
	  

N-VA blijft de politieke
hitparade in Vlaande-
ren domineren, met
een voorsprong van
maar liefst 20 procent.
Voor de Open VLD van
voorzitter Alexander
De Croo worden de
peilingen ondertussen
alsmaar dramatischer. 
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N-VA blijft
peilingen
domineren
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De campagne is hét mo-
ment om doordachte
standpunten over belang-
rijke maatschappelijke
thema’s vurig te verdedi-
gen en via politiek debat
te laten zien welke keuzes
de kiezer heeft. Maar
soms verloopt het oplos-
sen van problemen net
moeilijker, precies omdat
er verkiezingen komen.
Partijen willen zich dan
immers profileren met
opvallende ideeën en de
concurrent afblokken.

Aan het begin van een
nieuw politiek seizoen is
het logisch dat allerlei
debatten geopend worden.
Ook die over de organisa-
tie van de banken, econo-
mische relance en spaar-
boekjes. Een belangrijk
debat in een krimpende
economie met veel spaar-
geld en ondernemingen
die klagen dat ze te weinig
krediet krijgen. Maar wie
de verbetenheid ziet waar-
mee politici dit gesprek
voeren, kan niet anders
dan oordelen dat de lokale
verkiezingen hier zwaar
op wegen. Voor 14 oktober
zal er nog wel meer ge-
sproken maar minder
gehandeld worden.

Over ruim een maand

zijn de verkiezingen voor-
bij. Dan herneemt de Wet-
straat haar werk en kun-
nen sommige partijen hun
langetermijnvernieuwing
in de diepte doorzetten.
Alweer.

De klassieke drie, de
federale regeringspartijen,
zijn bijna onophoudelijk
bezig met het opfrissen
van hun ideologische of
strategische positie. Bij

Open VLD zoekt men een
nieuw ‘verhaal’ in de
rechtvaardige vrijheid.
CD&V wil de ideologische
herbronning op vier v’s
baseren: verbinden, voor-
uitzien, verzorgen en ver-
sterken. Bruno Tobback
zei dit weekend dat hij
met SP.A het nieuwe mid-
den wil zijn. Een partij die
opkomt voor de brede
middengroep, voor de
mensen die niet schreeu-
wen maar normaal willen
zijn. 

Het is drummen in het
centrum. In 2014 wordt
het zowel voor het regio-
nale als het federale parle-
ment herverdeeld. Bij
samenvallende verkiezin-
gen vloeit alles in elkaar.
Dus zet iedereen zich nu
al schrap.

Links staat Groen met
een herkenbare, alterna-
tieve boodschap: goed
voor zo’n 10 procent. Aan
de overzijde het radicale
Vlaams Belang, dat boven
de 10 procent zit. LDD
lijkt voorbij. 

Ongeveer 80 procent van
de kiezers moet verdeeld
worden onder vier partij-
en: de klassieke drie en
N-VA. Die laatste zou daar
volgens sommige, zeer te
relativeren, peilingen de
helft van opnemen. Twee
jaar op voorhand is dat
onmogelijk te voorspellen,
maar zeker is wel dat de
klassieke drie meer zullen
moeten doen dan hun
ideologische fundamenten
oppoetsen. Sterk besturen
en sterk debatteren. Voor
wie Bart De Wever kan
vloeren ligt de weg naar
het overbevolkte centrum
open.

Carl Devos
Politicoloog aan de Universiteit Gent
doorgrondt elke maandag de Wetstraat

Verkiezingen halen
het beste en het
slechtste in politici
naar boven.

Voor wie De
Wever kan
vloeren ligt de
weg naar het
overbevolkte
centrum open

Het nieuwe midden

(N-VA) burgemeester wordt.
‘Hoe meer deze verkiezin-

geneen tweestrijd worden
tussen beide politici, hoe
meer beide partijen de dag
na de verkiezingen tot el-
kaar veroordeeld zijn om
een coalitie te vormen’, zegt
Dave Sinardet, politoloog
aan de VUB en Universiteit
Antwerpen. Volgens de laat-
ste peiling haalt N-VA
38 procent van de Antwerp-
se stemmen, de Stadslijst
van SP.A en CD&V is goed

voor net geen 27 procent.
Sinardet: ‘N-VA sluit een

coalitie met Vlaams Belang
uit, ook een samenwerking
tussen N-VA en Groen is
omwille van de politieke
verschillen zeer onwaar-
schijnlijk.’ Dan is er nog
Open VLD, maar die haalt in

deze peiling amper 5 pro-
cent. ‘De enige resteren-
de mogelijkheid voor
N-VA om dan nog een
meerderheid te vormen,
is een coalitie met Jans-

sens te sluiten, wat
inderdaad een
alsmaar realisti-
scher scenario aan
het worden is.’
(wer)

