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Ook in de kleinste kieskring van het land wordt N-VA in één 
klap de grootste partij. En dit zelfs met de totaal onbeken-
de jonge lijsttrekker Theo Francken, tot voor kort adjunct-
kabinetschef van Vlaams minister Geert Bourgeois. Huidig 
staatssecretaris Carl Devlies kan de schade voor CD&V niet 
beperken. 

Ook de sp.a moet in de thuisbasis van de familie Tob-
back wat terrein prijsgeven. Een deel van die stemmen is 
duidelijk richting Groen! verhuisd. In de schaduw van de 
N-VA-winst, is wit konijn Eva Brems erin geslaagd om 
Groen  ruim 1,5% te doen vooruitgaan ten opzichte van 
2007.

0

Ook in de kieskring Leuven gaat 
het politieke leiderschap naar de 
N-VA. Maar in de schaduw van die 
monsterscore voor de Vlaams-nati-
onalisten, doet ook Groen! het op-
vallend goed. 

Eva Brems, tot voor kort voor-
zitster van Amnesty International 
Vlaanderen, reageert erg opgetogen 
op dit resultaat. “In de hele kieskring 
gaan we 1,6 % vooruit, en in het kan-
ton Leuven zitten we boven de 14 %, 
wat voor Groen! meer dan behoorlijk 
is. Ik ben ook blij omdat ik de indruk 
heb dat ik hier zelf aan heb kunnen 
bijdragen.” 

Brems ziet verschillende redenen 
voor dit groene succes. “Leuven heeft 
natuurlijk al lang een groene achter-
ban. Ik geloof ook dat heel wat men-
sen voor ons gekozen hebben omdat 
ze een positieve proteststem tegen 
het huidige beleid wilden geven. 
Als lijsttrekker heb ik blijkbaar toch 
genoeg geloofwaardigheid kunnen 
opbouwen om mensen duidelijk te 
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Lijsttrekker Bruno Tobback: ”Als je 
ziet vanwaar we komen en rekening 
houdt met de strubbelingen die we 
hebben gekend, dan hebben we het 
niet slecht gedaan, al had ik liever ge-
wonnen. Leuven blijft wel de sterkste 
kieskring voor sp.a. Het geruzie  bin-
nen de partij is gestopt en dat heeft 
de kiezer wel begrepen. We hebben 
kaarten gekregen waarmee we wat 
kunnen doen.” 
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Ook in Leuven deelt Open Vld in 
de klappen, met ruim 5% verlies. De 
nieuwe lijsttrekster Gwendolyn Rut-
ten probeert het positief te zien. ”We 
scoren hier toch nog 1% beter dan het 
Vlaamse gemiddelde van de partij. 
En dat met een experimentele lijst. 
Volgens mij is de basis voor de ver-
nieuwing nu gelegd.” 
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maken dat Groen! meer is dan een 
pure milieupartij.” 

“De overwinning van de N-VA had 
ik verwacht, en daarvoor alle felicita-
ties. Maar ik zal wel van nabij volgen 
hoe die partij de economische crisis 

wil aanpakken. Hun sociaal-econo-
misch programma is erg asociaal. Ik 
hoop dat we met de sp.a een sterke 
rood-groene as kunnen vormen over 
de thema’s waar onze programma’s 
overeenstemmen. Zonder dat we 
zouden fuseren.” 

Kiezers: 793.011 694/730 bureaus
S’10 %’10 %’09 ±%’

CD&V 92.299 14,8 18,8 -4,0
N-VA 164.305 26,3 14,2 +12,1
Open Vld 88.261 14,1 15,7 -1,5
sp.a 81.034 13,0 14,9 -1,9
Vlaams Belang 58.977 9,4 12,6 -3,1
GROEN! 45.874 7,3 7,7 -0,4
Lijst Dedecker 16.731 2,7 6,5 -3,8
PVDA+ 3.703 0,6 0,9 -0,3
LSP 600 0,1 - -
VRIJHEID 1.576 0,3 0,3 0,0
Blanco/Ongeldig 30.558 4,7 5,9 -1,2
Deelname 655.831 82,8 91,2 -8,4
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Traditioneel is Brussel-Halle-Vil-
voorde zeer laat met de definitie-
ve resultaten van de verkiezingen. 
Dat komt omdat er in Brussel trager 
wordt geteld dan in Halle-Vilvoor-
de, wat het moeilijk maakt om zon-
dagavond reeds de zetelverdeling te 
bepalen. In tegenstelling tot de an-
dere kieskringen speelt in B-H-V im-
mers nog steeds het spel van de ap-
parentering. Vlaamse partijen doen 

0 aan lijstverbinding met de kieskring 
Leuven, de Franstalige met de kies-
kring Halle-Vilvoorde. Wat echter in 
B-H-V duidelijk werd, is dat de MR/
FDF-combinatie ook minder stem-
men haalt in de Rand. Haar lijst met 
Olivier Maingain en de drie niet-be-
noemde kandidaat-burgemeesters 
verliest terrein in de Vlaamse Rand 
rond Brussel. Normaal is die vijver 
goed voor zowat 80.000 Fransta-

lige stemmen, een van de belang-
rijkste redenen waarom de Frans-
taligen geen splitsing willen. In het 
kanton Zaventem (met de facilitei-
tengemeenten Wezembeek-Oppem 
en Kraainem) blijft de MR/FDF de 
grootste formatie, maar ze wordt 
op de hielen gezeten door de N-VA, 
met 20,04%. Ook in de kantons Asse 
(-1,3%) en Vilvoorde (-1,4%) boert 
MR/FDF achteruit.  

