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Oh lord
Zou SP.A-parlementslid
John Crombez het aandur-
ven om te twijfelen aan de
goede intenties van Bart De
Wever?
Op zijn Facebook-pagina
schrijft hij: ‘Peeters en Pichal
heeft een uitstekend num-
mer gekozen voor bdw: I’m
just a soul whose intentions
are good. Oh lord, please
don’t let me be misunder-
stood. Van The Animals dan
nog. Oh lord, if only that
were true.’

Mandaten
Premier Yves Leterme is
niet van plan om eeuwig en
altijd in de politiek te blij-
ven, zegt hij in het weekblad
Humo.
‘Ik voer mijn opdracht als
premier correct en goed uit,
denk ik. Is dat eindigen in
schoonheid? Ik had het me
natuurlijk anders voorge-
steld. Ik zal altijd met poli-
tiek bezig blijven, maar ik ga
mijn hele leven niet vullen
met het najagen van politie-
ke mandaten zoals te veel
collega’s doen.’

Toekomst
CD&V-senator Peter Van
Rompuy is er voorstander
van om een instituut voor de
Toekomst op te richten dat
scenario’s moet opstellen
over hoe de toekomst van
België en Vlaanderen er
moet uitzien.
‘De politiek mag niet alleen
spreken over onderzoek en
ontwikkeling, maar moet
dringend zelf innovatief te
werk gaan bij het uittekenen
van een beleid, met de blik
gericht op de lange termijn,
ver voorbij de volgende
verkiezingen’, vindt Van
Rompuy.
Hij laat zich inspireren door
het boek Toekomstmakers
van Derrick Gosselin en
Bruno Tindemans.

Vakbonden
ACV-topman Luc Corte-
beeck vraagt dat de sociale
partners hun zeg kunnen
doen over de komende
staatshervorming.
‘Wat zal een regionalisering
van een belangrijk deel van
de personenbelasting bij-
voorbeeld betekenen voor
het nettoloon van een Vla-
ming, een Brusselaar en een
Waal?’, vraagt hij zich af in
Knack. De splitsing van het
land zal volgens hem ‘tot
chaos leiden en veel gewone
mensen zouden er de dupe
van zijn.’
Cortebeeck maakt zich ook
zorgen over de begroting.
‘Ook in eigen rangen zeg ik
dat het rechttrekken van het
begrotingstekort zo diep
ingrijpt dat iedereen in de
brokken zal delen.’

Met bijdragen van Isabel
Albers en Wim Winckelmans.

KRETEN &
GEFLUISTER

VA N  O N Z E  R E DACT EU R

BART BRINCKMAN
BRUSSEL De koning zou Wou-

ter Van Besien wat minder goed
gezind zijn. De voorzitter van
Groen! tilde in april tijdens de on-
derhandelingen over BHV de pro-
tocollaire monarchie als pasmunt
op de onderhandelingstafel. Be-
middelaar Jean-Luc Dehaene
(CD&V) had daar best wel oren
naar. Die had nog meegemaakt
dat koning Boudewijn weigerde
om de abortuswet te bekrachti-
gen. Op zijn minst moest dat ana-
chronisme uit de Grondwet wor-
den gehaald.
De BHV-onderhandelingen lie-
pen met een sisser af. En de diver-
se grondwetsartikels die de ko-
ning aangaan, werden niet voor
herziening vatbaar verklaard.
Maar de N-VA nam het thema te-
rug op tijdens de regeringsonder-
handelingen. Eerst koninklijk be-
middelaar Danny Pieters, later
koninklijk verduidelijker Bart De
Wever. Die vroeg elke partijvoor-
zitter naar de wenselijkheid een
protocollaire monarchie in te
voeren. Verder werd de vraag ge-
steld of er voldoende vertrouwen
was in de capaciteiten van prins
Filip. De Wetstraat gaat ervan uit
dat de 76-jarige Albert nog tijdens
deze legislatuur abdiceert.
De gesprekken leidden tot de in-
voeging van het enigmatische
zinnetje ‘door onder meer de her-
ziening van een aantal grond-
wetsartikelen wordt de koninklij-

