezers ingeschreven in BHV.
Ook veel Belgen die vanuit het
buitenland stemmen, komen in
deze kieskring terecht. Een meerderheid daarvan stemt traditioneel Franstalig. Dit jaar schreven
er zich door de vervroegde verkiezingen heel wat minder buitenlandse Belgen in: 14.027, in plaats
van de bijna 30.000 in 2007. Dat
heeft wellicht in het voordeel van
de Vlaamse partijen gespeeld.
In Halle-Vilvoorde, het Vlaamse
deel van de kieskring, verliepen
de verkiezingen probleemloos,
ondanks de weigering van 17 schepencolleges om de stembusgang
te organiseren. De gouverneur
van Vlaams-Brabant, Lode De
Witte, had daarom de organisatie
van hen overgenomen.

Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
Aantal zetels: 22
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BRUSSEL
Aan Franstalige
kant blijft MR voorlopig de
grootste partij in het kiesdistrict
Brussel-Halle-Vilvoorde. Bij het
ter perse gaan waren in elf van de
vijftien kantons van het kiesdistrict alle stemmen geteld. Bij die
voorlopige stand van zaken levert
MR iets meer dan 1 procent in en
blijft hangen op net geen 20 procent. Net als in de rest van het
land winnen de Franstalige socialisten terrein. De PS wint iets
meer dan vier procent en klimt zo
tot bijna 18 procent. MR blijft wel
de grootste partij in Brussel en
omstreken.
De francofone politicus Olivier
Maingain (FDF) die de MR-lijst
trok, wordt opnieuw de populairste politicus in het kiesdistrict
Brussel-Halle-Vilvoorde.
Met
1.049 van de 1.088 kiesbureaus geteld, behaalde hij al 56.983 voorkeurstemmen. Dat komt overeen

met bijna 9 procent van het totaal
aantal getelde stemmen. Ook in
2007 was Maingain de populairste politicus binnen het kiesdistrict. Maar zijn populariteit

De drie niet-benoemde burgemeesters staan
in top twintig
neemt toe. Drie jaar geleden verzamelde hij ‘slechts’ 45.439 voorkeursstemmen achter zijn naam.
‘De Brusselse kiezer heeft diegene
beloond die duidelijke taal
spreekt over de toekomst van
Brussel’, zegt Maingain over zijn
succes. ‘Dat bewijzen niet alleen

mijn voorkeursstemmen, maar
ook het succes van de drie niet-benoemde burgemeesters wijst op
die tendens.’
De kandidaat-burgemeesters van
de faciliteitengemeenten Kraainem, Linkebeek en WezembeekOppem stonden op de MR-lijst.
Gisterenavond waren ze nog alledrie terug te vinden in de top
twintig van de populairste politici in Brussel. De burgemeester
van Linkebeek, Damien Thiéry
behaalt de elfde plaats in die
ranglijst. Wat voorkeurstemmen
betreft, leek Thiéry over zijn partijgenoot, Brussels parlementslid
en senator Alain Destexhe, te
springen en de vijfde en laatste
zetel voor de partij binnen te halen. Maar Destexhe haalde later
op de avond toch nog zelf die laatste zetel binnen.
Zijn collega van Wezembeek-Oppem, François Van Hoobrouck
(MR), staat op plaats zestien in de
lijst van populairste politici. Arnold d’ Oreye de Lantremange
(FDF), burgemeester van Kraai-

nem, staat twee plaatsen lager, op
achttien. Ook de staatssecretaris
uit Schaarbeek, Bernard Clerfayt
(FDF), wordt beloond voor zijn
werk in de federale regering. Met
— voorlopig — meer dan 15.000
voorkeurstemmen haalt hij als
lijstduwer zelfs een zetel binnen.
De Schaarbeekse PS-politica Lau-

