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Het wemelt tegenwoordig van allerlei voorbeschouwingen over de slaagkansen het 

octopusoverleg, merkt Marc Hooghe op. Die voorspellingen zeggen vaak meer over 

het optimisme of het pessimisme (of de wispelturigheid) van de auteur, dan over de 

reële kansen van het overleg. Maar wat kunnen we echt verwachten? 

 

 

We hebben twee zekerheden en op basis van die zekerheden kunnen we aantal 

waarschijnlijke hypotheses bouwen. Ten eerste vertrekt Guy Verhofstadt op 23 maart. Hij 

kan dan een paar maanden rondtrekken in het multiculturele Europa van de toekomst om 

zich daarna voluit toe te leggen op de Europese verkiezingen van 2009. Er is geen enkele 

reden waarom Verhofstadt het langer zou rekken: tenslotte heeft hij nu al meer gedaan 

dat je redelijkerwijs kunt verwachten van de verliezer van de verkiezingen van juni 2007. 
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Als er iemand ooit heeft kunnen zeggen après nous le déluge, dan is het wel Verhofstadt. 

Een tweede zekerheid is dat de economische onweerswolken nog niet zullen opgeklaard 

zijn tegen 23 maart. Een inflatie van ongeveer drie procent en een economische groei van 

minder dan twee procent zijn niet echt om over naar huis te schrijven. De bevolking 

wordt bovendien direct geconfronteerd met deze economische problemen: de prijzen voor 

aardgas, stookolie en voedingsmiddelen stijgen snel en de gemiddelde Belg merkt dat in 

zijn portemonnee. In 2007 kon de publieke opinie nog met een zekere meewarigheid 

kijken naar het circus dat werd opgevoerd in Hertoginnedal, maar die speeltijd is nu 

definitief voorbij. De bevolking wil een concreet antwoord op de economische problemen 

van vandaag en de politici hebben geen enkel excuus meer om dat antwoord te blijven 

uitstellen. Als we uitgaan van die twee zekerheden, dan zijn er maar een beperkt aantal 

realistische scenario's. Een eerste mogelijkheid is dat Yves Leterme er niet in zou slagen 

om Verhofstadt op te volgen tegen Pasen. Dat is goed mogelijk: misschien is hij van 

oordeel dat het octopusoverleg te weinig heeft opgeleverd, ofwel doen zijn partij of de N-

VA lastig over de (beperkte) resultaten van het overleg. De kostprijs van een dergelijk 

scenario is echter gigantisch, voor iedereen. In de eerste plaats voor Leterme en CD&V 

zelf, natuurlijk. Dit is de derde kans voor de grote overwinnaar van 10 juni 2007 en als 

hij er zelfs dan niet in zou slagen om deze gelegenheid te verzilveren, dan zien zijn 

toekomstperspectieven er bijzonder slecht uit. Ook CD&V toont dan aan dat ze er 

(dankzij de N-VA) misschien in slaagt verkiezingen te winnen, maar dat ze er niet langer 

in slaagt haar traditionele rol van verantwoordelijke beleidspartij op te nemen. Blijkbaar 

houdt men nu hier en daar rekening met een dergelijk doemscenario en dat leidt 

onvermijdelijk tot vervroegde verkiezingen in 2008. Maar de vraag is wie hierbij iets te 



winnen heeft. Alle democratische partijen krijgen immers mee de schuld toegeschoven 

voor het debacle en er zit voor hen dus geen enkele winst in, ook niet voor CD&V. 

Alleen de anti-politiek, onder de gedaante van Vlaams Belang of Lijst Dedecker, kan 

garen spinnen bij een dergelijk doemscenario. Aangezien beide partijen manifest 

weigeren om ook maar één vinger uit te steken om uit de huidige crisis te raken, brengt 

ons dat van de regen in de drop. Nieuwe verkiezingen zullen het niet gemakkelijker 

maken om een regering op de been te brengen. Ook aan Franstalige kant is er geen enkele 

reden om aan te nemen dat door vervroegde verkiezingen ook maar één probleem 

opgelost zou raken. Er is nog een bijkomend probleem: het Grondwettelijk Hof heeft zeer 

duidelijk gesteld dat nieuwe verkiezingen ongrondwettelijk zijn zolang er geen afdoende 

oplossing is voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Uiteraard is hiervoor een 

juridisch sluitende oplossing mogelijk: het nieuwe parlement kan zelf soeverein beslissen 

of het al dan niet rechtsgeldig is verkozen. Maar dan vergeten we eventjes de kiezers zelf. 

Zeker de Vlaamse publieke opinie zal nooit aanvaarden dat er verkiezingen komen 

zonder dat het probleem B-H-V is opgelost. En voor de goede orde: het Grondwettelijk 

Hof heeft nooit bepaald dat dit betekent dat deze kieskring moet gesplitst worden, het 

Hof heeft enkel gezegd dat de kiezers van dit district niet anders mogen behandeld 

worden dan de overige Belgische kiezers. Tot zover het eerste scenario. Het tweede 

scenario dan. Dat houdt in dat Leterme inderdaad zijn belofte 'Je reviendrai' kan 

hardmaken en op 23 maart de eed zal afleggen als premier van ons land. Dat kan op basis 

van twee voorwaarden. Ten eerste moet er een akkoord zijn over een sociaal-economisch 

programma. Ironisch genoeg maakt de huidige economische crisis een dergelijk 

compromis waarschijnlijker: alle partijen moeten nu wel beseffen dat er weinig ruimte is 



om cadeaus uit te delen aan de eigen achterban. Concreet betekent dit dat er dit jaar geen 

sprake van kan zijn de belastingen te verlagen of de sociale uitkeringen te verhogen. Als 

er toch niets te verdelen valt, dan wordt de discussie over de sociaal-economische 

dossiers al iets gemakkelijker. De tweede voorwaarde houdt uiteraard verband met de 

staatshervorming. Niemand verwacht dat er over twee maanden een volledig uitgewerkt 

akkoord klaarligt, waarbij alles tot in de puntjes is uitgewerkt. Als er al een overeenkomst 

is over de grote lijnen van de staatshervorming, dan kan er niemand echt ontevreden zijn. 

Afgaande op de recente verklaringen van de Nederlandstalige en de Franstalige partijen, 

lijkt een dergelijk scenario ook best mogelijk. Het heeft er dan ook alle schijn van dat we 

in de dagen voor 23 maart binnen het kartel CD&V/N-VA een debat zullen krijgen tussen 

de 'preciezen' en de 'rekkelijken', zoals men dat uitdrukt binnen de protestantse theologie. 

De preciezen zullen er op wijzen dat er nog geen akkoord is over elk detail binnen de 

staatshervorming, en die vleugel is uiteraard bereid de begroting 2008 volledig te laten 

ontsporen om zijn gelijk te halen. De rekkelijken, daarentegen, zullen er op wijzen dat er 

belangrijke stappen zijn gezet zodat er naar een nieuw evenwicht kan worden gezocht 

binnen het federale België. De modale Belg wordt intussen geconfronteerd met stijgende 

prijzen voor benzine, aardgas, elektriciteit, voedingsmiddelen en stookolie. Als we 

daarmee rekening houden, wordt het gemakkelijk te voorspellen naar welk scenario de 

voorkeur van de kiezers uitgaat. Als ze een beetje gezond verstand hebben, dan houden 

de politici ook rekening met die voorkeur van de modale Belgische kiezer.  
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