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‘Parlementhoppers’ Bourgeois en Muyters verdwijnen als dief in nacht na eedaflegging in Kamer en Senaat

Veel nieuwe
gezichten en
één oude rot

BRUSSEL ! Een echt relletje brak
niet uit, hoewel er wat amok
ontstond toen de stembusgang in
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
geldig moest worden verklaard.
‘Zittenblijvers’ Ben Weyts en Jan
Jambon lieten zich meteen gelden,
nestor Herman De Croo kon het
niet laten om hen van repliek te
dienen. De schare debutanten
keek zijn ogen uit.

Hooguit een kwartier moet hij daar
gestaan hebben op het hoogste balkon,
om een kritische blik te werpen op de
chaos in het groene halfrond. De princi-
piële Vlaamse Parlementsvoorzitter Jan
Peumans (N-VA) dacht er wellicht het
zijne van. Even na de eedaflegging van
voormalig en toekomstig Vlaams minis-
ter Geert Bourgeois – zijn ‘parlementhop-
pende’ partijgenoot – verdween
Peumans even geruisloos als hij geko-
men was.

In mineur

Even voor twee uur. De gangen van het
parlement gonzen van opwinding, de
sfeer houdt het midden tussen een eerste
of een laatste schooldag. Twee mensen
hebben geen familieleden bij: N-VA’ers
Geert Bourgeois en Philippe Muyters. De
Kamerleden in spe leggen puur pro
forma de eed af, en dat lokt bakken kri-
tiek uit. Bourgeois mijdt angstvallig de
pers, Muyters beantwoordt met enige
tegenzin de vragen.

“Ik worstel met gemengde gevoelens”,

erkent Muyters. “Je kunt er niet omheen
dat mijn dubbele overstap een soort car-
rousel is. Maar de schuld ligt bij de meer-
derheid, die nooit een wetsvoorstel
gestemd heeft om dat tegen te gaan.
Vanaf morgen zal onze fractie dan ook
opnieuw een wetsvoorstel indienen dat
zulke praktijken verbiedt.” Hij profiteert
er zelf wel nog snel van, dat is waar, maar
“ieder moet zijn spel spelen”, luidt het
flou. “Al is dit voor mij zeker een eedaf-
legging in mineur.”

Intussen schuifelen oude en nieuwe
Kamerleden het halfrond binnen. De tsu-
namiverkiezing van 13 juni heeft een
zodanige aardverschuiving veroorzaakt

dat er meer nieuwkomers zijn dan ooit –
vooral op de N-VA-banken. Ervaren rotten
Ben Weyts en Jan Jambon wijden hun
partijgenoten genereus in in de gehei-
men van de Kamer, maar niet iedereen
blijkt opgetrokken uit politieke klei. Als
de Londerzeelse brunette Nadia Sminate
te horen krijgt dat ze moet zetelen in een

commissie die de verkiezingen goed-
keurt, staat de ontsteltenis even op haar
gezicht te lezen. Jambon schiet uit zijn
stoel om de jongedame uitleg te geven.

“Het is nog altijd wennen, hoor”, fluis-
tert Siegfried Bracke . “Ik ben toch een
paar keer wakker geworden vannacht.
Dit is mijn zoveelste eedaflegging, maar
mijn eerste als Kamerlid.” Of hij dat
blijft, is maar de vraag: Bracke wordt

getipt als Kamervoorzitter of zelfs
minister. Hij wuift de insinuaties weg.
“Ik doe wat mijn partij mij vraagt”,
klinkt het tjeverig.

De prijs voor de gretigste leerling van
de klas gaat ongetwijfeld naar Eva Brems
(Groen!). De professor Mensenrechten
glundert, haar kamerbrede glimlach
wijkt niet van haar gezicht. Hooggehakt
en kortgerokt koketteert ze met de but-

ton op haar kleedje: gekregen van
Gwendolyn Rutten (Open Vld). Na het
‘hotpantsschandaaltje’ (zie kader) spelde
Rutten zoveel mogelijk Kamerleden een
badge op de mouw met de tekst “Free
your mind and the rest will follow”.

De liberale politica blijkt niet de enige
rebel tijdens de eedaflegging: er ontstaat
enige consternatie wanneer Olivier
Maingain (FDF) uitgeloot wordt voor de
commissie die moet oordelen over de
wettelijkheid van de verkiezingen in de
niet-gesplitste kieskring Brussel-Halle-
Vilvoorde en de Vlaams-nationalisten
Ben Weyts en Jan Jambon kondigen aan
zich te zullen onthouden bij de stem-
ming. Vlaams Belang en Jean-Marie
Dedecker – als enige verkozene van LDD
moederziel alleen op de laatste bank tus-
sen twee lege stoeltjes – stemmen tegen,
maar halen samen geen meerderheid.
Nestor Herman De Croo (76) kan het niet
laten om nog een paar keer “Meineed!” te
roepen wanneer de Vlaamsgezinden hun
eed afleggen.

