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OVER DE AUTEURS

Koenraad De Ceuninck is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de
vakgroep politieke wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij maakt deel uit
van het Centrum voor Lokale Politiek. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen
zijn schaal en lokaal bestuur, gemeentelijke fusies en hervormingen op lokaal
vlak. Binnen die domeinen publiceerde hij meerdere artikels en hoofdstukken in
boeken.

Evelien D’heer is doctoraatsstudente aan de onderzoeksgroep ‘Media en ICT’
(MICT), verbonden aan de vakgroep communicatiewetenschappen van de
Universiteit Gent. Het project waarop zij sinds januari 2013 tewerkgesteld is,
heeft als doel de relaties tussen burgers, politici en media-actoren te onderzoe-
ken in de hedendaagse multimediale context. Sociale media vormen de kern van
deze genetwerkte publieke sfeer, die wij voor de komende verkiezingen in 2014
in kaart zullen brengen.

An Heyerick werkt als assistent aan de vakgroep politieke wetenschappen van
de Universiteit Gent. Ze geeft les in kwalitatieve onderzoekstechnieken. Ze is
verbonden aan de onderzoeksgroep Centrum voor Lokale Politiek en doet
onderzoek binnen het onderzoeksgebied politieke partijen, lokale lijsten en
lokale verkiezingen.

Ellen Olislagers werkt sinds 2010 aan het Centrum voor Lokale Politiek van de
Universiteit Gent. Daar werkt zij aan een doctoraatsonderzoek over coalitievor-
ming in lokale besturen. Zij werkte mee aan het project ‘Evaluatie van de
innovaties in het gemeentedecreet op de lokale administratieve en politieke
werking’ (Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen – Universiteit Hasselt,
2008-2009).

Herwig Reynaert is als gewoon hoogleraar verbonden aan de vakgroep
politieke wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is vakgebiedvoorzitter van
het vakgebied lokale en regionale politiek en voorzitter van het Centrum voor
Lokale Politiek. Sinds 2009 is hij decaan van de Faculteit Politieke en Sociale
Wetenschappen.

Hij publiceerde als auteur en/of coauteur tientallen boeken, wetenschappelijke
artikels en hoofdstukken in boeken. Zijn publicaties hebben vooral de lokale
politiek als onderwerp. Tevens is hij organisator van zowel nationale als
internationale congressen over (vergelijkende) lokale politiek. Hij doceert de
vakken lokale politiek, actuele vraagstukken van de lokale politiek, interne
Belgische politiek en Belgische binnenlandse politiek.

Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke redactieraden. Ook is hij
ondervoorzitter van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST).
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Johannes Rodenbach is master in de politieke wetenschappen. Hij is als
wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Lokale Politiek
waar hij een doctoraat voorbereidt rond de presidentialisering van het
burgemeesterschap in België. Dit onderzoek is vooral gericht op de rol van
burgemeesters bij lokale verkiezingen en hun invloed binnen het schepencollege
en de lokale partij.

Kristof Steyvers is als docent verbonden aan de vakgroep politieke weten-
schappen van de Universiteit Gent. Hij doceert er de opleidingsonderdelen
comparatieve politicologie, partijen en partijsystemen en vergelijkende lokale
politiek. Zijn onderzoek situeert zich voornamelijk in de context van het Centrum
voor Lokale Politiek van de genoemde vakgroep en het Urban Policy Research
Centre. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de lokale politiek, in het bijzonder
thema’s als lokaal politiek leiderschap, verkiezingen en partijen op lokaal niveau,
hervormingen aan het lokaal bestuur, stadspolitiek en stedenbeleid en de
democratische verankering van lokale netwerkverbanden. Hij publiceert in
(inter)nationale tijdschriften zoals Local Government Studies, Lex Localis, Acta
Politica en European Urban and Regional Research.

Tony Valcke is politicoloog, historicus en docent aan de Faculteit Politieke en
Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is lid van het Centrum voor
Lokale Politiek en als doctor-assistent verbonden aan de vakgroep politieke
Wetenschappen van de Universiteit Gent waar hij promoveerde op een
proefschrift over politiek leiderschap op intermediair niveau (met een vergelij-
king van Vlaanderen en Nederland). Zijn publicaties, onderzoek en onderwijs
situeren zich o.m. op het vlak van leiderschap, politieke elites, verkiezingen en
de (geschiedenis) van de (provinciale) politieke instellingen.

Pieter Verdegem is docent Nieuwe Media en ICT aan de vakgroep communica-
tiewetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is ook lid van de Onderzoeks-
groep voor Media & ICT (MICT). In 2009 behaalde hij een doctoraat over
beleidsstrategieën in de informatiemaatschappij, met een specifieke focus op
e-government en e-inclusie. Gedurende 2011 was hij als postdoctoraal
onderzoeker verbonden aan het Department of Informatics and Media van
Uppsala University (Zweden).

Zijn voornaamste onderzoeksinteresses zijn de maatschappelijke impact van
nieuwe media & ICT, sociale media, en media & ICT beleidsvraagstukken. Hij
publiceerde hierover in tal van internationale peer-review tijdschriften. Hij
doceert de vakken ’Nieuwe Media Studies’ en ‘Mediastructuren en Mediabe-
leid’.

Hij maakt deel uit van diverse wetenschappelijke netwerken en redactieraden.
Ook is hij lid van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media (SARC).

OVER DE AUTEURS
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VERTEGENWOORDIGENDE DEMOCRATIE IN VEELVOUD:
DE GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN

14 OKTOBER 2012

Kristof Steyvers en Herwig Reynaert

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 liggen
intussen al enige tijd achter ons. Het stof in de electorale arena is gaan liggen,
meerderheden zijn op het schild gehesen en bestuursploegen hebben hun
eerste voren in het beleidszand getrokken. De verkiezingen worden dan dikwijls
gezien als het zesjaarlijkse kritische keerpunt van de vertegenwoordigende
democratie op lokaal en provinciaal vlak. Hier worden de krachtsverhoudingen
tussen en binnen de politieke partijen en lijsten vastgelegd, bepaald welke
programma’s een maatschappelijk draagvlak hebben en wie de verantwoorde-
lijkheid krijgt voor de uitvoering daarvan. Daarnaast zijn die verkiezingen ook
een belangrijk moment van verantwoording waarbij de kiezer zich kan
uitspreken over de afgelopen legislatuur.

De wetenschappelijke belangstelling voor deze verkiezingen stond lange tijd in
schril contrast met hun epitheton als hoogtepunt van de plaatsgebonden
representatieve democratie. Dat heeft deels te maken met de opvatting dat het
hier om zogenaamde tweede orde verkiezingen zou gaan (zeker op provinciaal
niveau) die in vergelijking met hun nationale tegenhangers minder belangrijk
zouden zijn en vooral bepaald door de krachtsverhoudingen en discussies die op
dat bovenlokale niveau spelen. Dat de gemeente- en provincieraadsverkiezingen
een tussentijds karakter hebben waarbij ze zelden samenvallen met hun
regionale of federale varianten en mee door nationale partijen en persoonlijkhe-
den worden vormgegeven versterkt dat idee van bovenlokale politieke
barometer. Toch hebben de gemeente- en provincieraadsverkiezingen zeker
eigen dynamieken die maken dat er van een eenduidige en voortschrijdende
nationalisering zeker geen sprake is. Eén van de doelstellingen van dit boek is
precies die eigenheden beter voor het voetlicht te brengen tegen de achter-
grond van de meest recente stembusslag. Het kan helpen om een aantal zwarte
gaten in onze kennis en inzicht over de lokale en provinciale politiek te vullen.

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2012 kwamen in de
beeldvorming alvast als bijzonder naar voor. Dat had te maken met het
behoorlijk gewijzigde electorale landschap in vergelijking met de vorige
legislatuur. Daarin speelde de erfenis van de teloorgegane Volksunie. De
plaatsgebonden varianten van het Vlaamse kartel tussen CD&V en N-VA
ruimden doorgaans veld voor zelfstandige initiatieven. En in het zog van de
nationale verkiezingsoverwinningen van de N-VA was het dan ook uitkijken of
en hoe de partij zichzelf lokaal en provinciaal kon verankeren en welke
implicaties dit had voor de aanwezigheid en het succes van de op lokaal en
provinciaal vlak meer gevestigde partijen (zowel de drie traditionele als de twee
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relatieve nieuwkomers sinds de jaren 1990). Het partijpolitieke aanbod werd
verder gediversifieerd door de wisselende aanwezigheid van progressieve kartels
(tussen socialisten en groenen) in functie van de keuzes gemaakt door lokale
partijafdelingen. Op gemeentelijk vlak (en minder op provinciaal niveau) kwam
daar de traditionele veelvormige complexiteit bij van een reeks lijsten met een
lokaal label.

Die variatie onderstreept de kern van plaatsgebonden verkiezingen als
vertegenwoordigende democratie in veelvoud. De respectievelijk 308 Vlaamse
gemeenten en 5 provincies hebben immers een eigen electorale dynamiek die
zich slechts ten dele laat vatten in de neiging om deze verkiezingen vanuit het
perspectief van de nationale trends te bekijken. Gemiddelden en nominale
gelijkenissen vlakken plaatsgebonden afwijkingen af en onderschatten het
belang van lokale en provinciale issues en kandidaten. Deze diversiteit en de
daarbij horende eigenheden gelden wellicht nog het meest uitgesproken voor
de gemeenteraadsverkiezingen. Vergelijken in ruimte tussen gemeenten en
provincies is dus geen vanzelfsprekendheid en moet met de nodige omzichtig-
heid gebeuren. Hetzelfde geldt voor een tweede dimensie die in dit boek sterk
aanwezig is. Het al dan niet bijzondere karakter van de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen kan immers slechts gelezen worden met vorige
edities als referentie. Waar mogelijk zullen we in de verschillende hoofdstukken
dus trachten trends (en eventuele afwijkingen daarop) te identificeren en te
verklaren. De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2006 zijn dan
doorgaans het ijkpunt. Het samengaan van bovenlokale dynamiek en
plaatsgebonden evoluties leidt over de tijd tot een sterk wijzigend lokaal en
provinciaal partijlandschap waar (meer volatiele) kiezers op kunnen inpikken
waardoor trends niet steeds eenvoudig of eenduidig kunnen worden afgelezen
uit tabellen met gemiddelde resultaten. Ook hier is dus genuanceerde
interpretatie geboden.

De zes hoofdstukken van dit boek bieden dan ook een prisma op het rijk
geschakeerde en veranderlijke spectrum van de gemeente- en provincieraadsver-
kiezingen. Naast twee overzichtsbijdragen wordt er verdiept op enkele cruciale
aspecten van deze verkiezingen.

In de bijdrage van Kristof Steyvers en Koenraad De Ceuninck staat de vraag
centraal of en hoe de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 de
spreekwoordelijke kracht van verandering brachten dan wel gekenmerkt werden
door een grote mate van continuı̈teit. De auteurs proberen die vraag te
beantwoorden door de trends bij deze verkiezingen te schetsten sinds de fusies
van 1976 aan de hand van de fases voor, tijdens en na verkiezingen. Het
antwoord op hun uitgangsvraag is vanzelfsprekend gelaagd. In elke fase vinden
we immers elementen van continuı̈teit en verandering maar de balans wisselt al
naar gelang het verkiezingsmomentum. Het meest continuı̈teit is er in de
periode vóór de verkiezingen in termen van het aantal en de aard van
deelnemende lijsten en met de zelfstandige aanwezigheid van de N-VA op
zowat alle stembrieven als belangrijkste trendbreuk. Een meer gemengd beeld
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tekent zich af in de spreekwoordelijke tweede ronde na de verkiezingen met
minder meerderheden voor één partij, een meer incrementele verandering van
coalitiemeerderheden en partnerkeuze die minder exclusief door puur rationele
overwegingen lijkt te worden gestuurd. Het meest verandering vinden we nog
op de verkiezingsdag zelf met minder opkomst en waarbij de winst van de N-VA
(en daarnaast van de groenen) ten koste gaat van Vlaams Belang en de
traditionele politieke partijen en zich vertaalt in een minder frequent gebruik van
de persoonlijke voorkeurstem.

Het complement voor de provincieraadsverkiezingen vinden we in de bijdrage
van Tony Valcke en Herwig Reynaert waar de vergelijkingsbasis verbreed wordt
door ook de situatie in Wallonië te bespreken met de veronderstelling van een
electoraal tweestromenland als leidraad. De auteurs schenken daarbij aandacht
aan de wijzigende omstandigheden waarbinnen deze provincieraadsverkiezin-
gen plaatsvonden in beide regio’s. De bespreking van de resultaten per provincie
wordt voorafgegaan door een meer overstijgende beschouwing waarin de
electorale competitie en participatie in tijd en ruimte vergeleken worden vanuit
het traditionele perspectief van de provincieraadsverkiezingen als graadmeter
voor electorale tendensen op nationaal vlak. Een opvallende vaststelling is dat
het niveau van keuzeverzaking is toegenomen (het ligt hoger in Wallonië en
heeft vooral betrekking op groeiend absenteı̈sme). In de Vlaamse provincies is
de overwinning van de N-VA een constante (en vaak werd de partij in één klap
de grootste in termen van stemmen en zetels). Ook op provinciaal niveau gaat
dat ten koste van de drie traditionele partijen en Vlaams Belang. Christendemo-
craten, socialisten en/of liberalen blijven wel nog aanwezig in zowat alle
bestuursmeerderheden op provinciaal niveau. In Wallonië vinden we minder
verschuivingen en zijn verschillen in winst of verlies al naar gelang de provincie
relatief. De socialisten blijven de sterkhouder, gevolg door de liberalen en de
christendemocraten. De groene partijen winnen in beide landsdelen. Hoewel de
verschillen minder uitgesproken zijn dan in het verleden lopen de resultaten voor
de twee regio’s dus niet parallel met de specifieke aanwezigheid en succes van
N-VA in Vlaanderen.

De bijdrage van Evelien D’Heer en Pieter Verdegem gaat dieper in op een
cruciaal inhoudelijk aspect van het proces dat aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen voorafgaat: de campagnevoering. Vandaag is die meer intens en divers
geworden waarbij partijen en hun kandidaten verschillende media combineren.
De auteurs kijken naar de nieuwste laag van de sociale media en beschrijven
meer bepaald het gebruik van Twitter tijdens de campagne. Vanuit een
verkenning van een aantal vormelijke aspecten worden specifiek de interacties
tussen actoren uit de politiek en de media en de burgers in kaart gebracht. Op
Twitter blijkt de nationalisering van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen
alvast uitgesproken. Nationaal prominente figuren en/of grote steden komen
verhoudingsgewijs vaker aan bod. Het wijst op het zelfversterkend effect van
het medium in termen van bekendheid en populariteit. Dit haakt in op de
ecologie van de media en de maatschappij waardoor een wisselwerking ontstaat
in de status of positie van bepaalde actoren. Zichtbaarheid in de traditionele
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media hangt dan samen met die op Twitter en dit laatste medium legt ook vaak
verbanden met ander audiovisueel materiaal. Institutionele actoren (zoals
partijen of de media) zijn prominente verspreiders van Twitter-boodschappen
waarop burgers doorgaans reageren. De auteurs plaatsen daarom kanttekenin-
gen bij al te optimistische opvattingen over de deliberatieve meerwaarde van het
medium.

De aanwezigheid van een veelheid aan lijsten met een plaatsgebonden naam
werd eerder al als een typisch kenmerk van de gemeenteraadsverkiezingen
omschreven. Traditioneel wordt die groep dan gesteld tegenover de lokale
afdelingen van nationale partijen met een dito naam. De bijdrage van An
Heyerick en Kristof Steyvers probeert meer zicht te krijgen op de diverse lading
die onder de vlag van lokale lijsten schuilgaat. De auteurs ontwikkelen een
classificatiemodel met horizontale en verticale autonomie als belangrijkste
dimensies en passen het toe op de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen.
Daaruit blijkt dat echte onafhankelijkheid van nationale partijen voor slechts een
minderheid van dit type lijsten opgaat. Er zijn dus heel wat pseudo-lokale of
–nationale lijsten die het beste van beide werelden proberen te combineren
(feitelijke verbondenheid met een nationale partij onder de vorm van een
plaatsgebonden label). Bestuursdeelname en stemmenmaximalisatie als
voorwaarde daartoe zijn de cruciale drijfveer voor die strategie. Het diverse
karakter van lokale lijsten en het bestaan van feitelijke banden met nationale
tegenhangers brengt nuance aan in het klassieke debat over de nationalisering
van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat er minder echt lokale lijsten zijn dan de
naamgeving doet vermoeden betekent niet per definitie dat de nationale
partijen nog meer terrein winnen op het gemeentelijke erf dan vermoed. Het
lokale label benadrukt juist het plaatsgebonden karakter van de lijst en
omgekeerd zijn ook lokale afdelingen autonomer van hun nationale moederpar-
tij dan dikwijls verondersteld.

Met de bijdrage van Ellen Olislagers en Kristof Steyvers komen we bij het proces
dat plaatsvindt na de gemeenteraadsverkiezingen en dat in een gesegmenteerd
meerpartijensysteem als het onze aan belang lijkt te winnen. De vorming van
een bestuursmeerderheid laat steeds meer opties open en bepaalt mee hoe
winst of verlies in de stembusslag voor partijen uitdraaien. Het aantal coalitie-
meerderheden is in ieder geval weer toegenomen ten koste van de vroeger
nogal dominante situatie van de meerderheid door één partij. De partnerkeuze
vertoont in 2012 enkele uitgesproken verschillen. Zo lijken partijen minder dan
vroeger rekening te houden met puur rationele elementen. Dat blijkt bijvoor-
beeld uit het feit dat coalities met zo weinig mogelijk partijen en waarvan geen
van de partners overbodig is minder exclusief het meerderheidslandschap
uitmaken. En ook de voordelen van het voorzetten van de uittredende
meerderheid lijken minder vanzelfsprekend. Veel coalities zijn minstens
gedeeltelijk een vervanging van de vroegere partners. De opkomst van de N-VA
is daar opnieuw niet vreemd aan. Die vervangingspolitiek maakt dat veel
meerderheden ook betrekkelijk ruim zijn qua zetelaantal (of toch meer dan het
theoretische minimum voor de betrokken gemeente). Wel constant zijn de
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trends rond portefeuilleverdeling. De ijzeren wet van de proportionaliteit waarbij
partijen krijgen wat ze verhoudingsgewijs in de coalitie brengen gaat ook deze
keer op. De grootste partij levert dan doorgaans de burgemeester. Inhoudelijk
blijken partijen ook die portefeuilles te verkiezen die aansluiten bij hun
ideologisch en programmatisch profiel. Zo leggen ze accenten in de bevoegd-
heidsverdeling.

De laatste bijdrage stelt scherp op de figuur die de laatste tijd is uitgegroeid tot
het gezicht van de gemeente. Vanuit de langdurige en duale geschiedenis van
het burgemeestersambt beschrijven Johannes Rodenbach, Kristof Steyvers en
Herwig Reynaert het toenemende lokaal belang van de functie. De burgemees-
ter is uitgegroeid tot zowat de belangrijkste lokale politicus. De auteurs gaan
daarom dieper in op twee cruciale aspecten in de aanstelling en het functione-
ren van burgemeesters. In de eerste plaats bekijken ze de mate waarin
burgemeesters kunnen blijven bogen op een groot aandeel persoonlijke
voorkeurstemmen. Vier op vijf blijkt stemmenkampioen en gemiddeld zijn
burgemeesters goed voor ongeveer de helft van alle persoonlijke voorkeurstem-
men op hun eigen lijst. Electorale populariteit blijft dus een belangrijk
selectiecriterium. Dit persoonlijk mandaat zoekt evenwicht met het spel van
meerderheidsvorming en de andere regels bij het toebedelen van uitvoerende
mandaten. In de tweede plaats gaan de auteurs dieper in op de cumulatie van
politieke mandaten. Tot één op vijf van onze parlementsleden blijkt tegelijk
burgemeester van zijn of haar gemeente. Cumulatie is dan één weg voor het
lobbywerk voor de eigen gemeente en de link met Brussel draagt weer bij tot de
eigen populariteit. Selectiemechanismen en functioneringscondities versterken
elkaar en de trends blijven constant.

Dit boek helpt dus om het al dan niet bijzondere karakter van de(ze) gemeente-
en provincieraadsverkiezingen helder te krijgen maar laat nog heel wat vragen
open voor verder onderzoek. Oktober 2018 zal alvast de uitkomst van dit
democratisch veelvoud uitwijzen.
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INHOUD

Vertegenwoordigende democratie in veelvoud: de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012

Kristof Steyvers en Herwig Reynaert

1. De kracht van verandering of plus ça change?
De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 in het licht van de trends sinds
de fusies van 1976.
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DE KRACHT VAN VERANDERING OF PLUS ÇA CHANGE ?
DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 2012 IN HET

LICHT VAN DE TRENDS SINDS DE FUSIES VAN 1976

Kristof Steyvers en Koenraad De Ceuninck

1. Inleiding

De gemeenteraadsverkiezingen worden traditioneel gezien als het hoogtepunt
van de vertegenwoordigende democratie. Hun betekenis gaat verder dan de
spreekwoordelijke vernieuwing van de gemeenteraad. Ze kunnen immers be-
schouwd worden als het lokale machtsverwervingsproces bij uitstek (Reynaert &
Steyvers, 2004). Hier worden de krachtsverhoudingen tussen de politieke partijen
bepaald, beslist welke brede beleidsopties een maatschappelijk draagvlak hebben
en wie de politieke verantwoordelijkheid krijgt voor de uitvoering daarvan. Daar-
naast zijn die verkiezingen ook een belangrijk toetsingsmoment waarbij de kiezer
zich kan uitspreken over de afgelopen legislatuur.

De verkiezingen van 14 oktober 2012 beloofden alvast in de beeldvorming bijzon-
der te zullen worden. In vergelijking met zes jaar geleden bleek het electorale
landschap op de vooravond ervan alvast behoorlijk gewijzigd. De nationaal gedra-
gen kartels die in 2006 nog floreerden en voornamelijk het gevolg waren van de
verspreide erfenis van de teloorgegane Volksunie verdwenen grotendeels van het
toneel (denk in eerste instantie aan het Vlaams kartel CD&V- N-VA). Sommige van
de kleinere kartelpartners gingen op in grote broers, terwijl andere resoluut een
eigen weg kozen.

Het meest illustere voorbeeld is natuurlijk de N-VA. Met het nationale succes van
de voorbije jaren groeide immers de vraag naar de lokale verankering van de zelf-
verklaarde nieuwe volkspartij. De ‘reus met dwergvoeten’ (dixit voorzitter Bart De
Wever) zocht in een sterke lokale aanwezigheid naar de hefboom voor (bovenlo-
kale) verandering en herijkte het politieke landschap op (centrum-)rechts. Ver-
wacht werd dat vooral het Vlaams Belang en meer klassieke bestuurspartijen als
CD&V en Open VLD het gelag zouden betalen. Met een sterke nationale focus en
gesteund door de Antwerpse titanenstrijd waarin haar populaire nationale voor-
zitter verwikkeld was, slaagde de partij er nogmaals in zichzelf tot inzet van de
verkiezingen te maken. Het was dan ook uitkijken of en hoe de verwachte ‘gele
tsunami’ een dijkbreuk kon veroorzaken dan wel slechts een rimpeling zou trek-
ken in de plaatselijke electorale onderstroom. Op links bleek er meer ruimte voor
consolidering al bleef het beeld diffuus. In heel wat gemeenten trokken socialisten
en groenen in progressieve kartels naar de kiezer terwijl men het in andere op
eigen kracht probeerde. De nationale moederpartijen lieten hun lokale afdelingen
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dikwijls de vrije keuze in het omgaan met de electorale realiteit van de communi-
cerende vaten (Verthé, 2012).

In deze bijdrage willen we bekijken of die verkiezingen in electorale termen inder-
daad de kracht van verandering hebben gebracht dan wel gekenmerkt worden
door een grote mate van continuı̈teit. We doen dat door 2012 in het licht te
zetten van de trends die de gemeenteraadsverkiezingen de voorbije decennia
hebben gekenmerkt sinds de periode van de fusies van 1976 en met 2006 als
belangrijkste referentiejaar (Steyvers & Reynaert, 2010). Daar past enige voorzich-
tigheid bij. Vergelijken over de jaren en gemeenten heen is minder vanzelfspre-
kend dan het op het eerste zicht kan lijken. Zo hebben we immers nogal eens de
neiging om de gemeenteraadsverkiezingen vanuit het perspectief van nationale
trends te bekijken. Gemiddelden of schijnbaar gelijklopende constellaties en labels
vlakken dan plaatsgebonden afwijkingen af of verdoezelen hoe sterk lokale
thema’s en persoonlijkheden de verkiezingen kunnen kleuren (Wille & Deschou-
wer, 2007).

Het samenspel tussen nationale dynamiek en plaatselijke keuzes bepaalt ook een
sterk wisselend lokaal partijlandschap van verkiezing tot verkiezing waar (meer
volatiele) kiezers op kunnen inpikken. En er blijven heel wat zwarte gaten in onze
kennis over deze en de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Veel van de be-
staande bewijslast blijft dan intuı̈tief, anekdotisch of journalistiek. Samen met an-
dere analyses (o.m. De Ceuninck, Olislagers, Reynaert, Steyvers & Valcke, 2013) is
dit dus een poging om alvast een deel daarvan meer helder te krijgen. We bouwen
de bijdrage op met de eigenlijke verkiezingen als scheidingslijn en beschouwen
ook de aanloop naar en de nasleep van de verkiezingsdag. We gaan vooral in op
die aspecten van de gemeenteraadsverkiezingen waarover we voor 2012 al over
voldoende vergelijkbare gegevens beschikken.

2. Vóór de verkiezingen: personeel en
programma

Vóór de eigenlijke verkiezingen worden de inzet en de inhoud ervan uitgetekend.
Dit proces beschrijft men meestal met de term verkiezingsgestalte: ‘...het geheel,
het resultaat van op mekaar inspelende of tegenspelende structuren en posities,
rolvervullingen en activiteiten, kortom van het sociologisch functioneren’ (De-
wachter, 1970). In brede zin verwijst dat naar de maatschappelijke context voor
de verkiezingen (in verstedelijkte gebieden nemen bijvoorbeeld meer (nationale)
partijen deel aan het verkiezingsproces en is het landschap doorgaans meer ver-
splinterd; Ackaert, Reynaert, Steyvers, De Ceuninck & Valcke, 2007). In enge zin
slaat ze op factoren dichter bij het verkiezingsproces: de partijen en hun kandida-
ten (personeel) en de strijdpunten en gevoerde propaganda (programma). Het
gaat dan in feite om de aanbodzijde van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor
2012 beschikken we in eerste instantie over gegevens die ons iets zeggen over
(evoluties in) de personele verkiezingsgestalte.

DE KRACHT VAN VERANDERING OF PLUS ÇA CHANGE?

16



JOBNAME: 232877 PAGE: 3 SESS: 3 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013
/first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek−2012/4−body

2.1. Focus op aantal en aard van de deelnemende lijsten

Het aantal politieke partijen of lijsten dat met elkaar in het strijdperk treedt is een
belangrijke indicator van het niveau van electorale competitie in de gemeente.
Uitzonderlijk blijft het deelnemersveld beperkt tot één. We spreken dan van strijd-
loze verkiezingen en alle kandidaten op de betreffende lijst zijn meteen verkozen.
Vóór de gemeentelijke fusies was dat vrij courant (Dewachter, 1994), maar daarna
kwam het sinds 1994 niet meer voor in Vlaanderen. Het is dan ook opvallend dat
de praktijk in 2012 opnieuw opduikt door de komst van een eenheidslijst van de
uittredende meerderheid en oppositie in de kleine Limburgse gemeente Her-
stappe.