ke functie gemoderniseerd’. Het
zou voor het eerst in de geschie-
denis zijn dat zo’n element het
(toekomstige) regeerakkoord
haalt. De Grondwet verplicht de
koning tot het bekrachtigen van
wetten en het aanstellen van mi-
nisters. Die aanpassing van de
Grondwet kan niet onmiddellijk
gebeuren omdat de betreffende
artikels niet voor herziening vat-
baar zijn verklaard. Maar de rol
van de koning in de formatie — hij
consulteert de partijvoorzitters
en stelt een informateur, een for-
mateur en zo nodig opdrachthou-

ders en bemiddelaars aan — staat
niet in de Grondwet vermeld.
Daarover kan een volgende eerste

minister met koning Albert een
akkoord maken om zijn opvolger
te ontlasten.
Diverse bronnen bevestigden gis-
teren aan De Standaard dat De
Wever de vraag wel degelijk heeft
afgetoetst. Maar van een akkoord
is er nog geen sprake. Socialisten,
groenen en de N-VA verdedigen
de beperking van de koninklijke
rol. Bij de christendemocraten
ligt de discussie een stuk moeilij-
ker. Maar ze zijn bereid het ge-
sprek aan te gaan. Zeker CD&V
was verrast door de plotse vraag
van de clarificateur.

Groen! veroorzaakt
doorbraak in
koninklijk dossier

Verduidelijker
Bart De Wever
vroeg
partijvoorzitters
naar vertrouwen
in prins Filip

Groen! introdu-
ceerde bij BHV-
bemiddelaar 
Dehaene de toe-
komstige rol van
de koning als
pasmunt. De 
N-VA pikte het
idee vorige
maand op. 

WETSTRAAT DENKT AAN INVOERING PROTOCOLLAIRE MONARCHIE

Koning Albert II spreekt op de nieuwjaarsreceptie in het koninklijk paleis in Brussel. © belga

● Bart De Wever toetste
gedachte af

● Consensus groeit maar
nog geen deal

● Mogelijke abdicatie Albert
zet aan tot spoed
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PASCAL DENDOOVEN
BRUSSEL Nieuwe verkiezin-

gen zijn in meerdere opzichten
een nachtmerrie voor de politieke
wereld. De kiezers verwachten
dat er een krachtdadige regering
gevormd wordt en opnieuw het
vertrouwen vragen zónder gere-
geerd te hebben, zou het geloof in
het systeem ernstig aantasten.
Verschillende kandidaten en hun
partijen zijn bovendien de finan-
ciële kost van de voorbije verkie-
zingscampagne nog aan het ver-
teren, alhoewel er toch duidelijke
verschillen tussen de partijen
zijn. ‘Verkiezingen kost een grote
partij ongeveer 2 miljoen euro’,
zegt professor Bart Maddens van
het centrum voor Politicologie
van de KU Leuven. 
De verkiezingsuitgaven per partij
zijn geplafonneerd op 1 miljoen
euro. Voor een gewone kandidaat
voor de Kamer is dat 5.000 euro,
voor een opvolger 2.500 euro.
Voor de Senaat is dat telkens het
dubbele. Voor een beperkt aantal
kandidaten is dat nog aanzienlijk
meer maar dat hangt van de om-

