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Een brug te ver 
 
In Aalst en in Antwerpen heeft de SP.A zich in een bijzonder oncomfortabele positie gewrongen bij de 
lokale coalitievorming, vindt Marc Hooghe . De Vlaamse socialisten zijn niet alleen klein geworden, ze 
maken ook nog een aantal strategische fouten. 
 
Uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel bleek eerder dit jaar dat in een overgrote meerderheid 
van de gemeenten al op voorhand akkoorden worden gesloten over de toekomstige coalitie na de 
verkiezingen. 
 
Partijen zoeken dus elkaar op, wisselen informatie uit en vergelijken posities. We mogen dus aannemen dat 
de SP.A van Aalst al maanden geleden wist dat Karim Van Overmeire op de derde plaats stond van de 
N-VA-lijst. Gelet op die positie en op het politieke gewicht van Van Overmeire, was het perfect 
voorspelbaar dat hij geen genoegen zou nemen met een eenvoudig zitje in de gemeenteraad. 
 
Zout in de wonde  
 
Onmiddellijk na de verkiezingen was het dus al perfect duidelijk dat SP.A'ers in een schepencollege zouden 
zetelen met iemand die tussen 1991 en 2010 nationaal mandataris was van Vlaams Belang. Vanaf dat 
ogenblik was er voor de Vlaamse socialisten nauwelijks een eervolle weg terug. Het feit dat Van Overmeire 
uitgerekend bevoegd wordt voor migratiezaken was niet meer dan het spreekwoordelijke zout in de 
wonde. Tenslotte kan iemand die heeft meegeschreven aan het partijprogramma van het Vlaams Blok toch 
wel beschouwd worden als een ervaringsdeskundige op dit gebied. 
 
De SP.A deed het al niet goed bij de verkiezingen, en de partij lijkt nu ook nog eens de 
coalitieonderhandelingen te verliezen. Het verlies van de partij werd gemaskeerd door de goede score van 
Daniël Termont in Gent en van Renaat Landuyt in Brugge. Maar structureel wordt de positie van de SP.A in 
het Vlaamse politieke landschap almaar zwakker. De partij kan op geen enkel cadeau rekenen. De 
partijleiding slaagde er bovendien in om nog eens vakkundig de eigen ruiten in te gooien. 
 
Elke politieke partij kampt wel eens met een lokale afdeling die niet doet wat de partijleiding wil. In 
normale omstandigheden probeer je dat binnenskamers op te lossen, desnoods met zware dreigementen, 
en als dat echt niet werkt dan kun je de balorige afdeling nog altijd uit de partij zetten. 
 
Onvermijdelijk gezichtsverlies  
 
Voorzitter Bruno Tobback koos voor een andere weg door de Aalstenaars publiekelijk de levieten te lezen, 
waardoor of de nationale voorzitter, of de plaatselijke afdeling onvermijdelijk gezichtsverlies zou lijden. 
 
De plaatselijke afdeling heeft het been stijf gehouden, waardoor de nationale voorzitter in een lastig parket 
terechtkomt. Maar - als puntje bij paaltje komt - durft de SP.A het niet aan deze publieke 
ongehoorzaamheid te bestraffen door de Aalsterse afdeling gewoon uit de partij te zetten. 
 
Vorig jaar werd toenmalig SP.A-burgemeester van Geraardsbergen, Freddy De Chou, wel uit de partij 
verwijderd, omdat hij zijn afdrachten niet had betaald. Blijkbaar tillen de Vlaamse socialisten zwaarder aan 
een dergelijk vergrijp, dan aan zetelen in een coalitie met iemand die bijna twee decennia lang belangrijke 
functies vervulde bij Vlaams Belang. 
 
Ook in Antwerpen - die andere stad waar de coalitievorming niet voorspoedig loopt - krijgt de SP.A geen 
enkel cadeau. De strategie van Patrick Janssens botst frontaal met die van Bart De Wever en nu al valt te 



betwijfelen of daar ooit een goed werkende coalitie van zal komen die de volgende zes jaar de stad goed zal 
besturen. 
 
Het Antwerpse scenario heeft een hoog déjà vu-gehalte: het gedoe met formateursnota's die worden 
afgeschoten en die als bedoeling hebben er een mogelijke coalitiepartner af te rijden, doet bijzonder sterk 
denken aan de nationale onderhandelingen na de verkiezingen van 2007 en 2010. Ook toen bleek dat een 
geijkte formule om de boel vooral te laten mislukken. Het is vreemd dat die formule nu ook wordt 
toegepast in de lokale politiek. 
 
Gedoogsteun van Vlaams Belang?  
 
Coalitiegesprekken in steden en gemeenten berusten over het algemeen op vertrouwen en op een 
persoonlijke band tussen de hoofdrolspelers. Men kan dat betreuren, maar uiteindelijk blijkt het wel de 
beste methode om te komen tot stabiele coalities die het ook zes jaar volhouden. 
 
Of de Antwerpse politici dat nu willen of niet, uiteindelijk zullen ze elkaar toch moeten vinden. De Wever 
heeft nog vijf zetels nodig als hij een meerderheid wil vormen, terwijl Open VLD er maar twee kan leveren. 
Patrick Janssens heeft dus de sleutels van het spel in handen, doordat hij ofwel met zijn volledige Stadslijst 
de meerderheid versterkt, ofwel de nodige handtekeningen moet leveren om de CD&V-verkozenen los te 
weken. 
 
Die laatste oplossing is voor hem de minst wenselijke: tenslotte is er niets dat hem kan dwingen om mee te 
helpen het programma van zijn tegenstrever uit te voeren. De Antwerpse politiek is dus nu ook verworden 
tot eenchicken game , zoals we dat zo goed hebben leren kennen in de nationale politiek. Janssens kan 
ermee dreigen geen meerderheid te leveren, zodat de stad onbestuurbaar wordt. De Wever kan ermee 
dreigen dat hij 'desnoods' dan maar de gedoogsteun zal moeten krijgen van Vlaams Belang. Geen van beide 
scenario's is wenselijk voor de Antwerpse bevolking, die gegijzeld wordt in dit machtsspelletje. 
 
In het overgrote deel van de steden en gemeenten is de coalitievorming vlot verlopen en staat een nieuwe 
ploeg klaar om vanaf 1 januari het bestuur over te nemen. Dit pleit overigens nog eens voor een systeem 
van voorakkoorden: onmiddellijk na de uitslag is het betrekkelijk eenvoudig om een werkzame coalitie te 
vormen. 
 
Ondanks de aanvankelijke klachten dat de N-VA systematisch uit de meerderheden werd gehouden, blijkt 
nu overigens dat één op de zes Vlaamse gemeenten een N-VA-burgemeester krijgt. De laatste loodjes van 
de coalitievorming wegen echter het zwaarst. CD&V heeft de orkaan relatief goed doorstaan en kan haar 
posities over het algemeen handhaven. De SP.A daarentegen is een relatief kleine partij geworden, die 
hemel en aarde moet verzetten om toch nog te wegen op de lokale besluitvorming. 
 


