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1 De enige echte Limburgse stemmenkoning blijft Steve Stevaert,
die als sp.a-lijsttrekker bij de kamerverkiezingen van 18 mei 2003
in Limburg 130.339 naamstemmen
haalde. Dat is een penetratiegraad
van 38,2%, wet betekent dat meer
dan één op drie Limburgers toen op
hem heeft gestemd. “Steve Stunt”,
kopte deze krant toen terecht.

2 Een jaar later, bij de Vlaamse verkiezingen van 13 juni 2004, haalde
diezelfde Steve Stevaert met 86.806
naamstemmen een penetratiegraad
van 16,52%.
3 De derde plaats gaat naar Jo Vandeurzen, die als CD&V-lijsttrekker
bij de kamerverkiezingen van 10
juni 2007 exact 71.235 voorkeurstemmen haalde, of 13,11%.
4Vorig jaar, bij de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009, haalde Jo
Vandeurzen 69.223 stemmen, goed
voor 12,91%

RELATIETHERAPEUTEN GEVEN TOENADERINGSTIPS
AAN DE WEVER EN DI RUPO

KATLEEN SAMPERMANS UIT TONGEREN
HASSELT - De Wever en Di Rupo, hoe kunnen ze ooit samen
tussen gelijkgestemden
opschieten? Ze zijn totaal verschillend: van aard, stijl, afkomst en “Relaties
lopen vaak op de klippen omdat er
opvatting. Het lijkt een onmogelijk koppel. “Toch niet”, zeggen
geen actie is”, zegt relatietherapeute
Katleen. “Nooit ruzie, en toch gaat
onze twee relatietherapeuten. “Tegengestelden trekken aan, ze
versterken elkaar. Al vraagt dat enige inspanning.”
Marij WYERS het niet meer. Tegengestelden bieden
mekaar een meerwaarde omdat ze
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 “Communicatie is de kern van elke relatie: veel praten
met elkaar en je inleven in de wereld van de ander.”
 “Veel tijd samen doorbrengen. Misschien kunnen Di
Rupo en De Wever eens een uitstapje maken?”
 “Elkaars manier van spreken leren begrijpen, en
indien nodig de zaken anders formuleren. Agressief
taalgebruik kan overweldigend overkomen waardoor
de ander zich omvergeblazen voelt.”

BEATA KURDA UIT OPOETEREN
“We zijn allemaal tegengesteld. We zoeken bij
onze partner iets wat bij
onszelf ontbreek. Onze
‘veilige’ manoeuvres
botsen met de onbekende
tegengestelde handelingen van de partner. En
dan begint het onderhandelingsproces, ook
in privérelaties.”

Elio
De Rupo
(58)
WAALSE CHARMEUR

strak in klassepak, met strikdas
wijn en verfijnde diners
fit lichaam
gladde glimlach en knipoogjes
zoon van Italiaanse migranten
scheikundige
homoseksueel
empathisch
aimabel

Bart
De Wever
(39)
VLAAMSE CYNICUS
V

ruim pak, zonder das
bier, pak friet, schranspartijen
ongezonde levensstijl
arrogante blik
nakomertje in Volksunie-familie
historicus
vader van kroostrijk gezin
verlegen
cynische ongebondenheid
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-40% tot -75%
Maastrichterstraat 52 - Hasselt
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 “Blijf jezelf, niemand moet veranderen.”
 “Schiet niet meteen in de verdediging.
Luister eerst naar de ander. Laat de ‘ja,
maar...’ achterwege.”
 “Maak geen veronderstellingen. In
gesprekken zitten storingen doordat de
een het anders zegt dan bedoeld werd
en de ander het anders begrijpt. Check
dus of je het goed begrepen hebt.”
“Formuleer op een aangename manier
je wensen en verwachtingen om te
kunnen onderhandelen. Niet eisen.
Wel geven en nemen om tot een evenwicht te komen.”

Jong Vrouw Beroeps
BRUSSEL - De gemiddelde leeftijd van de Vlaamse
Kamer- en Senaatsverkozenen daalt voor de derde
federale verkiezingen op rij. Dat besluit het Centrum
voor Politicologie (K.U. Leuven) in een onderzoek naar
het profiel van de verkozenen op 13 juni.
Politicologen Bart Maddens, Ine
Vanlangenakker en Gert-Jan
Put onderzochten de leeftijd, het
geslacht en het beroep van de 113
Vlaamse gekozenen (88 Kamerleden en 25 Senatoren). Ook hielden
ze tegen het licht of de verkozenen
al een gemeentelijk of nationaal
mandaat uitoefenden.

