
BRUSSEL ! De Europese
Commissie meent dat België
voldoende maatregelen heeft
genomen om de doel -
stellingen voor 2010 te halen
wat betreft de inkorting van
het begrotingstekort.

In december vorig jaar bevolen de
Europese ministers van Financiën
België officieel aan om het begro-
tingstekort tegen 2012 onder de drie-
procentgrens te brengen “we gens
de hoge en snel stijgende schuld”.
Naast een korter tijdspad vroeg
Europa België ook een jaarlijkse
inspanning van gemiddeld 0,75 pro-
cent van het bbp (of 2,6 miljard in
2010, 2011 en 2012) te leveren. In hun
beslissing stipuleerden de Europese
ministers ook dat op 2 juni zou wor-
den nagegaan of er al voldoende vor-
dering werd gemaakt.

Dat is wel degelijk het geval, meent
de Europese Commissie nu. “De
getroffen maatregelen volstonden
om de doelstellingen voor 2010 bin-
nen te halen.” België voert momen-

teel tekortreducerende maat regelen
uit ter grootte van 1 procent van het
bbp en bovendien verwacht de
Commissie dat “het nominale tekort
in 2010 lager zal uitkomen dan 
het in de ontwerpbegroting voor
2010 voorspelde tekort”. 

Volgens eurocommissaris voor
Economische en Monetaire Zaken
Olli Rehn “lijken de huidige begro-
tingsdoelstellingen te garanderen
dat een passend algemeen begro-
tingsbeleid voor de EU wordt
gevoerd”. Het is volgens hem wel
duidelijk dat “meer vaart moet
worden gezet achter de verwezen-
lijking van de structurele agenda.
De noodzaak van een betere en
effectievere coördinatie zet onze
oproep kracht bij om in Europa tot
een sterker economisch bestuur te
komen.” Van Spanje en Portugal
wordt wel gevraagd dat ze volgend
jaar met concrete maatregelen
komen om hun begrotingstekort
in te perken.

Ondertussen start de Commissie
tegen drie nieuwe landen –
Cyprus, Denemarken en Finland –
de voornoemde procedure op. 

STANDPUNT

Centrum
Terwijl de koning zijn rondjes draait

en iedereen uitkijkt naar wat de twee
enige overgebleven politieke leiders van
het land gaan doen, blijft de vaststelling
dat de traditionele partijen vermorzeld
zijn. De liberalen vieren hun laagste
score door vechtend over straat te rollen,
de socialisten door grapjes over ‘Boer
Charel’ te maken en de christendemocra-
ten door stuurs voor zich uit te kijken en
hun wonden te likken. Dat kan de vast-
stelling niet wegnemen dat ze samen
niet eens meer de helft van de Vlaamse
stemmen kunnen overtuigen. Alledrie
zitten ze stilaan op het niveau dat hun
kiezers bijna overeenstemmen met hun
leden. Een absoluut sociologisch mini-
mum, waarbij ze alleen nog de mensen
bijhouden die van hun 18 tot aan het
graf op dezelfde partij zullen stemmen. 

Dat hoeft niet eens verwondering te
wekken. De CD&V had helemaal geen
verhaal te vertellen, en de twee anderen
plooiden zich terug op hun corebusi-
ness. Bij de socialisten werd Achilles Van
Acker uit zijn graf opgedolven om één
van de meest oud-linkse campagnes ooit
te maken. Dat mag dan enige euforie bij

hardcore ABVV-militanten hebben losge-
maakt, het heeft voor de rest geen stem
opgebracht. Alexander De Croo heeft
geleerd dat een nieuwe voornaam niet
hetzelfde is als vernieuwing, zeker niet
wanneer je hele campagne in het teken
staat van alleen maar besparen en geen
nieuwe belastingen, een doorslagje van
‘Niet u, maar de staat leeft boven zijn
stand’. Daar kan je mensen mee bekoren
die donkerblauw bloed in de aderen
hebben stromen, maar niet de anderen.

