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CD&V/N-VA ‘Het is duidelijk dat paars gebro-
ken, gekraakt is. Er is een verras-
sing: Lijst Dedecker. Ik heb het ge-
voel dat SP.A-Spirit de tol betaalt’
CARL DECALUWE CD&V/N-VA

VA N  O N Z E  R E DACT EU R

WIM WINCKELMANS
BRUSSEL CD&V-boegbeeld

Yves Leterme had voor zijn partij
de lat op 27 procent gelegd, maar
achter de schermen werd op een
veel beter resultaat gehoopt. Om
opnieuw uit te groeien tot de stu-
rende politieke factor van Vlaan-
deren, was 29 tot 30 procent no-
dig, werd geredeneerd.
Met 30,5 procent van de stemmen
bereiken de christendemocraten
hun doelstellingen, ze doen zelfs
nog beter dan het meest gunstige
scenario. ‘CD&V/N-VA komt uit
op het beste resultaat sinds 1981’,
glunderde ex-premier Wilfried
Martens gisteravond al. Door het
zware verlies van SP.A en Open
VLD is het Vlaams kartel nu ver-
uit de grootste partij in Vlaande-
ren. Het haalt dertig zetels in de
Kamer.
CD&V/N-VA profileerde zich in de
campagne als het alternatief voor
de paarse partijen en hamerde op
de flaters van de federale rege-
ring, vooral op het vlak van justi-
tie en de fiscus. Die aanpak bleek

een succesformule te zijn. De kie-
zer was paars beu en vond in
CD&V/N-VA een geloofwaardig
alternatief.
De christendemocraten doen het
overal in Vlaanderen uitstekend.
In Limburg bijvoorbeeld groeien
de bomen voor CD&V tot in de he-
mel. Lijsttrekker en CD&V-voor-
zitter Jo Vandeurzen is er daar in
geslaagd om de kiezers die de
christendemocraten verloren wa-
ren aan de SP.A onder de populai-
re Steve Stevaert, weer helemaal
terug te winnen.
CD&V/N-A slaagt er in Limburg
in om opnieuw de positie van
grootste partij in te nemen die de
partij traditioneel had. De partij
wint er twee zetels en komt op
vijf.
In Antwerpen doet Vlaams minis-
ter Inge Vervotte nog beter.
CD&V/N-VA haalt in de provincie
liefst acht zetels binnen, een
winst van drie zetels.
Door die winst kan hoogstwaar-
schijnlijk ook N-VA’er Flor Van
Noppen, broer van de vermoorde
veearts-keurder Karel Van Nop-

pen, naar de Kamer. Ook Vlaams
minister Kris Peeters is als lijst-
duwer verkozen. Hij liet vooraf
weten dat hij zijn mandaat niet

zal opnemen.
In Oost-Vlaanderen gaat CD&V
ook twee zetels vooruit tot zes ze-
tels. Daarmee mag Leen Dierick,
eerste schepen in Dendermonde
en vijfde op de lijst, zich opmaken
voor vier jaar in de Kamer. Zelfs
N-VA’ster en Vlaams parlements-
lid Helga Stevens raakte onver-
wacht verkozen op de zesde
plaats.
In West-Vlaanderen ziet het
plaatje er anders uit. CD&N-VA
was daar al veruit de grootste par-
tij en houdt stand. Lijsttrekker
Hendrik Bogaert slaagt erin om
de score van vier jaar geleden nog
licht te verbeteren, maar een zetel
bijwinnen zat er niet in. Opval-
lend is de score in Izegem, waar
de N-VA van Vlaams minister
Geert Bourgeois zwaar achteruit
gaat. De alliantie van N-VA met
CD&V is er duidelijk niet ver-
teerd.
De CD&V-partijtop dankt de
overwinning ook aan een zo goed
als vlekkeloos verlopen verkie-
zingscampagne. ‘We hebben cam-
pagne gevoerd rond meer zeker-

heid, veiligheid en rechtvaardig-
heid, gekoppeld aan een moderne
staatshervorming. Vanaf nu vor-
men die thema’s onze leidraad bij
de vorming van een nieuwe rege-
ring’, zei Leterme gisteravond.
Ook N-VA-voorzitter Bart De We-
ver glunderde toen duidelijk
werd dat CD&V/N-VA de federale
verkiezingen met glans had ge-
wonnen. ‘We hebben een duide-
lijk mandaat van de kiezer ge-
vraagd, we hebben het ook gekre-
gen. Het is lang geleden dat
Vlaanderen nog zo’n duidelijke
leidende formatie heeft gehad in
het politieke landschap’, stelt De
Wever vast.
‘Dat komt goed uit, want we moe-
ten nu een grondige staatshervor-
ming uitvoeren.’
De CD&V/N-VA-top wou gister-
avond nog niet in zijn kaarten la-
ten kijken. Volgens ex-voorzitter
Stefaan De Clerck moet de partij
gaan voor een tripartite. ‘Maar de
kiezer heeft de kaarten uiterst
moeilijk geschud. Ik hoop dat
Yves Leterme snel duidelijkheid
kan scheppen.’