In de rest van Vlaanderen waren er dus minstens twee partijen die de electorale
koek wilden verdelen. Gemiddeld gesproken lag het aantal deelnemende lijsten
daar op 5,41. In de twee grootste steden van Vlaanderen dongen zelfs meer dan
10 lijsten naar de gunst van de kiezer. De verkiezingen van 2012 laten daarmee
het op één na hoogste gemiddelde optekenen voor de periode na de fusies maar
de afwijkingen zijn over het algemeen gering. In de hele periode tussen 1976 en
2006 schommelt het gemiddelde immers tussen de vier à vijf deelnemende lijsten.
Tot en met de jaren 1990 is er sprake van een geleidelijke toename van dit aantal.
Dat wordt mee veroorzaakt door de opkomst van twee nieuwe nationale spelers
op het lokale electorale veld: Agalev (later Groen) en het Vlaams Blok (later Vlaams
Belang). Na de eeuwwisseling valt het gemiddeld aantal deelnemende lijsten wat
terug tot op het niveau van de jaren 1980. Die rationalisering is wellicht mee het
gevolg van de kartelvorming tussen verschillende politieke formaties (Steyvers &
Reynaert, 2010). Door de deelname van zelfstandige N-VA-lijsten in heel wat ge-
meenten (cf. infra) neemt de politieke competitie bij de recente verkiezingen ech-
ter weer toe.

Niet alleen het aantal maar ook de aard van de deelnemende lijsten is van belang.
Dat blijkt in de praktijk een vrij bont allegaartje te zijn. Naast lokale afdelingen van
nationale partijen die al dan niet strikt onder hun bovenlokale naam aan het ver-
kiezingsproces deelnemen kunnen ook fracties ervan de gemeenteraadsverkiezin-
gen kleuren. Anderzijds kunnen ook motieven als het breken van de bestaande
macht, ideologische congruentie of een goede samenwerking in het verleden lo-
kale en/of nationale partijen aanzetten tot kartelvorming (Buelens, 1996). Tot slot
dragen ook de lokale lijsten bij tot die veelvormige electorale configuratie.

In meer geaggregeerde, ecologische analyses (die de algemene trends voor alle
gemeenten beschrijven) gaat men doorgaans uit van de naam en/of het lijstnum-
mer om een basisonderscheid te maken tussen nationale lijsten (d.i. de lokale
afdelingen van de bekende nationale partijen) en hun lokale tegenhangers. Op
grond van dat nominale en/of numerieke criterium lag het overwicht bij de afge-

1 Met als standaardafwijking 1,6 en modus (het meest voorkomende aantal) 5. In slechts iets meer dan 4%
van de gemeenten beperkt de verkiezingsstrijd zich overigens tot twee lijsten.
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lopen gemeenteraadsverkiezingen duidelijk bij de nationale lijsten1. In bijna 96%
van de gemeenten nam minstens één lijst deel aan de verkiezingen met een na-
tionale naam en/of nummer. Gemiddeld ging het om 4 van dergelijke lijsten per
gemeente. Met het algemene niveau van politieke competitie in het achterhoofd
betekent dit dat per gemeente dus gemiddeld 1,4 lijsten zonder een nationale
partijnaam en/of –nummer de gemeenteraadsverkiezingen kleurden. In bijna 79%
van de Vlaamse gemeenten was er sprake van een dergelijke lijst. Dit percentage
ligt sterk in de lijn van de trend sinds de gemeentelijke fusies. Sindsdien vinden we
dit type lijsten in om en bij de 70% van alle gemeenten met uitschieters boven de
80% bij de gemeenteraadsverkiezingen sinds de eeuwwisseling (waar de opkomst
van nieuwe partijen en de versplintering van het politieke landschap wellicht bij-
komende kartelvorming in de hand werkten; Steyvers, Reynaert, De Ceuninck &
Valcke, 2007).

De bijdrage van Heyerick en Steyvers aan dit boek probeert meer zicht te krijgen
op de diverse lading die schuilgaat onder de vlag van de lokale lijsten. Op grond
van verticale en horizontale autonomie onderscheidt ze verschillende types van
dergelijke lijsten (die ongeveer 30% van het partijpolitieke aanbod uitmaken). Uit
haar analyse blijkt dat meer dan de helft van alle nominaal lokale lijsten op één of
andere manier toch banden heeft met een nationale partij (gaande van een ver-
ruimde nationale lijst tot een ondersteunde lokale lijst). Echte lokale lijsten (d.i.
autonome lokale lijsten of een kartel daarvan) maken in 2012 40% van alle niet-
nationale lijsten uit. De lezer vindt in dit hoofdstuk een meer uitgebreide beschrij-
ving met inbegrip van de motieven die aanzetten tot het gebruik van lokale labels.
Hier willen we nog even blijven stilstaan bij de verspreiding van lokale afdelingen
van nationale partijen over de gemeentelijke erven. Figuur 1 kan ons daarbij hel-
pen. Ze geeft een overzicht van de zogenaamde penetratiegraad van die afdelin-
gen (d.i. het percentage gemeenten waar dergelijke lijst aan de verkiezingen deel-
neemt) sinds de gemeentelijke fusies2. De gegevens m.b.t. de aanwezigheid van
lokale lijsten dienen als referentie. De exacte cijfergegevens kunnen in tabel 1 in
de bijlage gevonden worden.

1 We baseren ons voor dit onderscheid op de indeling die het Agentschap voor Binnenlands Bestuur maakte
in haar officiële gegevensbestanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Elke lijst heeft daarin een num-
mer waarvan de eerste zeven zijn voorbehouden voor partijen of lijsten die dan beschouwd worden als
lokale afdelingen van nationale partijen, zelfs wanneer ze niet expliciet de letterlijke naam dragen van hun
moederpartij (bijvoorbeeld doordat ze verruimd zijn of in kartel met een kleinere partner). Het accepteren
van een nationaal nummer (en de toestemming van de moederpartij om dat te doen; cf. procedure in het
gemeentekiesdecreet) geven overigens al aan dat er sprake is van een zekere band tussen de betrokken
plaatsgebonden lijst en de nationale moeder. We gebruiken dit formele criterium omdat het ons toelaat een
geaggregeerd zicht te krijgen over alle Vlaamse gemeenten, vergelijking op langere termijn (waar hetzelfde
criterium gehanteerd werd) mogelijk wordt en we over het hele partijlandschap geı̈nformeerde uitspraken
kunnen doen. De keuze voor dit criterium is meer dan technisch en heeft ook implicaties voor de rest van de
analyse. Zo rijmt het niet helemaal met de theoretisch geı̈nformeerde indeling die in de bijdrage van Heye-
rick en Steyvers verder in dit boek naar voren komt. Daar is de focus echter expliciet gericht op de lokale
lijsten en het doel om tot een gedifferentieerd empirisch beeld te komen, waar ze in het licht van deze
analyse als bredere categorie tegenover de meer nationale lijsten worden geplaatst. De lokale lijsten zijn een
boeiende eigenheid van de gemeenteraadsverkiezingen maar bemoeilijken evident ook de ‘nationale’ in-
terpretatie.

2 Voor de periode 1976-2006 zijn de gegevens gebaseerd op de analyse in Steyvers & Reynaert, 2010; aan-
gevuld met de verkiezingsdatabank van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voor 2012.
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Van alle nationale politieke partijen zijn het vooral de christendemocraten die kun-
nen bogen op een sterke lokale inplanting. Vanaf de jaren 1990 is er weliswaar
sprake van een zekere terugval in de lijsten die onder het nationaal nummer op-
komen. Dit zou enerzijds kunnen worden verklaard door een praktijk van kartel-
vorming met toenmalige afdelingen van de Volksunie. Dat de CVP in heel wat
gemeenten over de burgemeesterssjerp beschikte (vaak al verscheidene legislatu-
ren) en die populariteit verzilverde met burgemeesterslijsten kan anderzijds ook
bijdragen tot die relatieve daling (Deschouwer, 1996). De partijvernieuwing tot
CD&V gaat bij de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen opnieuw gepaard met
een remonte in termen van nominale aanwezigheid. Waar dat in 2006 vaak als
leidende partner van het Vlaams kartel gebeurde, zorgde in 2012 de kartelbreuk
voor zelfstandige christendemocratische lijsten. Met iets meer dan 88% gaat de
partij nipt de N-VA vooraf als meest frequent aanwezige nationale lijst in de ge-
meenten.

Voor de socialisten kan een soortgelijke evolutie worden vastgesteld. Zij zijn echter
iets minder vaak aanwezig in de gemeentelijke verkiezingsstrijd dan hun christen-
democratische tegenhanger en de trend is meer uitgesproken dalend. Ook de
socialistische lijsten kennen een terugval in de jaren 1990. Het lage cijfer bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 is het gevolg van de kartelvorming met
Groen! in ongeveer 1 op 7 Vlaamse gemeenten (Ackaert, De Ceuninck, Reynaert,
Steyvers & Valcke, 2007). Een vergelijkbaar cijfer vinden we overigens voor de
meest recente verkiezingen (in om en bij de 18% van de gemeenten is er een
dergelijk progressief kartel) al maakt de samenwerking daar ook vaak gebruik van
het nationale nummer van de socialisten (wat mee verklaart waarom de partij in
twee op drie gemeenten aanwezig is). Toch blijft progressieve samenwerking een
keuze van de respectievelijke lokale partijafdelingen.

De liberale partij dringt doorheen de bestudeerde periode gestaag door op het
lokale politieke erf. De versnelde groei in 1994 is wellicht vooral te wijten aan de
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omvorming van de PVV tot de VLD. De partij haalt dan de socialisten in als tweede
nationale speler in termen van aanwezigheid. Na de eeuwwisseling is de aanwe-
zigheid van de liberalen bij de gemeenteraadsverkiezingen nogal wisselend. Waar
in 2006 liberalen nog op de kiesbrief prijken onder hun nationale naam in om en
bij driekwart van de gemeenten valt dat terug in 2012 tot goed drie op vijf.

Parallel met de gestage groei van de liberalen ontwikkelt zich de teloorgang van
de VU. In de jaren 1990 neemt ze nog in minder dan één op de drie gemeenten
onder hun nationale naam aan de verkiezingen deel. De partij compenseert dit
echter ten dele door het aangaan van kartels of door het opkomen onder plaat-
selijke noemer. Opvolger N-VA neemt deel in een beperkt aantal gemeenten in
2006 (concreet 7,5%). Vaker kiest ze voor de kartelformule met de christendemo-
craten (net geen 30% van de Vlaamse gemeenten). Die evolutie maakt dat 2012
alvast in dat opzicht als een verkiezing van verandering kan worden gezien. Zoals
de figuur verduidelijkt stijgt het aantal gemeenten met een N-VA-lijst spectaculair
tot bijna 88% (ver boven de verspreiding die Volksunielijsten ooit kenden). Geen
enkele nationale partij heeft overigens in de periode na de fusies in die mate en in
dergelijke korte tijdspanne een toename in aanwezigheid kunnen realiseren. De
prestatie is des te meer uitgesproken daar de beslissing om tot maximale zelfstan-
dige deelname over te gaan pas ten gronde werd genomen na het uitstappen uit
de federale regeringsonderhandelingen in 2010. De ervaring als zelfstandige lijst
of kartelpartner in 2006 nuanceert maar de wijzigende verhoudingen zijn duide-
lijk.

In de jaren 1980 arriveren twee nieuwe nationale politieke spelers in de lokale
politiek met name Agalev en het Vlaams Blok. De groenen kiezen soms voor pro-
gressieve kartelvorming met de socialisten als leidende partner waardoor hun aan-
wezigheidscijfers als zelfstandige lijst lager liggen. In 2012 vinden we het op één
na laagste niveau van aanwezigheid sinds de gemeentelijke fusies wanneer er in
iets meer dan één op drie gemeenten een zelfstandige lijst is van Groen. De spec-
taculaire verspreiding van de N-VA bij de laatste verkiezingen uitgezonderd, is de
groei in termen van aanwezigheid van het Vlaams Blok en later Vlaams Belang dan
weer één van de meest uitgesproken elementen in de toenemende electorale
competitie in heel wat gemeenten. Sinds de eeuwwisseling is de partij erin ge-
slaagd zich op het niveau van haar drie traditionele tegenhangers te hijsen. De
recente verkiezingen betekenen een terugval. In 2012 is het Vlaams Belang nog in
goed drie op vijf gemeenten aanwezig onder eigen naam.

We kunnen het aantal en de aard van de deelnemende lijsten ook combineren om
een meer gelaagd zicht te krijgen op de verkiezingsgestalte. Dewachter (1994)
ontwikkelde een model dat beide integreert. Daarbij onderscheidt hij naast de
vermelde strijdloze verkiezingen: een uitsluitend plaatselijke (enkel lokale lijsten),
een overwegend plaatselijke (slechts één deelnemende nationale partij haalt ze-
tels), een gemengde (lokale en nationale partijen halen zetels) en een overwegend
nationale verkiezingsgestalte (lokale lijsten doen nog mee maar behalen geen ze-
tel). Hieraan kan sinds de fusieoperatie de uitsluitend nationale verkiezingsgestalte
worden toegevoegd (Ackaert & Dekien, 1989).
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Hoewel de verwijzing naar het zetelaantal in het model ook kennis vraagt van het
verkiezingsresultaat van de betrokken partijen wordt uit bovenstaande duidelijk
dat uitsluitend nationale verkiezingsgestalten veeleer uitzonderlijk zijn met vier op
vijf gemeenten met minstens één lokale lijst. Tegelijk hebben nationale partijen
met hun lokale afdelingen in toenemende mate vaste voet aan de gemeentelijke
grond. Dus ruimt de uitsluitend tot overwegend plaatselijke verkiezingsgestalte
stilaan veld voor haar gemengde of overwegend nationale tegenhanger. Vóór de
gemeentelijke fusies is die laatste groep goed voor iets meer dan één op drie van
de gemeenten. Daarna wordt dat de realiteit van telkens 70% of meer van de
gemeenten.

Sinds de eeuwwisseling kennen we een sterk vergelijkbare verhouding tussen lo-
kale en nationale lijsten. De eerste groep is gemiddeld telkens goed voor ongeveer
1,5 lijsten waar de tweede uitkomt op een gemiddelde van om en bij de 4. Het
zwaartepunt in het electorale krachtenveld lijkt dus verder te zijn verschoven naar
de lokale afdelingen van nationale politieke partijen al blijft aan lokale lijsten een
betekenisvolle bijrol toebedeeld (Steyvers & Reynaert, 2010).

2.2. Breedbeeld voor kandidaten, programma’s en campagnes

We beschikken op heden nog niet over gegevens voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2012 die toelaten gefundeerde uitspraken te doen over de eigenhe-
den en de evoluties voor andere belangrijke aspecten van de verkiezingsgestalte1.
Uit de verkiezingen in het verleden weten we voor de rest van de personele kant
wel dat partijen het niet altijd eenvoudig hebben voldoende kandidaten te vinden
voor een volledige lijst. Kandidatenselectie is meestal een onderhandeld compro-
mis met het (lokale) partijbestuur in de hoofdrol en concentreert zich in eerste
instantie op de verkiesbare plaatsen in combinatie met ticket balancing. Select-
oren zoeken primair naar bekende kandidaten met enige veronderstelde politieke
bekwaamheid (Devos, Reynaert & Verlet, 2008). Ook de inhoudelijke kant van de
verkiezingsgestalte blijft vaak onderbelicht. We weten wel uit het verleden dat de
thema’s die partijafdelingen als belangrijk beschouwen tijdens de kiescampagne
grote verwantschap vertonen met hun nationale identiteit en profiel (Buelens, Du-
mont, Rihoux & Heyndels, 2008).

Die kiescampagnes worden overigens gekenmerkt door een toenemende intensi-
teit. Dat lijkt verband te houden met het gediversifieerde en cumulatieve karakter
van de hedendaagse campagnevoering. Partijen en hun politici combineren daar-
bij de klassieke instrumenten (affiches, folders, huisbezoeken) met hedendaagse
(virtuele) mediakanalen (die men aan belang ziet winnen). De bijdrage van D’Heer
en Verdegem aan dit boek gaat dieper in op de nieuwste laag campagnemidde-
len: de sociale media. Algemeen is er sprake van meer professionalisering van de
lokale politieke marketing naar het model van haar nationale tegenhanger. Ook

1 Voor een meer omvattende beschrijving van de evolutie van deze aspecten in de periode 1976-2006, zie
Steyvers & Reynaert, 2010.
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de berichtgeving in de (nationale) media over en in verband met lokale verkie-
zingscampagnes is sinds de eeuwwisseling sterk toegenomen (en 2012 leek dat
alvast niet te ontkrachten). Toch blijft de lokale en persoonsgerichte focus vaak
bewaard (Van Aelst, 2008).

3. De eigenlijke verkiezingen: keuzeverzaking
en krachtsverhoudingen

Na het personele en programmatische voorspel van de verkiezingsgestalte mag de
kiezer zelf optreden. De eerste ‘keuze’ die daarbij gemaakt moet worden is of
men überhaupt aan de stembusslag wil deelnemen en een bolletje kleuren bij een
bepaalde partij en/of kandidaat. Dit laatste bepaalt dan respectievelijk de krachts-
verhoudingen tussen en binnen de deelnemende lijsten.

3.1. Keuzeverzaking: tussen absenteı̈sme en blanco of
ongeldig stemmen

In ons land bestaat voor de verkiezingen op de verschillende bestuursniveaus nog
steeds de opkomstplicht. Desondanks is er (ook bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen) in de praktijk een zekere mate van absenteı̈sme. Naast afwezig blijven kan de
kiezer er echter ook voor opteren om al dan niet bewust blanco of ongeldig (bij de
papieren kiesbrief) te stemmen. Samen vormen die praktijken de keuzeverzaking
bij de gemeenteraadsverkiezingen. Figuur 2 geeft een overzicht van de evolutie
daarvan voor de periode na de gemeentelijke fusies1.

1 Voor de periode 1976-2006 zijn de gegevens gebaseerd op de analyse in Steyvers & Reynaert, 2010; aan-
gevuld met de verkiezingsdatabank van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voor 2012.
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In de periode na de fusies stijgt de keuzeverzaking geleidelijk tot boven de 10%.
Pas vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 lijkt een daling in te zetten die
de keuzeverzaking terugbrengt tot onder het niveau van de jaren 1980 bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Bij de meest recente gemeenteraadsver-
kiezingen is er dan weer sprake van een substantiële toename tot 10,7%. Dit is
het op één na hoogste percentage voor de periode na de gemeentelijke fusies.
Onderzoek toont aan dat met een toenemende verstedelijking een dito verkie-
zingsgestalte (meer lijsten nemen deel, nationalisatie) en een laag gemiddeld in-
komen en/of participatieniveau hogere niveaus van keuzeverzaking gepaard gaan
(Frognier & Ackaert, 1994). Toch ligt die keuzeverzaking in vergelijking met an-
dere bestuursniveaus op lokaal vlak het laagst.

De twee componenten van keuzeverzaking volgen wel een verschillend groeipad.
Voor een toename van het absenteı̈sme blijft het wachten tot de gemeenteraads-
verkiezingen van 1988. Hier tekent zich ook de sterkste daling af vanaf 2000. In
2012 volgt dan weer een forse toename. Gemiddeld genomen blijft 7,1% van de
kiezers thuis. Dat percentage is het hoogste sinds de gemeentelijke fusies. Het
percentage blanco of ongeldige stemmen blijft echter, na te zijn toegenomen in
1982, op een relatief constant niveau. Sinds de jaren 1990 is de trend zelfs (licht)
dalend met 3,6% in 2012 (het op één na laagste niveau sinds de fusies).

Nochtans wordt vooral dat decennium gekenmerkt door een hoger niveau van
electorale non- participatie. In die zin zijn vooral fluctuaties in de opkomst bij ver-
kiezingen bepalend voor evoluties in de keuzeverzaking. De klassieke verstedelij-
kingsindicatoren kunnen dat slechts ten dele duiden. Ter aanvulling wordt vaak
gewezen op het effect van de vergrijzing, waarbij een toegenomen groep oudere
kiezers zich om gezondheidsredenen niet meer naar het stemhokje kan begeven
(Ackaert, 1996). In welke mate de gepercipieerde kloof tussen burger en politiek
en de vermeende legitimiteitscrisis van (het klassieke instrumentarium van) de ver-
tegenwoordigende democratie ervoor gezorgd hebben dat de kiezer zich in de
jaren 1990 stelselmatig meer van electorale participatie heeft onthouden, valt
moeilijk hard te maken. Ook voor de toename in 2012 is er niet meteen een voor
de hand liggende verklaring, al weten we wel dat er in de praktijk vaak geen
vervolging is van thuisblijvers bij verkiezingen (De Ceuninck, Olislagers, Reynaert,
Steyvers & Valcke, 2013).

3.2. Krachtverhoudingen tussen lijsten

Sinds de gemeentelijke fusies nemen dus 90% of meer van de kiezers effectief en
geldig deel aan de stembusslag door zich te scharen achter de nuttige volgorde
van kandidaten op een bepaalde lijst (de zogenaamde lijststem) en/of door een
voorkeur uit te drukken voor één of meerdere specifieke kandidaten (de voorkeur-
stem). Die geldige stemmen bepalen in eerste instantie de krachtsverhoudingen
tussen de deelnemende lijsten. We kunnen de evolutie in het electoraal aandeel
van de verschillende lijsten voorstellen met figuur 3. De cijfers slaan op het gemid-
deld aandeel stemmen voor die gemeenten waar de lijst in kwestie effectief aan
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de gemeenteraadsverkiezingen heeft deelgenomen1. Ze moet dus samen met fi-
guur 1 worden bekeken evenals met de bijhorende cijfergegevens in tabel 1 in de
bijlagen.

In de periode na de fusies verandert het partijlandschap. We bekijken primair de
resultaten voor de lokale afdelingen van de nationale partijen. Een eerste vaststel-
ling is het relatieve verlies van de christendemocraten. Vlak na de fusies is de partij
van alle nationale politieke partijen in Vlaanderen het best georganiseerd en inge-
plant op lokaal vlak. Zij staat op dat moment op eenzame hoogte, met bijna 43%.
De geleidelijke terugval tot gemiddeld bijna 36% voor de jaren 1990 stoot haar
echter niet van de lokale troon. Zij blijft de grootste politieke partij op lokaal vlak
vóór de lokale lijsten en de liberalen en vergroot dat percentage nog in 2006. Ook
bij de meest recente gemeenteraadsverkiezingen blijft de afstand met de tweede
grootste (N-VA) uitgesproken. De CD&V haalt gemiddeld 30,8% in die gemeen-
ten waar ze haar nationale nummer uitleende aan een lokaal initiatief. De partij
lijkt daarmee de belangrijke test te hebben doorstaan als zelfstandige kracht sinds
het einde van het kartel met de N-VA dat in 2006 nog haar meerwaarde (zij het in
beperkte mate) had bewezen. In 45% van alle gemeenten werd CD&V bovendien
de grootste politieke partij (De Ceuninck, Olislagers, Reynaert, Steyvers & Valcke,
2013).

Vrij gelijkmatig met haar doordringen op het lokale niveau stijgt ook de electorale
score van de liberale politieke partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. In de jaren
1990 zijn die lijsten goed voor meer dan één op vier van de stemmen. In tegen-
stelling echter tot de verspreiding van VLD-lijsten, die al in 1994 op volle toeren
draait, is het voor een forse electorale stijging wachten tot de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2000. De VLD wordt, na de CVP en de lokale lijsten, de derde be-

1 Voor de periode 1976-2006 zijn de gegevens gebaseerd op de analyse in Steyvers & Reynaert, 2010; aan-
gevuld met de verkiezingsdatabank van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voor 2012.
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langrijkste politieke formatie op lokaal vlak. In 2006 is er een terugval tot op het
niveau van begin jaren 1990. Die wordt voortgezet bij de jongste gemeenteraads-
verkiezingen. De partij haalt nog 17,8% van de stemmen. Uit eerste meer speci-
fieke analyses blijkt het succes van de liberalen nogal gebonden aan de lokale
aantrekkingskracht van een aantal partijkopstukken en/of sterkhouders en regio-
naal gediversifieerd (de traditionele Oost-Vlaamse blauwe burchten houden stand;
zie De Ceuninck, Olislagers, Reynaert, Steyvers & Valcke, 2013). De partij blijft de
tweede traditionele op gemeentelijk vlak.

De socialistische aanwezigheid op lokaal vlak blijft sinds de jaren 1980 eigenlijk
relatief stabiel (Ackaert, 2012). De dip in haar score in 1994, met het begin van
een aantal voor de partij electoraal potentieel schadelijke affaires, wordt ruim ge-
compenseerd in 2000. De SP bereikt dan een groter aandeel van de kiezers dan
ooit in de periode na de fusies. De score voor 2006 en 2012 is wat moeilijker in te
schatten o.w.v. de kartelvorming met de groenen die soms maar niet altijd onder
het nationale nummer van de socialisten tot stand komt. Maar over het algemeen
is de trend toch duidelijk dalend. Dat wordt trouwens bevestigd door het resultaat
in 2012 waar de partij gemiddeld 15,9% scoort waar ze deelneemt onder haar
nationale naam en/of nummer. Eerste meer specifieke analyses wijzen vooral op
hoge scores in de meer verstedelijkte gebieden en/of daar waar men als progres-
sief kartel naar de kiezer trekt (De Ceuninck, Olislagers, Reynaert, Steyvers & Val-
cke, 2013).

De neergang van de VU komt ook tot uiting op het lokale electorale vlak. Waar de
partij tot aan het begin van de jaren 1980 als vierde en middelgrote speler een vast
plaatsje in de lokale arena leek te hebben verworven, kalft zij daarna af om onder
een gemiddelde van 10% te duiken. De schijnbare heropleving in 2000 moet o.i.
worden toegeschreven aan kartelvorming. Zoals ook uit de eerdere verspreidings-
cijfers blijkt, dient de VU in 2000 in minder Vlaamse gemeenten een lijst in onder
haar eigen nationale noemer. Vermoed kan worden dat de partij dat enkel in die
gemeenten doet waar een zelfstandige electorale levensvatbaarheid lijkt te wor-
den gewaarborgd. In andere gemeenten wordt de kartelformule interessanter ge-
acht. Opvolger N-VA volgt in 2006 een gelijkaardig scenario. De voorbije gemeen-
teraadsverkiezingen laten een heel ander beeld zien. Met een gemiddelde score
van 22,6% overtreft ze ruimschoots de beste scores die de Volksunie ooit haalde
en werkt ze zichzelf naar de tweede plaats in termen van electoraal succes op
lokaal vlak. In iets meer dan 15% van de gemeenten is N-VA de grootste politieke
partij. Geen enkele nieuwkomer in het partijpolitieke landschap van de periode na
de fusies deed haar dat na. Ze groeit daarmee in de perceptie overduidelijk uit tot
de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen.