LEEFTIJD
Gemiddeld zijn de 113 gekozenen
44,9 jaar, jonger dan bij de federale
verkiezingen in 2007 (45,2 jaar) en
2003 (46,1 jaar). De verjonging in
de nationale politiek zet zich door.
GESLACHT
Het aantal vrouwelijke verkozenen

gaat omhoog van 33 procent in 2003
en 36 procent in 2007 naar 42 procent nu (47 vrouwen, 66 mannen).
De quotawet, die stelt dat slechts
de helft plus één van de verkozenen
van hetzelfde geslacht mogen zijn,
blijkt dus nuttig.

GEMEENTELIJK MANDAAT
60 procent oefent een gemeentelijk mandaat uit, 40 procent
is gemeenteraadslid, een stuk
minder dan in 2007 (71%) en
2003 (73%). Dat komt deels door
de grote toename van lokaal niet
verankerde N-VA-gekozenen.

BEROEP
Drie op vier verkozenen zijn beroepspolitici. Andere beroepen
- behalve ambtenaren - zijn minder
aanwezig dan in 2007. De arbeiders verdwijnen helemaal uit het
parlement, dat dus allesbehalve een
spiegel van de samenleving is.

NATIONAAL MANDAAT
72 procent bekleedde voor de
verkiezingen een mandaat op
regionaal, federaal of Europees
niveau. Slechts één op vier parlementariërs van voor 13 juni
geraakte herverkozen. Vier op
vijf waren kandidaat.
Niels LISSON

O Uittredend vicepremier Laurette
Onkelinx (PS) gelooft in een
regeringscompromis met N-VA
ondanks “grote verschillen” tussen
de partijen. Ze ze op de RTBf-radio
dat er 9 mogelijke coalities zijn.
O De Nederlandstalige partijen hebben hun negende Kamerzetel in
B-H-V kunnen behouden omdat
er minder Belgen in het buitenland
stemden. Dat zegt Luk Van Biesen
(Open Vld). Volgens hem schreven
14.027 expats zich in B-H-V in,
tegenover 29.689 in 2007. Slechts
2.149 stemden op een Nederlandstalige lijst.

BRUSSEL - De stoelendans na de verkiezingen blijft in het Vlaams parle- Antwerps burgemeester Patrick
ment beperkt. Zondag zijn tien Vlaamse parlementsleden rechtstreeks Janssens zal, hoewel verkozen in
de Kamer, normaal gezien in het
verkozen: vijf N-VA’ers, vier sp.a’ers en één Vlaams Belanger.
Vlaams parlement blijven zetelen.
Bij de N-VA-fractie zijn er, door de Binnen de Vlaamse sp.a-fractie zijn Voor Vlaams Belang raakte Filip
grote winst voor de partij, een aan- er vier rechtstreeks verkozenen. Dewinter verkozen in de Senaat. Hij
tal verschuivingen op til. Zeker is Peter Vanvelthoven stapt over naar zal echter zetelen als gemeenschapsdat Bart De Wever en Helga Stevens de Kamer, Frank Vandenbroucke senator en behoudt dus zijn Vlaams
naar de Senaat gaan, al dan niet naar de Senaat. Rond de plannen zitje. In de fracties van Open Vld,
als gemeenschapsenator. Sophie De van sp.a-voorzitster Caroline Gen- CD&V, LDD en Groen! verandert
Belga
Wit gaat al zeker naar de Kamer.
nez is er nog onduidelijkheid, maar er voorlopig niets.

KRUISHOUTEM - Zelfs paarden
hebben een politieke voorkeur. Dat
beweert althans een trouwe lezer
van deze krant die gisteren deze foto
in Kruishoutem maakte. De foto
maakt ook duidelijk dat er bij de
liberale familie De Croo een hiërarchie is: vader en paardenliefhebber
Herman heeft er duidelijk nog
altijd meer invloed dan zijn zoon
en partijvoorzitter Alexander.

BRUSSEL - Lijst Dedecker, dat
zondag zware klappen, wordt te
koop aangeboden op het internet.
Een zekere ‘Jeanmarie’ heeft op de
website zoekertjesweb.be “gezond
verstand” in de aanbieding gezet.
“Wegens het niet behalen van de
kiesdrempel zoek ik een nieuw
slachtoffer om LDD te leiden. Mijn
ego neem ik mee. Beslis snel, want
nu krijgt u Anne De Baetzelier er
gratis bij”, staat er. Voorlopig liep
YL
er nog geen bod binnen.