Geen fluitconcert

Uiteindelijk zweren alle parlementai-
ren trouw aan de grondwet. In de lijn van
haar slogan “l’union fait la force” (een-
dracht maakt macht) etaleert de cdH-
fractie van Joëlle Milquet haar kennis van
het Frans én het Nederlands. Strevers als
Mathias De Clercq (Open Vld) of een ver-
dwaalde Ecolo’er leggen de eed zelfs in
drie landstalen af – met wisselend succes.

Omstreeks halfzes zit het erop.
Peumans is dan al lang verdwenen, net
als Bourgeois, die als een dief in de nacht
gevlucht is. Senator Muyters staat nog
een beetje te dralen. De N-VA’ers beseffen
dat het uitgebleven fluitconcert geen
garantie is voor de volgende dag (van-
daag, MJ), wanneer ze opnieuw verwacht
worden in een parlement om hun eed af
te leggen – deze keer in het Vlaams
Parlement voor hun eed als Vlaams
minister. “Proper is het niet”, geeft een
gelaten Muyters toe. “Maar wie vrij van
zonden is, werpe de eerste steen.”

Het was vooral uitkijken naar de eedaflegging van 
N-VA’ers Geert Bourgeois en Philippe Muyters, die

gedurende 24 uur ontslag hadden genomen als
Vlaams minister om in de Kamer en de Senaat te 
kunnen zetelen ‘als het ooit nodig zou zijn’. Hun

kunst-en vliegwerk kon niet op veel begrip rekenen, 
en beiden verdwenen dan ook als een dief in de nacht

na een flauw applausje van de eigen partijgenoten.
DOOR MARJAN JUSTAERT

PHILIPPE MUYTERS (N-VA):

De schuld van 
mijn overstap ligt 
bij de meerderheid,
die nooit een
wetsvoorstel
gestemd heeft om
dat tegen te gaan 

Wie een blotebillendéfilé had verwacht,
kwam ietwat bedrogen uit, al brachten de
kleurige zomerjurkjes van verschillende
Kamerleden toch een fleurige toets in het
groene halfrond. Nahima Lanjri (CD&V)
schoot de hoofdvogel af met een kanarie-
geel jurkje dat haar bijzonder goed stond,
al bleven de blikken net iets langer hangen
bij de N-VA-banken, met nieuwkomers
Zuhal Demir in stijlvol zwart, Nadia Sminate
in zachtgrijs en Kempendochter Minneke
De Ridder in maagdelijk wit.
De bijzondere aandacht voor het vestimen-
taire hebben we te danken aan Gwendolyn
Rutten (Open Vld), die alle vrouwelijke
Kamerleden opriep in minirok de eed af te
leggen. Aanleiding daarvoor waren de
opmerkingen van Siegfried Bracke (N-VA)
op de Facebookpagina van zijn partijgeno-
te Kim Geybels. De Limburgse spoedarts
verscheen voor een televisie-interview in
een nauwelijks verhullend broekpakje in de
Senaat, en dat vond Bracke al te “aflei-
dend”. Rutten liet daarop haar befaamde
‘Free your mind’-buttons maken. Een van
de opvallendste dragers was Eva Brems
(Groen!), in een donkerblauwe satijnen jurk
die significant minder braaf oogde dan het
exemplaar van Inge Vervotte (CD&V).
Rutten zelf verscheen met een open rug
om u tegen te zeggen, La Geybels was
gehuld in een zedig zwart kleedje met bij-
passende halsketting. Sp.a-voorzitter
Caroline Gennez koos resoluut voor een
zomers decolleté en leidde zo de aandacht

van de N-VA-banken een beetje af. De
Franstalige vrouwen opteerden voor een
minder wulpse klederdracht, al waren ook
de uittredende ministers Joëlle Milquet
(cdH) en Laurette Onkelinx (PS) gerokt.

Vreemde eend in de bijt was zonder meer
Zoé Genot (Ecolo). De 36-jarige Brusselse
verscheen in een kakigroen ‘tuinhemd’, met
een brede haarband in dezelfde kleur. Haar
no-nonsensestijl stond in schril contrast met

de gangbare dresscode, al paste ze even-
goed in Ruttens ‘Free your mind’-filosofie.
De mannelijke Kamerleden bleken evenwel
een lichte voorkeur te vertonen voor het
opgedirktere type. (MJ)

Ook zonder ‘minirokkenfront’ van Rutten zomer in de Kamer

" Kim Geybels (N-VA) verscheen in een
zedig, zwart kleedje op het pluche.