Coalitie De Wever-Janssens
‘alsmaar realistischer’

Bart De
Wever
(N-VA). Foto: jk

Patrick
Janssens.
(SP.A) Foto: bdw

Als de jongste peiling van
VTM, Le Soir, RTL en De Mor-
gen dicht bij de waarheid zit,
stevent Antwerpen na de
gemeenteraadsverkiezingen
af op een coalitie van SP.A en
N-VA, waarbij de enige vraag
zal zijn of Patrick Janssens
(SP.A), dan wel Bart De Wever

Open VLD duikt 
onder 10 procent

LDD-schip van partijvoorzitter
Jean-Marie Dedecker lijkt er-
aan voor de moeite met een re-
sultaat van nog amper 2,7 pro-
cent.

Populairste politicus blijft Bart
De Wever, gevolgd door Kris
Peeters (CD&V) en premier Elio
Di Rupo (PS). Justitieminister
Annemie Turtelboom
(Open VLD) staat op plaats vijf,
al is daarmee dan ook al het goe-
de nieuws over de liberale partij
verteld.

Voorzitter Alexander De
Croo, wiens positie alsmaar
meer onder druk lijkt te staan,
wijt dit voorlopige resultaat
aan de moeilijke economische
omstandigheden. ‘We hebben
goede mensen, die in zeer
moeilijke omstandigheden
zeer goed werk leveren. Maar
het effect daarvan laat even op
zich wachten.’

’’ ALEXANDER DE CROO
Voorzitter Open VLD

We hebben goede
mensen, die in zeer
moeilijke omstandig-
heden zeer goed werk
leveren. Maar het 
effect daarvan laat
even op zich wachten

Foto: blg

Op een maand van de gemeen-
teraadsverkiezingen blijft N-VA
de grootste partij, met meer dan
20 procent voorsprong op eer-
ste achtervolger CD&V, dat nog
maar 15,6 procent waard is, zo
blijkt uit een peiling van VTM,
RTL, Le Soir en De Morgen.

SP.A haalt 13,2 procent en
stijgt daarmee lichtjes. Voor
Open VLD is het peiling na pei-
ling hard schrikken. Nu moet
ook de grens van de 10 procent
eraan geloven. De partij neemt
nog maar eens een duik en haalt
nog slechts 9,7 procent. Als je de
scores van de drie traditionele
partijen, CD&V, SP.A en
Open VLD, optelt, zijn ze op dit
moment nog amper groter dan
de N-VA van Bart De Wever.

Groen blijft groeien

Vlaams Belang haalt in deze
peiling 11,1 procent, wat een
status-quo is. Groen doet het al
een tijdje goed in de peilingen,
en ziet zijn score verder aan-
groeien tot 8,4 procent, waar-
door het bijna even groot is als
Open VLD. Het zwalpende

‘Mijn partij wil niet in een regering zitten die
zulke akkoorden maakt’, aldus staatssecreta-
ris voor Fraudebestrijding John Crombez
(SP.A) ‘Als dat toch gebeurt, zal het zonder mij
én zonder SP.A zijn.’

Aanleiding voor dat forse dreigement aan het
adres van vooral de liberale coalitiepartners is
een behoorlijk informeel aanbod van Zwitser-
land. Omdat haar bankgeheim onder alsmaar
meer internationale druk komt te staan, pro-
beert het met tal van landen een zogenaamd
Rubik-akkoord af te sluiten. Bij zo’n akkoord
belast Zwitserland het Belgische geld op haar
bankrekeningen, geschat op zo’n 30 tot
35 miljard euro, eenmalig à rato van zo’n
34 procent. Opbrengst voor de Belgische

schatkist: 10 miljard euro, volgens sommige
schattingen. Enige voorwaarde: België moet
het Zwitserse bankgeheim dan wel blijven res-
pecteren.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier
Reynders (MR) liet eerde deze week verstaan
voorstander te zijn van zulke onderhandelin-
gen, net als Open VLD. ‘We zouden gek zijn het
voorbeeld van andere Europese landen niet te
volgen’, zegt Kamerlid Luk Van Biesen.
‘10 miljard euro is in deze tijden een bom geld.
En Crombez moet realistisch zijn. Via de ge-
wone juridische wegen zal het ons niet lukken
om ook maar 1 euro van het zwarte geld terug
naar België te halen.’

‘Die beloofde 10 miljard euro is een pure
schatting’, reageert Crombez. ‘Andere Europe-
se landen beginnen ondertussen ook al terug
te komen van die Rubik-akkoorden. En, ook
niet onbelangrijk, een deel van dat geld is cri-
mineel geld. Je krijgt het toch niet uitgelegd
dat wij dat ongemoeid moeten laten, in ruil
voor een eenmalige cheque uit Zwitserland?’