Agalev en het Vlaams Blok dienen bij de gemeenteraadsverkiezingen pas later
lijsten in onder hun nationale vlag. De groei van de groene partij zet zich daarbij
iets trager door dan die van haar extreemrechtse tegenhanger. Waar Agalev in de
jaren 1980 van de twee partijen nog het grootste aandeel van de kiezers weet
binnen te halen, met een gemiddelde van iets minder dan 7% van de stemmen
tegen iets meer dan 4% voor het Vlaams Blok in die gemeenten waar de partijen
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aan de verkiezingen deelnemen, zijn de rollen in de jaren 1990 duidelijk omge-
keerd. Het Vlaams Blok manoeuvreert zich van onderdeurtje naar de vijfde stek in
de rangorde van partijsterkte op lokaal vlak, met een gemiddelde van bijna 15%
in de gemeenten waar de partij deelneemt tegenover bijna 10% voor Agalev. In
2000 realiseert het Blok een verdere winst. Opvolger Vlaams Belang boet wat in
op die score in 2006 waar Groen! sterker terugvalt (mede onder invloed van de
kartelvorming). Maar de neergang van het Belang volgt bij de huidige verkiezin-
gen waarin de partij slechts 6,8% van de stemmen haalt en terugvalt op het ni-
veau van de jaren 1980. Het succes van N-VA wordt daar grotendeels voor ver-
antwoordelijk gehouden. De groenen daarentegen stijgen naar 9,5%.

Zoals gezegd kennen ook de lokale lijsten in de jaren 1990 een electorale revival.
Dit lijkt echter vooral te wijten aan het opduiken van kartellijsten die verwijzen
naar een hertekende politieke architectuur die ook op het nationale vlak de op-
pervlakte bereikt. Toch blijft het moeilijk, door het gebrek aan materiaal, te bepa-
len in welke mate hier louter plaatselijke fenomenen dan wel combinaties van
nationale actoren om de gunst van de kiezer dingen (Steyvers et al., 2008)1. De
bijdrage van Heyerick en Steyvers aan dit boek verscherpt het beeld in ieder geval
voor de twee meest recente verkiezingen. De lezer kan daar ook terecht voor meer
concrete cijfergegevens over de hedendaagse electorale sterkte van de verschil-
lende types lijsten die als lokaal kunnen worden gekenmerkt. Gemiddeld geno-
men halen die verschillende types lokale lijsten bij de laatste gemeenteraadsver-
kiezingen om en bij de 20% van de stemmen2.

De verhouding tussen lokale en nationale lijsten bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen brengt ons terug bij het vraagstuk van de electorale nationalisering van de
gemeentepolitiek. Uit onderzoek blijkt dat op relatief lange termijn de resultaten
van de gemeenteraadsverkiezingen dezelfde evoluties volgen als de uitslagen voor
de nationale verkiezingen. Toch is er zeker geen sprake van een eenduidige en
toenemende nationalisering. De penetratiegraad, het stempercentage en de stem-
verschuivingen van en tussen partijen zijn niet homogeen over het hele Vlaamse
grondgebied (mede door verschillen in het partijpolitieke aanbod met inbegrip
van de aanwezigheid van lokale lijsten). De gemeenteraadsverkiezingen behou-
den dus in verschillende betekenissen hun eigenheid (Wille & Deschouwer, 2007).
Ook van een steeds toenemende fragmentering van het politieke landschap op
lokaal vlak lijkt er geen sprake. Mede door de kartelvorming in 2006 stellen we
zelfs een daling vast van het aantal ingediende lijsten en de overeenkomstige frac-
ties in de gemeenteraad (Ackaert, Reynaert, De Ceuninck, Steyvers & Valcke,
2007). Het ontbreekt nog aan gegevens om daar voor 2012 uitspraken over te

1 De gegevens in tabel 1 slaan op lokale lijsten op grond van het louter nominale criterium.
2 Daarbij moet men rekening houden met de opmerkingen in voetnoot 2. Het aangehaalde gemiddelde is per

lijst. Met de kennis dat in heel wat gemeenten meer dan één lokale lijst aan het verkiezingsproces deelnam,
ligt het gezamenlijk aandeel stemmen van dit type lijsten evident hoger. Bij het afsluiten van deze bijdrage
beschikten we over onvoldoende gegevens om daar voor de meest recente verkiezingen gefundeerde uit-
spraken over te doen. Anders dan bij de lokale afdelingen van nationale partijen (waar de gegevens in de
verkiezingsdatabank van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur relatief eenvoudig en automatisch voor
te classificeren zijn) vergt dit immers een handmatige gegevensverzameling per gemeente en de daar deel-
nemende lokale lijsten die op heden nog niet werd afgerond.
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doen, maar de uitslagen suggereren dit keer alvast minder consolidering. Weer is
dit in belangrijke mate het gevolg van de steile opkomst van N-VA.

3.3. Krachtsverhoudingen binnen lijsten

De krachtverhoudingen tussen lijsten worden bepaald door de verschillende types
geldige stemmen die ze verzameld hebben. De verhouding tussen die stemwijzen
kan eveneens worden bestudeerd. Dat geldt in het bijzonder voor het aantal lijst-
stemmen versus het aantal voorkeurstemmen. Traditioneel ligt het percentage van
dat laatste bij de lokale verkiezingen hoger dan bij de nationale. Een meerderheid
van de kiezers opteert ervoor (Dewachter & Janssens, 1994). Vooral bij de drie
traditionele politieke partijen drukt de kiezer vaker een persoonlijke voorkeur uit.
Ook tussen gemeenten zijn er verschillen: in meer verstedelijkte gemeenten met
een sterke sociale afstand tussen kiezer en gekozene daalt het relatief aandeel
voorkeurstemmen (Ackaert, 1994).

Het cijfermateriaal dat de evolutie weergeeft van de verhouding tussen het aan-
deel voorkeur- en lijststemmen is vrij gefragmenteerd. In de jaren 1980 geeft on-
derzoek voor de provincies Brabant (Dewachter & Janssens, 1994) en Limburg
(Ackaert, 1994) een gemiddeld gebruik van de voorkeurstem van respectievelijk
iets minder dan 80% en bijna 90%. Het is wachten op de gemeenteraadsverkie-
zingen van 1994 vooraleer we over gegevens beschikken voor heel Vlaanderen.
Het gemiddeld percentage voorkeurstemmen bedroeg toen iets minder dan 85%.
Dat het percentage voorkeurstemmen in de jaren 1990 alvast niet lager lijkt te
liggen dan in voorgaande periodes, ondanks de voortschrijdende verstedelijking
die een verschuiving naar de strijd tussen (nationale) politieke partijen doet ver-
moeden, lijkt te wijten aan een wijziging in het stemgedrag van de kiezer. Mede
onder invloed van de mediatisering en het personaliseren van de politieke strijd,
lijkt de sociale afstand tussen kiezer en gekozene in een virtuele mediaomgeving
verkleind (Wauters, 2000).

Wellicht hebben enkele wettelijke maatregelen ook een impact op dat verloop.
Die hebben te maken met het verminderen van de invloed van de lijststem bij de
toewijzing van zetels aan kandidaten. De stemmen die bovenaan de lijst werden
uitgebracht, kwamen vroeger in een soort pot terecht. Daaruit konden kandida-
ten dan putten om aan hun verkiesbaarheidscijfer te raken. De verdeling van de
lijststemmen gebeurde echter niet willekeurig: de kandidaat die als eerste op de
lijst stond mocht er net zoveel uit putten als hij nodig had om dat verkiesbaarheid-
scijfer te bereiken. Enkel als van de lijststemmen nog wat overbleef, kwam de
tweede gerangschikte kandidaat in aanmerking en zo tot alle te begeven zetels
bedeeld waren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 werd dat devolutief
of overdrachtelijk effect van de lijststem al gehalveerd. In de huidige regeling is dat
effect nog verminderd. Nu tellen de overgedragen lijststemmen nog slechts voor
één derde mee (Steyvers & Reynaert, 2006). Het is moeilijk te bepalen in welke
mate dit soort bepalingen een invloed heeft op het werkelijke stemgedrag. Zeker
is wel dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 een voorkeurstem werd
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uitgebracht door 83% van de kiezers. Ze deden dat voor gemiddeld 3,2 kandida-
ten (Ackaert, Reynaert, De Ceuninck, Steyvers & Valcke, 2007). De electorale score
van een lijst op zich en de plaats die een kandidaat inneemt zijn vaak bepalend
voor de individuele score in termen van voorkeurstemmen. De bekendheid als
(lokaal uittredend en/of bovenlokaal zetelend) mandataris en de hoogte van de
verkiezingsuitgaven dragen ook significant bij tot meer persoonlijke voorkeur-
stemmen (in tegenstelling tot persoonsgebonden kenmerken zoals de sociaaleco-
nomische achtergrond; Maddens, Weekers, Fiers & Van Langenakker, 2007).

De meest recente gemeenteraadsverkiezingen laten een vergelijkbaar maar ge-
middeld iets lager liggend aandeel persoonlijke voorkeurstemmen optekenen. De
1658 lijsten die op 14 oktober aan de kiezer werden gepresenteerd haalden ge-
middeld 75% van hun stemmenaandeel via persoonlijke voorkeurstemmen. Dat
gemiddelde maskeert behoorlijke verschillen tussen de partijen. Zoals gebruikelijk
zijn het de drie traditionele partijen die het grootste aandeel van hun stemmen via
individuele kandidaten binnenhalen. De christendemocraten spannen de kroon
met gemiddeld 89% persoonlijke voorkeurstemmen, gevolgd door de liberalen en
de socialisten (respectievelijk iets meer dan 82% en bijna 79% van hun stemmen).
Opvallend (want in het verleden minder gebruikelijk) volgen de groenen in het zog
van die meer traditionele partijen (bijna 76% persoonlijke voorkeurstemmen). De
N- VA (met een gemiddelde van 65% en gelet op het electorale aandeel van die
partij verantwoordelijk voor het lager liggende algemene cijfer) en het Vlaams
Belang (gemiddeld 58%) volgen op enige afstand.

We weten eigenlijk niet zoveel over wat kiezers er bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen toe aanzet om hun stem voor deze of gene partij en/of kandidaat uit te bren-
gen (met uitzondering van een aantal omgevingskenmerken van gemeenten die
blijken samen te gaan met het relatieve succes voor bepaalde partijen en de aan-
gehaalde kenmerken die de relatieve score in termen van individuele voorkeur-
stemmen voor specifieke kandidaten beı̈nvloeden; zie ook Steyvers & Reynaert,
2010). Kiezersonderzoek staat op lokaal niveau nog in haar kinderschoenen. Uit
verkennend onderzoek (gebaseerd op exit polls in een beperkt aantal gemeenten)
naar het profiel van de N-VA-kiezers bij de meest recente gemeenteraadsverkie-
zingen blijkt dat de partij kiezers heeft kunnen aantrekken van zowel links als
rechts. De kiezers van de N-VA beantwoorden aan het typisch profiel van de vola-
tiele kiezer (op nationaal niveau): ze zijn doorgaans ontevreden, hebben weinig
interesse in en zijn overwegend wantrouwend ten aanzien van de (lokale) politiek.
Opvallend is dat nationale thema’s door deze kiezers nauwelijks werden genoemd
als stembepalend. Wel toonden ze zich ontevreden over de manier waarop hun
gemeente werd bestuurd (Dassonneville & Hooghe, 2013). Meer diepgaand en
breder onderzoek naar stemmotivaties bij de gemeenteraadsverkiezingen is dus
zeker noodzakelijk.
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4. Na de verkiezingen: meerderheid en
mandaten

Eens de krachtsverhoudingen tussen en binnen lijsten bekend, kunnen de zetels
worden verdeeld en de uitslagen geı̈nterpreteerd: ‘de kiezers delen de kaarten uit,
de partijen spelen ermee’ (Ackaert, 1996). Hoewel elke gemeente een eigen ver-
kiezingsproces heeft gekleurd door plaatselijke lijsten en actoren bestaat zoals al
aangehaald steeds de neiging op zoek te gaan naar nationale tendensen in de
uitslagen. De gemeenteraadsverkiezingen hebben o.w.v. hun tussentijdse karak-
ter de functie van politieke barometer voor bovenlokale krachtsverhoudingen (ze-
ker wanneer nationale partijen en/of kopstukken prominent aanwezig zijn). Ook
in 2012 was die neiging duidelijk zichtbaar, niet in het minst door de investering
naar lokale aanwezigheid van de N-VA als nationale politieke sterkhouder van het
moment. Met het uitgesproken succes op de verkiezingsdag lag de mediafocus
dan ook sterk op de nationale politieke implicaties van de uitslag. De pers sprak
daags nadien bijvoorbeeld van een ‘Vlaamse tsunami’ of ‘zwart-gele triomftocht’
die als hefboom ‘onstuitbaar’ ‘de mars op Brussel’ moest voorbereiden (cf. de
samenvallende Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2014). En hoewel
het belang van dit momentum naar de beeldvorming over de partij (als meer dan
een eenmalig succesvolle en louter communautaire scherpslijper) zeker niet mag
onderschat worden, voltrok zich in de feiten echter het scenario dat meest cou-
rant is geworden in de periode na de fusie m.b.t. de impact van de geaggregeerde
lokale uitslag op de nationale machtsverhoudingen: de (lokaal winnende) opposi-
tie grijpt de uitslag aan om de legitimiteit van de nationale meerderheid te onder-
graven terwijl die laatste juist het lokale karakter van de verkiezingen benadrukt
(Steyvers & Reynaert, 2010). Aan de nationale krachtsverhoudingen verandert er
in de praktijk dan weinig.

Na maar vaak ook parallel met het (nationaal) interpreteren van de uitslag volgt
dan het laatste machtsmoment bij de gemeenteraadsverkiezingen: de vorming
van een bestuursmeerderheid. Partijen moeten eerst op zoek naar een geschikte
partner en daar vervolgens afspraken mee maken naar inhoud (bestuursakkoord)
en personeel (bestuursploeg). Het belang van die spreekwoordelijke tweede ronde
van de verkiezingen kan in een gefragmenteerd meerpartijensysteem als het onze
moeilijk overschat worden. Met het verdwijnen van heel wat plaatselijke varianten
van het Vlaams kartel en de opkomst en het succes van de N-VA in het gros van de
gemeenten gold dat voor de meest recente gemeenteverkiezingen overigens des
te meer. De toename van het effectief aantal relevante partijen in onze gemeen-
teraden zorgt in de eerste plaats voor een opstoot in het aantal potentiële meer-
derheden1. Dat de winst van N-VA vooral ten koste leek te gaan van Vlaams
Belang (een partij die door het cordon sanitaire bij voorbaat van coalitieonderhan-
delingen is uitgesloten) versterkt die tendens.

1 De gegevens voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012 komen uit het doctoraatsonderzoek
van Ellen Olislagers (Rekensom of relatiegeschenk? Partnerkeuze bij coalitievorming op lokaal vlak) tenzij
anders vermeld. Uit dit onderzoek blijkt dat er naar aanleiding van de verkiezingen van 2012 in de 308
Vlaamse gemeenten 4885 mogelijke meerderheden konden gevormd worden tegen 3542 in 2006.
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4.1. Partnerkeuze: rekensom of relatiegeschenk?

Toch zijn er nog altijd gemeenten waar één partij over voldoende zetels beschikt
om de coalitieonderhandelingen links te laten liggen en eigenhandig de meerder-
heid uit te maken. In de nieuwe legislatuur zal dat nog altijd voor goed één op vier
Vlaamse gemeenten gelden. Niettemin staat die situatie voor een kleiner wor-
dende groep: na de vorige verkiezingen regeerde in ongeveer een derde van alle
gemeenten nog een absolute meerderheid. En dat is een behoorlijke omslag in
vergelijking met het verleden. Zo duurde het tot de jaren 1990 eer een meerder-
heid van de Vlaamse gemeenten met het fenomeen van de coalitie geconfron-
teerd werd (Ackaert, Dumont & Dewinter, 2008). Vooral de uitholling van het
christendemocratische electorale overwicht is hiervoor verantwoordelijk (samen
met de opkomst van kartels en nieuwe partijen).

In driekwart van de gevallen moet er dus wel een coalitie gevormd worden. Het
onderhandelingsproces voor het vormen daarvan wordt doorgaans met de pe-
riode kort na de verkiezingen geassocieerd. Maar ook voordien verkennen partijen
de mogelijkheden. Uit onderzoek naar de praktijk in het verleden weten we dat in
goed driekwart van alle Vlaamse gemeenten minstens vooronderhandelingen
werden gehouden. Soms leiden die onderhandelingen tot principiële akkoorden
nog voor de stembureaus open gaan. Dergelijke voorakkoorden zouden luidens
cijfers voor de gemeenteraadsverkiezingen rond de eeuwwisseling in om en bij de
twee derde van de gemeenten gesloten worden (Ackaert, Dumont & Dewinter,
2008). En ook in de aanloop naar 2012 kwamen de vermeende proliferatie van
deze praktijk en de veronderstelde slachtoffers ervan opnieuw meermaals voor
het voetlicht in de media (Winckelmans & Brinkman, 2012). Sommigen bepleiten
dan ook meer openheid in hoofde van de partijen om daar ook naar de kiezer over
te communiceren. Voorakkoorden blijken in ieder geval een terreinverkenning die
enige zekerheid moet inbouwen voor de verkiezingsdag. Maar precies de eigen-
lijke stembusslag (en de gebeurtenissen er vlak na) is er dikwijls verantwoordelijk
voor dat ze dode letter blijven. Vaak heeft een vooraf beoogde coalitie immers
gewoon geen zetelmeerderheid (Ackaert, 1996).

Het bredere zoeken naar dit laatste gaat doorgaans behoorlijk snel. Uit het eerder
vermelde onderzoek blijkt dat er in meer dan 70% van de gemeenten al een
principieel akkoord is ten laatste tijdens de verkiezingsnacht. En ook in 2012 lag
het coalitietempo hoog: vier dagen na de gemeenteraadsverkiezingen maakten al
meer dan vier op vijf gemeenten hun coalitie bekend (Kidr, 2012). In de meeste
gemeenten is er in de directe nasleep van de verkiezingen dus sprake van een
window of opportunity voor coalitievorming.

In dat venster vindt de partnerkeuze plaats die leidt tot de uiteindelijke coalitie. Dit
proces bekijken politicologen meestal vanuit twee perspectieven. Aan de ene kant
gaan ze ervan uit dat partijen spelers zijn die vertrekken vanuit hun relatieve
machtspositie (meestal het zetelaantal maar ook de onderhandelingsmacht die
voortvloeit uit een centrale of privotale rol op ideologisch vlak) die ze trachten te
maximaliseren. Coalitievorming is dan een rationeel keuzeproces waarbij partijen
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de kosten en baten van verschillende formules berekenen en afwegen. Dikwijls zal
de uiteindelijke coalitie deze zijn waarbij geen van de partners overbodig is (mini-
mal winning) en/of die het minimum aantal partijen bevat dat nodig is om een
meerderheid te vormen (minimal number of parties). Dat is ook in 2012 in respec-
tievelijk iets meer dan 77% en bijna 64% van de gemeenten het geval. Gegeven
de versplintering van het partijlandschap en samen met deze minimale voorwaar-
den beschouwd, kan het dan ook niet verwonderen dat de grootste partij in de
gemeenteraad heel vaak tot de coalitie zal behoren (iets meer dan in vier op vijf
gevallen). Een anti-coalitie om de lokale sterkhouder uit het college te houden is
dus meer uitzondering dan regel maar komt hier en daar wel degelijk voor. Coa-
lities die bestaan uit twee partijen blijken het meest populair met een substantieel
aantal gemeenten waar drie partijen de dienst uitmaken (respectievelijk iets meer
dan 67% en iets minder dan 32%). Coalities met vier partijen zijn zeer uitzonder-
lijk. In een minderheid van de gemeenten (iets meer dan één op vier) heeft de
coalitie ook slechts het minimum aantal zetels dat nodig is om een meerderheid te
vormen (minimal seats). Een ruimer zeteloverschot blijkt dus wenselijk voor de
werkbaarheid en de stabiliteit van de coalitie of vloeit simpelweg voort uit boven-
staande overwegingen. De bijdrage van Olislagers en Steyvers aan dit boek gaat
dieper in op de aangehaalde cijfers en de verklarende kracht die er in de literatuur
dikwijls aan wordt toegedicht.

Deze cijfers liggen overigens in het verlengde van de trends bij lokale meerder-
heidsvorming sinds de jaren 1980. Wel valt op dat dit soort typische ‘rationele’
coalities minder exclusief het meerderheidslandschap uitmaken (Ackaert, Dumont
& Dewinter, 2008). Samen met het kleiner aandeel absolute meerderheden wijst
dit op de toegenomen keuzemogelijkheden en dus wellicht het toenemend be-
lang van andere factoren die coalitievorming kunnen verklaren al was het maar
omdat in veel gemeenten meerdere varianten van degelijke rationele coalities
denkbaar zijn (Olislagers & Steyvers, 2011).

Dan komen we bij de andere kant en de meer inductieve verklaringsmodellen die
partnerkeuze zien als een samenspel van een hele reeks factoren voorbij loutere
machtsmaximalisatie. Die verwijzen o.m. naar de geschiedenis van een partij en
haar ervaring met coalitievorming, de (gepercipieerde) beginselvastheid van een
mogelijke coalitiepartner, de mate waarin de hogere partijechelons proberen con-
trole uit te oefenen op de vorming van specifieke lokale coalities en een aantal
kenmerken van het politieke landschap in de gemeente (o.m. de mate en aard van
politisering rond bepaalde issues). Uit voorgaand onderzoek blijkt dat overeen-
komsten in het verkiezingsprogramma, persoonlijke verhoudingen en goede erva-
ringen in de meerderheid als voornaamste basis voor de coalitievorming geperci-
pieerd werden eerder dan machtsmaximalisatie of bovenlokale druk (Pridham,
1986; Ackaert, Dumont & Dewinter, 2008). Positieve samenwerkingservaringen
of het falen van alternatieve coalitiepogingen blijken ook noodzakelijke voorwaar-
den voor het voortzetten van de uittredende coalitie (Olislagers, 2012). Een per-
fecte kopie van die voorgaande meerderheid is in Vlaanderen vandaag veeleer
uitzonderlijk (iets meer dan 8%). Een complete vervanging van de bestuursploeg
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echter evenzeer (iets meer dan 13% van de coalities telt enkel nieuwkomers)1. Dat
ligt in de lijn van de incrementele coalitiedynamiek in de meeste meerpartijensys-
temen. Opvallend is wel dat dat N-VA als ‘nieuwe’ partij op het gemeentelijke erf
het verre van slecht doet in termen van coalitiedeelname. Op grond van haar ei-
gen cijfers zal de partij deel uitmaken van ruim meer dan één derde van alle ge-
meentelijke coalities. Die cijfers nuanceren in ieder geval de beeldvorming dat
anti-N-VA coalities de norm zouden worden (De Ceuninck, Olislagers, Reynaert,
Steyvers & Valcke, 2013).

4.2. Na de partnerkeuze: projecten en posten

De kernafspraken die de coalitiepartijen met elkaar maken worden in een be-
stuursakkoord gegoten. Het komt doorgaans wat later tot stand dan de princi-
piële bereidheid tot samenwerking, al toont onderzoek dat in bijna 40% van de
gemeenten dat akkoord al wordt afgesloten tijdens de verkiezingsnacht (Ackaert,
Dumont & Dewinter, 2008). Naast een inhoudelijke component omvat het be-
stuursakkoord meestal ook een belangrijk personeel luik dat al dan niet formeel
wordt opgenomen. De coalitiepartners moeten immers ook tot een overeenkomst
komen m.b.t. de bestuursploeg. Dat heeft dan vooral betrekking op een aantal
sleutelfuncties in het lokaal bestuur (burgemeester, schepenen, OCMW-voorzit-
ter). Uit de bijdrage van Olislagers en Steyvers aan dit boek blijkt dat partijen in de
coalitie primair een aantal uitvoerende mandaten krijgen dat in proportie is met
hun zetelaantal (hoewel de grootste partij en/of uittredende coalitiepartners extra
beloond worden met het burgemeesterschap als zwaarwichtige hoofdprijs). De
inhoud van het beleidsdomein blijkt van secundair maar niet verwaarloosbaar be-
lang en partijen leggen duidelijk accenten in de schepenmandaten die ze verwer-
ven.

Eens de kavels verdeeld, moeten die mandaten natuurlijk ook worden toegewe-
zen aan individuele verkozenen. De meest gehanteerde selectiecriteria zijn daarbij:
het aantal voorkeurstemmen, de gepercipieerde deskundigheid van de kandidaat-
mandataris, de anciënniteit en ervaring in het politieke leven, een evenwichtige
territoriale spreiding van de uitvoerende mandatarissen en een relatief evenredige
vertegenwoordiging van verschillende sociale groepen in het bestuur (Ackaert,
1996). De bijdrage van Rodenbach, Steyvers & Reynaert aan dit boek gaat o.m.
dieper in op het constante belang van persoonlijke voorkeurstemmen in het toe-
bedelen van zowat het belangrijkste lokale politieke mandaat: het burgemeester-
schap.

Deelname aan het bestuur is echter niet zonder gevaar. Onderzoek toont aan dat
bestuurspartijen doorgaans electoraal verlies boeken bij de daaropvolgende ver-
kiezingen. Die cost of ruling is echter niet louter plaatselijk. De beoordeling van
bovenlokale regeringsdeelname speelt ook een rol. Partijen die vaak deelnemen

1 In 2006 lag het cijfer voor heel België nog op ongeveer de helft en bleek incumbency (samen met de
vermelde minimal criteria) de sterkste voorspeller om effectieve van potentiële meerderheden te onder-
scheiden. Voor Vlaanderen alleen bedroeg het cijfer toen 36,8% (Olislagers, 2012).
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aan het bestuur op verschillende niveaus (d.i. de klassieke bestuurspartijen) doen
het niet significant slechter in het plaatselijk bestuur dan in de oppositie. De lokale
regeringskost wordt vaak ook gecompenseerd door een soort kanseliersbonus
voor de partij die de burgemeester mag leveren (Vermeir & Heyndels, 2007). Of
die wetmatigheid opgaat weten we pas in oktober 2018.

5. Conclusie: plus ça change ?

In deze bijdrage bekeken we of de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012
een trendbreuk vormden in het licht van de trends sinds de fusies, dan wel een
verderzetting van reeds bestaande evoluties. Die vraagstelling moet genuanceerd
beantwoord worden. De processen die aan de verkiezingen voorafgaan en erop
volgen vertoonden weinig fundamentele verandering tegenover eerdere gemeen-
teraadsverkiezingen. Het aantal lijsten dat zich aandiende per gemeente steeg
licht, deels te verklaren doordat de N-VA zich in heel wat gemeenten alleen aan de
kiezer presenteerde. De lokale afdelingen van nationale partijen en de lokale lijs-
ten boden zich in een verhouding aan de kiezer aan waarmee we de laatste de-
cennia vertrouwd zijn geraakt. Nationale partijen zijn meer centraal komen te
staan met lokale lijsten als plaatsgebonden aanvulling. Enkel het Vlaams Belang
liet een opvallend lagere aanwezigheid noteren en bood zich nog in drie op vijf
gemeenten aan de kiezer aan. Ook na de verkiezingen bleven de voornaamste
tendensen overeind. Wel daalde het aantal volstrekte meerderheden van één op
drie naar één op vier Vlaamse gemeenten. Daardoor waren opnieuw iets meer
coalities nodig om een lokale bestuursmeerderheid te vormen. Die coalities volgen
de gekende dynamieken al lijken pure rekensommen minder dan vroeger te vol-
staan om partnerkeuze te duiden. En ook de incrementele veranderingsdynamiek
van coalitiemeerderheden (met de opname van nieuwe partners en vervanging
van andere) was bij deze verkiezingen meer uitgesproken.

