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Er is iets vreemds aan de hand. Politieke partijen en opiniemakers lijken 2013 gewoon te 
willen overslaan. Ze doen alsof de verkiezingen van 2014 al voor de deur staan. Laat ik maar 
even meedoen met die gekte en vooruitblikken naar 8 juni 2014. Waar moeten we vooral op 
letten als de eerste resultaten binnenlopen over 17 maanden ? Alvast niet op de 
zetelverdeling voor de Kamer. Want die is in de huidige politieke constellatie niet zo 
relevant. Hoeveel zetels de N-VA ook wint, het zal nooit genoeg zijn om de huidige federale 
meerderheid te breken. Want de traditionele Vlaamse partijen hebben de eis laten vallen 
dat een federale regering ook een meerderheid moet hebben langs Vlaamse kant. Liefst wel 
natuurlijk, maar liever een regering zonder Vlaamse meerderheid dan opnieuw 541 dagen 
politieke crisis. Dat wordt de boodschap in 2014, na de verkiezingen wel te verstaan. 

Zonder N-VA 

Het wordt vooral uitkijken naar het resultaat voor het Vlaams Parlement. Want hier is het 
gemakkelijker voor de N-VA om incontournable te worden. Hamvraag zal vooral zijn of er in het 
Vlaams Parlement nog een meerderheid kan worden gevormd zonder de N-VA. Als dat mathematisch 
kan, dan zal dat waarschijnlijk ook gebeuren. Ook al zal het vóór de verkiezingen in alle toonaarden 
worden ontkend. En natuurlijk zal er opnieuw wat tijd overheen gaan vooraleer de N-VA opzij wordt 
gezet. De partij zal eerst zelf het initiatief krijgen, op Vlaams en allicht ook federaal niveau. Maar zij al 
snel merken dat alle andere partijen niet zoveel appetijt hebben in een nieuwe grote 
staatshervorming. Temeer omdat de lijst van voor herziening vatbaar verklaarde grondwetsartikels te 
beperkt zal zijn daarvoor, en men dus de grondwettelijk gebaande paden zou moeten verlaten.  
De andere partijen zullen ook weinig zin hebben in het verder zetten van de huidige constructie, 
waarbij de N-VA wel in de Vlaamse maar niet in de federale regering zit. Want dan dreigt het gevaar 
dat de N-VA de Vlaamse regering zal willen gebruiken als stormram tegen de federale. Dit risico op 
instabiliteit kan gemakkelijk worden vermeden door de N-VA op alle niveaus uit te sluiten. Want de 
volgende federale en Vlaamse verkiezingen zijn pas in 2019, en dan is de N-VA misschien al lang 
geschiedenis. 

N-VA incontournable 

Maar wat als men in Vlaanderen niet om de N-VA heen kan ? Nu wordt het wat ingewikkelder, want 
dan moeten we een onderscheid maken tussen twee verschillende scenario’s. Alles zal afhangen van 
het aantal zetels dat de V-partijen (N-VA, Vlaams Belang en eventueel LDD) samen halen. Als dat er 
minstens 63 (van de 124) zijn, dan hebben de V-partijen een absolute meerderheid. Als dat er 61 of 
62 zijn, dan hebben ze een blokkeringsminderheid. Want dan kan er geen meerderheid gevormd 
zonder één van de V-partijen. Dit is evident bij 62 zetels. Maar ook als de V-partijen slechts 61 zetels 
halen wordt het bijna onmogelijk om de N-VA buiten spel te zetten. Want in dat geval worden de 
traditionele partijen afhankelijk van de (waarschijnlijk) enige Franstalige verkozene in het Vlaams 
Parlement. Van zodra dit UF-parlementslid tegen stemt, dan heeft de regering geen meerderheid 
meer. Voor de traditionele partijen zal er ongetwijfeld veel aan gelegen zijn om de N-VA opnieuw uit 
te sluiten. Maar hun politieke lot in de handen leggen van het UF, dat is misschien nog net een brug 
te ver. 



V-meerderheid 

In een scenario van 61 of 62 V-zetels zal de onderhandelingspositie van de N-VA wel wat zwakker 
zijn. De partij kan de traditionele partijen tegen elkaar uitspelen, maar ze is er uiteindelijk toe 
veroordeeld om met één ervan te regeren in Vlaanderen. In het scenario van minstens 63 V-zetels 
heeft de N-VA een extra drukkingsmiddel. De partij kan er dan mee dreigen om een regering te 
vormen met het Vlaams Belang, of een minderheidsregering die door het Vlaams Belang wordt 
gedoogd. Zo een V-meerderheid zou voortdurend stokken in de wielen kunnen steken van de 
federale regering. Of ze zou die federale regering niet meer kunnen erkennen en de Vlaamse 
soevereiniteit uitroepen. Maar anderzijds weten de traditionele partijen ook dat de N-VA die 
revolutionaire stap niet zo snel zal zetten. Want dat zou in strijd zijn met de belofte ‘geen revolutie, 
maar evolutie’. Bovendien zal de N-VA willen vermijden dat de rollen worden omgedraaid in 2014 : 
een snelle en vlekkeloze federale regeringsvorming (met de traditionele partijen) tegenover politieke 
chaos in Vlaanderen. 

Met de MR 

Er is echter nog een andere mogelijkheid die we niet helemaal mogen uitsluiten. De N-VA kan de 
staatshervorming even links laten liggen en met de MR een rechtse federale regering vormen. Dat 
zou een regering zijn zonder de PS en allicht zonder meerderheid in Franstalig België, maar ook 
zonder twee derden meerderheid (dan wordt de zetelverdeling in de Kamer inderdaad wel relevant). 
Dit zou betekenen dat de N-VA zich de Reynders-doctrine van 2007 eigen maakt : “een regering 
zonder de PS is al een staatshervorming op zich”.  
Eventueel kan de Vlaamsgezinde achterban worden gepaaid met de oprichting van een 
Studiecentrum voor Confederalisme of zoiets. Maar zelfs op die manier verguld zou dit een zeer 
bittere pil zijn om te slikken. Het grootste verzet tegen zo een scenario zou echter komen van het 
Belgische establishment. Een door de N-VA gedomineerde federale regering die een rechts beleid 
oplegt aan een links Wallonië : dan zou België pas echt gaan kraken in al zijn voegen. 
Het mag dus duidelijk zijn: er is ontzettend veel discussiestof voor de campagne van 2014. Geen 
wonder dat de politici en de opiniemakers er zo snel mogelijk aan willen beginnen. 
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