
De stemmen zijn geteld, de
parlementszitjes zijn verdeeld en wie
naast een zetel greep, likt zijn wonden.
Toch rest er voor sommigen nog hoop
dankzij de coöptatie, een reddingsboei
om gebuisde kandidaten alsnog het
Senaatspluche in te loodsen. Wie maakt
kans? De strijd ligt open.
VINCENT DOUCHY EN FABIAN LEFEVERE
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Afgelopen zondag zijn voor de
Senaat veertig politici – 25 Vlamin-
gen en 15 Franstaligen – recht-
streeks door de kiezer aangeduid.
Maar daarmee zijn alle rode plu-
chen zitjes nog niet gevuld. Er
komen nog 21 ‘gemeenschapssena-
toren’ bij: tien parlementsleden uit
het Vlaams Parlement, tien uit de
Franstalige gemeenschap en één
verkozene uit het parlement van de
Duitstalige gemeenschap. Door de
band genomen zijn dat politici die
goed in de partij liggen of sterk
presteren. Als beloning mogen ze
zowel in het Vlaams Parlement als
de Senaat zetelen.

Professoren en experts
Naast die 21 gemeenschapssenato-
ren kunnen partijen ook senatoren
‘coöpteren’, een handig middel om
niet-verkozenen het parlement
binnen te loodsen. De opzet was
ooit om bollebozen die niet de hel
van een kiescampagne willen door-

staan toch tot de politiek te beke-
ren, via een postje. Vaak gaat het
om professoren of experts, die het
parlementaire debat ampleur moe-
ten geven. Hoogleraar Bea Cantillon
(CD&V) en econoom Paul De Grau-
we (Open VLD) zijn voorbeelden, al
stapten die even snel weer uit de
politiek. 
In de praktijk gebruiken partijen de
coöptatiezetels evenwel anders: als
reddingsboei voor politici die door
de kiezer gebuisd zijn. En wie ge-
coöpteerd wordt, is een geluksvo-
gel. Veel zitjes vallen er immers niet
te verdelen, en meestal zijn er kan-
didaten bij de vleet. Op basis van de
uitslag van 13 juni krijgt N-VA twee
te coöpteren zetels, CD&V, SP.A,
Open VLD en Vlaams Belang elk
één. Groen! heeft géén recht op
coöptatie en LDD al zeker niet: de
partij heeft niet eens een verkozen
senator. Aan Franstalige kant mag
de PS er twee uitdelen, MR en
Ecolo elk één. 

NIET VERKOZEN TOPKANDIDATEN HOPEN OP COÖPTATIE ALS SENATOR
DE STRIJD DER 

Senatoren coöpteren gaat meestal gepaard
met menselijke drama’s. Maar dankzij de
ongeziene verkiezingstriomf zitten ze bij
N-VA deze keer met een luxeprobleem. De
partij telt 27 Kamerzetels en negen recht-
streeks verkozen senatoren. Elke N-VA’er
die er nog maar aan dacht verkozen te
raken zit al in het parlement. Van ontgoo-
cheling en hoop op coöptatie dus geen
spoor. ‘Klopt’, zegt de partijwoordvoerder.
‘Over die coöptatie hebben we ook nog
niet gepraat. Dat gebeurt nog wel. Het
hangt ook af van wie effectief zijn zetel
opneemt.’ 
Zondag zijn vijf N-VA’ers uit het Vlaams
Parlement voor Kamer of Senaat verkozen.
Dat zet een stoelendans in gang. Bart De
Wever en Helga Stevens gaan zeker naar
de Senaat, wellicht als gemeenschapssena-
tor. De derde gemeenschapssenator wordt
waarschijnlijk Liesbeth Homans. Vlaams
fractieleider Kris Van Dyck en Vlaams
Parlementsvoorzitter Jan Peumans blijven
sowieso op Vlaams niveau actief. 