De simpele vaststelling is dat ze, in
tegenstelling tot hun voorgangers
Dehaene, Verhofstadt en Stevaert, geen
enkel verhaal tegen het centrum te ver-
tellen hadden, en terugplooiden op ver-
halen die alleen hun trouwste achterban
graag hoort. Vastgeroest in te lange rege-
ringsdeelname ontbrak het hun aan een
verhaal dat het politieke centrum, een
stuk volatieler dan vroeger, ook maar
enigszins vermocht te beroeren. 

Dan hoef je echt niet verbaasd te zijn
dat het centrum kiest voor een man die
wel een verhaal heeft en zich nog niet
verbrand heeft aan de macht. Volhouden
dat het al bij al nog erger had gekund, is
daar geen antwoord op. Deze verkiezing
was geen tsunami, geen onafwendbare
natuurkracht. Het was het gevolg van
hun eigen falen.

De traditionele
partijen plooiden
terug op de verhalen
die alleen hun
trouwste achterban
graag hoort

YVES DESMET
Politiek commentator

BRUSSEL ! Over de inhoud van het
lange gesprek tussen Di Rupo en
De Wever bleven de lippen stevig
op mekaar. Discretie en sereniteit
zijn de ordewoorden bij zowel PS
als N-VA. Beide leidende partijen
willen koste wat het kost een
herhaling van de lijdensweg van
2007 voorkomen.

Koning Albert zette gisteren zijn con-
sultatieronde voort. De partijvoorzitters
Wouter Van Besien (Groen!), Jean-Michel
Javaux (Ecolo), Caroline Gennez (sp.a),
Joëlle Milquet (cdH) en Didier Reynders
(MR) passeerden de revue in Laken.
Vandaag mogen CD&V, Open Vld, 
Lijst Dedecker en de Parti Populaire op
het paleis nog hun analyse van de verkie-
zingsuitslag komen maken. Als hij 
alle democratische partijen met parle-
mentszetel over de vloer heeft gekregen,
zal de koning een of twee informateurs
uitsturen.

De twee grote winnaars van de stembus-
slag, Bart De Wever en Elio Di Rupo,  heb-
ben niet gewacht op de koning. Maandag

hadden ze al telefonisch contact, gisteren-
namiddag zaten de voorzitters van de
twee grootste partijen van het land een
eerste keer samen. De twee politieke teno-
ren kennen mekaar amper. Toen De
Wever in 2007 – na een campagne waarin
hij expliciet Di Rupo viseerde – mee aan
tafel schoof op Hertoginnedal was de PS

nog niet mee aan boord gehesen, de rege-
ringen die daarna werden gevormd mét
de Franstalige socialisten werden door de
N-VA ijskoud onthaald.

“Ze moeten mekaar nog wat besnuffe-
len”, klonk het zowel bij N-VA als PS. “Maar
het was zeker geen oppervlakkige ont-
moeting. De Wever en Di Rupo hebben

vastgesteld dat de wil om een regering te
vormen aanwezig is, maar dat er nog een
hele afstand te overbruggen is.”

Het belang van een goede start

Over de inhoud van de gesprekken liet
de entourage van de twee voorzitters
niets los. Ook de locatie van het onder-
houd bleef geheim, je weet maar nooit of
je ze in de nakende regeringsonderhande-
lingen nog nodig hebt. “Wij hechten erg
veel belang aan een goeie start”, verduide-
lijkt de woordvoerder van Di Rupo. “De
toestand is ernstig, wij willen de zaken
niet verder bemoeilijken.”

De Wever en Di Rupo zijn klaar om uit
de startblokken te schieten als de koning
vandaag of morgen een informateur
aanduidt. Bij de andere partijen wordt
gespeculeerd dat het staatshoofd met-
een De Wever himself er op uitstuurt. De
N-VA heeft als jonge partij weinig ervaren
boegbeelden, en zeker niemand die een
rechtstreekse lijn onderhoudt met het
paleis. In het scenario waar De Wever het
pad effent als informateur kan Di Rupo
de klus dan klaren als formateur. Ook een
ervaren Vlaamse socialist, genre Johan
Vande Lanotte, kan als eerste in de ring
gestuurd worden om de brug tussen N-
VA en PS te verstevigen.