Die continuı̈teit was er echter het minst wanneer we het hebben over de eigenlijke
verkiezingsuitslag. Hier was wel degelijk sprake van een zekere trendbreuk. De
drie traditionele partijen lieten verlies optekenen. CD&V bleef daarbij wel de
grootste partij op lokaal vlak, maar strandt toch op bijna 31%, de sterkste daling
in jaren. Verlies was er ook voor het Vlaams Belang, dat ver onder de grens van de
10% terecht kwam. Enkel Groen liet winst noteren en kwam heel dicht in de
buurt van de 10%. De winnaar van de verkiezingen was ongetwijfeld de N-VA.
Met een gemiddelde score van bijna 23% scoort de partij bijzonder goed en haalt
ze een winst die geen enkele nieuwkomer sinds de fusies ooit haalde. Toch past bij
dit alles een belangrijke nuance. Deze veralgemeende uitslagen maskeren vaak
grote lokale verschillen die eigen zijn aan gemeenteraadsverkiezingen. Lokale
trends (of trendbreuken) geven op die manier kleur aan de gemeenteraadsverkie-
zingen die toch nog steeds de hoogmis van de lokale democratie zijn. Ook hier
geldt misschien: plus çà change? Oktober 2018 zal het uitwijzen.
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ANALYSE VAN EEN ELECTORAAL TWEESTROMENLAND.
DE PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER

2012 IN VLAANDEREN EN WALLONIË

Tony Valcke en Herwig Reynaert

Op 14 oktober 2012 trok de Vlaamse en Waalse kiezer naar het stemlokaal om
nieuwe gemeente- en provincieraden te kiezen. En hoewel beide verkiezingen
sinds 1994 op dezelfde dag plaatsvinden, worden er nog steeds verschillende
regels gehanteerd. De stembusgang van 2012 had bovendien enkele specifieke
kenmerken die voortvloeien uit nieuwe (regionale) regelgeving.

Traditioneel kunnen de provincieraadsverkiezingen op een pak minder
mediabelangstelling rekenen dan de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in de
ogen van de kiezer worden de eerstgenoemde als relatief minder belangrijk
beschouwd waardoor ze feitelijk als zogenaamde ‘second order elections’
kunnen gecatalogeerd worden. Overigens kunnen ook de verkiezingen voor de
Europese raad als ‘second order elections’ beschouwd worden. De geringere
belangstelling betekent dus niet dat het betreffende overheidsniveau effectief
minder belangrijk zou zijn (Clark & Rohrschneider, 2009).

Maar om verschillende redenen verdienen de provincieraadsverkiezingen van 14
oktober 2012 wel degelijk onze aandacht. Vooreerst waren het de tweede
verkiezingen sinds de overheveling van de bevoegdheid over de inrichting en
organisatie van de lokale besturen naar de gewesten. Sinds 2006 al verlopen de
lokale verkiezingen in Vlaanderen en Wallonië volgens nieuwe (en gedeeltelijk
andere) spelregels (Valcke & Reynaert, 2007, pp.16-20). In de aanloop naar de
verkiezingen van 2012 maakte de decreetgever (opnieuw) van de gelegenheid
en van haar bevoegdheid gebruik om naast electorale, ook enkele institutionele
hervormingen door te voeren (cf. infra). Verder mogen we het belang van de
provincieraadsverkiezingen als graadmeter voor electorale trends niet onder-
schatten, iets wat vaak over het hoofd wordt gezien. Omdat er bij deze
verkiezingen meer ideologisch - en minder persoonsgebonden - gestemd wordt
dan het geval is bij de gemeenteraadsverkiezingen én ook omdat vergelijkingen
verkiezingstechnisch meer voor de hand liggen (verkiesbaarheidsregels,
zetelverdelingsysteem, kenmerken van de deelnemende lijsten en kiesomschrij-
vingen; cf. infra), vormen de provincieraadsverkiezingen in principe immers de
beste graadmeter om nationale electorale trends na te gaan (Valcke, Reynaert,
Steyvers & Ackaert, 2007, pp.447-448).

In wat volgt, wordt duidelijk bevestigd wat Valcke et al. (2011, pp.39-43) eerder
vaststelden, namelijk dat de Belgische kiezers in een electoraal tweestromenland
leven. Niet alleen zijn de regels bij de verkiezingen (deels) verschillend, ook de

DE VERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012. DE KRACHT VAN VERANKERING ?

39



JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 3 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013
/first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek−2012/5−body

verkiezingsresultaten zijn allesbehalve gelijklopend (zie ook: Matagne & Verjans,
2012, pp.93-105).

In het eerste luik van deze bijdrage staan we stil bij de hervormingen aan de
kieswetgeving en de daaruit voortvloeiende verschillen tussen de Vlaamse en
Waalse context. Sinds 2002 zijn de gewesten immers bevoegd inzake de
organisatie van de lokale verkiezingen en met het oog op de verkiezingen van
2012 werden er opnieuw wijzigingen aangebracht zoals de vermindering van
het aantal provincieraadsleden, de hertekening van de kiesomschrijvingen, en
andere regels betreffende de genderpariteit op de kieslijsten. Daarnaast
overlopen we de wijzigingen in het partijlandschap. Het tweede luik van deze
bijdrage omvat een algemene bespreking, met onder meer aandacht voor de
regionale verschillen inzake electorale competitie (de evolutie van het aantal
deelnemende lijsten en van de stemverzakingen). In het derde luik komen dan
de verkiezingsresultaten zelf aan bod, waarbij elke Vlaamse en Waalse provincie
afzonderlijk wordt besproken. Wij vergelijken de resultaten uit 2012 in eerste
instantie met deze van de vorige provinciale stembusgang in 2006. Maar waar
we bepaalde evoluties op middellange termijn meer wensen te duiden, gaan we
terug tot de verkiezingen van 1994, het jaar waarin de provinciale stembusgang
voor de eerste keer samenviel met de gemeenteraadsverkiezingen.

Zowel voor de verkiezingsresultaten van 14 oktober 2012 als voor deze van 8
oktober 2006 baseren we ons op de officiële uitslagen, zoals ze te raadplegen
zijn op de respectievelijke websites van het Vlaams en het Waals gewest, terwijl
de resultaten van voorgaande verkiezingen zijn gebaseerd op de officiële
website van de Directie Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken1.
Uiteraard raadpleegden we ook de eerder verschenen analyses van deze
verkiezingen (Valcke & Reynaert, 2007, pp.7-47; Reynaert & Valcke, 2001,
pp.403-426).

1. Een nieuw electoraal kookboek?
Over recepten en ingrediënten

1.1. De recepten: institutionele en electorale hervormingen

Als gevolg van het Lambermontakkoord van oktober 2000 zijn de gewesten sinds
2001 bevoegd voor de lokale besturen en dus ook voor de organisatie van de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen2. Zowel Vlaanderen als Wallonië maak-
ten van de regionalisering van de regelgeving gebruik om een en ander te wijzi-

1 Zie respectievelijk www.vlaanderenkiest.be, http://elections2006.wallonie.be en http://
elections2012.wallonie.be/results/fr/index.html en www.ibzdgip.fgov.be/result/nl/main.html (2012, 20 de-
cember)..

2 De overdracht van de bevoegdheid werd geregeld door de Bijzondere wet van 13 juli 2001 (BS, 3 augustus
2001).
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gen. In Vlaanderen kregen de institutionele hervormingen hun beslag in het pro-
vinciedecreet van 2005, dat nadien op haar beurt meermaals werd gewijzigd
(Vlaams Parlement, 2005, 9 december)1, terwijl in Wallonië in 2004 de zoge-
naamde ‘Code van de lokale democratie en van de decentralisatie’ werd goedge-
keurd (Waals Gewest, 2004, 27 mei)2. Het is hier niet de plaats om uitgebreid in te
gaan op de hervormingen op het vlak van de bevoegdheden en werking van de
provincies. Van belang is dat de regelgeving in beide landsdelen sindsdien niet
langer gelijk loopt (Valcke & Reynaert, 2007, pp.16-20).

Naast de institutionele hervormingen introduceerden de deelstaatparlementen
ook electorale hervormingen. Als gevolg hiervan lopen ook de regels bij de pro-
vinciale verkiezingen niet langer parallel in Vlaanderen en Wallonië. De belangrijk-
ste kiesregels zoals de opkomstplicht, het principe van de evenredige vertegen-
woordiging, de kiesomschrijvingen, het zetelverdelingsysteem (D’Hondt) en de
apparentering bleven evenwel onveranderd. Over tal van deze thema’s was er in
de aanloop naar de nieuwe regelgeving discussie, maar uiteindelijk bleef de be-
staande regeling behouden. Eén van de verschillen tussen Vlaanderen en Wallo-
nië, duidelijk gelinkt aan de ideologische voorkeur van de toen regerende partijen,
betreft de neutralisering van de lijststem. In het oorspronkelijke Vlaamse kiesde-
creet was een neutralisering van de lijststem voor effectieve kandidaten en een
halvering van het gewicht voor opvolgers voorzien. Op een finale versie van het
kiesdecreet bleef het wachten tot 7 juli 2006. Daarin werd een compromis bereikt
om de lijststem nog maar voor een derde te laten meetellen, zowel voor de aan-
duiding van de titelvoerende raadsleden als voor de opvolgers (Valcke, 2006,
pp.58-71). In de Waalse provincies bleef de bestaande regeling, waarbij de lijst-
stem voor de helft meetelt, behouden3.

In de aanloop naar de verkiezingen van 2012 werden zowel in Vlaanderen als in
Wallonië nieuwe wijzigingen aangebracht aan de regels met betrekking tot de
verkiezingen. In Vlaanderen werden alle regels samengebracht in het Lokaal en
Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 (Vlaamse Regering, 2011, 8 juli). De wijzi-
gingen betreffen maatregelen inzake genderpariteit, de instelling van een kies-
drempel, de vermindering van het aantal te verkiezen mandatarissen en de herte-
kening van de kiesomschrijvingen (Reynaert & Valcke, 2012, pp.13-22).

Een quotaregeling was al langer van kracht. Sinds 2006 al mag het verschil tussen
het aantal kandidaten van elk geslacht op de kandidatenlijsten niet groter zijn dan
1. Indien partijen niet genoeg kandidaten vinden om op hun lijsten evenveel man-
nen als vrouwen op te stellen, moeten deze plaatsen verplicht open blijven, wat

1 Onder meer gewijzigd door het decreet van 2 juni 2006 (BS, 30 juni 2006) en het decreet van 22 december
2006 (BS, 29 december 2006).

2 Onder meer gewijzigd door het ‘Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation’. Decreet van 8 december 2005 (BS, 02 januari 2006); ‘Décret modifiant le Livre Ier de
la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation’. Decreet van 1 juni 2006 (BS,
09 juni 2006) en het ‘Décret modifiant le Livre II de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation’. Decreet van 19 juli 2006 (BS, 10 augustus 2006).

3 De Waalse regeling zit vervat in de Code van de lokale democratie en van de decentralisatie (cf. supra).
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betekent dat deze partijen dan met onvolledige lijsten naar de verkiezingen moe-
ten. In 2012 werd ook het ritsprincipe bij de eerste twee plaatsen op de lijsten
ingevoerd.

Een andere nieuwigheid sinds 2012 is de invoering van een kiesdrempel. Een lijst
moet minstens 5% van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen in een pro-
vinciedistrict behalen om in aanmerking te komen voor de zetelverdeling in dat
district. De kiesdrempel wordt dus op districtniveau gehanteerd.

Voor het oorspronkelijke idee om het aantal provincieraadsleden drastisch te ver-
minderen werd geen meerderheid gevonden. Zowel het aantal als de verdeling
van de raadsleden over de verschillende kieskringen, dat steeds gekoppeld is aan
het aantal inwoners ingeschreven in het rijksregister op 1 januari van het verkie-
zingsjaar, zijn zowel in Vlaanderen als in Wallonië vastgelegd in een decreet. Het
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet stipuleert dat de Vlaamse Regering een lijst op-
stelt van het aantal te verkiezen lokale mandatarissen. Via een wijziging van artikel
5 van het provinciedecreet besliste de Vlaamse regering dat provincies met meer
dan 1.000.000 inwoners 72 provincieraadsleden zouden tellen en provincies on-
der die grens 63 raadsleden (Vlaamse Regering, 2012, 16 maart). In de praktijk
heeft enkel de provincie Limburg 63 provincieraadsleden en tellen de vier andere
provincies 72 raadsleden. Hierdoor verminderde het totaal aantal provincieraads-
leden in Vlaanderen van 411 naar 351.

Tegelijk hertekende de decreetgever ook de kiesomschrijvingen bij de provincie-
raadsverkiezingen. In functie van het aantal inwoners wordt het aantal raadsleden
verdeeld over de verschillende kieskringen binnen elke provincie. Reeds in de aan-
loop naar de verkiezingen van 2006 en de totstandkoming van het kiesdecreet
vond in Vlaanderen een discussie plaats over de eventuele afschaffing of aanpas-
sing van de bestaande kiesdistricten. Zo pleitte de Hoge Raad voor Binnenlands
Bestuur in haar advies over het ontwerp van kiesdecreet voor het instellen van
provinciale kiesomschrijvingen (lees: de hele provincie als één kieskring) om de
profilering van de provincies naar de burger toe aan te scherpen. In het verleden
hadden sommige wetenschappers er ook al voor gepleit om de bestaande kies-
omschrijvingen af te schaffen of sterk in aantal te reduceren. Uit onderzoek bleek
immers dat hoe kleiner de kiesomschrijving of districtgrootte, hoe hoger de effec-
tieve kiesdrempel voor de deelnemende lijsten. Dewachter en Wauters (2006,
pp.15- 16) zien grotere kiesomschrijvingen als een middel om het democratisch
gehalte van de verkiezingen op te krikken. Het hanteren van de hele provincie als
één kieskring zou als bijkomend voordeel hebben dat de ‘bokkensprongen’ als
gevolg van de arrondissementele apparentering vermeden worden. De provincies
waren daar zelf evenwel geen voorstander van. Hun belangenorganisatie, de VVP,
gaf wel toe dat de kiesdistricten te klein waren en dat grotere kieskringen op
streekniveau een mogelijke optie waren. Bij gebrek aan voldoende voorstanders
voor een hervorming bleef de ‘oude’ regeling bij de verkiezingen van 2006 ge-
handhaafd. Provincieraadsleden werden verkozen per kiesdistrict, waarvan de vijf
Vlaamse provincies er samen 52 telden (variërend van minimum 2 raadsleden in
het kiesdistrict Poperinge tot maximum 24 in het kiesdistrict Antwerpen) en de vijf
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Waalse provincies 46 (variërend van minimum 3 raadsleden in het kiesdistrict Her-
stal tot maximum 31 in het kiesdistrict Waver).

Na het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering Peeters, volgend op de verkie-
zingen van 2009, werd de hertekening van de kiesomschrijvingen opgenomen in
de ambitieuze plannen voor een interne staatshervorming (De Ceuninck, Olisla-
gers, Reynaert, Steyvers & Valcke, 2012, p.53). De bestaande 52 kiesdistricten
werden herleid tot 35 provinciedistricten, waarbij minimum 6 raadsleden per pro-
vinciedistrict worden verkozen. Daarmee kwam men tegemoet aan de oorspron-
kelijke motivatie voor een hervorming, met name het neutraliseren van de impact
die het verschil in omvang van de kiesdistricten uitoefende op de verkiezingsresul-
taten. Een arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2007 had de bestaande indeling
in kiesdistricten met dat argument ook vernietigd. Het hof oordeelde dat de grote
verschillen in omvang een natuurlijke kiesdrempel vormden die sterk verschilde al
naargelang de kieskring, wat concreet tot gevolg had dat het voor kleinere poli-
tieke partijen in sommige kiesdistricten veel moeilijker was om verkozenen te be-
halen dan in andere. Toch blijven er ook na de hertekening van de kieskringen
naast de ‘kleine’ provinciedistricten met 6 raadsleden nog altijd ‘grote’ provincie-
districten bestaan zoals Brugge of Kortrijk (17 raadsleden) en Antwerpen of Halle
(21 raadsleden).

De recente wijzigingen die de Waalse regering doorvoerde betreffen vooral de
vermindering van het aantal te verkiezen mandatarissen en de hertekening van de
kieskringen (Reynaert & Valcke, 2012, pp.13-22). Via een aanpassing van artikel
L2212-5 van de ‘Code de la démocratie locale et de la décentralisation’ besliste de
Waalse decreetgever tot een - in vergelijking met Vlaanderen - veel drastischer
vermindering van het aantal te verkiezen raadsleden (Waals Gewest, 2011, 13
oktober). Provincies met tussen 250.000 en 500.000 inwoners hebben recht op
37 raadsleden, tegenover 43 raadsleden voor provincies met tussen 500.000 en
750.000 inwoners, 50 raadsleden voor provincies met tussen 750.000 en
1.000.000 inwoners en 56 raadsleden voor provincies met meer dan 1.000.000
inwoners. In de praktijk tellen de provincies Henegouwen en Luik (sinds 2012) 56
raadsleden en de overige drie provincies 37 raadsleden1. Het aantal Waalse pro-
vincieraadsleden verminderde zo van in totaal 336 naar 223. Maar de Waalse
regering ging nog een stap verder en verminderde ook het aantal gedeputeerden:
provincies met minder dan 750.000 inwoners hebben recht op 4 gedeputeerden
tegenover 5 voor provincies met meer dan 750.000 inwoners2.

Om tegemoet te komen aan het eerder vermelde arrest van het Grondwettelijk
Hof besliste de Waalse regering tegelijk om de kieskringen te hertekenen, waarbij
vanaf 2012 minimum 4 raadsleden per district worden verkozen. De voormalige
46 ‘districts électoraux’ werden tot 34 districten herleid (Waalse Regering, 2012,

1 Door de toename van het aantal te verkiezen raadsleden in de provincie Luxemburg (van 47 naar 56) was
het aantal provincieraadsleden in 2006 nog verhoogd van 327 naar 336 (Valcke et al., 2007, p.445).

2 Na de verkiezingen van 2018 zal ook in Vlaanderen het aantal gedeputeerden verminderen van zes naar vijf.
Dit vormt een onderdeel van de interne staatshervorming, m.b. doorbraak 52 van het Witboek (Bourgeois,
2011, p.126).
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26 april). In de praktijk werden bestaande kleinere districten samengevoegd bij
grotere districten. Enkele voorbeelden: het district Herstal met 1 raadslid werd
samengevoegd met het district Visé tot het nieuwe district Visé met 5 raadsleden;
het district Vielsalm (2 raadsleden) werd samengevoegd met het district Bastogne
(voortaan 6 radsleden); het district Spa (4 raadsleden) en Verviers (1 raadslid) werd
samengevoegd tot het nieuwe district Verviers (voortraan 7 raadsleden). Daar-
naast werd het ‘geı̈soleerde’ district Moeskroen bij het district Doornik gevoegd.

1.2. De ingrediënten: wijzigingen in het politieke landschap

Bij het vergelijken van verkiezingen moet steeds omzichtig te werk gegaan wor-
den. De reden hiervoor is dat de omstandigheden van verkiezing tot verkiezing
grondig verschillen. Dewachter vatte de specificiteit van elke verkiezingsperiode
samen in het begrip verkiezingsgestalte, wat verwijst naar het aantal en de ken-
merken van de deelnemende partijen, de kenmerken van de kandidaten, de strijd-
punten van het beleid en deze die door de burgers en organisaties naar voren
worden geschoven, de programma’s, de agendasetting van de media en de in-
houd van de propaganda (Dewachter, 2001, pp.2-6). Eén van de belangrijke as-
pecten is het aantal en de kenmerken van de deelnemende partijen. Willen we
een correcte analyse maken van de provincieraadsverkiezingen van 2012, dan
moeten we dus rekening houden met de wijzigingen in het partijlandschap, zowel
aan Vlaamse als aan Waalse zijde. We gaan hier voorbij aan de organisatorische
en programmatische vernieuwingen die partijen regelmatig doorvoeren, maar
concentreren ons op de benaming waaronder en de formule waarmee ze aan de
verkiezingen deelnamen.

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2006 was het gebruik van de kartelformule
in de Vlaamse provincies alomtegenwoordig. Dat was in 2012 niét het geval. Om
haar electorale kansen te vrijwaren zag de partij N-VA zich in 2006 genoodzaakt
in de vorm van een kartel aansluiting te zoeken bij CD&V. Bij de recentste verkie-
zingen namen zowel N-VA als CD&V als afzonderlijke lijsten deel aan de stembus-
gang. Dat bemoeilijkt de interpretatie van de resultaten van CD&V enigszins. SP.A
trok in 2012 dan weer zonder Spirit naar de kiezer, maar in de provincie Limburg
vormde ze wel een kartel met Groen. De naakte cijfers in de samenvattende ta-
bellen moeten dus ook hier met enige omzichtigheid geı̈nterpreteerd worden. De
kiezer kon de kartellijst VLD-Vivant uit 2006 in 2012 niet meer terugvinden op de
stembrief. Sinds de vorige provincieraadsverkiezingen is Vivant, dat als beweging
wel blijft bestaan, als politieke partij immers volledig opgegaan in de Open VLD.
En de partij PVDA+ nam ook al aan de vorige provincieraadsverkiezingen deel,
maar terwijl dat in 2006 in de verschillende kiesdistricten soms onder verschillende
benamingen was (in Limburg bijv. zowel als PVDA, PVDA+ als PVDAPLUS) was dat
in 2012 in alle provincies onder één en dezelfde vlag. Spirit, dat zich in 2006 nog
in kartel met sp.a aan de kiezer presenteerde, veranderde eerst in Vl.Pro (Vlaam-
sProgressieven) en werd nadien omgedoopt tot SLP (Sociaal- Liberale Partij). De
partij besliste eind 2009 om de krachten te bundelen met Groen! en zich in die
partij te integreren. Laatstgenoemde partij voerde begin 2012 een subtiele naams-
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verandering door van Groen! in Groen (zonder uitroepteken), de voorbode van
een herprofilering en een breder partijprogramma onder voorzitter Wouter Van
Besien.

In Wallonië is het belangrijkste verschil met de vorige stembusgang dat de partij
FDF in 2012 in alle provincies (afzonderlijke) lijsten indiende, terwijl de partij bij de
vorige provincieraadsverkiezingen afwezig was. De oorzaak ligt bij de onvrede bij
het in oorsprong Brusselse FDF over de toegevingen van de MR bij de federale
regeringsvorming en meer bepaald het akkoord over de splitsing van het kiesar-
rondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Het FDF nam daardoor afstand van voor-
malig kartelpartner MR. In vergelijking met de stembusgang van 2006 behielden
alle andere belangrijke partijen hun benaming. Dat geldt ook voor de bijzondere
afdelingen in het Duitstalig gebied van de provincie Luik (cf. infra). In het district
Eupen namen de zusterafdelingen van de MR, CDH en PS zoals in het verleden
aan de verkiezingen deel onder hun respectievelijke plaatselijke labels PFF-MR
(Partei für Freiheit und Fortschritt), CSP (Christlich Soziale Partei) en SP (Sozialisti-
sche Partei). De partij PTB+, de Franstalige zusterpartij van de PVDA+, nam in
2006 ook al aan de verkiezingen deel. Was dit toen in een aantal kieskringen nog
onder verschillende benamingen (zoals in de provincie Namen zowel als PTB+ als
P.T.B.+), dan was dit in 2012 overal onder dezelfde benaming PTB+.

Tot slot staan we nog even stil bij het zeer gefragmenteerd beeld van de extreem-
rechtse partijen in Franstalig België. Vergelijkingen tussen de recentste en vorige
provincieraadsverkiezingen worden bemoeilijkt doordat de partijen in de diverse
kiesdistricten onder verschillende benamingen deelnamen aan de verkiezingen. In
alle Waalse provincies behalve Luxemburg waren er in 2006 districten met lijsten
als FRONT-NAT. (in Luik daarnaast ook FRONT-NAT - zonder punt) en FNationale.
Geen enkele van deze lijsten was in 2012 van de partij. Wel kregen de kiezers in
sommige districten van de provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg de mo-
gelijkheid om hun stem uit te brengen op de lijst FNW (Féderation des nationalis-
tes wallons). In Henegouwen was er in sommige districten ook een lijst FN-belge.
In tegenstelling tot in 2006 behaalde geen enkele van deze extreem-rechtse par-
tijen in 2012 een zetel.

Bij de verkiezingen van 2006 nam in verschillende kiesdistricten van de provincies
Henegouwen, Luik en Namen ook de lijst F.N.B. (Front Nouveau de Belgique) - in
bepaalde districten ook wel als F N B - aan de verkiezingen deel, een partij die
evenwel niets met het extreem-rechtse FN had te maken, maar integendeel Belgi-
cistisch gezind en anti-racistisch is. In 2012 was er geen spoor van deze lijst.

2. Algemene bespreking

We merken in alle tien Belgische provincies een stijging van het aantal stemge-
rechtigde kiezers. In de vijf Vlaamse provincies samen kwamen er ruim 130.000
kiezers bij waardoor het totaal aantal kiezers toenam van 4.614.584 in 2006 naar

DE VERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012. DE KRACHT VAN VERANKERING ?

45



JOBNAME: 232877 PAGE: 8 SESS: 3 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013
/first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek−2012/5−body

4.748.969 in 2012. In de vijf Waalse provincies noteren we een toename met ruim
100.000 kiezers, meer bepaald van 2.394.591 in 2006 naar 2.496.631 in 2012
(zie tabel XXIII). De stijging van het aantal stemgerechtigde kiezers betekent dat
de vijver waarin de deelnemende partijen vissen groter is geworden, wat eveneens
de kans op significante verschuivingen vergroot - althans in theorie. In een afzon-
derlijk onderdeel van deze bijdrage bespreken we de reële participatiegraad (cf.
infra).

Het aantal te verkiezen provincieraadsleden is in Vlaanderen maar vooral in Wal-
lonië gedaald, respectievelijk van 411 naar 351 en van 336 naar 223 (cf. supra, zie
ook tabel XXIV).

2.1. De provincieraadsverkiezingen: graadmeter voor
electorale tendensen op federaal niveau?

In principe vormen de provincieraadsverkiezingen de beste graadmeter om de po-
litieke aanhang na te gaan van de lijsten/partijen die op federaal en/of Vlaams
niveau vertegenwoordigd zijn. Dat heeft onder meer te maken met de verkie-
zingstechnische gelijkenissen tussen beide verkiezingen. Deze gelijkenissen zijn op
hun beurt historisch te verklaren door de koppeling van de provincieraadsverkie-
zingen aan de parlementsverkiezingen. Niet alleen vonden beide verkiezingen tot
en met deze van 1991 op dezelfde dag plaats, ook de vereisten waaraan kiesge-
rechtigden moeten voldoen waren - en zijn - voor beide verkiezingen dezelfde. Zo
is er bijvoorbeeld geen stemrecht voor EU en niet-EU-burgers, zoals dat bij de
gemeenteraadsverkiezingen wel het geval is. Daarnaast laten ook de kiesomschrij-
vingen vergelijkingen toe. Als we alle provinciedistricten per provincie samentel-
len, dan kunnen de resultaten van de verschillende lijsten een beeld geven van de
sterkte van de respectieve partijen/lijsten in de provinciale kieskringen zoals die in
2002 voor de parlementsverkiezingen werden ingevoerd - met uitzondering van
de kieskringen Leuven en Brussel- Halle-Vilvoorde1. Het aantal behaalde stemmen
per lijst is daardoor per provincie makkelijk vergelijkbaar. Als laatste moeten we bij
de verkiezingstechnische gelijkenissen het zetelverdelingsysteem vermelden. Bij
de provincieraadsverkiezingen wordt daarvoor - net zoals bij de parlementsverkie-
zingen - het systeem D’hondt gebruikt en niet het systeem Imperiali dat bij de
gemeenteraadsverkiezingen wordt gehanteerd. Het is bekend dat het laatstge-
noemde systeem de vorming van homogene meerderheden bevordert en ook een
gunstig effect heeft op de grootste politieke formaties, terwijl de methode
D’Hondt meer proportioneel is en daardoor ‘vriendelijker’ voor kleinere partijen.

