
Open VLD weldra weer huisje weltevree 
 

Sinds de desastreuze peiling voor Open VLD van maandag sluimert de gedachte dat de 
partij snel aan een ideologische herbronning toe is. De liberalen moeten een programma 
ontwikkelen dat een ruimer electoraat kan aanspreken en ook werk maken van hun 
geloofwaardigheid, luidt het (DM 12, 13, 14 maart). Geloofwaardigheid verwerven en 
ideologisch verbreden kan evenwel niet in één beweging en is bovendien een werk van 
zeer lange adem.  

Uit de laatste peiling van De Morgen en VTM blijkt dat nog slechts 10 procent van de 
Vlamingen bereid is om op Open VLD te stemmen. Daarmee is het  mijlenver verwijderd van 
het begin van deze eeuw toen CD&V tegen de grond lag en De Gucht ervan overtuigd was 
dat de liberale partij de brede volkspartij van de volgende generatie zou worden. De wind 
die de partij toen in de zeilen had, is duidelijk gaan liggen. Dat heeft vooral te maken met de 
geloofwaardigheid die Open VLD in de loop van paars II is kwijtgespeeld.  

Geloofwaardigheid bouw je als regeringspartij niet op door een breed pallet van ideeën te 
gaan voorleggen aan de kiezer, maar door op je kernthema’s een mooi parcours voor te 
leggen. Pas nadien kan de partij een poging wagen om met een ruimer programma naar het 
grote reservoir van volatiele kiezers te trekken. Open VLD moet m.a.w. eerst leren stappen 
en pas als ze dat goed kan, mag ze aan lopen beginnen denken. De wat beperkte keuze van 
de partijleiders De Croo en Van Quickenborne om zich momenteel vooral op ‘geen extra 
belastingen’, ‘langer werken’ en ‘begrotingsevenwichten’ te concentreren, is dan ook de 
juiste. Dit zijn immers de thema’s waarvan de partij als het ware eigenaar (issue owner) is en 
waarmee het door de kiezer vereenzelvigd wordt. Als Open VLD er in slaagt om op deze 
zaken ook mooie resultaten voor te leggen, bouwen ze alvast aan hun geloofwaardigheid. 
Het geeft geen zin om nu al volop de kaart van de verruiming te trekken en posities in te 
nemen op thema’s als leefmilieu of cultuur. Zolang de partij niet kan aantonen dat ze kan 
leveren op haar eigen programmapunten zal niemand geloven dat ze dat op andere thema’s 
wel zal kunnen. Kiezers verleiden door te verbreden en dus thema’s aan te kaarten die het 
eigendom zijn van andere partijen, kan je immers enkel op basis van geloofwaardigheid en 
een positief bilan in het verleden. 

Op dit moment lijkt Open VLD dan ook goed op weg om haar verloren geloofwaardigheid te 
herwinnen. De beslissingen van de regering in het pensioendossier zijn immers niets minder 
dan een vertaling van het liberale mantra dat mensen langer moeten werken.  Maar ook 
tijdens de moeilijke sociaal-economische gesprekken die vooraf gingen aan de 
regeringsvorming en de afgelopen begrotingscontrole slaagde de partij er in om zich op zijn 
kernthema’s geloofwaardig te profileren. De teneur bij de regeringsleden was elke keer dat 
het begrotingstekort wordt beperkt door vooral te besparen en zeker geen nieuwe 
belastingen te heffen. Veel liberaler kan je met zo’n beperkt electoraal gewicht niet regeren. 
Open VLD creëert in de federale regering voorlopig elke keer het beeld van een partij die 
voet bij stuk houdt als het op hun kernthema’s aankomt.  

Uit de peiling blijkt evenwel dat dit momenteel nog niet rendeert. N-VA is de meest 
geloofwaardige centrum-rechtse formatie in Vlaanderen en pikt heel wat stemmen weg bij 



Open VLD. De vraag is echter hoe lang de liberale rechtlijnigheid van N-VA zal blijven 
renderen. Want als er echt concrete sociaal-economische alternatieven moeten worden 
voorgesteld zoals deze week in verband met de budgetcontrole, wordt het een beetje tricky. 
Dan wordt immers duidelijk dat er hier en daar door N-VA wel erg diep zou worden 
gesneden. Wellicht dieper dan voor de doorsnee Vlaming aanvaardbaar is. Door zeer 
rechtlijnig een liberale positie te benadrukken is N-VA op sociaal-economisch vlak 
marktleider geworden in centrum-rechts Vlaanderen, maar de partij lijkt tegelijk te flirten 
met de grens van wat voor de kiezer aanvaardbaar is. Eens die grens overschreden, is het 
electorale  parasitisme voorbij.  

De toekomst van het Vlaamse liberalisme oogt met andere woorden rooskleuriger dan de 
afgelopen week vaak werd voorgesteld. Als de blauwe KMO rustig aan zijn 
geloofwaardigheid werkt, kan de partij in 2014 misschien weer met de ambities van een 
echte fabriek naar de kiezer trekken. Bovenal: ‘optimism is a moral duty’. 

 