Twee verkiezingsoverwinnaars starten regeringsonderhandeling met discreet overleg

De Wever en Di Rupo maken haast
Verkiezingsoverwinnaars Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo
(PS) hebben gisteren een eerste keer samen rond de tafel
gezeten. Een kennismakingsgesprek – beide stemmen -
kanonnen kennen mekaar amper – maar ook meteen een
serieuze aanzet tot echte regeringsonderhandelingen. Als de
koning vandaag of morgen een wegbereider op pad stuurt,
moet die voor De Wever en Di Rupo haast maken.
DOOR JEROEN VERELST EN TINE PEETERS

BRUSSEL ! De CD&V kan
nog één niet-verkozen
kandidaat opvissen via
coöptatie, maar helaas
zijn er meer kandidaten.
Het zitje zou al beloofd
zijn aan Pol Van Den
Driessche (foto), maar
ook Etienne Schouppe is
nog niet afgeschreven.

Door de verkiezingsnederlaag moet CD&V
vier van de acht Senaatszetels inleveren.
Daarbovenop komt nog één gecoöpteerde
senator en niet langer twee. Dirk Claes en
Els Schelfout, die in 2007 profiteerden van

de coöptatie, lijken niet in de run-
ning te zijn, hoewel Claes als eerste
opvolger wel nog de plaats van
Marianne Thyssen zou kunnen inne-
men. Uit tredend senator Pol Van Den
Driessche (50) rekent erop gecoöp-
teerd te worden door de partij waar-
voor hij drie jaar geleden zijn job bij
vtm opgaf. Het ziet ernaar uit dat hij
in poleposition ligt. De partijtop zou
hem dat ook al beloofd hebben.

Probleem: ook Etienne Schouppe (68)
hoopt op coöptatie, net als zowat alle niet-
herkozen parlementsleden. Alleen Hugo
Vanden berghe is geen kandidaat meer.

Moet Van Den Driessche nog concurrentie

vrezen van Schouppe? Verwacht mag wor-
den dat het ACW zich zal laten horen, want
bij de vier rechtstreeks gekozen senatoren
is er geen enkele van ACW-strekking. De vier
zijn voorzitster Marianne Thyssen, ‘wit
konijn’ Rik Torfs en uittredende senatoren
Sabine de Bethune en Wouter Beke. Etienne
Schouppe – wél van ACW-strekking – haalde
een beter resultaat dan die twee laatsten,
maar moest door de lijststemmen alsnog
de duimen leggen. Toch moet hij zich met
zijn 70.000 voorkeurstemmen (4,5 procent)
niet schamen voor zijn resultaat.

Maar dat moet ook Pol Van Den Driessche
niet. De voormalige journalist scoorde 5,18
procent van de stemmen in West-Vlaan -

deren. Toen zondagavond duidelijk werd
dat hij toch geen zetel zou binnenhalen
werd hij naar verluidt meteen gecontac-
teerd door zijn partijgenoten die hem drie
jaar geleden overhaalden om in de politiek
te stappen. Zowel Yves Leterme als Stefaan
De Clerck én Vlaams minister Hilde Crevits
schaarden zich achter hun gouwgenoot. In
de polls staat Van Den Driessche dan ook op
nummer één, maar het is voorzitster
Marianne Thyssen die de knoop doorhakt.
C’Axent, een bijzonder christelijke groepe-
ring, roept op om Mia De Schamphelaere te
coöpteren, maar die kans lijkt klein. De defi-
nitieve beslissing wordt ergens volgende
week verwacht. (MJ)

Van Den Driessche favoriet voor CD&V-coöptatie in Senaat

CONCLUSIE BIJ N-VA EN 
PS NA DE ONTMOETING:

Ze moeten elkaar 
nog wat besnuffelen.
Maar het gesprek was
niet oppervlakkig

" De andere partijen speculeren dat de koning meteen Bart De Wever uitstuurt
als formateur.

EU tevreden over Belgische begroting
www.demorgen.be
Reageren op dit standpunt?
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" Wouter Van Besien (Groen!) mocht gisteren net voor de middag als eerste op audiëntie bij Albert II. De
voorzitter van de Vlaamse groenen meldde de vorst dat zijn partij bereid is in een regering te stappen.

" Ook Jean-Michel Javaux (Ecolo) liet de koning weten
regeringsdeelname niet bij voorbaat uit te sluiten.