Modrikamen
haalt geen zetel
in BHV

rette Onkelinx ziet haar partij
lichtjes vooruit gaan. De partij
haalt vier zetels binnen. In haar
eigen kieskanton, Schaarbeek, is
er sprake van een Onkelinx-effect.
De partij stijgt in het kanton met 7
procent en behaalt een percentage dat vergelijkbaar is met de
score van de partij in Wallonië: 32

procent. Onkelinx is de tweede
populairste politicus. Haar CDHcollega Joëlle Milquet staat op
drie.
CDH en Ecolo speelden gisteren
voortdurend haasje-over. Bij het
ter perse gaan strandde CDH op
8,44 procent. Ecolo zakte heel
lichtjes tot 8,31 procent. Het is dus
nog onzeker wie van de twee de
derde en wie de vierde partij van
Brussel-Halle-Vilvoorde wordt.
Beide partijen halen twee zetels.
De grootste verliezer van BrusselHalle-Vilvoorde is de Brusselse
zakenadvocaat Mischael Modrikamen die de belangen van de
Fortis-gedeputeerden behartigde. Zijn Parti Populaire doet het
slechter dan verwacht. In de peilingen behaalde de partij nog
meer dan 8 procent. Bij het ter
perse gaan gisteren strandde de
partij net boven 2,5 procent. Zelfs
in het kieskanton Elsene, waar
ook Watermaal-Bosvoorde, de
thuisbasis van Modrikamen toe
behoort, behaalt de Parti Populair
amper 3,93 procent. (vdr)
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‘De kiezer beloonde wie duidelijke
taal spreekt in Brussel’
Olivier Maingain (FDF) blijft de populairste politicus in het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde.
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De francofone Olivier Maingain (FDF) was opnieuw de populairste politicus in het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. © John Thys/belga
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Voorspeld
verlies
Bijna 12.000
voorkeurstemmen, bij het afsluiten van deze
krant en met zo© rr©
wat driekwart
van de stemmen
geteld in Brussel-Halle-Vilvoorde: Steven Vanackere, aftredend vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, was er redelijk tevreden
mee. Hij moest alleen Open
VLD-kopman Guy Vanhengel
laten voorgaan, al speelde hij
een tijdje haasje-over met NVA-lijsttrekker Ben Weyts.
U had de niet zo dankbare
taak de vorige lijsttrekker, Herman Van Rompuy, te doen vergeten.
‘Ik denk mijn vuurdoop als
lijsttrekker goed doorstaan te
hebben. Ik stel vast dat ook ik
een derde van de CD&V-kiezers tot een voorkeurstem kan
bewegen. Ik ben tevreden dat
de kiezers buiten Brussel, in
Halle-Vilvoorde, een Brusselaar als lijsttrekker kunnen
appreciëren. Ook al hoop ik
dat het de laatste verkiezingen waren met de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde.’
Maar voor de partij was het
geen goede dag.
‘Deze klap was voorspeld en
komt daarom niet zo hard
aan. Als ik naar mijn kieskring kijk, merk ik dat CD&V
het in Brussel-Halle-Vilvoorde niet slechter doet dan elders.’
‘Dat de Vlaamse partijen hun
negen zetels behouden in
BHV noem ik een goeie zaak.
Wij behouden twee zetels, in
2007 hadden we er in kartel
met de N-VA drie binnengehaald.’
De N-VA is groter geworden
dan CD&V, ook in BHV. Heimwee
naar het kartel?
‘Och, ik was niet de grote liefhebber van dat kartel, dat is
bekend. Maar het had zijn betekenis om een einde te maken aan de suprematie van
paars. We zullen nu zien wat
de N-VA doet aan de onderhandelingstafel. Zoals u weet
gaan radicalisme en resultaten halen bij onderhandelingen niet goed samen.’
Gaat de CD&V nu afwachten?
‘De N-VA is de grote winnaar
en is dus samen met de PS aan
zet. Wij hebben geen verlangen om snel in een regering te
stappen maar we kunnen niet
zomaar afhaken. Als alle
Vlaamse partijen die verloren
hebben dat doen, dan hou je
alleen de N-VA over.’ (ty)