" Nieuwkomer Nadia Sminate (N-VA)
legde de eed af in een zachtgrijs kleed.

" Toch geen minirok voor aanstook-
ster Gwendolyn Rutten (Open Vld).

" Geert Bourgeois (N-VA) legt puur pro forma de eed af in de Kamer. Hij krijgt een zuinig applaus van zijn partijgenoten.
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Aanbod t.e.m. 22/08/2010, voor nieuwe Telenet klanten, bij afsluiten van een jaarovereenkomst van een Telenet Shake+ met digitale tv + internet + telefonie. Je betaalt een éénmalige activeringskost van ! 50. 
Kabelabonnement is niet inbegrepen.

Beleef de Tour nog intenser met een DiamondShake+

+ + =

Haarscherpe digitale tv supersnel internet onbeperkt bellen

Beleef deze zomer de Tour de France vanop de eerste rij met Telenet. Neem nu een 
DiamondShake+ en krijg 4 maanden gratis haarscherpe digitale tv, 4 maanden gratis supersnel 
internet én 4 maanden gratis onbeperkt bellen binnen België en tot 2000 min./maand binnen 
Europa. Kortom, alles wat je nodig hebt om sport nog intenser te beleven.

Meer info

0800 66 566
telenet.be

DiamondShake+
Nu 4 maanden 

gratis

BRUSSEL ! Door nu al een afspraak
bij de koning vast te leggen, wil de
N-VA druk op de ketel zetten. De
contacten tussen De Wever en Di
Rupo blijven vooruitgang
opleveren, maar de PS moet
begrijpen dat er nog meer nodig is.
En snel. ‘Wat nu op tafel ligt, zou
voor CD&V al volstaan om een
congres samen te roepen, bij ons
ligt dat al moeilijker’, aldus een 
N-VA-kopstuk.

Informateur De Wever legt morgenmid-
dag op het paleis zijn eindrapport voor
aan koning Albert. Hij haalt zijn deadline
– die vandaag afliep – dus niet. Een dead-
line die hij trouwens zelf al met twee
dagen opgeschoven had.

Maar de N-VA wilde niet nog langer tal-
men. De PS had dat nochtans absoluut
niet erg gevonden, wel integendeel. De
Waalse socialisten konden er de voorbije
dagen niet genoeg op hameren dat er
meer tijd nodig was. Tijd voor uitleg, tijd
voor duidelijkheid. Versta: Di Rupo vond
het nog te vroeg om zelf de eerste viool te
spelen in de regeringsvorming. Het zou
verbazen mocht daar vandaag nog veran-
dering in komen.

De Wever en Di Rupo blijven volop over-
leg plegen, hun partijen benadrukken dat
de sfeer aan tafel uiterst positief en con-
structief is. Maar de verschillen tussen N-
VA en PS zijn zo groot dat ze nu eenmaal
allesbehalve makkelijk weggegomd wor-

den. Vooral het economische luik van de
staatshervorming, en dan vooral de fisca-
le autonomie, is een harde noot om te kra-
ken. Voor de N-VA is het cruciaal dat de
deelstaten zelf de financiële hefbomen in
handen krijgen om hun bevoegdheden
optimaal in te vullen, maar de PS is als de
dood dat de regio’s elkaar op die manier
gaan beconcurreren en vliegen afvangen.
Ze vreest dat Wallonië en Brussel het kind
van de rekening zullen worden.

“Er is de voorbije dagen stevige vooruit-
gang geboekt”, zegt een N-VA-kopstuk.
“Wat op tafel ligt, zou voor CD&V al vol-
staan om een congres samen te roepen.
Maar bij ons ligt dat toch moeilijker, er is
meer nodig.”

Op een aantal forse partijvergaderingen
– “woelig” volgens de een, “geanimeerd”
volgens de ander – bleek dat de N-VA met
een dilemma zit. De inhoudelijke toena-
dering tussen De Wever en Di Rupo vol-
staat nog niet om in het eindrapport van
de informateur de contouren van een
akkoord te schetsen, laat staan om een

coalitieformule voor te stellen. Maar nog
meer tijd kopen, is ook geen optie voor de
N-VA. De Vlaams-nationalisten willen
koste wat het kost vermijden de indruk te
wekken dat ze zich schikken naar de eisen
van de PS. Vandaar de beslissing om mor-
gen sowieso een eindrapport voor te leg-
gen aan de koning. Wat uiteindelijk in dat
eindrapport staat, is nog stof voor discus-
sie in de laatste rechte lijn. Maar van de
deadline wordt deze keer onder geen
beding nog afgeweken.