Een ander argument dat vergelijkingen tussen parlements- en provincieraadsver-
kiezingen vergemakkelijkt heeft te maken met de wijze waarop de kiezer zijn stem

1 Dit gebeurde door de wet van 13 december 2002. Hierdoor daalde het aantal kieskringen in België van 20
naar 11. Voor de volledigheid dient hier wel vermeld dat de kieskringen in de provincies Limburg, Luxem-
burg, Namen en Waals-Brabant vroeger ook al samenvielen met de provincies. Maar door de nieuwe kies-
wet was dat ook het geval voor bijna alle andere provincies. Tot op heden vormt alleen de kieskring Brussel-
Halle-Vilvoorde en de kieskring Leuven hierop een uitzondering.
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uitbrengt. Los van het feit dat kiezers verschillende motieven hebben om hun stem
aan een of meer specifieke kandidaten te geven, staat het vast dat er bij parle-
mentsverkiezingen wordt veel meer ideologisch en minder persoonsgebonden ge-
stemd dan bij gemeenteraadsverkiezingen (Valcke, 2006, pp.46-50; Weekers,
Noppe & Maddens, 2007, p.5). Het verschillend gebruik van de voorkeurstem il-
lustreert dat: bij provincieraadsverkiezingen ligt dat tussen de 55 en de 60% zoals
bij de parlementsverkiezingen, wat gemiddeld 30% minder is dan bij de gemeen-
teraadsverkiezingen (Wauters, 2000, pp.13-14) op basis van databestand. Die ge-
middelde cijfers verhullen uiteraard verschillen tussen de diverse partijen, waarbij
de traditionele partijen steeds op meer voorkeurstemmen kunnen rekenen1.

Ten slotte heeft de jarenlange koppeling van de provincieraadsverkiezingen aan
de parlementsverkiezingen, zoals hoger aangehaald, ervoor gezorgd dat de ‘na-
tionalisatie van de provincieraadsverkiezingen’ veel meer uitgesproken is dan bij-
voorbeeld deze van de gemeenteraadsverkiezingen. Die zogenaamde ‘nationali-
satie van de verkiezingen’ vormt een specifiek element uit de verkiezingsgestalte
en verwijst naar het (toenemend) belang van nationale partijen, nationale kandi-
daten en nationale thema’s, maar ook naar de vervlechting tussen nationale en
provinciale politiek inzake ideologie, partijstructuren, verkiezingsresultaten en
coalitievorming (Ackaert, 2006, pp.105-108). In dat opzicht wordt vaak verwezen
naar de aanwezigheid van lokale lijsten bij de gemeentelijke stembusgang - hoe-
wel de nationalisatie van de gemeentelijke politiek sinds de gemeentelijke fusies
fel is toegenomen (Steyvers & Reynaert, 2006, pp.27-28). Op provinciaal niveau
ontbreekt dit fenomeen, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Het zijn de
‘nationale’ politieke partijen die de verkiezingen op provinciaal niveau beheersen2.

Het is dan ook opvallend dat de verkiezingen van 2012 op dit vlak afwijken van de
vaststellingen bij eerdere verkiezingen. Wellicht zien we hier de effecten van de
hertekening van de kiesomschrijvingen, met grotere provinciedisctricten tot ge-
volg. Een klassieke vaststelling in verkiezingsonderzoek luidt immers dat ‘district
magnitude’ een effect heeft op de electorale competitie of anders gezegd: hoe
groter de kiesomschrijving, hoe lager de reële kiesdrempel (Lachat, Blais & Lago,
2012). In Vlaanderen namen voor het eerst in alle provinciedistricten niet- natio-
nale lijsten aan de provincieraadsverkiezingen deel. Bij de stembusgang van 2006
nam in slechts 15 van de 52 kiesdistricten minstens één lijst aan de verkiezingen
deel die niet als een ‘nationale’ lijst kon worden bestempeld3. Niet alleen ging het
daarbij in het verleden nagenoeg steeds om geı̈soleerde gevallen, lijsten die m.a.w.

1 Voor actuele cijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen verwijzen we naar de bijdrage van Steyvers en De
Ceuninck in dit boek.

2 Met ‘nationale’ politieke partijen bedoelen we hier partijen die opereren op federaal niveau. Sinds de split-
sing van de unitaire partijen is het gebruik van de term ‘nationale’ partijen uiteraard niet helemaal ade-
quaat.

3 Voor het onderscheid tussen ‘nationale’ en ‘niet-nationale’ lijsten in de Vlaamse provincies baseren we ons
op de officiële toekenning van de lijstnummers door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur waarbij de
eerste zeven nummers voorbehouden waren voor partijen of lijsten die beschouwd worden als lokale afde-
lingen van nationale partijen, ook wanneer ze niet expliciet de letterlijke naam dragen van hun moederpartij
(bijvoorbeeld doordat ze een kartel vormen met een kleinere partner). Concreet ging het om de volgende
lijstnummers: 1 (Open Vld), 2 (N-VA), 3 (VLAAMS BELANG), 4 (sp.a), 5 (LIJST DEDECKER), 6 (Groen) en 7
(CD&V). Zie http://www.vlaanderenkiest.be/gewestelijke-lijstnummers-zijn-gekend geraadpleegd op 28 mei
2013.
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slechts in één kiesdistrict opkwamen, bovendien boekten deze lijsten nog eens
zonder uitzondering een zeer lage score, in tegenstelling tot wat we vaststellen op
gemeentelijk niveau1. Dat was bij de recentste provincieraadsverkiezingen niet
langer het geval. De partij PVDA+ dient volgens het gehanteerde criterium als
‘niet-nationale lijst’ beschouwd te worden, maar ze diende wel in alle Vlaamse
provinciedistricten lijsten in en behaalde 2,1% van de stemmen (zie tabel XXIII)
met een uitschieter van 8% in het provinciedistrict Antwerpen. Maar ook als we
die partij buiten beschouwing laten, kwamen er nog in 18 van de 35 provinciedis-
tricten ‘niet-nationale lijsten’ op, veel meer dus dan bij eerdere verkiezingen. Na
PVDA+ was de Piratenpartij in de Vlaamse provincies de meest voorkomende (in
18 provinciedistricten) en ook de meest succesvolle met een gemiddelde score van
1,2% (in de provinciedistricten waar ze opkwam).

Afgaande op de penetratiegraad van de niet-nationale lijsten speelde ook in Wal-
lonië het effect van de hertekening van de kiesomschrijvingen. In alle 34 provin-
ciedistricten namen immers niet-nationale lijsten deel aan de verkiezingen van
20122. De lijst PTB+ was daarbij het meest succesvol (grootste niet-nationale lijst
in 14 kiesdistricten met een gemiddelde van 4,5% en een uitschieter van 13,3%
in het kiesdistrict Seraing), gevolgd door het FDF (grootste niet-nationale lijst in 11
kiesdistricten en een gemiddelde van 2,7%).

De ‘nationalisering’ van de lokale verkiezingen werd in 2012 (althans in Vlaande-
ren) nog verder in de hand gewerkt door het optreden van N-VA en de verslagge-
ving door de (audiovisuele) media. Bij gebrek aan voldoende lokale kopstukken
gebruikte de partij N-VA in heel Vlaanderen één boegbeeld (voorzitter Bart De
Wever) en één verkiezingsslogan (‘De kracht van verandering’). Bovendien be-
speelde ze in de campagne voortdurend het ‘nationale’ belang van de lokale ver-
kiezingen, iets wat door de audiovisuele media nog werd versterkt (bijv. door het
programmeren van debatten met de ‘nationale’ kopstukken).

2.2. Regionale verschillen en evolutie inzake de electorale
competitie

We kunnen een inschatting maken van de electorale competitie op basis van het
aantal deelnemende lijsten in de verschillende provincies. Daarbij moeten we er
wel rekening mee houden dat er bij de provincieraadsverkiezingen lijsten worden
ingediend per kieskring. In 2012 werden er in de 35 (hertekende) Vlaamse provin-
ciedistricten in totaal 292 lijsten ingediend; in 2006 waren er in totaal 311 ver-

1 Het ging daarbij nagenoeg steeds om geı̈soleerde gevallen; lijsten die m.a.w. slechts in één kiesdistrict
opkwamen.

2 Ook wat het onderscheid betreft tussen ‘nationale’ en ‘niet-nationale’ lijsten in de Waalse provincies base-
ren we ons op de officiële toekenning van de lijstnummers begin september 2012 en waarbij de eerste vier
nummers voorbehouden waren voor partijen of lijsten die beschouwd worden als lokale afdelingen van
nationale partijen, ook wanneer ze niet expliciet de letterlijke naam dragen van hun moederpartij (bijvoor-
beeld de Duitstalige benamingen van de traditionele partijen in de Oostkantons). Concreet ging het om de
volgende lijstnummers: 1 (Ecolo), 2 (PS), 3 (CDH) en 4 (MR). Zie http://elections2012.wallonie.be/actuali-
tes.html geraadpleegd op 28 mei 2013.
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schillende lijsten in de 52 kiesdistricten van de vijf Vlaamse provincies. In de vijf
Waalse provincies werden er bij de recentste verkiezingen 277 lijsten ingediend in
de 34 (hertekende) kiesdistricten, tegenover 308 lijsten die zes jaar eerder in de 46
kiesdistricten deelnamen aan de verkiezingen. Uiteraard gaat het daarbij meestal
over dezelfde partijen die in elke afzonderlijke kieskring lijsten aan de kiezer pre-
senteren. In Vlaanderen dongen gemiddeld 8,4 lijsten naar de gunst van de kiezer,
variërend van gemiddeld 6,5 lijsten in de Limburgse provinciedistricten tot gemid-
deld 9,6 lijsten in de provinciedistricten van Vlaams-Brabant. In Wallonië namen
per kiesdistrict gemiddeld 8,2 lijsten deel aan de verkiezingen van 2012, maar de
electorale bandbreedte was er groter dan in de Vlaamse provincies, met name
variërend van gemiddeld 6,7 lijsten in de Luxemburgse kiesdistricten tot 11,5 lijs-
ten in de provincie Waals-Brabant.

Tabel I geeft een overzicht van de evolutie van het totaal aantal deelnemende
lijsten bij de vier recentste verkiezingen. Wij beschouwen hierbij alle lijsten met
een identieke naam maar die in één of meer andere kiesdistricten werden inge-
diend als zijnde één en dezelfde lijst of partij. Op het eerste gezicht blijkt daaruit
een klein verschil tussen de twee gewesten. Toch gaan achter deze gemiddelden
significante regionale en provinciale verschillen schuil.

Vooreerst blijkt uit de tabel over alle verkiezingen heen een veel grotere competi-
tie in de Waalse kiesdistricten. Zo bedroeg het totaal aantal deelnemende lijsten
bij de verkiezingen van 1991 in de Vlaamse provincies maximaal 12 (in Oost-
Vlaanderen), terwijl dat in de Waalse provincies opliep tot 16 (in Henegouwen);
wij maken hier even abstractie van de toen nog unitaire provincie Brabant waar
zich niet minder dan 20 lijsten aan de kiezer presenteerden. Op 14 oktober 2012
namen in de Vlaamse provinciedistricten maximaal 12 lijsten aan de verkiezingen
deel (in Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen), aan Waalse zijde had men in
de provincies Luik en Henegouwen de keuze uit 17 lijsten.

Naast de gewestelijke verschillen in electorale competitie, toont de tabel ook een
temporele evolutie. Na de opgemerkte algemene toename van het aantal deelne-
mende lijsten bij de verkiezingen van 1994 (met alleen Luxemburg als uitzonde-
ring) volgde in 2000 een algemene daling (met enkel Luxemburg en Namen als
uitzonderingen).1 De vraag werd eerder al gesteld of de aanzienlijke toename van
het aantal deelnemende partijen in 1994 in verband gebracht kan worden met de
koppeling aan de gemeenteraadsverkiezingen. Aangezien beide verkiezingen toen
voor het eerst samenvielen is het mogelijk dat een aantal eerder plaatselijke lijsten
de sprong waagden en meedongen op het niveau van een kiesdistrict. We zien er
in ieder geval wel de versplintering van het partijlandschap in de jaren 1990 in
weerspiegeld (Devos et al., 2004, pp.82-93). We moeten wel opmerken dat on-
geacht het aantal deelnemende lijsten bij elke verkiezing toch maar een beperkt
aantal lijsten ook effectief zetels behaalde. De zogenaamde versnippering van het

1 Op federaal niveau werd een gelijkaardige evolutie van het aantal deelnemende partijen vastgesteld. Waren
er bij de parlementsverkiezingen van 1995 nog 64 deelnemende lijsten of partijen, tegenover 53 in 1999,
dan waren dat er nog 39 in 2003 (Deweerdt, 2004, p.183).
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partijlandschap vertaalt zich dus niet in even grote mate in een versnippering van
de politieke mandaten in de verschillende provincieraden.

Globaal gezien vertonen de verkiezingen van 2012 op het vlak van de electorale
competitie min of meer een status quo in vergelijking met de vorige stembusgang.
In twee Vlaamse en twee Waalse provincies nam het aantal lijsten licht toe, terwijl
het in de andere provincies afnam (in West- Vlaanderen namen precies evenveel
partijen deel aan de verkiezingen). Een andere opvallende vaststelling is dat we
het grootste aantal deelnemende lijsten elk jaar terugvinden in de provincies He-
negouwen en Luik.

Tabel I: Evolutie van het totaal aantal deelnemende lijsten bij de
provincieraadsverkiezingen, 1991-2012*

1991 1994 2000 2006 2012

Antwerpen 10 20 11 8 11

Limburg 8 10 8 12 10

Oost-Vlaanderen 12 17 10 13 12

West-Vlaanderen 11 19 12 12 12

Henegouwen 16 20 14 22 17

Luik 13 20 19 22 17

Luxemburg 8 7 9 7 9

Namen 6 9 10 19 11

Brabant 20 - - - -

Vlaams-Brabant - 16 9 8 12

Waals-Brabant - 9 10 10 12

* Voor deze tabel zijn alle lijsten geteld die aan de verkiezingen deelnamen in de verschillende
kieskringen, ook deze die uiteindelijk geen gekozenen haalden en in de volgende tabellen gegroe-
peerd worden onder de noemer ’andere lijsten’.

Als we de stembusgang van 2012 op het niveau van de kieskringen vergelijken,
valt het op dat heel wat van de particularistische lijsten die deelnamen aan de
verkiezingen van 2006 - en dan vooral in de provincie Limburg en in mindere mate
in de provincie Oost-Vlaanderen (LIEVER LIMBURGS, PEER PLUS, REMI TIMMERS,
GEMEENTEBELANGEN, RESPECT) - uit beeld verdwenen zijn. Kenmerkend voor
2012 is dan weer de deelname in verschillende Vlaamse kieskringen van de Pira-
tenpartij.

Net als bij de vorige verkiezingen kunnen we vaststellen dat de verschillen tussen
de Vlaamse provincies onderling (met uitzondering van 1994), veeleer gering zijn,
terwijl er veel grotere verschillen zijn tussen de verschillende Waalse provincies.
Het aantal deelnemende partijen varieerde er in 2012 van 9 in Luxemburg tot 17
in Luik. Globaal gezien is het spanningsveld tussen partijen die deelnemen aan de
verkiezingen en zij die effectief verkozenen halen in Wallonië dus veel sterker.
Veel partijen moeten er zich met een klein aantal kiezers (en geen verkozenen)
tevreden stellen.
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2.3. De evolutie van de stemverzakingen en de politieke
participatie

Ook op het vlak van de stemverzakingen merken we significante verschillen tus-
sen de Vlaamse en de Waalse provincies. Wat meteen opvalt is dat het absenteı̈sme
bij elke verkiezing hoger ligt in de Waalse provincies. Een tweede opmerkelijke
vaststelling is dat er in beide gewesten een parallelle algemene evolutie waar te
nemen valt (zie tabel II). De cijfers voor absenteı̈sme vertonen in 2000 een stijging
tegenover het jaar 1994, gevolgd door een daling in 2006 en opnieuw een stijging
in 2012. Op 14 oktober 2012 lieten aanzienlijk meer kiezers het afweten in ver-
gelijking met de vorige stembusgang. Waren er bij de stembusgang van 2006 in
de Vlaamse provincies slechts 260.314 verzakers, dan bedroeg hun aantal in 2012
toch 397.989, of een toename van 5,6 naar 8,2%. In de Waalse provincies ging
het van 192.355 afwezige kiezers naar 301.051, of een toename van 8 naar
11,3%.

Ook het aantal blanco en ongeldige stemmen lag in de Vlaamse provincies syste-
matisch lager dan in de Waalse provincies (in 2000 bedroeg het gemiddelde in de
Waalse provincies zelfs bijna het dubbele van het Vlaamse gemiddelde). We kun-
nen hier echter geen algemene trend waarnemen. Aan Vlaamse kant schommelt
het aantal blanco en ongeldige stemmen in de laatste drie verkiezingen rond de
6%, terwijl Wallonië flirt met de 10%.

Tabel II: De evolutie van de stemverzakingen bij de
provincieraadsverkiezingen, geglobaliseerd naar Vlaamse en

Waalse provincies, 1994-2012 (%)

Absenteı̈sme 1994 2000 2006 2012

Vlaamse provincies 6,4 7 5,6 8,2

Waalse provincies 8,3 9,5 8 11,3

alle provincies 7,4 8,3 6,8 9,7

Blanco/ongeldig

Vlaamse provincies 7,8 5,4 5,9 6,1

Waalse provincies 8,4 9,9 8,3 9

alle provincies 8,1 7,7 7,1 7,6

We moeten bij de bovenstaande vaststellingen weliswaar twee kanttekeningen
plaatsen. Een eerste kanttekening betreft de verschillen tussen de provincies on-
derling. Terwijl er in 2012 in Antwerpen slechts 4,9% blanco en ongeldige stem-
men werden uitgebracht, was dat in Limburg 7,1%; in Wallonië gaan de uitersten
van 6,5% in Waals-Brabant tot 11,1% in Henegouwen. Ook bij de vorige verkie-
zingen konden we dergelijke uiteenlopende cijfers optekenen (Valcke et al., 2007).
Het is trouwens opmerkelijk dat de verschillen tussen de Vlaamse provincies tel-
kens minder uiteen lopen dan de verschillen tussen de Waalse provincies. Boven-
dien valt het op dat sommige provincies stelselmatig hoge dan wel lage cijfers
laten optekenen. Zo zien we in West-Vlaanderen vier verkiezingen op rij (1991,
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1994, 2000 en 2006) telkens het hoogste aantal blanco en ongeldige stemmen (in
2012 was dat Limburg), terwijl Antwerpen met uitzondering van 2006 telkens het
laagst scoorde. Dat is des te opmerkelijker omdat de kiezer, zoals eerder vermeld,
in beide provincies de keuze had tussen een groot aantal partijen. Een hypothese
is dat de zogenaamde ‘proteststem’ in Antwerpen sneller zijn weg vindt naar an-
dere (al dan niet nieuwe) partijen, terwijl de West-Vlaamse kiezer zijn protest
vooral uit door blanco of ongeldig te stemmen. In Wallonië zien we het hoogste
aantal blanco en ongeldige stemmen telkens in Henegouwen, een provincie waar
zich nochtans een groot aantal partijen aan de kiezer presenteert. Voor de provin-
cie Waals-Brabant noteerden we telkens het laagste cijfer.

De tweede kanttekening betreft het verschil met de gemeenteraadsverkiezingen.
Hoewel de gemeente- en provincieraadsverkiezingen sinds 1994 gelijktijdig wor-
den georganiseerd, valt het op dat het aantal blanco en ongeldige stemmen bij de
gemeentelijke stembusgang telkens een fractie lager ligt. Ter illustratie: in 2006
was dat 3,9% in Vlaanderen (3,7% in 2012) en 6,1% in Wallonië. Eén van de
mogelijke verklaringen is de burgernabijheid van het gemeentelijke niveau en haar
vertegenwoordigers tegenover de grotere onbekendheid van het provinciale ni-
veau en haar vertegenwoordigers. In dit verband kunnen we ook wijzen op het
grotere aantal voorkeurstemmen op gemeentelijk niveau.

3. De resultaten in de Vlaamse provincies

In dit luik bespreken we eerst de resultaten voor elke Vlaamse, respectievelijk
Waalse provincie afzonderlijk. In het besluit plaatsen we de ontwikkeling in de
twee gewesten nog eens naast elkaar. Voor een duidelijk beeld kozen we ervoor
in de tabellen zowel het absoluut als het procentueel aantal stemmen per lijst op
te nemen, voorafgegaan door de cijfers over het aantal deelnemende kiezers en
het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Omwille van de overzichtelijkheid wer-
den enkel de resultaten weerhouden van die lijsten die in 2000, 2006 óf 2012 in
minstens één van de provincies zetels behaalden; de stemmen van de overige
lijsten werden samengeteld. De lijst PVDA+ werd enkel voor 2012 apart vermeld
omdat de partij bij voorgaande verkiezingen vaak onder licht verschillende bena-
mingen aan de verkiezingen deelnam1. De asterisk (*) in de diverse tabellen met
de zetelverdeling in de provincieraad en het provinciaal uitvoerend orgaan duidt
aan welke partij de voorzitter van de provincieraad levert en voor de Waalse pro-
vincies tevens welke partij de voorzitter van het provinciaal college levert.

3.1. Provincie Antwerpen

N-VA was de grote winnaar van de provincieraadsverkiezingen van 2012 in de
provincie Antwerpen (zie tabel III). Met bijna 36% van de stemmen was ze meteen

1 Bij de vorige verkiezingen is het resultaat van deze lijsten dus ondergebracht bij de categorie ‘andere lijsten’.
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de grootste partij en ze boekte in deze provincie haar beste score. Alle andere
partijen, behalve Groen dat een bescheiden winst boekte (+ 1,5%), verloren stem-
men. Het meest forse verlies was voor de lijst Vlaams Belang die bijna twee derde
van haar stemmen verloor. Bij het verlies van CD&V (- 9,7%) moeten we er reke-
ning mee houden dat de partij in 2006 nog in kartel met N-VA naar de kiezer trok.
Dat maakt de score van N-VA des te indrukwekkender. Vervolgens boekten ook
sp.a (- 6,7%) en Open VLD (- 6,1%) verlies. PVDA+ (3,4%) behaalde in de provin-
cie Antwerpen het beste resultaat van alle Vlaamse provincies.

Bekijken we de resultaten op iets langere termijn dan merken we dat de christen-
democraten ver onder hun resultaat van 2000 zakten, een jaar waarin ze ook al
verlies leden. Ook de socialisten, die in 2006 (in kartel met Spirit) nog een flinke
bonus kregen, scoorden onder het niveau van 2000. De liberalen, die in 2000 tot
het winnende kamp behoorden maar hun winst in 2006 al volledig kwijtspeelden,
vielen terug tot onder het niveau van begin de jaren 1990. De groene partij
scoorde wel beter dan bij de vorige stembusgang maar kon het niveau van 2000,
boven de symbolische 10%-grens, toch niet evenaren. Was de winst voor het
kartel sp.a-spirit in 2006 deels te wijten aan de focus op de stad Antwerpen tij-
dens de verkiezingscampagne (met het duel tussen Janssens en De Winter), dan
kan dit nu allicht deels het verlies verklaren (cf. het duel tussen Janssens en De
Wever). Vermeldenswaard zijn de resultaten voor het provinciedistrict Antwerpen,
het grootste van de zeven provinciedistricten en bestaande uit de stad Antwerpen
en de gemeente Zwijndrecht. Hier behaalde de lijst sp.a 18,6% van de stemmen,
wat nog altijd meer is dan de 17,4% in 2000 maar een pak minder dan de 29,6%
in 2006. De lijst kreeg in dit provinciedistrict stevige concurrentie van Groen, dat
12,2% scoorde (tegenover 7,6% in 2006), en van PVDA+, dat 8,2% behaalde
(tegenover slechts 2,1% in 2006).

Tabel III : Resultaten bij de provincieraadsverkiezingen in Antwerpen,
2000-2012

2000 % 2006 % 2012 %

Ingeschreven kiezers 1.225.372 1.255.611 1.290.223

Deelnemende kiezers 1.121.061 91,5 1.168.529 93,1 1.162.465 90,1

Blanco en ongeldige stemmen 48303 4,3 67.668 5,8 57.191 4.92

Geldige stemmen 1.072.758 95,7 1.100.861 94,2 1.105.274 95,08

AGALEV / GROEN! 120.911 11,3 86.214 7,8 102.414 9,3

CVP / CD&V-N-VA / CD&V 249.840 23,3 291.716 26,5 185.239 16,8

N-VA 396.698 35,9

VU-ID 64.096 6

SP / sp.a-spirit / sp.a 149.083 13,9 214.240 19,5 141.759 12,8

VLD / VLD-VIVANT / Open VLD 222.306 20,7 178.112 16,2 111.743 10.1

VIVANT 12.043 1,1

VLAAMS BLOK / BELANG 237.142 22,1 313.431 28,5 120.041 10,9
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2000 % 2006 % 2012 %

PVDA+ 37.380 3,4

Andere lijsten 17.337 1,6 17.148 1,6 10.000 0,9

Van belang is dat de krachtsverhoudingen in de Antwerpse provincieraad na de
verkiezingen van 2012 (opnieuw) grondig gewijzigd zijn. N-VA vormt met 27 van
de 72 zetels de grootste fractie In 2006 was dat het Vlaams Belang (met 25 op de
84 zetels) en in 2000 de CVP (met 21 zetels). CD&V vormt nog steeds de tweede
grootste fractie, gevolgd door de sp.a. VLD en Vlaams Belang delen met zeven
zetels de vierde plaats. Groen klimt van vier naar zes zetels en is daardoor niet
langer de kleinste fractie. Die laatste positie wordt nu ingenomen door de PVDA+
die voor het eerst twee zetels behaalde. Ook de verhoudingen in de deputatie zijn
gewijzigd. N-VA, CD&V en sp.a hebben elk twee gedeputeerden. Ook na de ver-
kiezingen van 2006 was er al een gedeputeerde van N-VA signatuur; de tweede
N-VA gedeputeerde komt er ten koste van de liberalen die niet langer deel uitma-
ken van de meerderheid. Bovendien nam de eerstgenoemde partij ook het voor-
zitterschap van de provincieraad over van de liberalen.

Tabel IV: Zetelverdeling in de provincieraad en de (bestendige) deputatie
van Antwerpen, 2000-2012

2000 2006 2012
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AGALEV / GROEN! 9 4 6

CVP / CD&V-N-VA / CD&V 21* 2 24 2 13 2

N-VA 1 27* 2

VU-ID 2

SP / sp.a-spirit / sp.a 12 2 18 2 10 2

VLD / VLD-VIVANT / Open VLD 20 2 13* 1 7

VLAAMS BLOK / BELANG 20 25 7

PVDA+ 2

Totaal 84 6 84 6 72 6

3.2. Provincie Limburg

De provincieraadsverkiezingen van 2012 in de provincie Limburg leverden één
grote winnaar op, m.n. de N-VA die 26,1% van de stemmen behaalde. Daarnaast
was er een bescheiden winst voor PVDA+ die 11.650 kiezers (2,2%) kon overtui-
gen, wat ruim een verdrievoudiging is van het (povere) resultaat dat PVDA, PVDA+
en PVDAPLUS in 2006 samen behaalden (3.571 stemmen of 0,6%). Alle andere
lijsten moesten verlies incasseren. Het grootste verlies was er voor de kartellijst
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sp.a-Groen. Terwijl beide partijen afzonderlijk in 2006 nog 30,1% van de kiezers
konden overtuigen, behaalde de kartelformule in 2012 precies 10% minder.
Vlaams Belang, dat nog slechts de helft van de kiezers kon overtuigen die in 2006
op de partij hadden gestemd, ging 9% achteruit. Ook Open VLD (- 4,2%) behoort
tot het kamp van de verliezers terwijl de balans voor CD&V (-4,6%) moeilijker te
maken is omdat de partij in 2006 nog een kartel vormde met N-VA.

