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Hoe groot is de aardverschuiving die gisteren door Vlaanderen is getrokken? Staat Antwerpen
model voor de hele regio? Is het vreemd dat CD&V zo goed standhoudt? Helpt een
burgemeestersbonus? We legden deze vragen voor aan vijf waarnemers.

De meeste waarnemers hadden gisteravond een sterk déjà-vu-gevoel: de uitslag leek
merkwaardig veel op wat we in juni 2010 hebben gezien. Vanuit haar bruggenhoofd in
Antwerpen breekt de N-VA overal door, zij het voorlopig op een lager niveau dan in 2010, en
ook veel lager dan wat sommige peilingen hadden voorspeld. De partij wordt in flink wat
gemeenten de grootste partij, maar dan vooral in de provincie Antwerpen, veel minder in de
andere provincies. Het is, met andere woorden, een uitslag geworden zoals te verwachten en
te voorzien was. In Antwerpen-stad en de omliggende gemeenten krijgen we een nationale
uitslag, maar in de rest van Vlaanderen blijven regionale gevoeligheden spelen.

Ook in het verleden zagen we dat lokale verkiezingen altijd een nationale trend volgen, zij het
met enige achterstand. Gemeenteraadsverkiezingen zijn zelf niet trendsettend. Als je de kaart
van Vlaanderen bekijkt, dan merk je dat er nog flink wat meer oranje (CD&V) aanwezig is dan
geel (N-VA). Tegelijk zien we dat de N-VA overal een zeer sterk resultaat neerzet en vlotjes
boven de 20 procent gaat. Of dat ook tot een vloedgolf van N-VA-burgemeesters zal leiden, valt
nog af te wachten. Als je kijkt naar de individuele voorkeurstemmen, dan valt het op dat dit
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lijstje zelden wordt aangevoerd door de N-VA-lijsttrekkers. Je kunt nu al voorspellen dat de
populaire burgemeesters van CD&V, Open VLD en SP.A zich niet zomaar naar de slachtbank
zullen laten leiden, maar sterk in de verleiding zullen komen om een coalitie tegen de N-VA te
vormen.

De lastige Vlaams Belang-kiezer

Verkiezingen winnen is één ding, een stad of een regio besturen is nog een andere zaak. Het is
de historische verdienste van Bart De Wever dat hij Vlaams Belang heeft drooggelegd. Het is
nog maar acht jaar geleden dat die partij een kwart van alle Vlaamse kiezers naar zich toe wist
te trekken, maar de partij lijkt nu grotendeels verdwenen. De N-VA is nu net iets groter dan
Vlaams Belang in 2004, maar het verschil is dat de N-VA wel een democratische partij is, en
dat men er dus rekening moet mee houden. Extreem-rechts wordt opnieuw een klein marginaal
clubje, ongeveer zoals het Front National in Wallonië.

In het verleden had Vlaanderen bij onze Europese buren de bedenkelijke reputatie in groten
getale op een extreem-rechtse partij te stemmen – dat is nu goed en wel voorbij. De Wever is
dus geslaagd in zijn missie om het Vlaams-nationalisme uit dat donkerbruine kamp te
bevrijden. Maar het is ook een bijzonder zware opdracht om die kiezers in de toekomst aan
boord te houden. In verkiezingsonderzoek zien we heel duidelijk dat wie voor Vlaams Belang
stemde vaak gedreven werd door rancune, racisme, wantrouwen, onbehagen en onveiligheid.
Dat is een bijzonder explosieve mix van emoties, en De Wever zal hemel en aarde moeten
bewegen om op basis daarvan toch iets constructiefs op te bouwen.

Eerst zeggen, nu doen

Echt directe gevolgen heeft deze uitslag niet voor de nationale of regionale politiek. Voor een
flink stuk wordt enkel de uitslag van juni 2010 bevestigd. Ook in het verleden zijn nationale
regeringen trouwens nooit in de problemen gekomen vanwege lokale verkiezingen.

Op nieuwjaarsdag treedt Bart De Wever dus allicht aan als burgemeester van Antwerpen. Dat
wordt een zware vuurproef. In iets meer dan een jaar tijd, en dan nog in coalitie met de
vermaledijde stadslijst, zal hij moeten laten zien dat hij de kracht heeft om iets te veranderen
inzake veiligheid, huisvesting, leefmilieu, overlast, stedelijk onderwijs, en dan hebben we het
nog niet eens gehad over de mobiliteitsproblemen in Antwerpen. Er scheiden ons nog 18
maanden van de volgende regionale en federale verkiezingen, en dat is een bijzonder korte
termijn als je als burgemeester iets wilt verwezenlijken.

De resultaten voor de nationale regering blijven – ironisch genoeg – beperkt. De enorme winst
van de N-VA is immers het gevolg van het feit dat die partij Vlaams Belang volledig oppeuzelt.
Maar omdat Vlaams Belang toch nooit heeft meegespeeld, maakt dat eigenlijk geen verschil
uit. Het zou erger zijn geweest als Open VLD was gedecimeerd, maar Alexander De Croo heeft
grotendeels de meubelen gered. De meerderheidspartijen kunnen dus in principe voort blijven
functioneren.

Maar de Vlaamse kiezers hebben nu al twee keer na elkaar een duidelijk signaal gegeven en
men kan dat niet blijven negeren. De regering-Di Rupo trekt zich op aan gunstige cijfers, in
verband met onze begroting, de rentevoet die we betalen, en de economische indicatoren die
gunstig afsteken in vergelijking met de rest van de Europese Unie. Die objectieve cijfers blijken
echter niet voldoende om de Vlaamse kiezers ook te kunnen overtuigen. De regering-Di Rupo,
en vooral dan de Vlaamse coalitiepartners, hebben nog anderhalf jaar om te proberen ook de
harten van de Vlamingen te veroveren.

Wie? Politicoloog, verbonden aan

Wat? De regering-Di Rupo moet dringend werk maken van haar reputatie
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Waarom? De Vlaamse kiezer heeft identiek dezelfde boodschap gegeven als in juni 2010.
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