Vanavond moet het eindrapport zo goed
als klaar zijn, morgenochtend volgt dan
vermoedelijk nog intern partijoverleg. De
Wever zou het liefst zijn eindrapport pre-
senteren, aan de kant gaan staan en plaats
ruimen voor formateur Di Rupo. De tradi-
tionele gang van zaken bij een regerings-

vorming. Maar Di Rupo lijkt daar nog niet
aan toe te zijn. De PS volgt ook een andere
logica dan de N-VA. De Franstalige socia-
listen willen de andere coalitiepartners
meteen betrekken bij het uittekenen van
de grote lijnen van een akkoord. De Wever
zal vandaag nog andere partijen consulte-
ren, maar de PS denkt meer in de richting
van een tweede ronde consultaties.

“First things first, eerst nog ultiem over-
leg en het eindrapport”, klinkt het bij de
N-VA. “Het zou strategisch wel erg dom
zijn om je plan B al meteen mee op tafel te
leggen.” Maar partijgenoten van De Wever
sluiten niet uit dat de informateur mor-
gen zegt dat zijn conclusies maar moeten
volstaan, en de koning dwingt om Di
Rupo de arm om te wringen of een tus-
senoplossing te zoeken.

N-VA-kopman zet PS van Elio Di Rupo onder druk door morgen opdracht af te ronden

Informateur De Wever zet landing in
Informateur Bart De Wever rondt morgen zijn opdracht af. 
Hij overschrijdt zijn ultieme deadline met één dag, meer 
uitstel wil de N-VA de PS nu ook weer niet gunnen. Maar er 
moet vandaag nog geweldig veel water naar de zee vloeien 
om Elio Di Rupo te overtuigen al meteen de regeringsvorming
zelf in handen te nemen.
DOOR JEROEN VERELST EN MARJAN JUSTAERT

BRUSSEL ! Bij de MR raakt men het
maar niet eens over de verdeling van de
drie posten voor gemeenschapssenato-
ren en over de post van gecoöpteerd
senator, wat niet meteen wijst op grote
eensgezindheid in de partij. De vijf kan-
didaten voor de functie van gemeen-
schapssenator en de zes kandidaten
voor de functie van gecoöpteerd sena-
tor worden nu uitgenodigd hun kandi-
datuur in te dienen en te verdedigen
voor de partijfracties in respectievelijk
de Franse gemeenschap en de Senaat. 

De partijtop vergaderde de voorbije
dagen meermaals zonder succes over
de kwestie. De fractie van het Franse
gemeenschapsparlement duidde
Christine Defraigne, Richard Miller en
Jacques Brotchi aan, waardoor meer
Reyndersgezinde kandidaten afvielen.
Een van hen, Alain Destexhe, eist dat de
procedure wordt over gedaan. (BE)

MR ruziet over aanduiding
gemeenschapssenatoren

EEN N-VA-KOPSTUK:

Er is de voorbije
dagen stevige
vooruitgang
geboekt. Maar er is
nog meer nodig

" PS-Kamerlid Thierry Giet (l.) en PS-voorzitter Elio Di Rupo (r.) tijdens de 
eedaflegging in de Kamer.
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BRUSSEL ! Opschudding bij Open Vld.
Tegen de gedane beloftes in legt uittredend
vicepremier Guy Vanhengel toch de eed af
in de Kamer, waardoor hij zijn kameraad en
opvolger Luk Van Biesen uit het parlement
houdt. Van Biesen reageert erg ontgoo-
cheld. “Ik weet wat er beloofd is, Guy weet
dat, de voorzitter weet dat ook. Ik kan
mezelf nog recht in de spiegel kijken en ver-
laat met opgeheven hoofd de nationale
politiek. Ik heb van de kranten een goed
rapport gekregen en had met Begroting
een niche gevonden in de Kamer. Ik had
graag mijn werk voortgezet, maar dat kan
nu dus niet.” 
Bedoeling was dat Vanhengel zou terugke-
ren naar het Brussels Gewest, maar blijk-
baar had de Brusselaar geen zin in die car-
rousel en besliste hij daarom om zijn plek
in de federale Kamer op te eisen. De demar-
che is des te opmerkelijker omdat Van -
hengel en Van Biesen te boek stonden als
goede vrienden. (BE)

Guy Vanhengel houdt 
Luk Van Biesen uit Kamer