N-VA: luxeprobleem

© blg

De felste strijd voor de coöptatiezetel
wordt zonder twijfel bij CD&V gevoerd.
Gegadigden bij de vleet: Pol Van Den
Driessche, Etienne Schouppe, Mia De
Schamphelaere, Peter Van Rompuy,
Elke Tindemans, Katrien Partyka, Els
Schelfhout... Voor oude rotten als Hugo
Vandenberghe en Luc Goutry hoeft het
niet meer, en Michel Doomst hoopt dat
Steven Vanackere minister wordt. Met
Peter Van Rompuy zou CD&V voor ver-
nieuwing kiezen. Hij ‘overweegt sterk’
zich kandidaat te stellen.
Feit is dat er momenteel geen enkele AC-
W’er in de Senaat zit. ‘En dat lijkt me niet
mogelijk’, zegt een insider. ‘Bedenk ook
dat Oost-Vlaanderen niet vertegenwoor-
digd is, terwijl er met Marianne Thyssen
(Oud-Heverlee) en opvolgers Dirk Claes
(Rotselaar) en Els Van Hoof (Leuven) al
drie Vlaams-Brabanders in zitten. Dan
wordt een volgende lijstvorming alleen
moeilijker.’

CD&V: ACW’er?
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ADVERTENTIE

7 regeringen op 7 jaar
BRUSSEL - De balans in de 
Belgische politiek is al 7 jaar
zoek. In die periode viel 
de ene regering na de 
andere. Een overzicht van 7 
onstabiele jaren.
Het begint allemaal op 11 juli 
2003. Die dag valt Verhofstadt 
I en staat Verhofstadt II meteen 
op. Onze ex-premier zorgt 
vier jaar lang voor enige 
stabiliteit in het land, maar op 
27 december 2007 gaan de 
poppen weer aan het dansen. 
Diezelfde dag begint de 
interim-regering Verhofstadt 
III. Ons land blijft 194 dagen 
geplaagd door moeizame 

formatiegesprekken. 
Pas op 20 maart 

2 0 0 8 

kan de regering Leterme I van 
start gaan. Maar het is nog lang 
niet gedaan.
Onenigheid binnen Leterme I 
blijft onrust brengen. Amper 
8 maanden na Leterme I begint 
Van Rompuy als eerste minister. 
Twee maanden later wordt 
hij tot President van Europa 
verkozen en zitten we opnieuw 
zonder premier. Tot Leterme 
weer opduikt als Leterme II. 
Maar ook die regering is geen 
lang leven beschoren. Op 26 
april 2010 wordt het einde van 
de BHV onderhandelingen 
aangekondigd en is de val 
van Leterme II een feit. Na 
jaren magere politiek blijkt 
dat enkel KIA 7 jaar garantie 
biedt. Onafgebroken, met 
onvergelijkbare stabiliteit. 
                                          (LV)

Wie is the best of Belgium?
BRUSSEL - Een overvol 
Koning Boudewijnstadion. 
Dat is wat Best of Belgium 
dit jaar verwacht. Al meer 
dan 20 000 tickets vlogen 
enthousiast de deur uit. 
Iedereen wil immers Kim 
Clijsters en Justine Henin 
na hun comeback opnieuw 
tegen elkaar zien spelen. 

Het event op 8 juli is meer dan 
een tennismatch voor België. Het 
toont naast Belgische topsport 
ook een muziekspektakel om 
u tegen te zeggen. De ene na 
de andere artiest zal de revue 

passeren op dit unieke ‘podium’. 
Ook Kia zal haar aanwezigheid 
niet onder stoelen of banken 
stoppen. Het automerk dat 
maar liefst 7 jaar garantie biedt, 
supportert hevig voor Kim 
Clijsters. 
De week dat de galamatch 
plaatsvindt, gaat ook het Eu-
voorzitterschap voor België van 
start. In het buitenland wordt 
België vaak gelinkt aan Clijsters 
en Henin. Een topmatch van 
onze twee sterren is dan ook een 
ideaal uithangbord. Daarnaast 
zou België met dit event 
mogelijk het wereldrecord van 
het hoogste aantal toeschouwers 
bij een tennismatch kunnen 
verbreken. (VAL)

(*) Aanbod beperkt in tijd en onder voorwaarden. Om de voorwaarden van dit aanbod te kennen: 
www.kiapromo.be/ceed/nl of bij uw dealer. 

