
Nieuwe regering brengt rist 
opvolgers in parlement 

 
Michel Doomst zal Steven Vanackere opvolgen. © photo news 
De vorming van de nieuwe regering is goed nieuws voor een 
aantal opvolgers, die het parlementszitje mogen innemen van de 
verkozenen die deel zullen uitmaken van de ploeg-Di Rupo of de 
federale politiek verlaten. Voor een aantal onder hen is dit bijna 
anderhalf jaar later dan voorzien omdat de ontslagnemende 
ministers gewoon bleven zetelen als Kamerlid of senator. 

Bij CD&V keert Michel Doomst terug in de Kamer als opvolger van 
Steven Vanackere. Jenne De Potter mag opnieuw de Kamerzetel van 
Pieter De Crem innemen, terwijl Roel Deseyn terugkeert als opvolger van 
Yves Leterme wanneer die naar de OESO vertrekt. Hendrik Bogaert wordt 
opgevolgd door Bercy Slegers, terwijl Kristof Waterschoot naar de 
Kamer mag terugkeren om de plaats in te nemen van Servais 
Verherstraeten. Normaliter zou Inge Vervotte binnenkort afscheid nemen 
van de actieve politiek. Haar plaats zou dan worden ingenomen door Nik 
Van Gool. 
 
Sp.a 
In de Senaat volgt oud-Kamerlid Dalila Douiffi sp.a'er Johan Vande 
Lanotte op. In een verder verleden was ze zijn woordvoerster. In het 
Vlaams parlement zou John Crombez dan weer worden opgevolgd door 
Jurgen Vanlerberghe. 
 
Open Vld 
Op de Open Vld-banken neemt Frank Wilrycx de plaats in van Kamerlid 



Annemie Turtelboom. Roland Defreyne keert in de Kamer terug als 
opvolger van Vincent Van Quickenborne en Luk Van Biesen wordt 
opnieuw Kamerlid als opvolger van Maggie De Block. Het is nog afwachten 
wat de toekomstplannen van Guy Vanhengel zijn. Mocht hij terugkeren 
naar de Brusselse regering, dan zou Lieve Wierinck in aanmerking 
komen voor een Kamerzetel. 
 
PS 
Bij de PS mag voormalig parlementslid en dito burgemeester van Ath 
Bruno Van Grootenbrulle het Kamerzitje van premier Di Rupo innemen. 
Isabelle Emery, die vroeger in het Brussels parlement en het parlement 
van de Franse gemeenschap zetelde, volgt Laurette Onkelinx op, en 
Philippe Courard krijgt André Perpète als opvolger. PS-ondervoorzitster 
Christie Morreale wordt senator ter vervanging van Paul Magnette. 
 
MR & CDH 
Bij de MR keert Luc Gustin terug naar de Kamer als opvolger van Didier 
Reynders. Hetzelfde geldt voor Olivier Destrebecq, die Olivier Chastel 
vervangt. Valérie Warzée-Caverenne is dan weer de eerste in lijn om 
Sabine Laruelle op te volgen. Bij het cdH keren Georges Dallemagne en 
Marie-Martine Schyns terug na de toetreding van Joëlle Milquet en 
Melchior Wathelet tot de regering. (belga/adb) 
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