MEER AUTO VOOR
MINDER GELD.
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7 regeringen op 7 jaar
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.

BRUSSEL -

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
interimregering

O Op 6 juli wordt de Kamer geïnstalleerd met de eedaflegging van
de verkozenen. De rechtstreeks
verkozen Senatoren doen dat ook
die dag. Een week later zijn de
gemeenschapssenatoren aan de
beurt en op 20 juli de gecoöpteerde
Senatoren.
O Vier eerste opvolgers zullen de
eed afleggen als vervanger van
rechtstreeks verkozen Senatoren.
Yves Buysse (VB) blijft Senator
omdat Filip Dewinter het gemeenschapsvoorzitterschap verkiest.
Dirk Sterckx (Open Vld) blijft in
het Europees parlement waardoor
Martine Taelman opnieuw Senator
wordt. Patrick De Groote (N-VA)
verkast van Kamer naar Senaat
omdat Philippe Muyters Vlaams
minister is. Louis Michel (MR) verkiest Europa t.v.v. Gerard Deprez.

Zelfs paarden hebben
een politieke voorkeur

LDD geveild op internet

O Burgemeester
Freddy Willockx (62, foto)
van Sint-Niklaas
wordt op 1 juli
opgevolgd door
zijn partijgenote
Christel Geerts.
Willockx heeft
altijd gezegd dat hij voor 2012 zijn
burgemeestersjerp zou overdragen
om het wat rustiger aan te doen.

BRUSSEL - Een overvol Koning

Ɛ*

,JB$FFE$3%*#MVF$POOFDUWBOBG

*

Beperkt tot 150.000 km*

t7 jaar fabrieksgarantie op de volledige wagen
t*ODMPOEFSEFMFOFOXFSLVSFO
t0WFSESBBHCBBSOBBSUPFLPNTUJHFFJHFOBBS T 
t*ODM&VSPQFTFSFJTCJKTUBOEWBO5PVSJOH1FDIWFSIFMQJOH

110 G/KM

4,2 L/100 KM

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

www.kia.be

Verhofstadt III. Ons land blijft 194
dagen geplaagd door moeizame
formatiegesprekken. Pas op
20 maart 2008 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?

Beperkte stoelendans in Vlaams parlement

totale uitverkoop
wegens overname

Uitverkoop van 25/05 tot 31/08 - Nieuwe uitbating vanaf 01/09.

5De vijfde plaats gaat naar Karel
Pinxten, die bij de kamerverkiezingen van 21 mei 1995 als CVP-lijsttrekker 57.268 rode bolletjes wist te
verzamelen. Dat is een penetratiegraad van 11,25%.
6 Bij zijn eerste grote verkiezing,
voor het Vlaams parlement op 13
juni 1999, was Steve Stevaert al
goed voor 62.713 naamstemmen
of 11,07%
7 Dan pas volgt Frieda Brepoels,
die zondag 43.729 naamstemmen
YL
of 8,18% haalde.

O De Wever sluit af met 785.776
voorkeurstemmen. Hij eindigt
op ruim 10.000 stemmen van het
record van de stemmenkampioen
uit 2007, Yves Leterme. Die haalde
toen 796.521 voorkeurstemmen.
De tweede plaats gaat op ruime
afstand naar Marianne Thyssen, die
322.540 voorkeurstemmen haalde.
Alexander De Croo klokte af op
301.917 voorkeurstemmen.

“TEGENGESTELDEN
VERSTERKEN ELKAAR”
andere kwaliteiten hebben. Ik hoop
dat het ook zo zal zijn in de politiek.
Ik heb er alleszins een goed gevoel
bij. Niet slecht voor het land, denk
ik. De Wever en Di Rupo mogen altijd bellen wanneer het niet lukt.”

5

K.U. LEUVEN ONDERZOCHT PROFIEL VAN NIEUWE VERKOZENEN

Getoond met optionele velgen

Steve Stevaert

Frieda Brepoels mocht zich zondag de stemmenkampioen van
Limburg noemen. De N-VA-lijsttrekster haalde met 43.729 naamstemmen een penetratiegraad
van 8,18% (aantal naamstemmen
ten opzichte van het totaal aantal
stemmen in een kieskring). Toch
deden anderen het de voorbije 15
jaren veel beter.
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Stevaert blijft enige echte stemmenkoning
HASSELT - Historisch kan je de persoonlijke score van Frieda Brepoels
(N-VA) zondag niet noemen. De voorbije 15 jaar haalde de Limburgse
stemmenkampioen altijd een hogere penetratiegraad.
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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 Euvoorzitterschap 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.