vang van de kieskring af. Vele po-
litieke partijen vinden achter-
deurtjes om de plafonds te omzei-
len door bijvoorbeeld aan pre-
campagnes te doen.
Maar niemand in de Wetstraat
die nu al durft te speculeren op
nieuwe verkiezingen. In de eerste
plaats omdat het onaanvaard-
baar en onverkoopbaar zou zijn.
‘Neem nu de N-VA’, zegt Maddens.
‘Ze hebben van de kiezer een dui-
delijk signaal gekregen om de
deelstaten meer verantwoorde-
lijkheid te geven en een krachtda-
dige regering te vormen. Moeten
ze straks zeggen: het is ons niet
gelukt, maar stuur nog een krach-
tiger signaal uit?’
Bij de vorige verkiezingen heeft
N-VA relatief weinig geld uitgege-
ven, het was nog geen grote partij.
Vandaag zijn de middelen veel
omvangrijker (op jaarbasis zijn ze
met 4,5 miljoen gestegen, schat
Maddens). Mochten er nieuwe
verkiezingen komen, dan zou N-
VA er naar verwachting dus meer
geld tegenaan gooien. 
Toch zitten de partijen en hun
kandidaten niet op een nieuwe

campagne te wachten. Iemand
die opkomt voor de Kamer legt
gemiddeld zelf 1.273 euro op tafel.
Bij CD&V is dat het meest: 3.400

euro, bij N-VA was dat met 810 eu-
ro het minst. De top-20 (zie tabel)
toont een veelvoud van die bedra-
gen. Als je dan nog niet verkozen

raakt, doet het extra pijn.
CD&V nuanceert de cijfers: ‘Als je
een affiche hebt met meerdere
kandidaten, dan is het denkbaar
dat eentje die declareert maar dat
wil niet zeggen dat hij de kosten
heeft gedragen.’ De studie van
Maddens leert dat een kandidaat
gemiddeld een kwart van de cam-
pagnekost zelf draagt. Dat is het
minst bij SP.A, waar de partij 95%
van de kosten draagt. Bij Vlaams
Belang is dat 90%. Ook hier is nu-
ancering nodig: verkozenen dra-
gen een deel van hun wedde af
aan de partij. Het zo opgebouwde
spaarpotje wordt ingezet bij de
verkiezingen. De centen die de
partij mobiliseert, zijn dus voor
een stukje die van de verkozenen.
Wie hoeveel in kas heeft, is een
goed bewaard geheim. SP.A lijkt
met een geschatte 4 miljoen euro
goed gewapend. Bij Groen! zou
het relatief krap worden, maar
daar staat tegenover dat Wouter
Van Besien veel aan zichtbaar-
heid heeft gewonnen. LDD zou
wellicht de verliezer worden.
‘Maar die partij ligt al in een co-
ma’, zegt Maddens.

WIE IS VOORBEREID OP CONFRONTATIE MET KIEZER?

Wat gebeurt met de kas van kandidaten en par-
tijen als er komt wat niemand wil: verkiezingen.

DS-Infografiek | Bron: Centrum voor Politicologie, K.U.Leuven

Uitgaven uit eigen middelen 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Naam

Wouter Beke
Hugo Vandenberghe
Els Schelfhout
Hendrik Bogaert
Bart Coopman
Etienne Schouppe
Rik Torfs
Michel Doomst
Nathalie Muylle
Maggie De Block
Nele Lijnen
Annemie Turtelboom
Pol Van Den Driessche
Mia De Schamphelaere
Bart Somers
Filip Van Laecke
Steven Vanackere
Herman De Croo
Jef Van Den Bergh
Willem-Frederik Schiltz

Partij

CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V
CD&V

Open VLD
Open VLD
Open VLD

CD&V
CD&V

Open VLD
CD&V
CD&V

Open VLD
CD&V

Open VLD

Kandidaat
voor

Senaat
Senaat
Senaat
Kamer
Kamer
Senaat
Senaat
Kamer
Kamer
Kamer
Senaat
Kamer
Kamer
Kamer
Kamer
Kamer
Kamer
Kamer
Kamer
Kamer

Uitgaven met
eigen middelen

45.615,44
44.714,14

43.904,80
40.265,00
39.678,42
37.673,25
36.358,72
32.428,91
28.340,79
24.221,92
23.595,75
21.874,15

19.203,33
18.734,50
17.352,66
17.056,93
16.554,64
16.287,90
16.268,17
16.053,65

Verkozen?

