
	  














BRUSSEL | ‘Ik kreeg regelmatig
vragen of telefoontjes, onder meer
van N-VA-fractievoorzitter Jan
Jambon, dat ze mij er graag hadden
bij gehad als parlementslid’, speelt
Open VLD-kamerlid Luk Van Bie-
sen open kaart. ‘Ik werd herhaalde-
lijk gesolliciteerd door de N-VA,
maar ik liet hen duidelijk verstaan
dat ik trouw blijf aan de partij.’ Ook
Filip Anthuenis, de Lokerse Open
VLD-burgemeester, werd volgens

verschillende liberale parlements-
leden gevraagd om de overstap te
maken. Zelfs Vlaams fractieleider
Bart Tommelein maakt gewag van
een, weliswaar schuchtere, toena-
deringspoging van N-VA-voorzitter
Bart De Wever in de koffiekamer
van het Vlaams Parlement. Die liet
hem ‘grappend en grollend’ weten
dat er ‘nog plaats is in de herberg’.
Het doet wat denken aan Yves Le-
terme die in de coulissen van het
VRT-programma De Zevende Dag
‘gekscherend’ werd gevraagd om op
de Europese lijst te staan. ‘Hij gooi-
de met een knipoog een visje uit,
maar zo begint het natuurlijk wel’,
zegt Tommelein. ‘De N-VA ligt op
vinkenslag om onze parlementsle-
den over te nemen, maar ik moet

zeggen, de buit is voorlopig bijzon-
der mager.’
De tactiek van de N-VA is volgens
de liberalen, die spreken over een
‘georganiseerde raid’, klaar en dui-
delijk. Met informele telefoontjes
en gesprekken probeert de partij

parlementsleden te overhalen. ‘Ik
ontken niet dat er gesprekken ge-
weest zijn, maar als iemand een ge-
sprek vraagt dan blijven wij daar-
over discreet’, reageert de N-VA
voorzitter. ‘Gesprekken die tot iets
leiden, daar verneem je iets van.

Over andere gesprekken zwijgen
we, ook al hebben ze niet plaatsge-
vonden. Wij zijn niet aan het jagen
op overlopers en contacteren die
zeker niet zelf ’, aldus De Wever. Dat
ze zouden ‘shoppen’ bij Open VLD,
noemt de partij ‘absolute onzin’.
Volgens de N-VA kwamen de libera-
len zelf bij bosjes aankloppen. De
namen van de parlementsleden wil
de partij niet lossen. ‘Sommigen
zijn nog aan het strijden voor een
plaats op de lijst, dan moeten we ze
toch niet openlijk voor schut zet-
ten’, klinkt het.
‘Het getuigt van weinig fatsoen om
de namen niet te noemen. Ze zijn
gewoon een rondje aan het bluffen’,
zegt Vlaams parlementslid Marino
Keulen (Open VLD). (san)

het overhevelen van bevoegdhe-
den naar de deelstaten, ook de
splitsing van BHV in twee aparte
kieskringen: Halle-Vilvoorde en
Brussel. Politiek een goede zaak,
maar nefast voor de vertegen-
woordiging van de Vlaamse Brus-
selaars in het federaal parlement.
Die verliezen wellicht hun twee ze-
tels.

Hoezo? Mocht bijvoorbeeld ex-mi-
nister Steven Vanackere (CD&V)
in mei opnieuw opkomen voor de
Kamer zou hij enkel campagne
kunnen voeren in Brussel en niet
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MAARTEN GOETHALS
BRUSSEL | In de strijd om de

grootste te worden, telt elke stem.
En zeker in de hoofdstad, met een
PS en een MR die elkaar naar de
kroon steken. Dus kijken de Frans-
talige partijen in hun electorale
honger zelfs over het taalmuurtje.
En wie komt dan in het vizier? De
Brusselse Vlaming, de Vlaamse
Brusselaar, de Nederlandstalige
Brusselaar, eender wie – immers:
alle beetjes helpen.
Het beste bewijs van die shift? Di-
dier Reynders, die als geen ander
beseft dat de MR moet verruimen
om de PS pijn te doen. Daarom
trekt de liberale vicepremier, die
federaal opkomt, voluit de kaart
van de Nederlandstaligen en orga-
niseert hij de komende maanden
een ‘Ronde van Vlaanderen’. (DS
14 januari) De MR-topper treedt
ook in debat met Vlaamse kop-
stukken die in Brussel opkomen.
Geen domme strategie. De zesde

staatshervorming bevat, naast
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DIDIER REYNDERS  (MR) OPENT CHARMEOFFENSIEF NAAR BRUSSELSE              VLAMINGEN

SNEL
De splitsing van het kiesarron-
dissement Brussel-Halle-Vilvoor-
de is nefast voor de vertegen-
woordiging van de Brusselse Vla-
mingen in het federaal parle-
ment. Ze verliezen wellicht hun
twee zetels.

Open VLD beschuldigt de N-VA
ervan openlijk te ‘shoppen’ bij
de liberale parlementsleden.
Bart De Wever ontkent.
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‘Wij zijn niet aan het
jagen op overlopers en
contacteren die zeker
niet zelf’
BART DE WEVER

Didier Reynders,
Laurette Onke-
linx en Francis
Delpérée. © pn

Franstaligen azen op
Vlaamse stem
in Brussel
In zijn kruisvaart tegen de PS
smeedt Didier Reynders (MR)
een ongewone alliantie met
de Vlaamse Brusselaars. Ook
de rabiate Franstaligen van
het FDF mikken in mei op
Nederlandstalige stemmen.
Kortom: de Vlaming in de
hoofdstad blijkt electoraal
gegeerd goed. ‘Een federale
stem voor een Vlaamse partij
is eigenlijk een verloren stem.’

Van Biesen: ‘Ik werd herhaaldelijk gevraagd door N-VA’
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