• 7 jaar fabrieksgarantie op de volledige wagen
• Incl. onderdelen en werkuren
• Overdraagbaar naar toekomstige eigenaar(s)
• Incl. Europese reisbijstand van Touring Pechverhelping

www.kia.be
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Beperkt tot 150.000 km*

MEER AUTO VOOR
MINDER GELD.
metaalkleur • cruise control • automatische airco • bluetooth + AUX, USB én iPod connect

*

Kia Cee’d 1.6 CRDI 90 BlueConnect vanaf ! 14.540*

110 G/KM 4,2 L/100 KM 

Uniekekorting tot! 6.550
of 31%!*
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GEBUISDEN
Bij de socialisten ligt de keuze moeilijker. Huidig
gecoöpteerd senator Guy Swennen wil zijn werk
rond familie- en erfrecht graag voortzetten. Maar
ook Selahattin Koçak, de Beringse schepen die
43.000 stemmen op de Senaatslijst haalde, wil graag
gecoöpteerd worden. ‘Ik heb goed gescoord in Lim-
burg, maar laat de beslissing volledig aan de partij
over.’ In Limburg heeft SP.A nog een gegadigde:
Ludwig Vandenhove, burgemeester van Sint-Trui-
den, een van de zeldzame gemeenten die de over-
rompeling door N-VA konden stuiten. Een coöptatie
zou zijn verloren zetel minder zuur doen smaken.
Voorts circuleren de namen van Dalila Douifi en
Opel-vakbondsleider Rudi Kennes. Die greep net
als in 2007 opnieuw naast een zetel. Kennes wil
graag, al hoorde hij
het gisteren in
Keulen donde-
ren. ‘Gecoöp-
teerde senato-
ren? Daar heb
ik nog van
gehoord. Ja, ik
ben zeker kan-
didaat.’ 

SP.A:
keuze te over
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Bij Vlaams Belang is de keuze voorspel-
baar: Bart Laeremans. De VB’er uit
Grimbergen zit al sinds 1995 in de Kamer
en oogstte zelfs bij andere partijen al lof
voor zijn inzet en intelligentie. ‘Een van
onze beste parlementsleden’, klinkt het bij
VB-voorzitter Bruno Valkeniers. Maar er is
een tegenkandidaat: Koen Bultinck. ‘Ik
ben nog te jong om te stoppen en stel me
kandidaat. Ik wil de partij ook duidelijk
maken dat ik politiek nog niet dood ben’,
stelt de West-Vlaming. Ook de namen van
Jan Mortelmans en Nele Jansegers circule-
ren, maar zij maken weinig kans. 

Vlaams Belang:
Bart Laeremans?
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Open VLD:
Vautmans of De Padt?
Twee mensen hopen bij Open VLD vurig op de enige coöpta-
tiezetel: Hilde Vautmans en Guido De Padt. Zeker voor
Vautmans, tot voor kort fractieleider in de Kamer en bezig aan
een steile opgang, is de verkiezingsnederlaag en het zetelver-
lies een drama. ‘Er zijn tranen gevloeid’, gaf ze toe. Maar de
coöptatiezetel is volgens sommige bronnen al beloofd aan
Guido De Padt, in het vorige kabinet even minister van Bin-
nenlandse Zaken en nadien regeringscommissaris voor de
audit van de overheid. De Padt scoorde met 48.186 stemmen
als vierde beter dan de nummers drie en twee op de Senaats-
lijst, maar viel toch uit de boot. Wie wellicht ook heel stille-
tjes van coöptatie dromen, zijn Roland Duchâtelet, Katia
della Faille, Martine Taelman en Luk Van Biesen. 
Aan Bart Tommelein is dan weer beloofd dat hij in de
Senaat fractieleider blijft. Tommelein zit ook in het Vlaams

Parlement, en aangezien
Open VLD nog slechts

één gemeenschapssena-
tor heeft, verliest Jean-
Jacques De Gucht zijn
Senaatszitje. Hij blijft
wel Vlaams Parle-
mentslid. 
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