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OVER VLAAMSE VERKIEZINGEN EN DE TOEKOMST VAN VLAANDEREN — 
Het is niet echt een flitsende verkiezingscampagne geworden en de huidige meerderheid is 
nooit echt op de proef gesteld. Maar waarom zouden we veel spektakel verwachten van een 
Vlaamse campagne, vraagt MARC HOOGHE. 'Alle debatthema's bevinden zich toch op 
federaal niveau.' ANDRE OOSTERLINCK heeft nochtans een thema gevonden dat de 
inzet van de verkiezingen zou moeten zijn: Vlaanderen in Actie.  

De afgelopen drie jaar heeft parlementsvoorzitter Marleen Vanderpoorten allerlei 
initiatieven genomen om het werk van het Vlaams Parlement aantrekkelijker te maken. Dat 
is gedeeltelijk gelukt: het Vlaams Parlement is inderdaad een open huis geworden. Maar 
tegelijk kabbelen de parlementaire debatten rustig voort en de meeste waarnemers worden 
daar niet echt warm of koud van. Daarom past de huidige verkiezingscampagne perfect bij 
de inzet van de verkiezingen. We verkiezen straks een nieuw Vlaams Parlement dat 
ongetwijfeld saai en degelijk werk zal verrichten en bijna vanzelfsprekend is de campagne 
dan ook relatief saai en degelijk. Af en toe hoor je wat teleurstelling over het feit dat er 
geen grote campagnethema's zijn en dat er geen enkel onderwerp de debatten beheerst. De 
vraag is echter welk thema dat wel zou moeten zijn: de regionale bevoegdheden zorgen 
niet voor grote emoties en passionele debatten. Dat is zo in het Vlaams Parlement en 
bijgevolg ook in de verkiezingscampagne voor dat parlement. Bovendien lijkt Vlaanderen 
inzake politiek cultuur aansluiting te zoeken bij het Nederlandse voorbeeld, waar ook niet 
veel mensen wakker liggen van de keurige debatten in de Tweede Kamer. 
 
Er is zo weinig animo in het debat omdat er over veel thema's in het Vlaamse beleid een 
brede maatschappelijke consensus bestaat. Vlamingen zijn het oneens over belangrijke 
zaken als het overheidstekort, de werking van Justitie, de verdere integratie in de Europese 
Unie, de hoogte van de belastingen en de pensioenen en nog een paar van die niet 
onbelangrijke beleidsthema's. Al die onderwerpen lenen zich tot grote debatten, maar ze 
zitten ook stevig op het federale niveau. Voor de Vlaamse onderwerpen is er heel wat 
minder ideologische onenigheid. Er zijn weinig mensen die vinden dat er geen scholen 
moeten worden gebouwd waar dat nodig is, die de Vlaamse begroting willen laten 
ontsporen, of die zomaar de jobs van Opel Antwerpen willen laten verloren gaan. In het 
Groot Debat 09 was blijkbaar alleen Jean-Marie Dedecker van mening dat Opel direct mag 
afgeschreven worden. 
 
Het gebrek aan een echt debat toont vooral de zwakte van de oppositie aan in het Vlaams 
Parlement. Het is volstrekt normaal dat de huidige (en toekomstige?) coalitiepartners de 
zaak niet al te zeer laten ontsporen en geen al te hevige kritiek op elkaar uiten; ze moeten 
immers nog met elkaar verder. Hoogstens blijft het beperkt tot wat speldenprikken over de 
jobkorting en andere lekkere beloften voor de mensen. Overigens: die jobkorting was ooit 
bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen niet in de 
'werkloosheidsval' zouden trappen, door ze een direct voordeel te geven dat werklozen niet 
krijgen. Het blijft een beetje onduidelijk welk economisch effect men wil bereiken door 
aan iedereen, ook aan mensen met een meer dan gemiddeld inkomen, een jaarlijks 
cadeautje van 250, of zelfs 500 euro te geven. 



