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In zekere zin bezegelt het vertrek van Steven Vanackere een al lang genomen beslissing.
Maar volgend jaar worden de liefhebbers van electorale thrillers wel op hun wenken be-
diend.

Uw visie op de N-VA in 2014

Door Bart Maddens, politicoloog aan de KU Leuven.

Met het plotse ontslag van minister Vanackere gaat er een zoveelste schok door het politieke systeem. Sinds de kerst-
toespraak van de koning wordt de politieke analisten geen dag rust gegund. De politiek staat constant onder spanning.
Toch is het twijfelachtig of dit alles de ‘fundamentals’ van de politieke situatie grondig wijzigt.

Het idee dat Steven Vanackere de Vlaamse evenknie was van Elio Di Rupo, en CD&V dus ook een premier-bonus zou
bezorgen, heeft de regeringsvorming niet lang overleefd. Het werd trouwens door Vanackere zelf mee afgeschoten.
CD&V heeft voluit gekozen voor Kris Peeters als boegbeeld voor 2014. Peeters heeft daarvoor zijn communautaire am-
bities naar beneden toe moeten bijstellen. Hij sluit zelfs niet meer uit dat hij Belgisch premier wordt.

Daardoor had Vanackere ook geen rol meer te spelen als ‘Belgische’ tegenhanger voor de ‘Vlaamse’ Peeters. Want Pee-
ters is zelf Belgisch geworden. De ACW-affaire maakte dat Vanackere alleen nog een blok aan het been was voor de
partij. In zekere zin wordt met zijn vertrek enkel een beslissing bezegeld die allang was genomen.

Kloof

Volgens sommigen heeft de N-VA haar schepen verbrand door het ACW zo zwaar te tackelen en finaal Vanackere te
vloeren. De kloof tussen CD&V en N-VA zou nu zo groot geworden zijn, dat die twee niet meer samen door de deur van
eenzelfde regering zullen kunnen in 2014. De N-VA zal, als het even kan, op alle niveaus opzij worden gezet.

Dat laatste is natuurlijk juist. Maar dat was het ook allang vóór de ACW-kwestie. De traditionele partijen snakken naar
een lange periode van communautaire rust. Ze zullen ten allen prijze willen vermijden dat de N-VA de communautaire
doos van Pandora opnieuw opent, hetzij federaal, hetzij vanuit de Vlaamse regering. Ofwel wordt de N-VA ‘incontour-
nable’ in het Vlaams Parlement - federaal kan dat mathematisch haast niet -, ofwel wordt de huidige coalitie voortgezet
op alle niveaus. Dat stond al vast op het moment dat de regering-Di Rupo werd gevormd, ACW of geen ACW.

Nieuw is wel dat dit besef nu ook lijkt door te dringen in de publieke opinie. Nog niet zo lang geleden werd je weggela-
chen als je voorspelde dat Bart De Wever in 2014 nergens aan de bak zou komen. Waren er immers geen geruchten
over een geheime deal tussen Bart De Wever en Kris Peeters? Maar vandaag gaat iedereen ervan uit dat de N-VA geen
vrienden meer heeft. Zeker nu Kris Peeters en Wouter Beke een nieuwe staatshervorming in 2014 unisono afwijzen.
De kiezers beseffen maar al te goed dat het alles of niets wordt voor Bart De Wever. We zitten meer dan ooit in een dy-
namiek van één tegen allen.

Vorig jaar keken veel Vlamingen jaloers naar de ijzingwekkend spannende presidentsverkiezingen in de Verenigde
Staten en Frankrijk. Maar volgend jaar worden de liefhebbers van electorale thrillers (mét inzet) aan huis bediend.
Want dit wordt ongetwijfeld de meest gepolariseerde en zenuwslopende verkiezing sinds de tijd van de koningskwestie
en de schoolstrijd.

Dubbeltje op zijn kant
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Om ‘incontournable’ te worden moet de N-VA samen met het Vlaams Belang minstens 61 (van de 124) zetels behalen
in het Vlaams Parlement. Want de kans is klein dat de traditionele partijen een verbond zullen willen aangaan met het
Union des Francophones (één zetel) om de N-VA uit te sluiten. Op basis van het resultaat van de provincieraadsverkie-
zingen zou de N-VA (met 28,5%) 39 zetels halen en het Vlaams Belang (met 8,9%) 10. Dat is samen 49.
De N-VA moet het in 2014 ongeveer 10 procentpunten beter doen om onmisbaar te worden. Als we de jongste peiling
mogen geloven, zou de N-VA daarin kunnen slagen. Maar door het zwakke resultaat van Vlaams Belang zou het toch
een dubbeltje op zijn kant worden.

Zal ACW-gate ertoe bijdragen dat dit dubbeltje uiteindelijk de kant van de N-VA oprolt? De kans is klein dat er met het
ontslag van Vanackere een punt is gezet achter de affaire. De N-VA zal nog een tijd kunnen surfen op de golven van
morele verontwaardiging over de hypocrisie van het ACW. Maar tegelijkertijd moet de N-VA opletten dat ze niet het
imago krijgt van een scandalmonger: een partij die enkel teert op schandalen, zoals Rex in het interbellum of LDD in
2009.

Het scenario dat zich nu ontvouwt lijkt ideaal voor de N-VA. De affaire heeft de voorbije weken steeds grotere propor-
ties aangenomen, culminerend in het ontslag van Vanackere. Maar het schandaal wordt sinds enige tijd vooral aange-
dreven door de media. De N-VA kan daar rustig op toekijken, maar blijft in de ogen van de verontwaardigde kiezer wel
de morele eige naar van het thema, en zal er dan ook de vruchten van plukken.

In een ver verleden heeft de christelijke arbeidersbeweging een belangrijke rol gespeeld in de Vlaamse ontvoogdings-
strijd. Sinds de Tweede Wereldoorlog ijvert de beweging echter vooral voor het behoud van het Belgische status quo.
Steven Vanackere was daarvan overigens de  perfecte exponent. Het is de ironie van  de geschiedenis dat de beweging
in 2014 opnieuw aan de basis zou kunnen liggen van een communautaire doorbraak.
Maar dan wel op een heel andere manier, namelijk doordat het ACW-debacle de electorale balans finaal doet door-
slaan naar de Vlaams-nationalisten.
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