De gemeentebesturen hadden  
hun medewerking geweigerd uit 
protest tegen de niet-splitsing van 
B-H-V. Lodewijk De Witte, gouver-
neur van Vlaams-Brabant, had er  
de taak van de betrokken gemeen-
tebesturen overgenomen. Dat hield 
de vaststelling van de kieslijsten, de 
indeling van de kiezers in stembu-
reaus en het drukken en verzen-
den van de oproepingsbrieven in. 
Uiteindelijk waren er voor de kie-
zers geen problemen in de stem-
bureaus.

 Volgens de werkgroep B-H-V 
van de Vlaamse Volksbeweging, 
TAK en het Halle-Vilvoorde-Ko-
mitee hebben 250 opgeroepen per-
sonen geweigerd om te zetelen in 
een stem- of telbureau uit protest 
tegen de niet-splitsing van B-H-
V. Volgens de Halse vrederechter 
Pierre De Bisschops zou het tellen 
van de stemmen ook sneller verlo-
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pen zijn dan  bij de regionale verkie-
zingen.

In Sint-Genesius-Rode, woon-
plaats van Europees president Her-
man Van Rompuy, blokkeerden ac-
tievoerders van het Taal Aktie Ko-
mitee korte tijd de toegang tot een 
kiesbureau. De betogers begeleid-
den Van Rompuy op weg naar zijn 
kiesbureau. Ze hadden a!ches en 
een spandoek mee met het opschrift 
’Geef ons een Vlaams president’ en 
grote handen in karton waarop ’Ge-
noeg! Gewoon splitsen!’ was geschil-
derd. ”In 2007 was dit beloofd. We 
kregen drie jaar stilstand. We hebben 
genoeg van de blokkeringen rond 
B-H-V en alle andere Belgische blok-
keringen”, klonk het bij de actievoer-
ders.

In zijn gemeente Lennik heeft bur-
gemeester Willy De Waele (Open 
Vld) geweigerd te stemmen, alweer 
uit protest tegen de niet-splitsing 
van B-H-V. De Waele is een van de 
drijvende krachten achter de bur-
gemeestersacties in Halle-Vilvoor-
de voor de splitsing. Hij begaf zich 
weliswaar naar het stembureau, 

maar gaf daar de stembiljetten na 
ontvangst onmiddellijk terug aan 
de voorzitter van het kiesbureau. 
”Het bestaan van de kieskring B-H-
V is strijdig met grondwettige be-
palingen”, motiveerde de Lennikse 
burgemeester. Door zo te handelen 
voldeed De Waele wel aan de op-
komstplicht.

In de faciliteitengemeente Wem-
mel konden de Franstaligen die geen 
Franstalig exemplaar van hun Neder-
landstalige oproepingsbrief hadden 
gevraagd, toch hun Nederlandstalige 
brief omruilen voor een Franstalige. 
Ze konden het Nederlandstalige do-
cument in een bak gooien. Tot groot 
ongenoegen van de Vlaamse schepen 
Herman Vander Voorde (WEMMEL): 
”Juridisch kan het niet dat op de dag 
van de verkiezingen in het stembus-
lokaal een activiteit wordt georgani-
seerd om de kiezer te beïnvloeden. 
Tot deze actie is bovendien niet beslist 
door het schepencollege. Ik heb dit 
gemeld aan het kabinet van Vlaams 
minister van Bestuurszaken Geert 
Bourgeois. Onze fractie onderzoekt 
wat we er verder tegen kunnen on-
dernemen. Voor mij is dit een brug 
te ver.”  

“Het N-VA-effect 
speelt natuurlijk 
overal, maar voor 
ons is de schade in 
B-H-V beperkt ge-
bleven volgens voor-
lopige tellingen. In 
Halle-Vilvoorde gaan we zelfs licht-
jes vooruit. Maar dat is nog niet he-
lemaal zeker, omdat de tellingen in 
Halle-Vilvoorde sneller vooruitgaan 
dan in Brussel. Het zit er wel in dat 
de negen Vlaamse zetels in B-H-V be-
houden zullen blijven en vermoede-
lijk zal de Open Vld zijn twee zetels 
kunnen handhaven.”  
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Brussels minister-
president Charles 
Picqué (PS) maakt 
zich zorgen over de 
hoge score van de
N-VA. Als er met 
de N-VA moet wor-
den onderhan-
deld, zullen de Vlaams-nationalis-
ten volgens hem heel wat water in 
de wijn moeten doen, vooral dan 
wat het Brusselse gewest aangaat. 
“Brussel zal zich blijven verzetten 
tegen elke poging om het gewest 
onder voogdij te plaatsen”, aldus 
Picqué.  

0 “Ik ben zeer te-
vreden over onze 
campagnes en over 
het resultaat van de 
verkiezingen. Bijna 
3.000 mensen ga-
ven zich op als kan-
didaat-dienstwei-
geraar, en zo’n 250 hebben ook ef-
fectief dienst geweigerd. Dat bewijst 
toch dat de mensen wél wakker lig-
gen van B-H-V, in tegenstelling tot 
wat sommigen beweren. We zijn 
er in geslaagd om B-H-V in de cam-
pagne bovenaan de agenda te hou-
den.”  
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“Ik ben heel blij 
en trots dat de alge-
mene tendens van 
de overwinning van 
de N-VA zich ook in 
B-H-V doorzet. We 
worden uiteindelijk 
beloond voor onze rechtlijnige poli-
tiek. Ik denk dat de negende Vlaam-
se zetel in deze kieskring wel behou-
den zal blijven, omdat maar één der-
de van de Belgen in het buitenland 
deze keer heeft gestemd. En die Bel-
gen in het buitenland stemmen voor 
70% op Franstalige lijsten.” 
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