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Vijf jaar stabiliteit met N-VA? 
 

HET DILEMMA VAN KRIS PEETERS 
 
Kan een Vlaamse regering met N-VA vijf jaar politieke stabiliteit bieden? Dat is, volgens  Marc 
Hooghe , de vraag waarmee Kris Peeters de komende weken zal worstelen. 'Vijf jaar politieke 
stabiliteit zijn voor Peeters belangrijker dan vijf minuten politieke moed.' 
 

Peeters zal tot elke prijs proberen het Leterme-scenario te vermijden 
 

Van huidig en toekomstig minister-president Kris Peeters weten we één ding zeker: hij heeft een hekel 
aan chaos en onvoorspelbaarheid. Het liefst zou hij een businessplan opstellen voor de volgende Vlaamse 
regering, in plaats van zo'n omslachtig en vaag regeerakkoord. Het moet voor hem een opluchting zijn 
geweest dat de CD&V afgetekend leider is geworden: zijn nachtmerrie was een coalitie waarin alle 
partijen ongeveer even groot zouden zijn met een eindeloze machtsstrijd als gevolg. Maar nu is duidelijk 
dat de CD&V de lakens zal uitdelen in de regering Peeters-II en dat de inbreng van de junior partners 
beperkter zal zijn. 
 

Toch zit Peeters met een levensgroot probleem. Zijn natuurlijke voorkeur is het voortzetten van de 
huidige coalitie. De drie partijen weten wat ze aan elkaar hebben en ze zijn het bovendien al eens over 
de beleidsopties die vervat zitten in het toekomstplan 'Vlaanderen in Actie'. Maar die beoogde snelle 
doorstart wordt gedwarsboomd door de fikse overwinning van N-VA. Voor Peeters is dat een bittere pil 
om slikken, nauwelijks een jaar nadat hij de Vlaams-nationalisten vakkundig uit zijn regering had 
gekegeld. 
 

Gisteren heeft iedereen al uitvoerig alle mogelijke coalities opgelijst, terwijl Peeters zelf wijselijk zijn 
mond heeft gehouden. Hij wordt in elk geval gedwongen een bod te doen richting N-VA, omdat die partij 
wordt beschouwd als dé overwinnaar van 7 juni. Peeters wil echter vooral een stabiele coalitie vormen die 
de volle vijf jaar uitdoet. Ook als hijzelf onderweg tot een hoger ambt zou worden geroepen, dan nog kan 
dezelfde meerderheid gewoon voortregeren. 
 

De cruciale vraag is of N-VA die stabiliteit kan bieden. De formatie van Bart De Wever zet zwaar in op 
een toekomstige staatshervorming. Het enige wat daarbij vergeten wordt, is dat de Vlaamse regering 
helemaal niet bevoegd is voor het hervormen van de federale instellingen. Uiteraard kan minister-
president Peeters het initiatief nemen voor een nieuwe gemeenschapsdialoog, maar het resultaat daarvan 
is hoogst onzeker. Peeters kan een inspanningsverbintenis ondertekenen, maar geen 
resultaatsverbintenis. Is dat voldoende voor Bart De Wever? Er komen de komende jaren heel wat 
communautaire klippen op ons af. De federale verkiezingen van 2011 zijn daarbij de gevaarlijkste klip: 
tegen dan moet er immers een oplossing zijn voor Brussel-Halle-Vilvoorde. De N-VA heeft zich zo sterk 
op dat thema geprofileerd dat het voor die partij heel moeilijk zal zijn een compromis te verkopen aan de 
eigen achterban. Zal Bart De Wever loyaal de Vlaamse meerderheid blijven ondersteunen als BHV niet 
gesplitst wordt in 2011? In het businessplan van Peeters zijn dit soort langetermijnoverwegingen veel 
belangrijker dan winst op korte termijn. Vijf jaar politieke stabiliteit zijn belangrijker dan vijf minuten 
politieke moed. 
 

Kris Peeters vertrekt daarbij vanuit een trauma binnen zijn partij. Twee jaar geleden won de CD&V 
immers ook al de verkiezingen, alleen is Leterme er nooit in geslaagd die overwinning te verzilveren. 
Peeters zal vooral proberen die fout te vermijden. Daardoor staat hij nu voor een bijzonder moeilijke 
evenwichtsoefening. Aan de ene kant kan hij onmogelijk de N-VA negeren: zoiets zou niet aanvaard 
worden door de publieke opinie. Hij moet laten blijken dat hij duidelijk de roep voor meer Vlaamse 
autonomie heeft gehoord, en dat hij daar gevolg aan wil geven. Maar aan de andere kant is hij ook als de 
dood voor een Leterme-scenario, waarbij het voortbestaan van zijn regering bij elk nieuw N-VA-congres 
aan een zijden draadje hangt. Bij een coalitie met drie is de N-VA onmisbaar en heeft de partij de macht 
om de regering Peeters-II op elk moment in moeilijkheden te brengen. Dat scenario zal Peeters willen 
vermijden: de man wil zijn lot in eigen handen houden. Dan blijven er nog drie scenario's over. 
 

Om te beginnen kan er onderhandeld worden met N-VA, om na verloop van enkele weken te merken dat 
de breekpunten van die partij onoverkomelijk zijn. Na die mislukking kan de huidige coalitie met een 
gerust gemoed voortgezet worden. Een tweede scenario is dat Open VLD eventjes in quarantaine wordt 
geplaatst en voluit voor haar oppositiekuur mag gaan. De gok is dan dat die partij over een jaar of twee 
opnieuw klaar zal staan om een wisselmeerderheid te vormen als de N-VA er tussenuit zou trekken. Het 
derde scenario is een coalitie met vier: CD&V, SP.A., Open VLD en N-VA. Tijdens de campagne zelf sprak 
Peeters zijn voorkeur uit voor een minimale coalitie en een dergelijke ruime coalitie maakt het regeren 



inderdaad niet gemakkelijker. Maar er zijn ook voordelen: N-VA kan mee in de regering stappen en op 
die manier wegen op de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. De boodschap van deze 
verkiezingen wordt dan duidelijk gehoord. Maar tegelijk hebben de Vlaams-nationalisten geen 
chantagemacht en hun steun is niet noodzakelijk voor een voortzetting van de meerderheid. 
 

Geen van deze scenario's is ideaal. Maar één ding weten we zeker: Peeters zal tot elke prijs proberen het 
Leterme-scenario (verkiezingen winnen en met lege handen achterblijven) te vermijden. 
 

Marc Hooghe is politicoloog aan de KU Leuven. 
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