Ja
Neen
Neen

Ja
Neen
Neen

Ja
Neen

Ja
Ja
Ja
Ja

Neen
Neen

Ja
Neen

Ja
Ja
Ja
Ja

Alexander De Croo, voor-
zitter van Open VLD,
gelooft absoluut niet dat
verkiezingen iets kunnen
oplossen. ‘Er ligt eindelijk
een tekst op tafel, daar
moet nu een compromis-
tekst van gemaakt wor-
den. Dat is wat anders
dan in de zetel te wachten
tot men met iets komt en

dan je duim omhoog of omlaag
steken. De winnaar moet aan de
kar trekken.’
Als het onwenselijke toch zou
gebeuren, is het volgens De Croo
logisch dat de vervroegde verkie-
zingen zuiniger zouden verlo-
pen. Hoeveel er nog in kas zit,
kon De Croo niet kwijt. (pdd)

ALEXANDER DE CROO
(OPEN VLD)

‘Ik geloof er 
absoluut niet in’

© pn

‘De mensen hebben hun
keuze duidelijk gemaakt:
men moet regeren’, zegt
Maya Detiège, Antwerps
volksvertegenwoordiger
voor de SP.A. ‘Nu opnieuw
aan nieuwe verkiezingen
denken is niet oké. Een
campagne is erg belas-
tend. Het heeft een enor-
me impact op het functio-

neren. Ik ben na afloop twee
maanden hees geweest.’
‘Eergisteren zat ik nog met vrij-
willigers samen, ze begrijpen het
niet. Ik hoop op een oplossing.’
Detiège zegt dat ze financieel op
haar eigen benen kan staan. SP.A
heeft 4 miljoen euro in kas, goed
voor twee verkiezingen. (pdd)

MAYA DETIEGE
(SP.A)

‘Campagne voeren 
is erg belastend’

© edm

Ook de voorzitter van
Groen!, Wouter Van Be-
sien, zegt dat verkiezin-
gen niets oplossen. ‘Nie-
mand wil dat.’ Toch heeft
Groen! een campagnenota
met daarin een hoofdstuk
vervroegde verkiezingen.
‘Die nota hebben we eer-
der dit jaar al uit de
schuif gehaald.’ 

Groen! heeft nog 500.000 euro
in zijn verkiezingsfonds zitten
terwijl de vorige verkiezingen
een kleine 900.000 euro gekost
hebben. ‘Daarnaast kunnen we
nog terugvallen op de reguliere
begroting.’ Bij de volgende ver-
kiezingen zal Groen! het hoe dan
ook zuiniger aan doen. (pdd)

WOUTER VAN BESIEN
(GROEN!)

‘Volgende keer 
moet het zuiniger’

© blg

De vorige verkiezingen
hebben 650.000 euro
gekost, zegt Jean-Marie
Dedecker, de enige volks-
vertegenwoordiger van
LDD. Dedecker verwacht
er nieuwe en is daar niet
blij mee: ‘Vier verkiezin-
gen in vier jaar zijn dode-
lijk voor een kleine partij
als de onze.’ Dedecker zegt

dat er nog maar een paar hon-
derdduizend euro in kas zitten
en daarmee moeten ook nog
mensen betaald worden. Hij
verwacht dat de verkiezingen
begin volgend jaar plaatsvinden:
‘We zullen de sint en Kerstmis
overleven maar Driekoningen
niet.’ (pdd)

JEAN-MARIE DEDECKER
(LDD)

‘Bodem van 
kas afschrapen’

© edm

Parlementsverkiezingen van juni 2010 in Antwerpen. © Pol De Wilde

Kiezen is ook slecht voor de kas

greet louw
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De Standaard, 20-10-2010




