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Van Rompuy
is er klaar voor

Werven, zo noemde Herman Van 
Rompuy de vijf gevoelige dossiers die 

hij met succes over de verkiezingen van 7 
juni heen wist te tillen. Door de opkomende 
verkiezingskoorts was het praktisch onmo-
gelijk geworden om tot duurzame akkoor-
den te komen, zo oordeelde de premier in 
maart. Vooral in het Franstalige gedeelte 
van het land, waar de partijen een ruwe 
strijd uitvochten om de titel van grootste 
partij, werd elke toegeving als gezichtsver-
lies beschouwd. Eerder dan de campagne 
te laten overschaduwen door een kibbe-
lende federale regering, koos de ervaren 
Van Rompuy voor rust en stabiliteit. Van de 
campagneperiode maakte hij intussen nuttig 
gebruik om de vijf werven – de opmaak van 
de begroting, het vraagstuk van de kern-
energie, de staatshervorming, een duidelijk 
asiel- en migratiebeleid, en een oplossing 
voor BHV – grondig voor te bereiden. Nu 
de verkiezingen erop zitten, is Van Rompuy 
klaar om de werven te openen. Maar eerst 
nog even terug naar zondag 7 juni.

Mijnheer de premier, de overtuigende ver-
kiezingsoverwinning van CD&V moet u veel 
plezier gedaan hebben.
‘Elke verkiezingsoverwinning van mijn eigen 
partij doet mij veel plezier. Zeker omdat 
ik de periode heb meegemaakt waarin 

dat plezier ons niet gegund was. Ik 
hoop dat ik daar mijn steentje toe 

bijgedragen heb door vanaf sep-
tember toch een zekere rust 

op het federale niveau te 

Tot de regionale regeringen zijn gevormd is het nog even 
temporiseren. Maar van zodra alle stof is gaan liggen wil 
ook Herman Van Rompuy zijn Federale Regering weer in 
een hogere versnelling laten schieten. Hoeveel politieke 
wil de coalitiepartners hebben valt nog af te wachten. De 
premier zelf is er alvast helemaal klaar voor.
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brengen. Vooral in periodes van crisis heb-
ben heel veel mensen behoefte aan zeker-
heid, geborgenheid en stabiliteit.’ 

U heeft de periode van de campagne ge-
bruikt om de vijf werven voor te bereiden. 
Bent u daarmee klaar? 
‘Er is veel voorbereidend werk gedaan, 
inderdaad. Nu nog de politieke wil van de 
coalitiepartners. Met de vice-premiers heb 
ik alvast het werkschema van de vijf werven 
voorbereid. Ten laatste in het najaar willen 
we die openen. Vroeger was uiteraard beter 
geweest, maar we zullen eerst het eindre-
sultaat van de regionale coalitieonderhan-
delingen moeten afwachten. De partijen 
zullen hun stabiliteit pas hervinden als ze 
weten wie wel en wie niet in de regering 
zit. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we 
tot die tijd helemaal blijven stilstaan. Minis-
ter van Justitie Stefaan De Clerck komt op 
het kernkabinet zijn hervormingsplan voor 
Justitie voorstellen. Hij zal ook een nieuw 
wetsontwerp over de vertrekvergoeding 
van topmanagers komen voorstellen. We 
hebben dus wel een aantal zaken op de 
agenda staan, maar de vijf werven kunnen 
we pas openen als alle stof is gaan liggen.’

Welk dossier komt daarbij voor u op de 
eerste plaats?
‘De begroting. De besprekingen daarover 
beginnen al einde augustus, begin septem-
ber, en zullen duren tot half oktober. Intern 
zijn we daarmee al een heel eind opgescho-
ten. We hebben in april een stabiliteitsplan 
opgemaakt dat op zes jaar tijd het struc-
tureel tekort van 4 procent van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP) moet wegwer-
ken, een even grote inspanning die ik als 
minister van Begroting deed tussen 1992 
en 1998. De bedoeling is om meteen twee 
begrotingen vast te leggen, die van 2010 en 
2011, omdat sommigen vanaf de zomer van 
2010 vrees ik al weer met hun hoofd bij de 
verkiezingen van 2011 zullen zitten.’

Net voor de verkiezingen huldigde Hilde 
Crevits nog het huis met de 20.000ste zon-
nepaneel-installatie. Is het noodzakelijk om 
kerncentrales open te houden als de groei 
van alternatieve energie zich zo doorzet?
‘Het belangrijkste is dat we onze energie-
bevoorrading veiligstellen. De verlenging 
van de levensduur van enkele kerncentrales 
is onvermijdelijk om daarin geen onder-
breking te kennen. Dat mag helemaal geen 
hinderpaal zijn om verder werk te maken 

van hernieuwbare energie en energiebe-
zuiniging. Kernenergie is geen optie op de 
lange termijn, hernieuwbare energiebronnen 
zijn dat wel. Maar de realiteit is dat we de 
eerste tientallen jaren niet zonder kernener-
gie zullen kunnen.’ 

Asiel en migratie is al een dossier dat al 
van lang voor de verkiezingen aansleept. 
Wat doet u geloven dat er nu wel een door-
braak mogelijk is? 
‘Omdat het moet. En ook omdat de electo-
rale vrees nu weggevallen zou moeten zijn. 
Het blijft echter een zeer gevoelige materie, 
zowel bij links als bij rechts. Nu het argu-
ment van de verkiezingen weggevallen is, 
moeten we zo snel mogelijk aan dit dossier 
beginnen. Maar persoonlijk geloof ik dat 
een compromis mogelijk is.’ 

Kris Peeters heeft al aangekondigd dat hij 
de gemeenschapsdialoog een nieuwe kans 
wil geven. Hij wil daarbij ook de federale 
regering opnieuw betrekken.
‘In de vorige formule van de gemeen-
schapsdialoog was er inderdaad ook een 
vertegenwoordiging vanuit de Federale Re-
gering, met de twee federale ministers van 
Institutionele Hervormingen, Jo Vandeur-
zen die later vervangen werd door Steven 
Vanackere, en Didier Reynders. Zij traden 
niet op als politieke actoren, maar stonden 
langs de zijlijn. Wat mij betreft hoeft dat in 
de volgende dialoog niet te veranderen. 
Kris Peeters en ik hadden afgesproken 
dat we de dialoog opnieuw zouden her-
opstarten na 7 juni. Dat was tenminste 
de afspraak voor de verkiezingen, want ik 
vermoed dat dit een onderwerp is dat ook 
aan bod zal komen tijdens de regerings-
onderhandelingen. De Vlaamse Regering 
zal uiteindelijk moeten oordelen wat zij de 
beste formule acht om te komen tot een 
staatshervorming.’

Blijft nog over: BHV. Krijgen we dat spook 
nu eindelijk definitief uit de kast? 
‘Ik ben voorstander van de overlegde 
oplossing. We moeten van de lopende 
belangenconflicten gebruik maken om 
te onderhandelen. Wij hadden in januari 
een ploeg van acht mensen samengesteld 
die zou zoeken naar een onderhandelde 
oplossing. Maar omdat de dialoog zelf in 
panne is gevallen op 15 januari, is ook 
die groep begraven. Ook daarvoor zal 
een nieuwe methode moeten gevonden 
worden.’
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