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Parlement houdt zich bezig tot oktober
De regeringsvorming hangt als een slagschaduw boven de installatie van het nieuwe parlement.
Wellicht kunnen de volksvertegenwoordigers pas in oktober echt aan de slag.

Geen echte voorzitter tot
coalitie rond is
● N-VA aasde op plek
christendemocraten
● Herman De Croo
fractieleider ad interim
●

Ook Annemie Turtelboom blijft
een stevige kanshebber.
CD&V, SP.A en Vlaams Belang
houden met Servais Verherstraeten, Bruno Tobback en Gerolf Annemans hun fractieleiders op
post. Ook aan Franstalige kant
blijft alles voorlopig bij het oude.
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VA N O N Z E R E DACT E U R

BART BRINCKMAN
BRUSSEL Deze middag leggen

150 kamerleden en 40 rechtstreeks gekozen senatoren de eed
af. Meteen start de 53ste sessie
van het Belgische parlement. Veel
werk kan dat nieuwe parlement
nog niet verrichten. Het blijft
wachten op de vorming van een
nieuwe regering. Meteen lijkt de
opening van het volgende politieke jaar, op dinsdag 11 oktober, de
echte start van dit parlement te
worden. Na de zitting van 20 juli
gaat het parlement met vakantie.
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Kamervoorzitter

De afwezigheid van een coalitie
zorgt er alvast voor dat Patrick
Dewael (Open VLD) voorlopig
aanblijft als kamervoorzitter, alvast tot 20 juli (hetzelfde geldt
voor Armand De Decker in de Senaat). De vraag tot uitstel kwam
er op vraag van Jan Jambon die
als fractieleider van de grootste
fractie zijn verantwoordelijkheid
nam. Wellicht komt er op 20 juli
een voordracht van een N-VA- of
een PS-kandidaat. Staat het meerderheidsoverleg tegen die datum
nog nergens, dan komt er een tijdelijke voorzitter. De definitieve
voorzitter start dan samen met de
nieuwe regering.

Thierry Giet, Bruno Tobback, Muriel Gerkens, Daniel Bacquelaine, Herman De Croo, Gerolf Annemans, Jan Jambon, Servais Verherstraeten, Christian
Brotcorne. © pn

Ook het bureau wordt vandaag
niet aangesteld. Dat bureau bestaat uit vier ondervoorzitters en
vier secretarissen. De keuze ervan
verloopt volgens de sterkte van de
fracties. Maar als de voorzitter
niet bekend is, heeft het weinig
zin om zijn ondervoorzitters en
secretarissen aan te stellen. Ook
de quaestoren (volksvertegen-

woordigers die het parlement administratief besturen) zullen nog
niet worden genoemd. Deze posten zijn lucratieve troostprijzen.
Zolang de ministers nog niet zijn
aangeduid, moet er niemand worden getroost.
Fractieleiders

Alvast aan Vlaamse kant zijn er

twee opvallende wijzigingen. Hilde Vautmans (Open VLD) en
Jean-Marie Dedecker (LDD) zijn
niet langer fractieleider. De eerste raakte niet herkozen, de tweede heeft geen fractie meer. Ouderdomsdeken Herman De Croo
neemt voorlopig het fractieleiderschap bij Open VLD waar. Dat
is een logische keuze. De Croo is

BHV grootste hindernis voor deal PS en N-VA
BHV is eens te meer
het knelpunt. ‘Mensenrechten’ staan tegen
‘de Grondwet’.
VA N O N Z E R E DACT E U R