ANALYSE CD&V/N-VA IS OPNIEUW DE SPIL VAN DE VLAAMSE POLITIEK
De christendemocraten halen volgens de prognoses 30,5 procent van de stemmen, goed voor dertig zetels in
de Kamer, en zetten daarmee een resultaat neer dan nog beter is dan verhoopt. ‘De kiezer heeft heel duidelijk
gesproken’, glunderde voorzitter Jo Vandeurzen gisteravond.

CD&V/N-VA triomfeert

‘Lang geleden dat
Vlaanderen zo’n duide-
lijke leidende formatie
in Vlaanderen heeft
gehad’

CD&V/N-VA
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VA N  O N Z E  M E D EW E R K E R

JEROEN BERNAER
BRUSSEL Jean-Marie Dedec-

ker haalt met zijn partij 11 procent
in eigen provincie en pakt daar-
mee twee zetels voor de Kamer.
Die gaan naar Dedecker zelf en
naar zijn pupil, Ulla Werbrouck.
Vooral in Oostende, de thuisstad
van Dedecker, gooit Lijst Dedec-
ker hoge ogen. De rechtsliberalen
halen er 15,1 procent. Dat Johan
Vande Lanotte niet op de kamer-
lijst stond, liet zich voelen in de
kuststad. SP.A-Spirit verliest er
bijna tien procent, maar blijft er
toch de grootste partij met ruim
25 procent.
Lijst Dedecker haalt overal in de
provincie de kiesdrempel. In
Nieuwpoort haalt Lijst Dedecker
zijn beste resultaat, met bijna
twintig procent van de stemmen.
Ook in de kantons Gistel en Dik-
smuide boekt de partij knappe re-
sultaten, met 14, 7, respectievelijk
13,4 procent.
Ook CD&V/N-VA scoort goed. De
christendemocraten gaan er licht
op vooruit in de kustprovincie
(+0,3 procent). Het levert het kar-
tel zes zetels op. Daarmee doet
CD&V/N-VA even goed als bij de
vorige federale verkiezingen in

2003. West-Vlaanderen blijft dus
een rooms bastion. In het kanton
Ieper, de thuisbasis van Yves Le-
terme, haalt CD&V/N-VA meer
dan 40 procent, in Lichtervelde is
dat zelfs een monsterscore van 50
procent. 
Toch moet het kartel op sommige
plaatsen serieus wat terrein prijs-
geven. Geert Bourgois verliest
zijn thuismatch in Izegem.
CD&V/N-VA tekent er een verlies
van 7,4 procent op.
Paars krijgt, net als in de rest van
Vlaanderen, serieuze klappen.
SP.A-Spirit gaat 8,35 procent ach-
teruit en verliest een zetel. Het
kartel komt zo op drie zitjes te-
recht. Het kartel van Renaat Lan-
duyt lijdt vooral in Gistel en Dik-
smuide grote verliezen. De socia-
listen moeten er meer dan 11 pro-
cent prijsgeven. Ook in Torhout
en Diksmuide is het verlies voor
het linkse kartel zwaar. Het gaat
er telkens met 10 procent achter-
uit.
Open VLD kan het verlies beper-
ken tot een slordige 5 procent. De
partij van lijsttrekker Vincent
Van Quickenborne verliest wel
twee zetels en houdt er nog twee
over. In het kanton Veurne moe-
ten de liberalen het meest prijsge-

ven (-8,3 procent). Open VLD
blijft er wel nog de op een na
grootste partij, na CD&V/N-VA.
Ook in de provinciehoofdstad
krijgen de paarse coalitiepart-
ners klappen. Met 79 van de hon-
derd Brugse stembureaus geteld,
klokken Open VLD en SP.A-Spirit
allebei af op zo’n 17 procent. De li-
beraal-democraten verliest er 7,5
procent, rood 7,9 procent. De ver-
loren stemmen worden er ver-
deeld onder CD&V/N-VA (1,8 pro-
cent winst), Groen! (2,8 procent
winst) en Lijst Dedecker (10,6
procent winst).

Vlaams Belang blijft op een sta-
tus-quo hangen in vergelijking
met 2003. De partij haalt ruim 14
procent, bijna evenveel als SP.A/
Spirit en Open VLD. Dat levert de
partij, net als vier jaar geleden,
twee zetels op.
Groen! doet het beter dan in
2003, toen het de kiesdrempel
niet haalde. Dit keer lukt dat wel.
De groenen halen, met drie vierde
van de stemmen geteld, 5,81 pro-
cent, een winstmarge van 2,5 pro-
cent. Goed voor een zetel, die
wordt opgenomen door Wouter
Devriendt.

Dedecker met gemak
over kiesdrempel
Lijst Dedecker haalt twee zetels. Het kartel CD&V/
N-VA behoudt de koppositie in West-Vlaanderen.

KIESKRING WEST-VLAANDEREN
Kamer 10 juni 2007 Aantal zetels: 16
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2003: Kamer - 2004: Vlaams Parlement - 2006: Provincieraad - 2007: Kamer

CD&V + N-VA

VLD + Vivant

Vlaams Belang: 2 (-)

CD&V/N-VA: 6 (-)

SP.A-Spirit: 2 (-2) Open VLD: 3 (-1)

Groen!: 1 (+1)

LDD: 2 (+2)

Uw mening over de uitslagen op standaard.be

Open VLD kan het ver-
lies beperken tot een
slordige vijf procent 