EUROPESE COMMISSIE:

Maatregelen
volstaan om
doelstellingen
voor 2010 te
halen

PARTIJVOORZITTERS BIJ DE KONING

BRUSSEL ! Op 6 juli worden
alle verkozen  parlements -
leden verwacht in de Kamer
en Senaat voor de eedafleg-
ging. De traditionele stoe-
lendans tussen het Vlaams
Parlement en de federale
assemblee blijft  beperkt. 

Zoals verwacht blijven de minis-
ters Geert Bourgeois (N-VA) en
Ingrid Lieten (sp.a) in de Vlaamse
regering en geven ze hun zitje
door aan hun opvolgers Bert
Maertens en Meryame Kitir. Bij 
N-VA staat het ook zo goed als vast
dat Kris Van Dijck, fractieleider in
het Vlaams Parlement, in de
Vlaamse assemblee blijft zetelen
en in de Kamer wordt opgevolgd
door Bert Wollants. Jan Peumans,
de Limburgse lijsttrekker van de
N-VA, blijft in het Vlaams

Parlement de voorzittershamer
hanteren. Over het lot van
Europees parlementslid Frieda
Brepoels moet bij de Vlaams-nati-
onalisten nog worden beslist. 

Bij Open Vld is de afspraak dat
eerste opvolger in B-H-V Luk Van
Biesen mag terugkeren naar de
Kamer als vervanger van aftre-
dend vicepremier Guy Vanhengel.
Indien de Vlaamse liberalen fede-
raal op de oppositiebanken belan-
den, keert de ket sowieso terug
naar de Brusselse regering.

Voor CD&V wordt Europarle -
ments lid Ivo Belet opgevolgd door
aftredend Kamerlid Gerald
Kindermans, voor sp.a ziet David
Geerts zich normaal gezien verze-
kerd van een verlengd verblijf in
de Kamer als opvolger van
Antwerps burgemeester Patrick
Janssens. Of voorzitster Caroline

Gennez de overstap maakt van de
Vlaamse naar de federale assem-
blee is nog  niet duidelijk. Indien
ze in het Vlaams Parlement blijft,
neemt Güler Turan haar plaats in.

In de Senaat zijn er al vier opvol-

gers zeker van zitje. Vlaams
Belanglijsttrekker Philip Dewinter
had voor de verkiezingen aange-
kondigd als gemeenschapssena-
tor te willen zetelen, waardoor
Yves  Buysse senator blijft.
Aangezien Vlaams Belang nog één
gemeenschapssenator heeft, bete-

kent dit dat Joris Van Hauthem en
Karim Van  Overmeire na respec-
tievelijk 15 en 7 jaar geen gemeen-
schapssenator meer zijn.

Bij Open Vld blijft Dirk Sterckx in
het Europees Parlement, waar-
door Martine Taelman opnieuw
senator kan worden. Voor CD&V
heeft Marianne Thyssen nog niet
uitgemaakt of ze senator wordt of
Europarlements lid blijft. Dirk
Claes is in het laatste geval verze-
kerd van een verlengd verblijf in
de Senaat. Patrick De Groote van 
N-VA verhuist van Kamer naar
Senaat, aangezien Philippe
Muyters Vlaams minister blijft. 

De invloed van 13 juni op 
de samenstelling van het Vlaams
Parlement blijft ditmaal beperkt.
In totaal zijn er tien Vlaamse 
Parlementsleden rechtstreeks
verkozen. 

Parlementsleden leggen eed af op 6 juli
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BRUSSEL ! Zowel over een grote
staatshervorming als over een
zware besparingsronde moeten er
harde noten gekraakt worden.
Maar zelfs de coalitiekleur en de
premierkeuze is minder
vanzelfsprekend dan ze soms lijkt.

1 QUID CDH?
Dat De Wever en Di Rupo elkaar zien (en

ontzien) om het fundament te leggen
onder een regering mag inmiddels wel dui-
delijk zijn. Beide kopmannen hebben ook
razendsnel hun eigen partij zonder veel dis-
sidentie op de koers van verzoening gezet.
“Een compromis is mogelijk met de N-VA”,
zei uittredend vicepremier Onkelinx gister-
ochtend op de RTBF-radio. “Er zijn diep-
gaande veranderingen nodig in  dit land.
Het zou een bijkomende stap zijn in de
grote evolutie van  België, dat steeds evolu-
tie heeft gekend.”

