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OVERLOPERIJ

Van Biesen: ‘Ik werd herhaaldelijk gevraagd door N-VA’
‘Wij zijn niet aan het
jagen op overlopers en
contacteren die zeker
niet zelf’
BART DE WEVER
pn

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 Biesen open kaart. ‘Ik werd herhaaldelijk 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 parlementsleden gevraagd om de overstap te
maken. Zelfs Vlaams fractieleider
Bart Tommelein maakt gewag van
een, weliswaar schuchtere, toenaderingspoging 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 Leterme die in de coulissen van het
VRT-programma De Zevende Dag
‘gekscherend’ werd gevraagd om op
de Europese lijst te staan. ‘Hij gooide met een knipoog een visje uit,
maar zo begint het natuurlijk wel’,
zegt Tommelein. ‘De N-VA ligt op
vinkenslag om onze parlementsleden over te nemen, maar ik moet

©

Open VLD beschuldigt de N-VA
ervan openlijk te ‘shoppen’ bij
de liberale parlementsleden.
Bart De Wever ontkent.

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

parlementsleden te overhalen. ‘Ik
ontken niet dat er gesprekken geweest zijn, maar als iemand een gesprek vraagt dan blijven wij daarover 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 plaatsgevonden. 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 liberalen 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 zetten’, 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)

	
  