Volgens hem moet België, samen met Euro-
pa, Zwitserland onder druk blijven zetten om
het bankgeheim helemaal op te heffen. ‘De
Verenigde Staten hebben Zwitserland al op de
knieën gekregen. Het kan dus.’ Minister van
Financiën Steven Vanackere (CD&V) wilde
niet reageren op de discussie.

SP.A stapt uit de federale rege-
ring als die ingaat op het Zwit-
serse aanbod om, in ruil voor
het behoud van het bankge-
heim, het Belgische zwarte
geld in Zwitserland eenmalig
te belasten. Dat zou zo’n
10 miljard euro opleveren. 
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Een verfijnde uitrusting aan
een elegante prijs

Vanaf !12.550,-(1) nettoprijs met overnamepremie van !1.500,-(2) inbegrepen.

e elegantie van de Yaris Edition 2013 toont zich tot in de kleinste details. Zijn geraffineerde uitrusting tilt de veiligheid, het comfort en
het rijplezier vandeal erg completebasisversienaar eennoghogerniveau. Endat aaneenergaantrekkelijkeprijs!Yaris, gewoonweggeniaal.
D

(3)

WAARDE
!2.220,-

Standaarduitrusting
Veiligheid: ABS/EBD/BA/VSC/TRC/WIL & 7 airbags + elektrisch verstelbare
buitenspiegels en elektrisch bediende ruiten vooraan + centrale vergrendeling
met afstandsbediening + elektrische stuurbekrachtiging + radio-CD met
AUX/USB-aansluiting + 6 luidsprekers en stuurwiel met audiobediening.

Extra uitrusting van de Edition 2013

15” lichtmetalen velgen + mistlampen vooraan
+ airco + deurhandgrepen en buitenspiegels in
koetswerkkleur.

+
3,9-5,5 L/100KM | 103-127 G/KM | www.toyota.be

(1) Nettoprijs en aanbod (niet cumuleerbaar) geldig bij aankoop van een nieuwe Yaris Edition 2013 1.0 VVT-i 3-deurs van 29.08.2012 tot 29.09.2012 of zolang de voorraad strekt, voorbehouden aan particuliere klanten,
bij de deelnemen de verdelers in het erkend distributienetwerk van Toyota in België. Prijzen BTWi tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van drukfouten. (2) Overnamepremie: bij aankoop van een nieuwe Yaris Edition 2013 1.0 VVT-i 3-deurs
nemen wij uw oude wagen over met een extra premie bovenop de overnameprijs (overnameprijs op basis van tarieven en voorwaarden Federauto). Deze premie bedraagt !1.500,- BTW incl. De wagen moet volledig zijn, kunnen rijden en minimum
6maanden ingeschrevenzijnopnaamvande laatsteeigenaar.Denaamvandeeigenaarvandenieuwewagenenvande laatsteeigenaarvanhetover tenemenvoertuigdienendezelfdetezijn. (3)5 jaargarantieenbijstand : internationale fabrieksgarantie
van 3 jaar (max. 100.000 km) verlengd met 2 jaar dus tot 5 jaar in totaal (max. 150.000km) door Toyota Belgium n.v. op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certificaat, geleverd door uw erkend Toyota Verkooppunt.
Aanbod onder voorwaarden.Meer info in uw erkend Toyota Verkooppunt of op toyota.be.

Edition 2013

van 14 t.e.m. 16 september
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Volgens de rondzendbrief-
Peeters moeten faciliteiten-
gemeenten de oproepings-
brieven in het Nederlands
versturen. Pas daarna kun-
nen Franstaligen een exem-
plaar in hun taal vragen.

Maar de gemeentebesturen
van Linkebeek en Sint-Ge-
nesius-Rode hebben – net
als in het verleden – plannen
om evenveel oproepings-
brieven in het Nederlands
als het Frans te bestellen. In
Wemmel heeft de burge-
meester al aangekondigd
dat hij hetzelfde zal doen.
Vlaams minister van Bin-
nenlands Bestuur Geert
Bourgeois (N-VA) wil de
politieke spelletjes nu te
snel af zijn. Hij heeft de

gouverneur van
Vlaams-Brabant, Lode
De Witte, de opdracht
gegeven om de oproe-
pingsbrieven voor alle
zes faciliteitenge-
meenten in het Neder-
lands te versturen. De
brieven moeten van-
daag in de bus belan-
den, nog voor de ge-
meentebesturen op
de hoogte zijn ge-
bracht. (wwi)

Bourgeois is
Franstaligen 
te snel af met
kiesbrieven

John Crombez houdt
vast aan zijn standpunt.
‘Een deel van dat geld is
crimineel, we kunnen
dat toch niet ongemoeid
laten?’ Foto: blg

Crombez dreigt op te stappen
wegens Zwitsers bankgeheim
Deal met Zwitserland kan 10 miljard opleveren