Di Rupo zal evenwel ook nog een paar
armen buiten zijn eigen partij moeten
omwringen om een regering met N-VA vlot
gelanceerd te krijgen. Met name bij cdH
wordt heel wat koeler aangekeken tegen de
vrijage met de Vlaams-radicalen. Joëlle
Milquet zette haar partij op een
Belgicistische koers en voerde campagne
met het motto ‘L’union fait la force’. In een
opmerkelijk interview verderop in deze
krant, geeft cdH-senator Francis Delpérée,
Milquets institutionele influisteraar, een
erg kille analyse van de politieke situatie. 

Er is weinig redenen om aan te nemen dat
Milquet haar stugge houding over een
staatshervorming zal laten varen. Een com-
munautair akkoord met cdH zal hoe dan
ook “een versterking van de federale staat”
moeten bevatten, en dat wordt lastig voor
de N-VA-achterban. Niet iedereen in de cdH
is even volhardend, maar als er een deal
moet gesloten worden, zal het met de voor-
zitster zijn. Milquet heeft dan wel haar
afscheid aan de partijtop aangekondigd, die
wissel wordt zeer bewust pas na de rege-
ringsvorming doorgevoerd.

2 LINKS BLOK
De focus op de nood aan een staatshervor-

ming doet een beetje vergeten dat er ook
nood is aan een erg ingrijpende budgettaire
saneringsoperatie ten belope van minstens
22 miljard tegen 2015. De indruk van de
voorbije dagen dat de PS enkel geïnteres-
seerd is in 7 miljard nieuwe uitgaven doet
de partij onrecht aan, maar de manier waar-
op N-VA en Franstalige socialisten de 22 mil-
jard willen bijeenschrapen, verschilt wel
immens. Tegenover de strenge plannen van
N-VA lijkt zich een (centrum-)links blok te
vormen, dat minstens ook een deel nieuwe
belastingen op tafel zal leggen. N-VA zwoer
in de kiescampagne bij een veto tegen de
verhoging van de belastingdruk – wat
natuurlijk nog iets anders is als een njet

tegen elke nieuwe belasting. Het linkse blok
wordt nog versterkt door de vakbonden
ABVV en ACV, die bijzonder wantrouwig blij-
ven staan tegen de verschuiving van de poli-
tieke macht naar de N-VA en dat ook al aan
hun bevoorrechte politieke partners heb-
ben laten weten. Aan Vlaamse zijde zijn
dat... sp.a en CD&V, de geprefereerde part-
ners van De Wever.

En dan hebben we het nog niet eens over
de inhoudelijke beleidslijnen waarop 
N-VA fors campagne voerde in
Vlaanderen. Een flinker asielbeleid? Een
vlotte hervorming op Justitie? Een her-
vorming van het pensioenstelsel? En dat
met een versterkte PS, die ingebed is in
een regering met nogal wat (centrum)-
linkse bondgenoten? Niet eenvoudig.

3 NIEUWE POLITIEKE
CULTUUR

In Vlaanderen werden in de campagne
ook wel wat beloftes gedaan over een
nieuwe politieke cultuur – zij het vooral
onder druk van de welhaast zeker naar de
oppositie verwezen Open Vld. Maar toch
schaarden ook andere partijen zich ach-
ter het schrappen van pakweg de staatsse-
cretariaten (N-VA, sp.a, Groen!) of schijn-
kandidaturen (CD&V, N-VA). In Franstalig
België was dat geen thema. Men ziet de PS
ook niet zomaar de staatssecretarissen
begraven, en de verliezende partijen zul-
len ook wel nog eens een tweede keer
nadenken. In een regering met veertien
ministers plus een premier zijn er voor
hen maar twee portefeuilles te rapen (en
drie voor N-VA en PS). Dat is erg weinig om
iedereen te plezieren.