WOUTER VERSCHELDEN
BRUSSEL Eén ding is

zeker
over de recente topontmoetingen
tussen Elio Di Rupo (PS) en Bart
De Wever (N-VA): ze vinden niet
plaats in Wallonië. Het gerucht
als zou de informateur de taalgrens zijn overgestoken en zich in
‘vijandelijk gebied hebben gewaagd’ werd door de PS zelf in alle talen ontkend. Waar de twee
protagonisten elkaar ontmoeten,
blijft ondertussen een goed bewaard geheim in de Wetstraat.
Gisterenavond hield de N-VA intern topoverleg, maar ook daarover lekte bitter weinig uit.
De dossiers van BHV en Belgocontrol liggen alvast midden op
de onderhandelingstafel van De
Wever en Di Rupo. De twee werken aan een soort kernakkoord
dat de basis moet vormen om te
gaan praten met alle potentiële
regeringspartijen.
‘Dat neemt tijd in beslag’, vertelde

Di Rupo gisteren aan RTL-TVI.
Volgens de PS-voorzitter was er
nog niets beslist ‘over wie kan
deel uitmaken van de regering’. Di
Rupo benadrukte ook het belang
om ‘het standpunt van de Franstaligen te doen gelden’. ‘Er is tijd
nodig voor uitleg.’
In kringen rond de PS-voorzitter
was te horen ‘dat we nog ver van
een finale analyse staan, daarvoor is het te vroeg’. ‘Misschien is
woensdag wel haalbaar, voor ons
is de juiste datum niet zo belangrijk.’ De woordvoerder van informateur De Wever, die zich heeft
voorgenomen om ten laatste tegen woensdag zijn opdracht terug
te geven aan de koning, was bijzonder karig met commentaar:
‘De informateur werkt voort op
een schema zoals we dit weekend
hebben vastgelegd.’
‘BHV is en blijft op dit moment
toch het voornaamste dossier
waar beide heren doormoeten.
Zolang dat niet opgelost is, kan je
heel moeilijk over al de rest gaan
onderhandelen’, stelt een bevoorrechte bron. Di Rupo zou daarbij
op het klassieke Franstalige discours van ‘mensenrechten’ voortborduren, De Wever houdt het op
‘een splitsing volgens het arrest

geen kandidaat en kan bijgevolg
makkelijk de stoel warm houden
voor iemand anders. Vooral Vincent Van Quickenborne wil maar
wat graag fractieleider worden.
Hij wil natuurlijk nog liever vicepremier worden in de nieuwe regering. Maar voor Open VLD is
een deelname in de volgende regering nog niet gegarandeerd.

KRETEN &
GEFLUISTER
Woordvoerder

SP.A-voorzitster Caroline
Gennez laat haar zitje in
het Vlaams Parlement voor
wat het is en legt vandaag de
eed af in de Kamer. Dat is
goed nieuws voor opvolger
Steve D’Hulster, onder de
vorige legislatuur de woordvoerder van Vlaams minister
Kathleen Van Brempt.

Opvolger
Elio Di Rupo benadrukte gisteren het belang om ‘het standpunt van de
Franstaligen te doen gelden’. © Michiel Hendryckx

Knelpunten zijn BHV en
de privatisering van
Belgocontrol
van het Grondwettelijk Hof dat
moet worden uitgevoerd, omdat
de huidige regeling in strijd is
met de Grondwet’.
Houden beide voorzitters vast
aan hun standpunt, dan lijkt de

kans zeer klein dat het effectief
tot een serieuze onderhandeling
komt. Dat de N-VA en de PS in Kamer en Senaat niet in staat waren
om een akkoord te maken over
wie welke post krijgt, toont meteen aan dat er nauwelijks sprake
is van een coalitie in de wording.
‘Voorlopig is er nog geen akkoord
over wie de kamer- en senaatsvoorzitter krijgt. Daarvoor is het
gewoon nog iets te vroeg’, suste de
PS.