Tabel V : Resultaten bij de provincieraadsverkiezingen in Limburg,
2000-2012

2000 % 2006 % 2012 %

Ingeschreven kiezers 570.367 598.225 623.749

Deelnemende kiezers 543.478 95,3 574.075 96 582.232 93,34

Blanco en ongeldige stemmen 27.862 5,1 35.370 6,2 41.172 7,07

Geldige stemmen 515.616 94,9 538.705 93,8 541.060 92,93

AGALEV / GROEN! 29.327 5,7 24.957 4,6

CVP / CD&V-N-VA / CD&V 152.939 29,7 172.972 32,1 148.731 27,5

N-VA 141.140 26,1

VU-ID 30.950 6

SP / sp.a-spirit / sp.a-Groen 125.522 24,3 137.140 25,5 108.748 20,1

VLD / VLD-VIVANT / Open VLD 111.392 21,6 98.380 18,3 76.435 14,1

VIVANT 3.545 0,7

VLAAMS BLOK / BELANG 57.930 11,2 97.288 18,1 49.061 9,1

PVDA+ 11.650 2,2

Andere lijsten 4.011 0,8 7.968 1,5 5.295 0,9

De christendemocraten, die tot 1981 de absolute meerderheid behielden, blijven
ook na 14 oktober 2012 de grootste partij in de Limburgse provincieraad. Maar ze
worden nu op de voet gevolgd door de N-VA die slechts één zetel minder heeft.
De partij Groen behaalde in 2006 geen zetels en maakt nu deel uit van het kartel
sp.a-Groen dat de derde grootste fractie vormt. Op de vierde plaats in de pikorde
staan de liberalen, terwijl het Vlaams Belang vrede moet nemen met de vijfde
plaats.

Wat de samenstelling van de Limburgse deputatie betreft, vallen geen verschui-
vingen te noteren. De verdeling van de zes mandaten van gedeputeerde zoals die
in 2000 vorm kreeg, bleef behouden (3 voor CD&V, 2 voor sp.a-Groen en 1 voor
Open VLD). Status-quo ook wat het voorzitterschap van de provincieraad betreft,
dat in Limburg opnieuw in handen valt van een mandataris uit de Open VLD-stal,
zoals dat al sinds de verkiezingen van 1994 het geval is.
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Tabel VI: Zetelverdeling in de provincieraad en de (bestendige) deputatie
van Limburg, 2000-2012
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SP / sp.a-spirit / sp.a-Groen 21 2 20 2 13 2

CVP / CD&V-N-VA / CD&V 27 3 26 3 18 3

N-VA 17

VU-ID 2

VLD / VLD-VIVANT / Open VLD 18* 1 14* 1 9* 1

VLAAMS BLOK / BELANG 7 15 6

Totaal 75 6 75 6 63 6

3.3. Provincie Oost-Vlaanderen

Net als in de provincie Limburg leverden de verkiezingen van 2012 in Oost-Vlaan-
deren één grote winnaar op: de N-VA die 26,1% van de stemmen behaalde en
daarmee de grootste partij werd. Een relatief bescheiden winst was er voor PV-
DA+: van 7.610 stemmen in 2006 naar 16.757 in 2012 (+ 1%). De grootste ver-
liezer was Vlaams Belang dat meer dan de helft van haar aanhang verloor (-
11,7%). De lijst CD&V (in 2006 nog in kartel met N-VA) incasseerde een verlies
van 7,6% en belandde daarmee terug op het niveau van 2000. Verder verloren
Open VLD 4,6% en sp.a 4,1% van hun kiezers. Groen kon min of meer standhou-
den maar gaat toch al twee verkiezingen op rij licht achteruit.

Tabel VII : Resultaten bij de provincieraadsverkiezingen
in Oost-Vlaanderen, 2000-2012

2000 % 2006 % 2012 %

Ingeschreven kiezers 1.058.853 1.081.708 1.113.340

Deelnemende kiezers 990.949 93,6 1.027.091 95 1.029.065 92,43

Blanco en ongeldige stemmen 52.394 5,3 57.299 5,6 62.219 6,05

Geldige stemmen 938.555 94,7 969.792 94,4 966.846 93,95

AGALEV / GROEN! 89.316 9,5 88.456 9,1 87.380 9

CVP / CD&V-N-VA / CD&V 241.141 25,7 265.199 27,4 191.284 19,8

N-VA 252.466 26,1

VU-ID 59.108 6,3

SP / sp.a-spirit / sp.a 138.937 14,8 163.069 16,8 122.761 12,7

VLD / VLD-VIVANT / Open VLD 254.840 27,2 231.256 23,9 186.914 19,3
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2000 % 2006 % 2012 %

VIVANT 7.570 0,8

VLAAMS BLOK / BELANG 138.193 14,7 203.644 21 89.860 9,3

PVDA+ 16.757 1,7

Andere lijsten 9.450 1 18.168 1,9 19.424 2

De stemmenverschuivingen, in combinatie met de vermindering van het aantal te
begeven zetels, vertalen zich in significante wijzigingen in de provincieraad. De
christendemocraten, die in 2006 nog het politiek marktleiderschap herwonnen op
de liberalen, moeten dat nu afstaan aan gewezen kartelpartner N-VA. De tweede
plaats wordt nu gedeeld door CD&V en Open VLD, met elk 15 zetels. De socialis-
ten moeten wel 5 zetels inleveren maar worden in de nieuwe constellatie de derde
grootste partij. Vlaams Belang verliest ruim twee derde van haar zetels en belandt
daarmee op de vierde plaats in de rangorde van de partijen, samen met Groen die
eveneens 6 zetels heeft.

Ondanks de gewijzigde krachtsverhoudingen in de raad bleef de samenstelling
van de deputatie ongewijzigd: CD&V behoudt drie gedeputeerden, Open VLD
twee en sp.a één. In tegenstelling tot na de vorige verkiezingen konden de socia-
listen het voorzitterschap van de provincieraad niet behouden; het komt nu terug
in handen van Open VLD, zoals dat voor 1994 al het geval was. Sinds 2012 be-
staat de oppositie in Oost-Vlaanderen dus uit een stevig rechts blok (N-VA en
Vlaams Belang) en Groen.

Tabel VIII: Zetelverdeling in de provincieraad en de (bestendige)
deputatie van Oost-Vlaanderen, 2000-2012
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AGALEV / GROEN! 5 4 6

SP / sp.a-spirit / sp.a 13* 1 14* 1 9 1

CVP / CD&V-N-VA / CD&V 25 2 25 3 15 3

N-VA 21

VU-ID 2

VLD / VLD-VIVANT / Open VLD 27 3 22 2 15* 2

VLAAMS BLOK / BELANG 12 19 6

Totaal 84 6 84 6 72 6
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3.4. Provincie Vlaams-Brabant

De provincieraadsverkiezingen in Vlaams-Brabant resulteerden in een succesvolle
score van N-VA en een lichte winst voor Groen. Met 25,8% van de stemmen
wordt N-VA ook hier de grootste partij. En hoewel Groen meer kiezers kon over-
tuigen (+ 1,1%) kon ze net niet de score van 2000 evenaren. Het grootste verlies
(- 11,5%) was voor Vlaams Belang dat bijna twee derde van haar kiezers verloren
zag gaan. Van alle provincies boekte de partij in Vlaams-Brabant haar slechtste
resultaat. Met een verlies van bijna 10% ging ook CD&V in deze provincie sterk
achteruit. Bij de verliezers behoren verder nog sp.a (- 4,1%) en in mindere mate
Open VLD (- 2,4%). Het UF, dat overigens alleen in de provincie Vlaams-Brabant
opkwam, ging licht achteruit (- 0,8%), terwijl PVDA+ hier de kleinste aanhang
heeft.

De zetelverschuivingen hadden ook een effect op de krachtsverhoudingen in de
provincieraad. De christendemocraten verloren hun positie als grootste partij aan
N-VA en worden zo de tweede grootste fractie. Ook de liberalen schuiven een
plaats op en zijn sinds 2012 de derde partij. En terwijl de socialisten na de verkie-
zingen van 2006 nog dubbel zoveel zetels hadden dan Groen!, behouden ze nu
nog 8 zetels, wat slechts één meer is dan Groen. Het UF, dat in 2006 nog de
kleinste fractie in de provincieraad vormde, krijgt nu gezelschap van Vlaams Be-
lang met evenveel zetels.

Tabel IX : Resultaten bij de provincieraadsverkiezingen in
Vlaams-Brabant, 2000-2012

2000 % 2006 % 2012 %

Ingeschreven kiezers 762.031 778.879 799.930

Deelnemende kiezers 705.022 92,5 732.112 94 729.076 91,14

Blanco en ongeldige stemmen 37.886 5,4 43.513 5,9 41.483 5,69

Geldige stemmen 667.136 94,6 688.599 94,1 687.593 94,31

AGALEV / GROEN! 64.447 9,7 58.480 8,5 66.038 9,6

CVP / CD&V-N-VA / CD&V 159.278 23,9 202.120 29,4 133.795 19,5

N-VA 177.202 25,8

VU-ID 44.519 6,7

SP / sp.a-spirit / sp.a 94.987 14,2 111.562 16,2 82.897 12,1

VLD / VLD-VIVANT / Open VLD 163.785 24,6 132.225 19,2 115.291 16,8

VIVANT 10.057 1,5

VLAAMS BLOK / BELANG 80.020 12 125.445 18,2 46.128 6,7

PVDA+ 8.370 1,2

UF 46.106 6,9 54.733 7,95 48.920 7,1

Andere lijsten 3.937 0,6 4.034 0,6 8.952 1,3

Het voorzitterschap van de provincieraad bleef in handen van de christendemo-
craten maar de samenstelling van de deputatie wijzigde wel. Zowel CD&V als

ANALYSE VAN EEN ELECTORAAL TWEESTROMENLAND

58



JOBNAME: 232877 PAGE: 21 SESS: 3 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013
/first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek−2012/5−body

Open VLD behouden elk twee gedeputeerden, maar sp.a moet er één afstaan aan
Groen dat daarmee voor het eerst haar intrede doet in het provinciaal uitvoerend
orgaan – tevens een primeur voor Vlaanderen. De partijen N-VA, Vlaams Belang
en UF vormen samen de oppositie in de provincieraad van Vlaams-Brabant.

Tabel X: Zetelverdeling in de provincieraad en de (bestendige) deputatie
van Vlaams-Brabant, 2000-2012
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AGALEV / GROEN! 8 7 7 1

CVP / CD&V-N-VA / CD&V 22* 2 25* 2 15* 2

N-VA 19

VU-ID 5

SP / sp.a-spirit / sp.a 12 2 14 2 8 1

VLD / VLD-VIVANT / Open VLD 21 2 17 2 13 2

VLAAMS BLOK / BELANG 10 15 5

UF 6 6 5

Totaal 84 6 84 6 72 6

3.5. Provincie West-Vlaanderen

Ook in West-Vlaanderen waren de provincieraadsverkiezingen van 2012 succesvol
voor de N-VA, ook al behaalde de partij hier de minst hoge score van alle provin-
cies (25,3%). Zowel PVDA+ als Groen boekten een bescheiden winst (respectie-
velijk + 0,8% en + 0,7%). Alle andere partijen zitten in het kamp van de verliezers.
CD&V moest precies 10% van de stemmen prijsgeven en ook al moeten we dit
verlies enigszins nuanceren (omdat de partij in 2006 in kartel met N-VA naar de
kiezer trok), nooit eerder sinds 1945 behaalden de christendemocraten zo’n lage
score. Ook Vlaams Belang ging fel achteruit met een verlies van meer dan de helft
van haar kiezers t.o.v. de vorige verkiezingen, waardoor de partij nagenoeg terug-
valt op het niveau van 1994. De sp.a behaalde nog 15,8% (- 4,2%) en net als voor
de christendemocraten is dat voor de socialisten de laagste score sinds WO II (Van-
hoorne, 2000, pp.170-173). Met 13,4% van de stemmen moest ook Open VLD
verlies incasseren (- 3,4%). We moeten al teruggaan tot de verkiezingen van 1971
om een nog slechter resultaat te vinden voor de liberalen.

Ook bij de zetelverdeling zijn er uitgesproken verschuivingen. CD&V blijft met
haar 21 zetels wel de grootste partij. Maar gezien de eerder vermelde evolutie
staat de historisch sterke positie van de christendemocraten in deze provincie wel
onder druk, waarbij het verschil met N-VA slechts één zetel bedraagt. Sinds 2012
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is de sp.a derde in de rangorde van de partijen (in 2006 nog tweede), terwijl Open
VLD met twee zetels minder de vierde grootste partij is. Ondanks de bescheiden
stemmenwinst kon de partij Groen haar aantal zetels verdubbelen (van 2 naar 4
zetels), waardoor ze opnieuw op het niveau zit van 2000. Maar de partij blijft wel
hekkensluiter aangezien Vlaams Belang net één zetel meer behaalde.

Tabel XI : Resultaten bij de provincieraadsverkiezingen in West-
Vlaanderen, 2000-2012

2000 % 2006 % 2012 %

Ingeschreven kiezers 880.729 900.161 921.727

Deelnemende kiezers 822.152 93.35 852.463 94,7 848.142 92,02

Blanco en ongeldige stemmen 58.112 7,1 54.110 6,4 57.026 6,72

Geldige stemmen 764.040 92,9 798.353 93,6 791.116 93,28

AGALEV / GROEN! 60.288 7,9 53.969 6,8 59.121 7,5

CVP / CD&V-N-VA / CD&V 256.949 33,6 300.536 37,6 218.204 27,6

N-VA 200.171 25,3

VU-ID 51.275 6,7

SP / sp.a-spirit / sp.a 143.936 18,8 159.958 20 124.857 15,8

VLD / VLD-VIVANT / Open VLD 157.105 20,6 133.836 16,8 105.798 13,4

VIVANT 6.775 0,9

VLAAMS BLOK / BELANG 81.657 10,7 139.569 17,5 60.995 7,7

PVDA+ 10.288 1,3

Andere lijsten 6.055 0,8 10.485 1,3 11.682 1,5

De gewijzigde krachtsverhoudingen in de West-Vlaamse provincieraad hebben
ook repercussies voor de deputatie. Christendemocraten en socialisten beschik-
ken samen niet langer over een meerderheid, waardoor de coalitie die al dateert
van 1981 niet behouden kon blijven. De verdeling met vier gedeputeerden voor
CD&V en twee voor sp.a werd dus voor het eerst doorbroken, waarbij CD&V één
gedeputeerde inleverde ten voordele van Open VLD dat in West-Vlaanderen voor
het eerst sinds 1945 deel uitmaakt van de deputatie. Het voorzitterschap van de
provincieraad bleef wel in handen van de christendemocraten.

Tabel XII: Zetelverdeling in de provincieraad en de (bestendige)
deputatie van West-Vlaanderen, 2000-2012
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AGALEV / GROEN! 4 2 4

CVP / CD&V-N-VA / CD&V 33* 4 36* 4 21* 3
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2000 2006 2012

N-VA 20

VU-ID 4

SP / sp.a-spirit / sp.a 18 2 18 2 12 2

VLD / VLD-VIVANT / Open VLD 20 14 10 1

VLAAMS BLOK / BELANG 5 14 5

Totaal 84 6 84 6 72 6

4. De resultaten in de Waalse provincies

4.1. Provincie Henegouwen

De provincieraadsverkiezingen van 2012 veroorzaakten weinig fundamentele wij-
zigingen in de provincie Henegouwen. De belangrijkste vaststellingen zijn dat de
PS, die al de grootste partij was, nog meer kiezers kon overtuigen (+ 2,8%) terwijl
CDH wat verlies moest incasseren (- 2%). Daarnaast slaagde het FDF, dat voor het
eerst apart aan de verkiezingen deelnam, erin 2,3% van de stemmen achter haar
naam te krijgen. De andere partijen, waarvan MR en Ecolo de voornaamste zijn,
boekten min of meer hetzelfde resultaat. Alleen de extreem-rechtse lijsten scoor-
den bij de recentste stembusgang niet zo goed. FN-belge behaalde 1,8% en FNW
(Fédération des nationalistes wallons) 1,3% wat een heel pak minder is dan de
6,9% die de lijsten FRONT-NAT. en FNationale in 2006 samen scoorden.

De forse vermindering van het aantal te verdelen zetels beı̈nvloedde wel de sa-
menstelling van de raad maar in vergelijking met de vorige verkiezingen wijzigden
de krachtsverhoudingen niet (ook niet in vergelijking met 2000). De PS blijft met
30 van de 56 zetels de grootste partij, gevolgd door de liberalen van de MR op de
tweede plaats. Op de derde plaats vinden we nog altijd CDH maar die partij zag
haar zetelaantal meer dan gehalveerd. De groene partij Ecolo moest slechts één
van haar vijf zetels prijsgeven.

Tabel XIII : Resultaten bij de provincieraadsverkiezingen in Henegouwen,
2000-2012

2000 % 2006 % 2012 %

Ingeschreven kiezers 865.866 882.158 907.425

Deelnemende kiezers 782.814 90,4 808.720 91,7 798.602 88

Blanco en ongeldige stemmen 91.364 11,7 77.486 9,6 88.748 11,11

Geldige stemmen 691.450 88,3 731.234 90,4 709.854 88,89

ECOLO 93.639 13,5 79.715 10,9 77.214 10,88

PS 279.261 40,4 270.132 36,9 281.678 39,68
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2000 % 2006 % 2012 %

PRL-MCC / MR 146.697 21,2 170.038 23,3 164.503 23,17

FDF 16.423 2,31

PSC / CDH 110.021 15,9 120.004 16,4 102.148 14,39

FN 17.835 2,6

FRONT-NAT. 38.511 5,3

FNATIONALE 11.448 1,6

VIVANT 10.561 1,5 3.690 0,5

PTB+ 17.873 2,52

Andere lijsten 33.436 4,9 37.696 5,2 50.015 7,05

Dat de PS haar positie nog kon versterken, blijkt ook uit de samenstelling van de
andere organen. Door de decretale vermindering van het aantal gedeputeerden
van zes naar vijf, leverden de socialisten één mandaat in, waardoor het provinciaal
college voortaan bestaat uit vier PS-leden en één MR-lid. Verder blijft een PS-
gedeputeerde het voorzitterschap van het provinciaal college waarnemen. Boven-
dien gaat ook het voorzitterschap van de provincieraad, sinds 2000 in handen van
de MR, over naar de socialisten.

Tabel XIV: Zetelverdeling in de provincieraad en de bestendige
deputatie/provinciaal college van Henegouwen, 2000-2012
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ECOLO 11 5 4

PS 39 5 38 5* 30* 4*

PRL-MCC / MR 19* 1 23* 1 16 1

PSC / CDH 14 15 6

FN 1

FRONT-NAT. 2

FNATIONALE 1

Totaal 84 6 84 6 56 5

4.2. Provincie Luik

Indien we het stemmenaandeel als criterium nemen, merken we in de provincie
Luik geen al te grote verschuivingen in vergelijking met de voorgaande provincie-
raadsverkiezingen. Ecolo (+ 2%) kon haar verlies van 2006 goedmaken en kon zo
ongeveer evenveel kiezers overtuigen als bij de verkiezingen van 2000. De PS
moest dan weer wat terrein prijsgeven (- 1,8%), net als CDH (- 1,4%). Ook de
Duitstalige zusterpartijen van de drie traditionele partijen - zoals de SP (Sozialisti-
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sche Partei), de PFF (Partei fur Freiheit und Fortschritt) en de CSP (Christlich Soziale
Partei) - behaalden ongeveer gelijke scores als in 2006. Alleen de PTB+, de Waalse
zusterpartij van de PVDA+, zag haar aandeel significant toenemen van 1,1% naar
4,7%. Aan de overkant van het politieke spectrum merken we dan weer dat de
extreem-rechtse lijsten wel van de Luikse aardbodem verdwenen lijken. In 2006
boekten de lijsten FRONT-NAT (merk op: zonder punt), FRONT-NAT. en FNationale
samen nog 4%. Het FDF behaalde op eigen kracht met 1,7% van de stemmen
geen ‘eclatante’ score.

Tabel XV: Resultaten bij de provincieraadsverkiezingen in Luik,
2000-2012

2000 % 2006 % 2012 %

Ingeschreven kiezers 700.788 726.118 760.371

Deelnemende kiezers 627.421 89,5 661.242 91,1 654.049 86,02

Blanco en ongeldige stemmen 53.290 8,5 49.855 7,5 60.184 9,20

Geldige stemmen 574.131 91,5 611.387 92,5 593.865 90,80

ECOLO 88.067 15,3 78.393 12,8 87.634 14,76

PS 196.920 34,3 207.986 34 191.316 32,22

SP 5.318 0,9 4.934 0,8 4.304 0,72

PRL-MCC / MR 124.196 21,6 151.545 24,8 149.424 25,16

PFF / PFF-MR 8.019 1,4 8.448 1,4 10.357 1,74

FDF 10.198 1,72

PSC / CDH 88.719 15,5 92.653 15,2 81.713 13,76

CSP 11.809 2,1 12.397 2 10.197 1,72

FN 7.416 1,3

FRONT-NAT. 10.491 1,7

FRONT-NAT 2.321 0,4

FNATIONALE 11.879 1,9

VIVANT 8.320 1,5 4.262 0,7

PTB+ 27.970 4,71

Andere lijsten 35.347 6,2 26.078 4,3 20.752 3,49

Niet zozeer de al bij al geringe stemmenverschuivingen maar vooral de forse da-
ling van het aantal provincieraadsleden van 84 naar 56 veroorzaakte wel wat ver-
schuivingen op het vlak van de zetelverdeling. Ook de rangorde van de partijen in
de provincieraad onderging kleine wijzigingen. De PS (incl. SP) blijft met 21 zetels
(- 10) in de provincie Luik met voorsprong de grootste partij, gevolgd door de MR
(incl. PFF) met 17 zetels (- 7) op plaats twee. Ecolo hees zich sinds 2012 met acht
zetels op gelijke hoogte met CDH (incl. CSP), waardoor beide partijen de derde
plaats delen. In tegenstelling tot in 2006 waren er in 2012 geen gekozenen van
extreem-rechtse partijen.

De verkiezingsresultaten stelden de partijen PS en MR in staat hun coalitie - die al
dateert van 1991 - verder te zetten. Maar daar waar beide partijen na de verkie-
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zingen van 2006 respectievelijk 4 en 2 zetels in het provinciaal college behielden,
dienden de socialisten omwille van de decretale vermindering van het aantal ge-
deputeerden, nu een zetel af te staan. Anderzijds behoudt de partij zowel het
voorzitterschap van het provinciaal college als van de provincieraad.

Tabel XVI: Zetelverdeling in de provincieraad en de bestendige
deputatie/provinciaal college van Luik, 2000-2012

2000 2006 2012
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ECOLO 12 11 8

PS 33* 4 32* 4* 20* 3*

SP 1 1 1

PRL-MCC / MR 20 2 22 2 16 2

PFF / PFF-MR 2 2 1

PSC / CDH 13 13 7

CSP 3 2 1

FRONT-NAT. 1

PTB+ 2

Totaal 84 6 84 6 56 5

4.3. Provincie Luxemburg

De resultaten bij de provincieraadverkiezingen in de provincie Luxemburg zorgden
niet voor fundamentele verschuivingen. Als grootste partij kon de CDH een status-
quo handhaven, terwijl de MR het grootste verlies moest incasseren (- 2,8%) maar
toch de tweede plaats in de rangorde kon behouden. De PS, die bij de vorige
verkiezingen een bescheiden winst boekte, moest als derde grootste partij wat
terrein prijsgeven (- 2,6%). Ecolo kon het verlies van vorige keer ongeveer goed-
maken (+ 1,6%) en tilde zich zo opnieuw boven de symbolische grens van 10%.
Het FDF kon als afzonderlijke lijst een goede 3.000 kiezers overtuigen, wat goed is
voor net geen 1,9% van de stemmen.

Tabel XVII : Resultaten bij de provincieraadsverkiezingen in Luxemburg,
2000-2012

2000 % 2006 % 2012 %

Ingeschreven kiezers 178.108 187.005 196.813

Deelnemende kiezers 166.804 93,7 177.143 94,7 179.975 91,44

Blanco en ongeldige stemmen 15.859 9,5 15.518 8,8 16.906 9,4
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2000 % 2006 % 2012 %

Geldige stemmen 150.945 90,5 161.625 91,2 163.069 90,61

ECOLO 18.033 12 16.052 9,9 18.885 11,58

PS 36.307 24,1 41.435 25,6 37.554 23,03

PRL-MCC / MR 48.559 32,2 46.740 28,9 42.490 26,06

FDF 3.085 1,89

PSC / CDH 45.854 30,4 56.089 34,7 56.987 34,95

FN 172 0,1

PTB+ 984 0,60

Andere lijsten 2.020 1,3 1.309 0,8 3.084 1,89

De rangorde tussen de partijen in de raad bleef in de provincie Luxemburg behou-
den, maar het aantal te verdelen zetels - dat in 2006 nog toenam van 47 naar 56
- werd door recente decretale bepalingen alweer teruggebracht naar 37, terwijl
ook het aantal gedeputeerden met twee eenheden verminderde. Ondanks de ver-
schuivingen die dit teweegbracht, bleef de coalitie van PS en CDH behouden,
weliswaar mits inlevering van één gedeputeerde voor beide partijen. De socialis-
ten die door de gewijzigde machtsbalans na de verkiezingen van 2000 de liberalen
als coalitiepartner lieten vallen ten voordele van de christendemocraten, blijven na
de recentste stembusgang het voorzitterschap van het college behouden. Ze dien-
den wel het voorzitterschap van de provincieraad aan hun coalitiepartner over te
dragen.

Tabel XVIII: Zetelverdeling in de provincieraad en de bestendige
deputatie/provinciaal college van Luxemburg, 2000-2012
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ECOLO 2 3 2

PS 11 3 14* 3* 10 2*

PRL-MCC / MR 18* 3 17 11

PSC / CDH 16 22 3 14* 2

Totaal 47 6 56 6 37 4

4.4. Provincie Namen

Opvallend in de provincie Namen is dat er zich bij de provincieraadsverkiezingen
van 2012 veel minder lijsten aan de kiezer presenteerden dan in 2006. Toch waren
er al bij al maar beperkte verschuivingen in stemmenaantallen. De lijst CDH moest
het grootste verlies incasseren (- 3,2%). En ondanks het feit dat het FDF met een
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afzonderlijke lijst naar de kiezer trok en daarmee bijna 2,5% van die kiezers kon
overtuigen, boekte ook de MR nog een bescheiden winst (+ 1,7%). De andere
lijsten zoals PS en Ecolo behaalden ongeveer hetzelfde resultaat als bij de vorige
verkiezingen. Alleen de PTB+ die in deze provincie in 2006 slechts 0,07% van de
stemmen kon binnenhalen slaagde er nu in om 2,1% te scoren.