4 AFSPIEGELING?
Zeker aan Franstalige zijde lijkt de

afspiegeling van de regionale coalitie op
federaal niveau plots niet meer zo vanzelf-
sprekend. Niet iedereen is even tevreden
over de  Ecolo-ministers in de Brusselse en
Waalse regering. Minstens even belang-
rijk is dat zeker cdH maar ook wel PS niet
gerust kunnen uitkijken naar een com-
munautair akkoord waartegen de MR
oppositie mag voeren.  B-H-V splitsen zon-
der het FDF rond de tafel klinkt eenvoudi-
ger, maar is zeker voor cdH een weinig
geruststellend vooruitzicht. Een coalitie
met de MR zou ook een comfortabeler
tweederdemeerderheid opleveren dan
met Ecolo (110 in plaats van 100 zetels).
Het zou kunnen verklaren waarom Didier
Reynders plots zo beleefd is voor Di Rupo.
Een nationale coalitie met alle Franstalige
partijen lijkt dan weer van de baan
wegens praktisch onwerkbaar.

Is dit gespin vanop nerveuze partij-
hoofdkwartieren? Ook. Maar Laurette
Onkelinx wou er gisterochtend toch even
op wijzen dat er “niet één maar negen coa-
litieformules mogelijk zijn.”

5 VLAAMSE NAIJVER
Maar ook in Vlaanderen heeft De Wever

zijn schuit nog niet aan wal. De N-VA
pikte (veel) stemmen in bij alle partijen
en dat heeft wonden geslagen. Een eer-
ste nogal doorzichtige plaag- dan wel
dolkstoot kwam er bijna tegelijk van bij

sp.a en CD&V.  Het sp.a-partijbureau
schaarde zich achter de oproep van
Antwerps burgemeester Patrick
Janssens aan Bart De Wever om zelf het
premierschap op te nemen. Janssens wil
De Wever uit de weg in de Antwerpse
burgemeestersrace van 2012, maar sp.a
zou het wellicht ook niet erg vinden
mocht De Wever zich dezelfde proble-
men als Yves Leterme in 2007 op de hals
houden. Dat is alleszins de achterliggen-
de reden waarom ook CD&V-voorzitster
Marianne Thyssen nu plots vindt dat De

Wever “een mandaat” heeft gekregen
van de kiezer om naar het premierschap
te dingen. 

De kans is klein dat De Wever zich zo
snel gek zal laten maken. Hij nu weet wel
al dat hij aan tafel zit met aan Vlaamse
zijde twee vernederde en gewonde maar
erg geslepen gesprekspartners. 

Alors on danse? Een afspiegelingscoali-
tie blijft de meest logische optie. Een
regering vormen tegen 1 september,
zoals nu ook Bart De Wever verhoopt,
lijkt evenwel een  straffe ambitie.

Waarom een federaal afspiegelingskabinet nu ook weer niet zó vanzelfsprekend is

Alors, on danse?
Geef Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (sp.a) een paar weken
om onder grote mensen te praten, en dat regeerakkoord is zo
gepiept. Die indruk zou je krijgen na enkele dagen gesnuffel
over en weer. Eens te meer zit de werkelijkheid iets complexer
in elkaar. Alors, on danse?, zou hitwonder Stromae zich
afvragen. Toch maar even opletten.
DOOR BART EECKHOUT

Een afspiegelingscoalitie
blijft de meest logische
optie. Een regering
vormen tegen 
1 september lijkt evenwel
een  straffe ambitie
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" Elio Di Rupo mag dan al zijn eigen troepen overtuigd hebben van de nood-
zaak van een regering met N-VA, hij moet ook rekening houden met de scepsis
bij de andere Franstalige partijen.
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" Sp.a-voorzitster Caroline Gennez mocht eveneens langskomen in
Laken. Volgens haar zijn N-VA en PS nu aan zet.

" Ook voorzitster Joëlle Milquet werd namens cdH bij de koning
geroepen. Zij gaf naderhand geen enkele commentaar.

" Didier Reynders (MR) sloot het rijtje voorzitters op audiëntie af.
Hij uitte achteraf de hoop op een snelle regeringsvorming.

Luk Van Biesen
(Open Vld) mag
als eerste 
opvolger 
in B-H-V 
terugkeren 
naar de Kamer