Minder goed nieuws is er
voor Open VLD’er Luc Van
Biesen. Die had erop gerekend dat hij als eerste opvolger naar de Kamer zou kunnen wanneer Guy Vanhengel
terugkeerde naar de Brusselse regering. Maar Vanhengel
legt vandaag toch de eed af
in de Kamer, naar eigen
zeggen omdat hij zijn communautaire expertise en zijn
politieke ervaring in Brussel
ter beschikking wil stellen
met een staatshervorming in
aantocht. Tegen de afspraak,
vindt Van Biesen.
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De N-VA heeft de laatste dagen
geprobeerd om een eeuwenlange
traditie in het parlement te doorbreken. Vroegen zaten de katholieken rechts in het halfrond, de
liberalen links. Door de komst
van de socialisten schoven de liberale naar het midden. Later
werden partijen zoals Groen! (in
het linkse blok) en Volksunie,
Vlaams Belang of de N-VA (in het
rechtse blok) tussen de liberalen
en respectievelijk socialisten of

N-VA wilde als
grootste fractie
uiterst rechts
zetelen
de christendemocraten geduwd.
De Vlaams-nationalisten vroegen
om als grootste fractie uiterst
rechts te mogen zetelen. CD&V en
CDH waren daar absoluut niet
voor te vinden. Uiteindelijk haalden de christendemocraten hun
slag thuis. Met meer succes heeft
de N-VA een aantal kantoren veroverd ten koste van CD&V in het
Huis van de Parlementsleden. Zo
is het een erezaak om zo dicht mogelijk bij de passerelle (de gang
naar de plenaire zittingzaal) te
kunnen postvatten.
Uiteindelijk behouden de diverse

Ombudsman

Vlaanderen heeft weer een
ombudsman. Het bureau
van het Vlaams Parlement
besliste gisteren om Bart
Weekers aan te stellen als
ombudsman. Hij volgt Nan
Van Zutphen op, die de
functie ad interim bekleedde
sinds het ontslag van de
vorige ombudsman, Paul
Arteel. Weekers is al tien
jaar auditeur bij de Raad
van State, afdeling bestuursrechtspraak.

Carrousel

Wanneer u dit leest, is de
Vlaamse regering twee leden
armer. Geert Bourgeois en
Philippe Muyters hebben
vannacht ontslag genomen
als Vlaams minister om de
eed te kunnen afleggen in
het federaal parlement.
Woensdag leggen ze opnieuw de eed af, maar dan
om terug te keren als
Vlaams minister. Ondertussen neemt minister-president Kris Peeters (CD&V)
voor een dag hun bevoegdheden over. Hij is dan minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw,
Plattelandsbeleid, Bestuurs-

fracties dus hun plaats. Wel verdwijnt de eenmansfractie JeanMarie Dedecker voortaan achter
de Open VLD-fractie. Waar de
parlementsleden concreet zitten,
is een opdracht voor de fractieleider. De parlementsleden die het
dichtst bij hun leider zitten, zijn
het belangrijkst. Verder speelt
naar verluidt ook een aantal persoonlijke voorkeuren. Soms wil
parlementslid x niet naast zijn
collega y zetelen. De definitieve
zaalschikking is pas deze ochtend
helemaal rond.
Show

Veel problemen worden er deze
middag niet verwacht. Gerolf Annemans (Vlaams Belang) wil het
parlement vragen om over de geloofsbrieven van de gekozenen
uit Brussel-Halle-Vilvoorde te
stemmen. Normaal verloopt zo’n
goedkeuring stilzwijgend. De Belanger zal meteen ook een geactualiseerd splitsingsvoorstel voor
BHV neerleggen.
Coöptaties

In de Senaat leggen enkel de
rechtstreeks gekozen senatoren
vandaag de eed af. Op 13 juli is het
de beurt aan de gemeenschapssenatoren, een week later mogen de
gecoöpteerde senatoren hun vingers in de lucht steken. De Nederlandstalige kieskring mag zes senatoren coöpteren. De helft van
de namen is al bekend. Voor
Vlaams Belang mag Bart Laeremans naar de Senaat, CD&V vaardigt Peter Van Rompuy af. Gisteren wees de SP.A opnieuw Guy
Swennen aan. In tegenstelling tot
enkele geruchten mag hij de hele
rit uitdoen en wordt hij niet na
twee jaar vervangen door Selahattin Koçak. Open VLD (1) en NVA (2) moeten nog hun keuze bekendmaken.

