ANALYSEI Strategie om PS uit te roken, lijkt verlaten

De Wever hoopt op impasse
voor communautaire doorbraak
N-VA-voorzitter roert communautaire trom
> Herhaalt strenge eisen tegenover PS
> Grotere polarisatie sluit federale regering uit
>

Vlaanderen.’ Een herhaling van de
huidige regering, die het communautaire in de koelkast plaatste, is
dus niet uitgesloten.

Linkse tandem
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B R U S S E L | Net op de dag dat de
voormalige N-VA-rebellen Hendrik Vuye en Veerle Wouters met
hun ‘grendelboek’ weer op de pijnlijke plek van de N-VA duwen (DS
8 maart), roerde ook voorzitter
Bart De Wever de communautaire
trom. In een interview met Het Belang van Limburg zegt de N-VAvoorzitter dat hij nooit in een regering met de PS zal stappen ‘zonder
integrale uitvoering van onze institutionele blauwdruk’.
Een halfjaar geleden zei De Wever al hetzelfde, maar dan iets onhandiger: ‘Als de kiezer het toelaat,
doen we verder zonder de PS.

Dwingt de kiezer ons toch met de
PS te spreken, dan zullen we ons
communautaire programma op tafel leggen’, luidde het toen. Daaruit
werd geconcludeerd dat de N-VA
haar institutionele eisen eens te
meer zou opbergen als er na de verkiezingen van 2019 een regering
kwam zonder de PS.
Daarom voegde De Wever er
ditmaal aan toe dat hij bij onderhandelingen, ook zonder de PS,
zijn institutionele eisen bovenhaalt. Heel overtuigend klonk dat
niet. ‘We wachten niet op Godot als
de Franstaligen niet bewegen. Dan
gebruiken we de kaarten die we
van de kiezer krijgen, opnieuw om
datgene te doen wat goed is voor

N-VA-voorzitter
rekent op politieke
patstelling waarin
Wallonië naar
links opschuift
en Vlaanderen
naar rechts
Bart De Wever.
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Nochtans smeekt de N-VA-aanhang om wat bijkomende geloofwaardigheid na enkele barslechte
weken. In de Bracke-affaire werd
de partij zelfs weggezet als de ‘vierde traditionele partij’, dodelijk
voor een formatie die zich als alternatief wil blijven opstellen.
Bart De Wever kijkt met veel interesse naar de Waalse peilingen.
De extreemlinkse PTB (PVDA) is er
aan een opmars bezig. ‘Indien de
peilingen bevestigd worden bij de
verkiezingen en de PTB wint fors,
dan acht ik het niet uitgesloten dat
de PS de vlucht vooruit neemt en
met de PTB een coalitie tracht te
vormen’, zegt hij.
De Wever hoopt dat een situatie
waarin de linkse tandem de Franstalige politiek domineert, tot een
communautaire doorbraak kan
leiden. Dit zou de polarisatie tussen Vlaanderen en Wallonië zodanig kunnen verhogen dat een communautaire doorbraak mogelijk
wordt zonder de klassieke, eindeloze palavers.
Daarmee lijkt de strategie om
de PS uit te roken, verlaten. Lange
tijd hoopte de N-VA dat de PS in de
oppositie gefrustreerd zou raken
en dat Di Rupo uiteindelijk bij De
Wever zou komen smeken om een

staatshervorming. Maar de PS
geeft op geen enkele manier de indruk in regionalistische richting
op te schuiven.
De Wever zegt er in het interview ook niets meer over. Hij rekent op een politieke patstelling
waarin Wallonië naar links opschuift en Vlaanderen naar rechts,
zodat een federale regering met de
grootste gemene deler van de twee
niet meer mogelijk is.

Confederale model
Zo kan de N-VA het confederale
model realiseren dat zij voor ogen
heeft: een eentalig Nederlandstalig Vlaanderen en een eentalig
Franstalig Wallonië, die voor persoonsgebonden bevoegdheden als
onderwijs samen verantwoordelijk zijn in Brussel en waarbij de
Brusselaars individueel beslissen
tot welke gemeenschap ze willen
behoren. In dit model blijven alleen Defensie, Buitenlandse Zaken
en een vorm van transparante solidariteit tussen de gewesten federaal.
Al dreigt er voor de N-VA wel
een groot gevaar als de politieke
concurrenten de handen in elkaar
slaan. Afhankelijk van de verkiezingsuitslag kan een regering met
PS én SP.A en zonder de N-VA, verleidelijk worden. Iets waarop Vuye
en Wouters al wezen bij hun vertrek uit de partij.
b

Blz. 40 opinie.

reactie
Elio Di Rupo. PS-voorzitter

‘Niet onderhandelen
over einde van België’
‘Het confederalisme betekent het einde van het land.
Voor de PS kan daar geen
sprake van zijn.’ Elio Di Rupo
zegt dat de PS ‘al haar gewicht in de schaal zal leggen
om de sociale zekerheid en de
inkomsten van werknemers
en gepensioneerden te versterken, en niet om over de
splitsing van de sociale zekerheid en het einde van het
land te onderhandelen.’
Di Rupo ziet in het interview een nieuwe poging om
het over andere zaken te hebben dan de betreurenswaardige balans van de regering.
Het is sterk ‘dat Bart De Wever liever praat over de volgende politieke coalitie dan te
tonen wat hij vandaag kan
doen om het leven van de
mensen te verbeteren’. (belga)