Tabel XIX : Resultaten bij de provincieraadsverkiezingen in Namen,
2000-2012

2000 % 2006 % 2012 %

Ingeschreven kiezers 325.817 340.608 358.433

Deelnemende kiezers 296.514 91 315.690 92,7 317.984 88,72

Blanco en ongeldige stemmen 29.721 10 25.912 8,2 28.657 9,01

Geldige stemmen 266.793 90 289.778 91,8 289.327 90,99

ECOLO 40.097 15 41.777 14,4 40.433 13,97

PS 83.730 31,4 83.338 28,8 80.480 27,82

PRL-MCC / MR 72.877 27,3 81.480 28,1 86.179 29,79

FDF 7.112 2,46

PSC / CDH 60.446 22,7 66.889 23,1 57.490 19,87

FN 5.651 2,1

FRONT-NAT. 4.514 1,6

FNATIONALE 2.978 1

VIVANT 1.969 0,7

PTB+ 6.077 2,10

Andere lijsten 2.023 0,8 8.802 3 11.556 3,99

Ondanks de relatief beperkte stemmenverschuivingen in 2012 is de rangorde tus-
sen de partijen in de provincie Namen wel gewijzigd. Het totaal aantal te verdelen
zetels is in deze provincie verminderd van 56 naar 37. De PS die ook na de vorige
verkiezingen nipt de grootste partij bleef moest na de recentste stembusgang de
MR met één zetel verschil laten voorgaan. Net als voorheen is de CDH de derde
grootste politieke formatie. Ecolo blijft met vier zetels hekkensluiter.

Dat de MR sinds 2012 het politieke marktleiderschap overnam van de PS liet zich
meteen voelen in de samenstelling van het provinciaal college. De coalitie tussen
beide partijen werd stopgezet en de MR ging in zee met de CDH. Bovendien
sleepten de liberalen naast het voorzitterschap van de raad, dat ze na de vorige
verkiezingen al hadden overgenomen van de socialisten, nu ook voorzitterschap
van het provinciaal college in de wacht.
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Tabel XX: Zetelverdeling in de provincieraad en de bestendige deputa-
tie/provinciaal college van Namen, 2000-2012
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ECOLO 7 7 4

PS 19* 3 18 3* 12

PRL-MCC / MR 17 3 17* 3 13* 3*

PSC / CDH 13 14 8 1

Totaal 56 56 6 37 4

4.5. Waals-Brabant

Van alle Waalse provincies tonen de verkiezingsresultaten in de provincie Waals-
Brabant de grootste stemmenverschuivingen. Het FDF dat in 2012 voor het eerst
met een afzonderlijke lijst opkwam, kon hier haar beste resultaat neerzetten
(4,8%). Dat ging merkwaardig genoeg niet ten koste van de lijst MR, die nog bijna
1% meer stemmen wist te behalen, maar wel van het CDH (- 3,7%). Ook de PS
behoorde tot de verliezers (- 2,8%), terwijl Ecolo (+ 1,2%) de socialisten in deze
provincie dicht op de hielen komt zitten hoewel ze haar eclatante resultaat van
2000 niet kon evenaren. Het relatieve succes dat de extreem-rechtse lijsten in
2006 boekten (FRONT-NAT. en FNationale hadden toen samen 4,4%) is als
sneeuw voor de zon gesmolten en PTB+ kon hier amper voet aan de grond krij-
gen.

Tabel XXI : Resultaten bij de provincieraadsverkiezingen in Waals-
Brabant, 2000-2012

2000 % 2006 % 2012 %

Ingeschreven kiezers 244.718 258.702 273.589

Deelnemende kiezers 222.443 90,9 239.441 92,6 244.970 89,54

Blanco en ongeldige stemmen 16.281 7,3 13.309 5,6 15.832 6,46

Geldige stemmen 206.162 92,7 226.132 94,4 229.138 93,54

ECOLO 38.059 18,5 34.036 15,1 37.323 16,29

PS 45.602 22,1 45.529 20,1 39.707 17,33

PRL-FDF / MR 81.386 39,5 93.931 41,5 97.255 42,44

FDF 10.964 4,78

PSC / CDH 27.839 13,5 36.280 16 28.101 12,26

FN 3.381 1,6
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2000 % 2006 % 2012 %

FRONT-NAT. 5.419 2,4

FNATIONALE 4.592 2

VIVANT 4.913 2,4 1.202 0,5

PTB+ 2.028 0,89

Andere lijsten 4.982 2,4 5.143 2,3 13.760 6

Ondanks de stemmenverschuivingen is de rangorde in de partijen slechts licht
gewijzigd. Maar de verschuivingen op het vlak van de zetelverdeling werden ook
beı̈nvloed door de vermindering van het aantal te verdelen zetels van 56 naar 37.
De MR blijft de grootste partij in Waals-Brabant, gevolgd door de PS als tweede
grootste formatie. Na de vorige verkiezingen diende Ecolo de derde plaats nog te
delen met CDH, maar het stemmen- en zetelverlies van deze laatste partij be-
zorgde de groene partij nu één zetel meer dan de christendemocraten. De ex-
treem-rechtse partijen behaalden in 2012 geen zetels meer.

De wijzigende machtsverhoudingen hadden ook implicaties op het vlak van de
bestuursmeerderheid. De liberalen die in 2006 de socialisten lieten vallen om een
coalitie te vormen met de groenen, gingen in 2012 terug in zee met hun voorma-
lige coalitiepartners. De verhoudingen zijn wel flink gewijzigd, ook al door de
vermindering van het aantal gedeputeerden van zes naar vier. Van 1994 tot 2006
hadden de socialisten en liberalen elk drie gedeputeerden. Als grootste partij le-
vert de MR er sinds 2012 nog altijd drie, terwijl de PS het met één gedeputeerde
moet stellen. Ook het voorzitterschap van het provinciaal college bleef in handen
van de liberalen maar de socialisten verwierven wel het voorzitterschap van de
provincieraad, een mandaat dat sinds 1994 door de MR werd bezet.

Tabel XXII: Zetelverdeling in de provincieraad en de bestendige
deputatie/provinciaal college van Waals-Brabant, 2000-2012

2000 2006 2012
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ECOLO 11 9 2 6

PS 13 3 12 7* 1

PRL-FDF / MR 23* 3 24* 4* 17 3*

FDF 2

PSC / CDH 8 9 5

FRONT-NAT. 1

FNATIONALE 1

VIVANT 1

Totaal 56 6 56 6 37 4
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5. Het gerecht staat op tafel: tijd voor de
smaakproef!

Welk gerecht hebben de kiezers op 14 oktober 2012 geserveerd op basis van de
nieuwe recepten en gebruikmakend van de gekende ingrediënten? Bij wijze van
electorale smaakproef geven wij in het laatste onderdeel van deze bijdrage een
overzicht van de verkiezingsresultaten in de Vlaamse en Waalse provincies. Wat
zijn de belangrijkste electorale trends die we moeten onthouden? Is er sprake van
een trendbreuk of zien we veeleer tekenen van continuı̈teit? Of zoals Piet Huysen-
truyt het zou formuleren: wat hebben we nu geleerd?

Op het vlak van de ‘ingrediënten’ zijn er toch enkele belangrijke wijzigingen ten
opzichte van de voorgaande provincieraadsverkiezingen. Het aantal te verkiezen
provinciale mandaten verminderde overal en de kiesomschrijvingen werden groter
wat de electorale competitie deed toenemen. Bovendien is ook het partijland-
schap in zes jaar tijd gewijzigd. De kartelformule die in 2006 nog overal in zwang
was - vooral aan Vlaamse zijde - kende in 2012 nog maar weinig navolging. En in
vergelijking met eerdere verkiezingen namen (veel) meer niet-nationale partijen
deel aan de stembusgang. De kiezer moest voor zijn ‘plat préféré’ dus deels ge-
bruik maken van andere ingrediënten en recepten. Maar naast verandering was er
ook sprake van continuı̈teit. Op dit vlak moeten we vooral wijzen op de discrepan-
tie tussen de resultaten voor de politieke partijen aan Vlaamse en aan Waalse
zijde.

Vooraleer we de resultaten van de verschillende lijsten bij de provincieraadsverkie-
zingen van naderbij bekijken, staan we even stil bij de politieke participatiegraad,
een aspect dat doorgaans weinig onder de aandacht wordt gebracht. De verkie-
zingen van 2012 werden zowel in Vlaanderen als in Wallonië gekenmerkt door
een opvallende toename van het absenteı̈sme en een lichte toename van de blanco
en ongeldige stemmen. Op 14 oktober 2012 kwamen aanzienlijk minder kiezers
opdagen dan bij de vorige stembusgang. Het aantal verzakers liep in de Vlaamse
provincies op tot 8,2% (tegenover 5,6% in 2006), in de Waalse provincies waren
er 11,3% afwezige kiezers (8% in 2006). Op het vlak van de stemverzakingen
kunnen we de vaststelling van eerdere jaren omtrent de significante verschillen
tussen de Vlaamse en de Waalse provincies bevestigen. Bij elke verkiezing ligt het
absenteı̈sme in de Waalse provincies merkelijk hoger dan in de Vlaamse provin-
cies. Ook het aantal blanco en ongeldige stemmen lag in de Vlaamse provincies
systematisch lager dan in de Waalse provincies. Aan Vlaamse kant schommelt het
aantal blanco en ongeldige stemmen bij de laatste drie verkiezingen rond de 6%,
terwijl Wallonië flirt met de 10%. Een verklaring voor dit verschil is minder evident
dan het op het eerste gezicht lijkt. Een afkeuring van de gevestigde partijen en
politieke zeden kan slechts een deel van de verklaring vormen aangezien de kiezer
duidelijk over alternatieven beschikte in de vorm van niet traditionele en niet-
nationale lijsten. Misschien zijn er dieperliggende oorzaken en is er sprake van een
meer algemene politieke desinteresse bij het kiespubliek. Verder onderzoek zal dit
moeten uitwijzen.
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In vergelijking met de vorige verkiezingen waren er in 2012 zowel in Vlaanderen
als in Wallonië minder provincieraadsleden te verkiezen, meer bepaal 351 en 223
(tegenover respectievelijk 411 en 336 voorheen). In beide landsdelen werden
trouwens ook de kieskringen hertekend, wat er op neer komt dat er minder maar
grotere kieskringen werden gevormd. Dit blijft niet zonder gevolgen voor het elec-
toraal gebeuren. We merken zowel in Vlaanderen als in Wallonië immers een
duidelijke toename van de electorale competitie, wat zich onder meer uit in de
deelname en het relatieve succes van niet- nationale lijsten (PVDA+, PTB+, FDF,
Piratenpartij).

Winnaars en verliezers waren in alle Vlaamse provincies dezelfde. De provincie-
raadsverkiezingen van 2012 leverden aan Vlaamse kant één duidelijke winnaar
op, m.n. de partij N-VA (zie de tabellen XXIII en XXIV). De slogan ‘de kracht van
verandering’ en het ‘landelijk’ uitspelen van voorzitter Bart De Wever als boeg-
beeld heeft geloond. Met een globale score van 28,5% is N-VA niet alleen de
grootste partij, ze is met 104 van de 351 mandaten ook goed voor bijna een derde
van alle provincieraadsleden. En ook al haalt ze daarmee nog niet het niveau van
CD&V in 2006, het blijft een uitermate goede score als je bedenkt dat de partij in
2006 nog in kartel met CD&V aan de verkiezingen deelnam. In drie van de vijf
provincies wordt de partij meteen de grootste fractie in de provincieraad (met het
beste resultaat in de provincie Antwerpen), terwijl ze in Limburg en West-Vlaan-
deren enkel gewezen kartelpartner CD&V moet laten voorgaan. Aan de kant van
de ‘winnaars’ moeten we nog twee andere partijen vermelden. Groen behaalt
qua stemmenaandeel globaal een status-quo, maar dat beeld wordt vertroebeld
doordat de partij in Limburg in kartel met sp.a aan de verkiezingen deelnam. Als
we de scores in de vier andere provincies bekijken, behaalde de groene partij daar
gemiddeld 8,9%, wat weliswaar nog altijd onder het niveau van 2000 is. De partij
zette zijn krachten evenwel slim in en kon als enige zes extra zetels in de wacht
slepen (telkens twee in de provincies Antwerpen, Oost- en West- Vlaanderen). De
lijst PVDA+ behaalde globaal 2,1% van de stemmen, maar scoorde vooral goed in
de provincie Antwerpen, waar ze ook haar enige twee verkozenen haalde.

Alle andere lijsten leden stemmen- en zetelverlies. Vlaams Belang moest het
zwaarste verlies incasseren en verloor globaal niet alleen meer dan 12% van de
stemmen maar verloor ook bijna twee derde van haar provinciale mandatarissen.
Ook CD&V leed met ruim 8% aanzienlijk stemmenverlies, maar ze blijft in twee
provincies (West-Vlaanderen en Limburg) de grootste partij en is met 82 zetels
nog altijd goed voor bijna een vierde van alle provincieraadsleden. In tegenstelling
tot de vorige verkiezingen maakte de sp.a geen goede beurt. De partij verloor 5%
van haar kiezers en tevens ruim een derde van haar provinciale mandaten. Het
kartel met Groen in Limburg kon daar niets aan veranderen, integendeel zelfs,
aangezien het verlies er groter was dan in de andere provincies. Van de drie tra-
ditionele partijen boekte Open VLD nog het kleinste stemmenverlies (- 4,3%),
maar in zetels uitgedrukt verloor de partij toch ook een derde van haar provincie-
raadsleden.
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Het vormen van de bestuursmeerderheden na de verkiezingen volgt een andere
logica. Verschillende overwegingen kunnen hierbij de doorslag geven. CD&V is in
alle deputaties vertegenwoordigd en met 13 gedeputeerden blijft de partij op
uitvoerend niveau de belangrijkste beleidspartij op provinciaal niveau. Ondanks
haar stemmen- en zetelverlies kon de sp.a zich verzekeren van deelname aan alle
provinciale coalities, waarin ze met 8 gedeputeerden overal vertegenwoordigd is.
Open VLD is op uitvoerend niveau vertegenwoordigd in vier van de vijf Vlaamse
provincies met in totaal 6 gedeputeerden. En terwijl de partij niet langer deel uit-
maakt van de Antwerpse coalitie, vond ze wel de weg naar de West-Vlaamse
deputatie, waar ze voor het eerst sinds mensenheugenis de rooms-rode coalitie
vervoegde.

Belangrijk is dat de provincieraadsverkiezingen van 2012 aan Waalse kant veel
minder stemmenverschuivingen opleverden dan aan Vlaamse kant. Toch zijn in
Wallonië de winnaars en verliezers niet in alle provincies dezelfde. Maar omwille
van de forse vermindering van het aantal te verdelen mandaten waren er toch
opmerkelijke zetelverschuivingen. Op het vlak van stemmenaandeel kunnen we
voor alle partijen globaal min of meer van een status-quo spreken. Alleen CDH
boekte een klein stemmenverlies van 2%. In alle provincies boekte ze verlies hoe-
wel dat in Luxemburg, de enige provincie waar de partij nog de grootste is, zeer
miniem was. En hoewel de PS globaal een minieme achteruitgang boekte (- 0,3%),
bleef ze met 31,8% de grootste partij. Kon ze in Henegouwen nog een kleine
winst optekenen, in vier andere provincies ging ze licht achteruit, terwijl ze zowel
in Henegouwen als Luik de grootste partij bleef. Het tegenovergestelde deed zich
voor bij de MR: een minieme winst van 0,3% bracht haar op 27,2% van de stem-
men, waarmee ze globaal de tweede grootste bleef. De partij die in vier van de vijf
provincies winst boekte, bleef ook de grootste in Namen en Waals-Brabant. De
grootste winst (+ 0,8%) was echter voor Ecolo, wat vooral te danken was aan de
score in de provincie Luik. We moeten bij de winnaars ook nog twee andere par-
tijen vermelden. Het FDF nam voor het eerst als afzonderlijke lijst aan de verkie-
zingen deel en boekte globaal 2% van de stemmen, maar behaalde haar sterkste
resultaat in Waals-Brabant, de provincie waar sinds 2012 haar twee verkozenen
zetelen. En de PTB+, de Waalse zusterpartij van de PVDA+, kon globaal eveneens
2% van de kiezers overtuigen, hoewel deze partij vooral sterk scoorde in Luik, de
enige provincie waar ze effectief ook verkozenen haalde.

De rangorde van de Franstalige partijen is globaal niet gewijzigd, maar er deden
zich wel verschuivingen voor in de samenstelling van de bestuursmeerderheden.
In twee van de vijf provincies zijn andere coalities gevormd, die tevens in een
andere machtsverhouding staan dan in het vorige bestuur. Wel blijft de PS met in
totaal 10 gedeputeerden vertegenwoordigd in het uitvoerend orgaan van vier van
de vijf provincies (enkel niet in Namen) en heeft de partij in drie daarvan ook het
voorzitterschap van het provinciaal college in handen. Ook de MR is in vier van de
vijf colleges (enkel niet in Luxemburg) vertegenwoordigd met 9 gedeputeerden en
ze heeft in Namen en Waals-Brabant ook het voorzitterschap ervan in handen.
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Net zoals in het verleden kunnen we globaal gezien stellen dat de verkiezingsre-
sultaten voor de verschillende politieke families in de twee gewesten niet parallel
liepen (zie ook: Matagne & Verjans, 2012, pp.93-105). Terwijl de PS en MR stand-
hielden in Wallonië, incasseerden sp.a en Open VLD verlies. Toch is die discon-
gruentie minder groot dan in het verleden. Alvast de groene partijen aan weers-
zijden van de taalgrens, delen niet in de verliezen. En ook het resultaat van de
PVDA+ en haar Waalse zusterpartij spoort gelijk in beide landsdelen.

Weliswaar moeten we bij de evaluatie van de scores rekening houden met de
verschillende uitgangsposities van de diverse lijsten. Het verlies van een partij als
CD&V, tot voor kort de grootste formatie in de Vlaamse provincies, heeft een
andere betekenis dan voor de CDH in de Waalse provincies. Het soortelijk electo-
raal gewicht van de diverse politieke families is in beide gewesten immers duidelijk
verschillend. We willen ook benadrukken dat dit ook het geval is wanneer we de
verkiezingsresultaten op het niveau van de diverse provincies en kiesdistricten ver-
gelijken. Een laatste bemerking betreft de specificiteit van deze verkiezingen: er
was geen Waalse tegenhanger voor de N- VA, waardoor de stembusgang totaal
anders werd ingekleurd in beide landsdelen.

Nu de verkiezingen voorbij zijn en de resultaten gekend, moeten de gevormde
bestuursmeerderheden in de verschillende provincies de komende zes jaar een
beleid voeren dat aan de verzuchtingen van de burger tegemoetkomt. Het is op
basis daarvan dat de kiezer zal beslissen of ze het gerecht waarderen. Want zoals
bekend, ‘the proof of the pudding is in the eating’.
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Devos, C., Boucké, T., Staelraeve, S. & Verstraete, T. (2004). De schizofrene jaren
negentig. Over schijnbewegingen in de Belgische politiek. In C. Devos & H.
GAUS (red.), Schijn of scharnier? Politiek in de jaren ’90 (pp.82-93). Gent:
Academia Press.

ANALYSE VAN EEN ELECTORAAL TWEESTROMENLAND

72



JOBNAME: 232877 PAGE: 35 SESS: 3 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013
/first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek−2012/5−body

Dewachter, W. (2001). De eigenheid van gemeenteraadsverkiezingen. De provin-
cieraadsverkiezingen dan nog in hun kielzog. In H. Reynaert (red.), Verslag-
boek Lokale en Provinciale Politiek (pp.2-16). Brugge: Vanden Broele.

Dewachter, W. & Wauters, B. (2006). Provincieraadsverkiezingen: een illusie van
democratie. Burger, Bestuur en Beleid, 3 (1), 15-32.

Deweerdt, M. (2004). Overzicht van het Belgische politieke gebeuren in 2003. Res
Publica, XLVI (2- 3), 145-261.

Lachat, R., Blais, A. & Lago, I. (2012). Assessing the Mechanical and Psychological
Effects of District Magnitude. Paper presented at the presented at the inter-
national conference ‘The Effects of District Magnitude’, Lisbon, 29-30 May
2012.
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Tabel XXIV: Evolutie van het aantal zetels per lijst, geglobaliseerd naar
Vlaamse en Waalse provincies, 2000-2012

Vlaamse provincies Waalse provincies

2000 2006 2012 2000 2006 2012

CVP/CD&V-N-VA 128 136 (+8) 82 (- 54)

PSC/CDH 64 73 (+9) 41 (- 32)

SP/sp.a-spirit 76 84 (+8) 52 (- 32)

PS 115 114 (-1) 80 (- 34)

VLD/VLD-Vivant 106 80 (-26) 54 (- 26)

PRL/MR5 97 103 (+6) 74 (- 29)

FDF 2

Agalev/Groen! 26 17 (-9) 23 (+ 6)

ECOLO 43 35 (-8) 24 (- 11)

VU-ID 15 (-15)

Vlaams Blok/Belang 54 88 (+34) 29 (- 59)

N-VA 104

FN 1 - (-1)

FRONT-NAT. 4 (+4)

FNATIONALE 2 (+2)

UF 6 6 5 (- 1)

SP 1 1

PFF/PFF-MR 2 2

CSP 3 2 (-1)

VIVANT 1 - (-1)

PVDA+ 2

PTB+ 2

Totaal 411 411 351 327 336 223

5 Het totaal aantal zetels van de PRL in 2000 is de som van het aantal zetels van de PRL-FDF in Waals-Brabant
en van de PRL-MCC in de vier andere Waalse provincies.
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HET VERKIEZINGSDEBAT OP TWITTER

Evelien D’heer en Pieter Verdegem

1. Inleiding

De populariteit van sociale media is de afgelopen jaren enorm toegenomen en
heeft het geloof in nieuwe mogelijkheden voor de publieke sfeer opnieuw doen
opleven (Dahlgren, 2005; Papacharissi, 2004). De pers en later ook audiovisuele
media fungeerden lange tijd als primaire actor in de publieke sfeer en mediator
tussen politieke instellingen en de maatschappij. Tegenover deze eerder passief
stemmende media ontstaat er een actief debat waarin burgers onderling, maar
ook burgers met politici en media in interactie kunnen gaan met elkaar. Aan het
gebruik van sociale media worden dan ook vaak principes als emancipatie, parti-
cipatie en beloften van meer directe vormen van democratie gekoppeld (Benkler,
2006; Bruns, 2008).

In de Verenigde Staten stond Barack Obama bekend als dé sociale media kandi-
daat tijdens de presidentsverkiezingen in 2008. Mede via sociale media, zoals
Facebook en Twitter, kon hij zijn roep om verandering verspreiden en zo ‘de ge-
wone man’ betrekken en mobiliseren, wat zijn verkiezingsuitslag ten goede kwam.
Niettegenstaande het feit dat het politieke landschap in Amerika op een andere
manier functioneert, heeft dit ook bij ons politici, communicatie-experten en aca-
demici geı̈nspireerd om na te gaan hoe deze sociale media de verhoudingen tus-
sen politici, traditionele media en burgers kunnen hertekenen. De huidige poli-
tieke context wordt gekenmerkt door een zwevende, maar vaak ook cynische
kiezer, journalisten met een eigen agenda en politici met een (soms) krimpende
achterban. Agenda setting theorie (McCombs & Shaw, 1972), vaak onderzocht
gedurende verkiezingsperioden, biedt een interpretatief kader dat ons toelaat de
veranderende relaties tussen sociale media en traditionele media te begrijpen. Tra-
ditioneel agenda setting onderzoek focust op hoe politieke elites de massamedia
beı̈nvloeden, en via die weg ook een impact hebben op de publieke opinie. De
kracht van sociale media, en vooral het microblogging platform Twitter, schuilt
precies in het feit dat de verschillende agenda’s (politiek, media en publiek) meer
en meer in elkaar overlopen doordat vertegenwoordigers van deze agenda’s
rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. Het gevolg is dan dat de politieke
agenda, de traditionele media agenda en de publieke agenda meer en meer in
elkaar verstrengeld geraken, wat het ook moeilijker maakt om de verschillende
agenda’s van elkaar te onderscheiden. Met andere woorden, hoewel het agenda
setting concept reeds verschillende decennia bestaat, blijft het een belangrijk en
geschikt kader om – zeker gezien socio-technologische veranderingen – de
machtsverhoudingen tussen politici, media-actoren en burgers in kaart te brengen
en de implicaties ervan voor de democratie te duiden.
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De focus van ons onderzoek ligt in het in kaart brengen en begrijpen van het
Twitter-debat gedurende verkiezingstijden, dat gekenmerkt wordt door interac-
ties tussen politieke actoren, journalisten en burgers. In deze bijdrage behandelen
we de lokale en provinciale verkiezingen van 2012 in Vlaanderen; verkiezingen die
ondanks hun lokale en regionale focus een nationale betekenis toegekend kregen
(in de media). Dit komt omdat nationale kopstukken zich in de lokale kiesstrijd
storten, maar ook omdat men kijkt naar of en hoe partijen hun populariteit ook
lokaal kunnen verankeren of verzilveren (denken we daarbij bijvoorbeeld aan de
felle strijd rond het burgemeesterschap van Antwerpen).

Op basis van ontwikkelingen op technologisch en maatschappelijk vlak, zien we
dat de rol van media tijdens de (lokale) verkiezingen toeneemt (Van Aelst, 2008).
Vooreerst waren het de massamedia die een meer prominente rol gingen spelen,
maar het huidige ‘genetwerkte’ medialandschap fragmenteert het publiek en
hertekent de verhoudingen tussen politici, burgers en journalisten (Heinrich,
2011). Aansluitend op het feit dat lokale campagnes worden gekenmerkt door
een sterke lokale betrokkenheid en inbedding, kunnen partijen via sociale media
(eerder dan massamedia) specifieke (groepen van) burgers informeren en mobili-
seren (van broad casting naar narrow casting). Voor grotere steden kan deze elek-
tronische, gepersonaliseerde vorm van contact bijvoorbeeld een aanvulling zijn op
persoonlijke contacten met potentiële kiezers.

Concreet spitst het onderzoek in deze bijdrage zich toe op het in kaart brengen
van de vormelijke aspecten van het Twitter-debat. Het betreft in dat opzicht dus
een verkennende studie, met het oog op het in kaart brengen van de relaties
tussen burgers, politici en media-actoren, waarbij de laatste twee zowel als indi-
viduen en/of instituten kunnen fungeren. De inhouden van de relaties komen niet
aan bod, maar kunnen onderdeel uitmaken van vervolgonderzoek dat meer in-
zicht kan verschaffen in de manier waarop de verschillende actoren/agenda’s in
relatie staan met elkaar. In wat volgt, gaan we dieper in op de mogelijkheden van
Twitter als medium om te interageren of om naar externe bronnen te refereren.

2. Twitter en de mogelijkheden inzake
interactiviteit en crossmedialiteit

Het Twitter-platform biedt tal van mogelijkheden maar stelt ook bepaalde gren-
zen ten aanzien van de gebruiker. Zonder al te veel in detail te treden, lichten we
enkele specifieke conventies en functies van Twitter toe, die belangrijk zijn om de
mogelijke bijdrage van Twitter tot een meer gedecentraliseerd en open publiek
debat te begrijpen.

