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'Volgende nederlaag zit ingebakken in deze overwinning' 
De N-VA gaat het volgens politoloog Bart Maddens (KU Leuven) heel moeilijk krijgen om de 
verkiezingsoverwinning van zondag te consolideren.De partij moet rekening houden met een aantal 
bedreigende factoren. 

Is de verkiezingsoverwinning van de N-VAhet resultaat van de roep om een staatshervorming of van 
het Bart De Wever-effect? 

Bart Maddens: "Zoals meestal is het een combinatie van verschillende factoren.Het De Wever-effect 
heeft zeker een rol gespeeld.Zijn verschijning in De Slimste Mens, zijn televisiedebatten:dat blijft 
hangen bij de kiezer.Maar ik zie nog een heel belangrijke verklaring die totnogtoe een beetje 
onderbelicht is gebleven: het belang van regionale verkiezingen.Overal zie je dat regionalistische 
partijen veel hoger scoren bij regionale verkiezingen: in Spanje bijvoorbeeld scheelt dat al snel 10 
procent tegenover landelijke verkiezingen.Als het in oktober tot vervroegde federale verkiezingen zou 
komen, betwijfel ik dan ook heel sterk of de N-VAhet huzarenstukje van zondag kan herhalen." 

Houdt een eventuele Vlaamse regeringsdeelname electorale risico's in?De N-VA zal onvermijdelijk 
compromissen moeten sluiten. 

"Eerst en vooral ben ik er nog lang niet zo zeker van dat Kris Peeters de N-VA wel zal meenemen in 
een nieuwe coalitie.Ik blijf nog altijd denken aan een klassieke tripartite.Maar als de N-VA toch mee 
aan boord stapt, hoeft dat niet per definitie tot al te veel compromissen te leiden.Voor De Wever 
kunnen de onderhandelingen over de staatshervorming wachten tot de Franstalige partijen vragende 
partij zijn, ondertussen wil hij een assertief Vlaams beleid voeren. Dat kun je doen zonder grote 
communautaire compromissen.Al is het natuurlijk de vraag of CD&Vdat uitstel zal pikken.Peeters was 
zelf de grote motor achter de communautaire dialoog die aan de basis lag van de kartelbreuk." 

Is er met de N-VA nu eindelijk een volwaardige erfgenaam van de Volksunie uit de bus gekomen? 

"Qua stemmenaantal misschien wel.Op het hoogtepunt zat de Volksunie tegen de 20 procent, maar 
de laatste twee decennia was het toch altijd flirten met de 10 procent.Die drempel heeft de N-VA nu 
genomen.Maar ideologisch zijn er toch een paar flinke verschillen.De Volksunie was een erg 
heterogene partij.De staatshervorming was het bindmiddel voor mensen van alle strekkingen: van 
heel erg links tot heel erg rechts.Daardoor is de Volksunie uiteindelijk ook uiteengevallen.De N-VAis 
veel homogener: rechtser, conservatiever, veel minder een krabbenmand.Het is een hechter geheel, 
dat is het voordeel tegenover de Volksunie.Maar door die homogeniteit is het moeilijker om een breder 
kiespubliek aan te spreken, dat is het nadeel.Voor een nichepartij als de N-VA is 13 procent al heel 
veel.Ik vrees dat de volgende nederlaag al wel eens ingebakken kan zitten in deze overwinning." 
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