 
Maar het is natuurlijk vooral de oppositie die het vuur aan de schenen zou moeten leggen 
van de meerderheidspartijen, en dat gebeurt nauwelijks. Eigenlijk is geen van de huidige 
ministers van de Vlaamse regering ooit echt in de problemen geraakt tijdens de elkaar 
opvolgende televisiedebatten. Er viel heus wel wat af te dingen op het functioneren van 
een aantal ministers, maar de oppositiepartijen hebben onvoldoende werk gemaakt van het 
uitspitten van die zwakheden. Liever hield men het bij algemene kritiek, bij het schieten op 
de federale regering, of met het naar voren schuiven van onrealistische - en in sommige 
gevallen zelfs volstrekt onwettelijke - maatregelen. Het democratisch debat in Vlaanderen 
wordt fundamenteel verzwakt door het feit dat de grootste oppositiepartij niet in staat is 
een realistisch alternatief aan te bieden. Je zou warempel verlangen naar een grote, 
hardwerkende en goed geïnformeerde oppositiefractie in het Vlaams Parlement, die er ook 
echt in slaagt de regering het vuur aan de schenen te leggen. Een aantal kleinere 
oppositiefracties hebben dat geprobeerd, maar de echte uitdaging moet natuurlijk van een 
grote partij komen. 
 
Voor journalisten en televisiemakers mag het dan lichtjes vervelend zijn dat de campagne 
niet bezielend is, vanuit democratisch standpunt is er niets om zich zorgen over te maken. 
Politiek hoeft niet noodzakelijk passioneel te zijn, of toch niet elke keer opnieuw. De snelle 
opeenvolging van verkiezingscampagnes in ons land zorgt ervoor dat na een tijdje de 
inspiratie uitgeput raakt. En tot spijt van wie het benijdt: de echte explosieve debatstof zit 
vooralsnog op het federale niveau, niet op dat van de regio's. Dat betekent niet dat dit 
regionale niveau onbelangrijk zou zijn, het betekent enkel dat de breuklijnen op dat niveau 
iets minder explosief zijn. 
 
Dat de campagne toch nog werkt, blijkt trouwens ook uit de dynamiek van de afgelopen 
weken. In het begin van de campagne ging de meeste aandacht nog uit naar extreme 
groepen. Dagenlang beheerste de privédetective van Jean-Marie Dedecker de headlines, en 
zo waren er nog wel meer onfrisse praktijken die alle aandacht naar zich toe trokken. De 
affaire-Vijnck heeft er dan wel toe geleid dat voorzitter Somers nu in geen velden of 
wegen te bekennen valt in de Open VLD-campagne, maar voor de rest zijn er geen 
blijvende gevolgen. De afgelopen week heeft de campagne zich verplaatst naar heel 
herkenbare en traditionele bread and butter-thema's: jobkorting, studiebeurzen, 
werkgelegenheid, sociale sector, enzovoort. Het zijn niet direct de meest creatieve thema's, 
maar ze zijn wel belangrijk voor het overgrote deel van de bevolking. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat minister-president Kris Peeters (CD&V) het toekomstplan 'Vlaanderen 
in Actie' naar voren schuift als toekomstig regeerprogramma. Dat plan is zo vaag gehouden 
dat iedereen zich wel kan vinden in het idee van een sociaal en dynamisch Vlaams Gewest. 
Hoogstens valt op dat 'Vlaanderen in Actie' weinig aandacht besteedt aan leefmilieu en 
natuur, dus daar kan een ander bijgespijkerd worden. 
 
De partijen hanteren een zeer defensieve stijl: er wordt niet eens gereageerd op de 
voorstellen van andere partijen. Niet langer de aanval is de beste verdediging, maar wel het 
negeren. Het advies van de spindoctors 'Wie het thema van de campagne bepaalt, is 
automatisch winnaar', wordt keurig gevolgd. Het gevolg is dat men op geen enkel moment 
toelaat dat een onderwerp komt bovendrijven, en dat de partijen vooral naast elkaar heen 
praten. Echt fraaie beelden levert het allemaal niet op, maar het is ook nooit de bedoeling 
geweest dat politiek een veredelde circusact zou worden. 
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