INTERVIEW
LODE VEREECK , nieuwe voorzitter van LDD,
maar enkel met recht op ‘het voorlaatste woord’
na Jean-Marie Dedecker, die tot nader order
statutair voorzitter blijft.

‘Jean-Marie is geen
schoonmoeder’
‘Het klopt dat Jean-Marie Dedecker statutair voorzitter blijft, maar ik heb totaal geen
schrik van hem als een soort schoonmoeder.
Jean-Marie gaat zich enkele maanden herbronnen, een sabbatperiode inbouwen. Niet
dat hij naar het buitenland trekt voor een jaar,
maar hij verdwijnt van het podium.’
Maar voor de televisiecamera’s verklaarde Dedecker zelf dat ‘het voorlaatste woord voortaan
voor u is’, en het allerlaatste woord nog steeds
voor hem?
‘Ik heb dat niet gezien. Hoe dan ook, statutair
blijft hij voorzitter omdat we op korte termijn
geen nieuwe voorzittersverkiezingen kunnen
organiseren, maar ik krijg de volheid van bevoegdheden. Ik hoef geen schoonmoeder. Het
is ook de bedoeling dat ik naar de televisiedebatten zal gaan, en samen met een aantal andere Vlaamse parlementsleden van LDD het uithangbord van de partij word.’
U blijft fractieleider in het Vlaams Parlement,
is dat combineerbaar met een nieuwe job?
‘Absoluut. De Vlaamse fractie van Lijst Dedecker is willens nillens het hart van de partij geworden, federaal zijn we helemaal weggeveegd
met uitzondering van Jean-Marie zelf. Boven-
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dien zal ik een dagelijks bestuur van de partij
samenstellen dat zich zal bezighouden met een
pak praktische zaken. Het werk komt dus niet
allemaal op mijn schouders terecht.’
U hebt geen schrik om al het vuile werk van een
voorzitter te moeten doen, zonder de effectieve
beslissingsmacht?
‘Ik ben blij en vereerd, heb heel wat sms’jes gekregen van leden en collega-politici. En de
praktische beslommeringen zijn hoe dan ook
voor de partijsecretaris. En rechtzaken zijn
voor de statutaire voorzitter, dat is dan weer
het voordeel van de huidige regeling.’
Wat is uw eerste ambitie?
‘Zo snel mogelijk mijn dagelijks bestuur opbouwen en dan ons ideologisch congres in het
najaar voorbereiden. Ik ga daarvoor praten
met een heleboel mensen, zoals ook Anne De
Baetzelier. Ze wilde bedenktijd over haar politieke toekomst. Het wordt tijd dat ze duidelijk
maakt of ze deel is van de nieuwe ploeg of niet.’
(wov)

Grote merken vindt u overal ...

maar alleen bij Colruyt
voor de laagste prijs!

zaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme,
Vlaamse Rand, Financiën,
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.

Rolstoel

Voor het eerst legt in de
Kamer iemand in een rolstoel de eed af. Franco
Seminara (PS) is poliopatiënt en mag helemaal vooraan, op de eerste bank van
de PS-fractie gaan zitten.
Dat is ook de enige plaats
die toegankelijk is voor
rolstoelgebruikers.

Stress

SP.A-kamerlid Maya Detiège heeft last van stress. Dat
is toch de enige reden die ze
kan bedenken voor het onheil dat haar overkomt. ‘Hoe
komt het dat ik mijn benzinetank steeds volledig wil
leegrijden alvorens te tanken?’, vraagt ze zich af op
Facebook. ‘De laatste keer
had ik nog voor 6 km, drie
weken geleden voor 1 km. En
ben al twee keer zonder
gevallen... Stress.’
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Nog geen ‘Extra korting’-kaart?

Met bijdragen van
Wim Winckelmans en belga

En nu, boven op de laagste prijzen:

U krijgt een tijdelijke kaart in uw Colruyt-winkel
en profiteert zo meteen van alle Extra-kortingen.
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