Bij het aanmaken van een Twitter-account kan de gebruiker een beperkt profiel
opstellen, al dan niet voorzien van een profielfoto en een korte, vrijblijvende be-
schrijving. In tegenstelling tot de sociale netwerksite Facebook, kan je Twitter-
gebruikers volgen zonder dat deze gebruikers jou volgen. Bovendien hoef je ook

HET VERKIEZINGSDEBAT OP TWITTER

80



JOBNAME: 232877 PAGE: 3 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013
/first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek−2012/6−body

geen toestemming te vragen aan de gebruiker om hem of haar te volgen. Vlaamse
politici met de meeste volgers zijn op dit moment Yves Leterme (+ 64.000 vol-
gers), Vincent Van Quickenborne (+ 54.000 volgers) en Alexander De Croo (+
35.000 volgers), met Annemie Turtelboom als enige vrouw in de top tien met
meer dan 17.000 volgers.1

Twitter-berichten zijn kort en to the point gezien zij beperkt zijn tot 140 tekens. Ze
zijn realtime zichtbaar voor de volgers, wat impliceert dat elke gebruiker een per-
soonlijke nieuwsstroom te zien krijgt, opgemaakt uit berichten van gebruikers die
hij/zij volgt. Als een Twitter-bericht begint met ‘@gebruikersnaam ….’, dan wordt
dit bericht zichtbaar voor de desbetreffende gebruiker en ook voor de gebruikers
die zowel de zender als de ontvanger volgen. Dit is een ‘@reply’. Indien berichten
niet beginnen met ‘@gebruikersnaam…’, maar de gebruiker vernoemd wordt in
het bericht, noemen we dit een ‘@mention’. Deze berichten hebben een grotere
zichtbaarheid omdat zij worden gezien door alle volgers van de zender van het
bericht. Beide aansprekingsvormen laten toe bepaalde gebruikers persoonlijk of
gerichter aan te spreken binnen een publiek forum. Aldus bieden zij de mogelijk-
heid voor interactie en/of discussie. De namen van Twitter-gebruikers zijn publiek
te vinden (via Twitter zelf of via Google), dus in principe kan iedere gebruiker
andere gebruikers aanspreken en door elke andere gebruiker aangesproken wor-
den, hetzij via @replies of via @mentions. Een typische eigenschap en tevens een
andere categorie van Twitter-berichten zijn de zogenaamde ‘retweets’, aangeduid
als RT. Dit soort bericht ontstaat als een bepaalde Twitter-gebruiker een tweet van
iemand anders deelt met zijn/haar volgers. Dit kan zijn omdat deze gebruiker de
gestelde opinie deelt, of gewoonweg omdat hij/zij het bericht onder de aandacht
wil brengen van de personen in zijn/haar Twitter-netwerk. Een bericht dat noch
het @-teken bevat noch een RT is, wordt in Twitter-jargon een ‘singleton’ ge-
noemd (Larsson & Moe, 2012).

Daarnaast willen wij nog wijzen op twee mogelijkheden van Twitter die minder te
maken hebben met relaties tussen personen, dan wel met relaties tussen media-
inhouden. Allereerst is het via het invoegen van hyperlinks mogelijk te verwijzen
naar externe bronnen van informatie op het net. Deze URL’s worden automatisch
ingekort door Twitter zodat er nog voldoende ruimte overblijft voor bijkomende
tekst. Gezien traditionele media, maar ook politici op het web aanwezig zijn, kan
Twitter dus als een soort van doorgeefluik of versterker fungeren voor bestaande
inhouden op het web.

Ten tweede is er de hashtag (#), of het hekjeswoord, dat toelaat bepaalde berich-
ten te categoriseren. Door het toevoegen van de hashtag ‘#vk2012’ aan een Twit-
ter-bericht, geeft de gebruiker aan dat zijn of haar bericht over de lokale verkie-
zingen van 2012 in België gaat. Een Twitter-bericht kan meerdere hashtags
bevatten en bovendien zijn deze tags aanklikbaar wat toelaat alle berichten te
verzamelen die een bepaalde hashtag bevatten. Specifiek voor wat betreft media,

1 Kidikwa is een sociale media gids. De informatie over Twitter-gebruikers wordt verkregen op basis van de
Twitter API. Voor meer informatie: http://www.kidikwa.be/Politici-nl
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merken we dat Vlaamse omroepen hashtags voorzien voor specifieke
programma’s, die door Twitter gebruikers geadopteerd worden (bv. ‘#7dag’ voor
het nieuws en duidingsprogramma De Zevende Dag). Uit eerder onderzoek, waar-
bij tweets werden verzameld met referentie naar de hashtag ‘#7dag’, bleek dat
deze bijna uitsluitend op het programma betrekking hadden. Het is wel zo dat
Twitter-gebruikers ervoor kunnen kiezen om over het programma te converseren
zonder de hashtag te gebruiken.

De mogelijkheden en beperkingen die hierboven geschetst werden, gelden voor
alle Twitter-gebruikers. Hoewel gebruikers beperkt worden wat betreft de lengte
van hun berichten, biedt het platform de mogelijkheid om een directe dialoog op
te bouwen tussen burgers, politici en media, waarbij de drie partijen op voet van
gelijkheid starten. Elk van de actortypes heeft dus de mogelijkheid haar agenda te
bestendigen en/of te versterken door middel van dialoog (@replies, @mentions,
retweets) of het wijzen op bepaalde thema’s of bijdragen (retweets, hashtags,
URLs).

3. Methode

Binnen de Onderzoeksgroep voor Media & ICT (MICT), onderdeel van de vakgroep
communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent, wordt onderzoek gevoerd
naar de rol en impact van sociale media op de maatschappij. In het vervolg van
deze bijdrage hebben wij specifieke aandacht voor onze studie naar het gebruik
van Twitter gedurende de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in Vlaande-
ren op 14 oktober 2012. De Twitter-berichten werden opgehaald door gebruik te
maken van de Twitter Streaming API. Zonder verder in te gaan op de technische
details, laat dergelijke interface toe Twitter-berichten te capteren op basis van
kernwoorden. In dit geval werden alle berichten geselecteerd die de officiële
hashtag over de lokale verkiezingen bevatten, zijnde ‘#vk2012’. Het betreft hier
dus een selectie van de berichtenstroom. Zo weten we bijvoorbeeld dat gebruikers
bij het beantwoorden van of het reageren op bepaalde berichten (via @replies) de
hashtag in kwestie niet altijd consequent meenemen. Vervolgens werden deze
tweets opgeslagen in datasets, die verdere analyses toelaten in Excel, het statis-
tische software-programma SPSS en het sociale netwerkanalyse-programma UCI-
NET.

Voor de periode van 1 september 2012 tot en met 21 oktober 2012 werden
43.447 Twitter-berichten (tweets) geteld, verstuurd door 11.658 gebruikers. Voor
deze periode beschrijven wij de karakteristieken van het debat, zoals de fluctua-
ties in Twitter-activiteit, de mate van interactie en referenties naar andere inter-
netbronnen. Vervolgens delen wij het Twitter-debat op in vier tijdszones, waarbij
wij voor elk van de perioden de interactiepatronen tussen burgers, politici en me-
dia-actoren in kaart brengen. De eerste betreft de pre-electorale periode gaande
van 1 september tot en met 7 oktober 2012. Deze periode reflecteert de start van
de campagne na het zomerreces, gaande tot de laatste week voor de verkiezin-
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gen. Vervolgens definiëren we de laatste campagneweek, gaande van 8 oktober
tot en met 13 oktober 2012. De verkiezingsdag zelf en het debat in de week
volgend op 14 oktober vormen de twee laatste perioden van het onderzoek.

Niettegenstaande het substantieel aantal deelnemende gebruikers zijn zij door-
gaans geen representatie van de stemgerechtigde bevolking. Vaak wordt gespro-
ken van ‘politieke junkies’ (Coleman, 2003) of mensen die meer dan gemiddeld
geı̈nteresseerd zijn in nieuws en politiek. De adoptie van Twitter in België is moei-
lijk in kaart te brengen. Op basis van een grootschalige studie, met een steekproef
representatief voor Vlaanderen, weten wij dat in 2011 14% van de respondenten
aangeeft een Twitter-account te hebben, wat een stijging is van 6.5% ten op-
zichte van 2010 (iMinds-iLab.o, 2011). Hierbij moeten we wel als opmerking
plaatsen dat het hebben van een Twitter-account niet betekent dat deze personen
allemaal gebruik maken van hun account en/of op regelmatige wijze tweets de
wereld insturen.

4. Resultaten

Het eerste deel van de resultaten geeft een algemeen overzicht van het Twitter-
debat en de manier waarop het geplaatst kan worden binnen het bredere media-
landschap. Vervolgens wordt in deel twee dieper ingegaan op de interactiepatro-
nen tussen media-actoren, politieke actoren en burgers.

Deel I: Het Twitter-debat tijdens de lokale verkiezingen

Het verloop van het debat doorheen de tijd

Het algemene verloop van het debat is in grote mate gelijklopend met ander,
internationaal onderzoek naar Twitter-gebruik tijdens verkiezingen (Bruns & Bur-
gess, 2011; Graham, Broersma, Hazelhoff, et al., 2013; Larsson & Moe, 2012). Zo
kent het gebruik van Twitter een enorme piek op de verkiezingsdag zelf. In dit
geval werden op 14 oktober 25.803 berichten geteld, wat meer dan de helft is
van het totaal aantal berichten dat we vonden voor de hashtag #vk2012. Daar-
naast vonden we gedurende de periode voor de verkiezingen ook vaak stijgingen
in Twitter-gebruik die gerelateerd kunnen worden met ‘offline’ events die ge-
bracht worden door de traditionele media. De figuur hieronder geeft deze schom-
meling weer en geeft voor de grootste pieken aan op welke manier deze gelinkt
zijn binnen het bredere medialandschap. Via het gebruik van hashtags (of ‘hek-
jeswoorden’) geven Twitter-gebruikers aan over welk event of over welke gebeur-
tenis het desbetreffende bericht gaat. Voor elk van de pieken voorzien we enkele
voorbeelden van hashtags om deze trends te duiden. De piek aan berichten op de
verkiezingsdag zelf is bewust niet af te lezen op de grafiek, zodat de kleinere
pieken tijdens de pre-electorale periode duidelijker zichtbaar worden.

DE VERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012. DE KRACHT VAN VERANKERING ?

83



JOBNAME: 232877 PAGE: 6 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013
/first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek−2012/6−body

Figuur 1: Een chronologisch overzicht van Twitter-gebruik tijdens de
lokale verkiezingen in 2012 in Vlaanderen

De eerste piek kan gelinkt worden aan de bekendmaking van de nationale lijst-
nummers (in de media). Vervolgens zorgen de nationale verkiezingen in Neder-
land voor een stijging in Twitter-activiteit, waarbij de officiële hashtag werd over-
genomen om te twitteren over die verkiezingen. Vervolgens, op vrijdag 5 oktober
2012, worden in de pers en op radio en televisie de resultaten bekendgemaakt
van een peiling (uitgevoerd door Het Laatste Nieuws) in de grootste Vlaamse ge-
meenten. Wat betreft de laatste week voor de verkiezingen zien we een gestage,
maar zekere stijging in gebruik van Twitter naar de verkiezingsdag toe. Tijdens
deze laatste campagneweek werd, vooral door de openbare omroep VRT, bijzon-
dere aandacht geschonken aan de verkiezingen (Epping, De Smedt, Walgrave, &
Hooghe, 2013). Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen brengt het VRT-
programma De Laatste Ronde (#delaatsteronde) verslag uit (vergezeld van een
debat met de lokale kopstukken) vanuit vijf grote Vlaamse steden, zijnde Brugge,
Leuven, Hasselt, Antwerpen en Gent. Daarnaast werden reguliere nieuws- en dui-
dingsprogramma’s als Terzake en De Ochtend ook helemaal in het teken van de
verkiezingen gesteld. Op de commerciële televisiezender VTM vond op 13 okto-
ber, één dag voor de verkiezingen, Het Ultieme Debat (#hetultiemedebat) plaats,
waarin de Antwerpse kandidaten, maar ook de nationale kopstukken aan bod
komen.

Concluderend kunnen we stellen dat Twitter zich (zeker in haar pieken) lijkt te
concentreren rond het traditionele media-aanbod. In het volgende onderdeel gaan
we de dieper in op de impliciete en expliciete relaties tussen sociale en traditionele
media.

Hashtags als uitingen van crossmedialiteit

Zoals eerder vermeld, duidt het gebruik van hashtags op het categoriseren of the-
matiseren van Twitter- berichten. In dit geval kijken we vooral welke politici, poli-
tieke partijen en gemeenten aan bod komen en naar welke traditionele media
gerefereerd wordt. Gedurende de hele onderzoeksperiode werden 3.304 unieke
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hashtags gevonden, waaruit wij de meest voorkomende selecteerden voor verder
onderzoek. In totaal resulteerde dit in een verzameling van 200 hashtags die 20
keer of meer voorkwamen.

Uit Tabel 1 blijkt dat de meeste hashtags refereren naar politieke partijen. Behalve
voor Bart De Wever, merken we dat de partijen, eerder dan de politici zelf onder-
werp van discussie zijn. Uit onderzoek naar media-aandacht voor politici op de
VRT gedurende de verkiezingscampagne blijkt de sterke focus op N- VA, niet al-
leen in de spreektijd die zij krijgen maar ook in de mate waarin over hen gespro-
ken wordt door journalisten en andere politici (Epping et al., 2013). Behalve Lijst
Dedecker (LDD) komen alle grote partijen aan bod.

Tabel 1 Additionele hashtags in #vk2012 Twitter-berichten

Categorie Frequentie %

Politieke partijen/politici 2.676 100

Bart De Wever 1.286 48,1

N-VA 813 30,4

Open Vld 174 6,5

Vlaams Belang 92 3,4

Groen 90 3,3

sp.a 87 3,3

CD&V 79 2,9

pvdA 55 2,1

Steden 2.513 100

Antwerpen 864 34,4

Kortrijk 578 23,1

Gent 470 18,6

Brussel 382 15,2

Brugge 219 8,7

Traditionele media 921 100

Audiovisuele media 869 94,4

Print media 52 5,6

Gezien het lokale verkiezingen betreft, vinden we ook veel referenties naar steden
terug. Hierbij blijkt het vooral om de grote steden te gaan, die ook in de traditio-
nele media het vaakst aan bod komen (Epping et al., 2013). Naast deze indirecte
of impliciete overeenkomsten met het debat in de traditionele media, vonden we
ook expliciete referenties naar bepaalde kranten, omroepen of specifieke
programma’s. Concreet blijkt het wat betreft televisie en radio vooral over het
bestaande aanbod aan nieuws en duidingsprogramma’s te gaan, zoals bijvoor-
beeld Het Journaal en Terzake op de Openbare Omroep VRT of Het Nieuws op
VTM. Verwijzingen naar print media zijn minder gangbaar. Voor wat betreft tele-
visie- en radio-uitzendingen en dan vooral de live-uitzendingen, vindt er een pa-
rallel virtueel debat plaats op Twitter. Op deze manier worden de politici en hun
uitspraken, realtime en publiek becommentarieerd. Hoewel het aantal expliciete
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referenties erg laag ligt in vergelijking met de referenties naar politici en steden,
zien we deze hashtags als impliciete uitingen van crossmedialiteit. Aan de hand
van de hashtag kan de Twitter-gebruiker aangeven op wat of wie het bericht
betrekking heeft en dit fungeert dus als een indicator van de inhoud van het be-
richt. Verder onderzoek naar de inhoud van de berichten en een systematische
analyse van massamedia-inhouden is nodig om na te gaan in welke mate de ge-
vonden indicaties van crossmedialiteit of inhoudelijke congruentie tussen traditio-
nele en sociale media bevestigd worden.

Hyperlinks als uitingen van crossmedialiteit

Nog meer dan het gebruik van hashtags, geven hyperlinks aan in welke mate het
platform gelinkt is met andere communicatieplatformen. Gedurende de periode
van begin september tot een week na de verkiezingen vonden wij 9201 links naar
webpagina’s. Onderstaande tabel (Tabel 2) geeft een overzicht van de meest pro-
minente rubrieken die deze pagina’s vertegenwoordigen, zijnde: sociale media,
traditionele media en politieke communicatie via de officiële websites van de po-
litieke partijen. Uit de tabel blijkt dat gebruikers het vaakst refereren naar sociale
media en meer bepaald naar Twitter zelf. Hierbij blijkt het vooral te gaan over
referenties naar foto’s, gezien naast het posten van korte tekstberichten gebrui-
kers ook foto’s kunnen delen op Twitter. Zoals de opdeling van de sociale media
aanduidt, is het aandeel beeld- en videomateriaal veel prominenter dan de eerder
tekstgeoriënteerde platformen, zoals blogs. De resultaten duiden op het belang
van visuele impressies en beelden binnen dit verkiezingsdebat.

Voor wat betreft de verwijzingen naar traditionele media fungeert Twitter als een
soort van ‘tweede gatekeeper’ (Singer, 2013) of megafoonfunctie, waarbij de vi-
sibiliteit van bestaande artikels of programma’s verhoogd wordt door secundaire
circulatie op Twitter. Naast het verhogen van de aandacht kunnen burgers en
politici hun mening geven over bepaalde onderwerpen (of de manier waarop deze
gebracht worden), al dan niet om eigen argumenten kracht bij te stellen. Media-
instellingen zelf kunnen Twitter als een extra kanaal hanteren om hun media-
inhouden te verspreiden. De eerder besproken hashtags zijn veeleer geassocieerd
met het becommentariëren van live-programma’s (op televisie), terwijl verwijzin-
gen naar hyperlinks een flexibeler gebruik reflecteren.

Tabel 2 Hyperlinks in #vk2012 Twitter-berichten

Categorie Frequentie %

Sociale media 4.202 100

Twitter 2.229 53,1

YouTube 607 14,4

Blogs 428 10,2

Instagram 417 9,9

Facebook 270 6,4
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Categorie Frequentie %

Twitpic 160 3,8

Foursquare 91 2,2

Traditionele nieuwsmedia 3.112 100

Nationale media 2.535 81,5

Audiovisuele media 1.350 43,4

Print media 1.185 38,1

Regionale media 577 18,5

Audiovisuele media 455 14,6

Print media 122 3,9

Politieke partijen 620 100

Groen 277 44,7

N-VA 130 21,1

pvdA 87 14,1

sp.a 84 13,4

CD&V 42 6,7

Met betrekking tot het gebruik van traditionele media hebben wij, gezien de con-
text van de lokale verkiezingen, zowel gekeken naar nationale als regionale
nieuwsmedia. Daarnaast werd, analoog met de tabel over de hashtags, een on-
derscheid gemaakt tussen audiovisueel en printmateriaal. Televisie- en radiozen-
ders voorzien op hun websites de mogelijkheid om bepaalde programma’s te her-
bekijken of opnieuw te beluisteren. Voor wat betreft de openbare omroep VRT is
dit bijvoorbeeld http://www.deredactie.be, die trouwens het populairst blijkt te
zijn. Ook papieren kranten voorzien gratis artikels op hun website. Hier blijkt de
kwaliteitskrant De Standaard het hoogst te scoren wat betreft hyperlinks verwij-
zend naar haar website. Deze krantentitel wordt gevolgd door de populaire krant
Het Nieuwsblad, de kwaliteitskrant De Morgen en het kwaliteitsmagazine Knack.
Het aandeel aan regionale pers is logischerwijs veel kleiner, zij bereiken dan ook
een kleiner deel van de bevolking. Hier nemen Brussel Nieuws, het nieuwsportaal
op initiatief van de publieke omroep in Brussel, en de website van TV Limburg het
merendeel van de hyperlinks voor hun rekening.

In het derde luik van de tabel, wordt weergegeven in welke mate de officiële
websites van politieke partijen deel uitmaken van het Twitter-debat. De partij
Groen scoort hierbij het hoogst, met 277 URL’s die verwijzen naar de partij en
haar lokale afdelingen. Zo verwijst http://www.groenantwerpen.be naar de web-
site van de Antwerpse Groenen. Ook de N-VA voorziet websites voor lokale afde-
lingen, maar deze komen minder aan bod. De Liberalen (Open VLD) en het Vlaams
Belang zijn niet in de tabel terug te vinden gezien hun websites amper vermeld
werden in Twitter-berichten. De officiële partijwebsites blijken onderschikt aan
meer informele kanalen, zoals YouTube of Facebook, die ook als kanalen voor
politieke communicatie kunnen fungeren.
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De meest actieve gebruikers in het debat en hun affiliatie

Ten slotte bespreken we de meest aanwezige stemmen in het debat, waarmee we
de overstap maken naar deel twee van de resultaten waar we op een systemati-
sche manier de communicatie-activiteiten van burgers, politici en media-actoren
met elkaar vergelijken.

Tabel 3. De top tien meest actieve Twitter-gebruikers (in termen van
originele berichten, geen ‘retweets’)

Twitter ID N Affiliatie

@hetnieuws 209 Vlaamse commerciële TV-omroep, VTM

@de_NVA 203 N-VA

@brusselnieuws 200 Regionale publieke omroep in Brussel

@MDevoldere 139 N-VA

@BurgerWijsheid 117 Onafhankelijke politieke blog

@deHawkeyeCaller 107 ‘Nieuws Junkie’

@vlaanderenkiest 107 Website van de Vlaamse Overheid

@Sarcist 101 Anoniem

@TVLNieuws 86 Regionale commerciële omroep in Limburg

@TomDMeester 84 PvdA

De meeste actieve gebruiker, @hetnieuws, is de Twitter-account van de commer-
ciële televisiezender VTM. Net zoals de Twitter-account @brusselnieuws, maken
zij vooral actief gebruik van Twitter om naar hun website te verwijzen, door mid-
del van de inclusie van hyperlinks in hun berichten. Het grote aandeel hyperlinks
naar de nieuwsportaal Brussel Nieuws, zoals we hierboven bij Tabel 2 bespraken,
blijkt dus vooral afkomstig van de portaalsite zelf. Wat betreft politieke actoren,
merken we dat de partij- account van de N-VA (@de_NVA) alsook die van een
parlementair medewerker van de N-VA, @MDevoldere en de individuele account
van Tom De Meester (@TomDMeester) van de partij PvdA voorkomen in deze top
tien. Daarnaast rapporteert de onafhankelijke blog Burgerwijsheid (@BurgerWijs-
heid) over politiek en democratie en het overheidsinitiatief ‘Vlaanderen Kiest’
(@vlaanderenkiest) bevat praktische informatie over de lokale en provinciale ver-
kiezingen.

Net zoals de bespreking van de hashtags en hyperlinks aantoonde, wordt ook hier
het cross-mediale karakter van Twitter bevestigd. Traditionele media-instellingen
nemen deel aan het debat en vergroten zo mogelijks hun bereik. Daarnaast zijn de
tien meest aanwezige stemmen in het debat hoofdzakelijk institutionele actoren,
zijnde politici en media. In wat volgt, gaan we in op een specifiek onderdeel van
het algemene verkiezingsdebat, met name de interactiepatronen tussen de ver-
schillende actoren in het debat.
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Deel II: Interactiepatronen tussen media, politici en burgers

Generieke interactiekenmerken per periode in het verkiezings-
debat

Het tweede deel van de resultaten spitst zich toe op de onderverdeling van het
Twitter-debat in vier periodes, zoals besproken in de methodologie-sectie. De eer-
ste periode betreft de pre-electorale periode gaande van 1 september tot en met
7 oktober 2012, gevolgd door de laatste campagneweek, gaande van 8 oktober
tot en met 13 oktober 2012. De verkiezingsdag zelf en het debat in de week
volgend op 14 oktober 2012, vormen de twee laatste perioden van de campagne.
Bij het bespreken van deze vier perioden, focussen we ons op de actoren en de
communicatiepatronen tussen deze actoren.

Tabel 4 hieronder geeft een overzicht van de ‘communicatieve conventies’ van
Twitter, naargelang elk van de hierboven besproken perioden. Concreet gaat het
over de ‘@reply’ conventie die toelaat andere gebruikers aan te spreken of Twit-
ter-berichten te beantwoorden. Daarnaast hebben gebruikers de mogelijkheid om
bepaalde berichten te ‘retweeten’. Een ‘retweet’ laat toe een interessante bood-
schap te herhalen waarbij je de oorspronkelijke auteur vermeldt.

Tabel 4 Het aandeel communicatieve conventies per periode

Twitter-berichten
(originele
berichten)

Aanspreking/
Antwoord
(@replies)

Retweets

De verkiezingscampagne
(01-09-12 tot 07-10-12)

7.106
(3.948)

18% 27%

De laatste week
(08-10-12 tot 13-10-12)

3.472
(1.893)

16% 29%

Verkiezingsdag
(14-10-12)

25.803
(14.949)

11% 31%

De week na de verkiezingen
(15-10-12 tot 21-10-12)

7.066
(3.635)

16% 33%

Het aandeel van deze ‘retweets’ blijkt min of meer gelijk over de vier perioden,
terwijl het aandeel ‘@replies’ duidelijk lager is op de verkiezingsdag t.o.v. de an-
dere perioden. Dergelijke patronen, alsook het vrij lage aandeel @replies gedu-
rende het hele verkiezingsdebat, is iets wat in ander onderzoek rond Twitter-ge-
bruik gedurende de verkiezingen ook terugkomt (bv. de verkiezingen in Australië,
Bruns & Burgess, 2011). Het lage aandeel aan interacties op de verkiezingsdag
werd in het onderzoek van Bruns en Burgess toegeschreven aan de live-bericht-
geving door de massamedia, meer bepaald televisie. Op dergelijke momenten
wordt waarschijnlijk eerder gereageerd (op televisie-inhouden) dan gecommuni-
ceerd.

Ten slotte geven we aan in welke mate het debat veel of weinig verschillende
stemmen reflecteert en hoe dit verschilt naargelang de vier perioden die we on-
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derscheiden hebben. Tabel 5 geeft aan dat de diversiteit van het debat daalt naar-
gelang de verkiezingen naderen. Als we het aantal berichten en het aantal unieke
gebruikers verhoudingsgewijs bekijken voor elk van de perioden en dit weergeven
als een ratio, laat dit ons toe de diversiteit aan gebruikers in het debat weer te
geven. Voor een gemakkelijkere interpretatie vermenigvuldigen we de cijfers met
10 en kunnen we dus stellen dat tijdens de verkiezingscampagne er 6,7 tot 7,6
gebruikers verantwoordelijk zijn voor 10 berichten. Op de verkiezingsdag zelf zijn
er echter amper 3,3 gebruikers verantwoordelijk voor 10 berichten, wat een da-
ling in de diversiteit of de pluraliteit van het debat reflecteert.

Tabel 5. De diversiteit van Twitter-gebruikers in het debat

Aantal gebruikers t.o.v. het aantal berichten

De verkiezingscampagne
(01-09-12 tot 07-10-12)

0,76

De laatste week
(08-10-12 tot 13-10-12)

0,67

Verkiezingsdag
(14-10-12)

0,33

De week na de verkiezingen
(15-10-12 tot 21-10-12)

0,67

In het laatste onderdeel van de resultaten bespreken wij het netwerk van interac-
ties die plaatsvinden tussen politici/politieke partijen, media-instellingen/journalis-
ten en burgers. Naast de generieke bespreking van deze ‘communicatieve con-
venties’ gaan we nu op een systematische en meer diepgaande wijze na welke
actoren met elkaar in interactie staan. Dit laat ons toe uitspraken te doen over de
structuur van het debat en de positie van de verschillende actoren daarin.

Structurele interactiekenmerken per periode in het verkie-
zingsdebat

Op basis van gerichte interacties (‘@username…’) die plaatsvinden tussen verschil-
lende actoren is het mogelijk een netwerk op te maken van gebruikers en weer te
geven in welke mate zij in verbinding staan met elkaar. Concreet werd voor elk
van de onderscheiden perioden, het ‘kerndebat’ geselecteerd voor verder onder-
zoek.1 Tabel 6 geeft het aantal gebruikers per periode weer, waarbij steeds een
onderscheid gemaakt wordt tussen media-actoren (i.e. mediakanalen of -produ-
centen, al dan niet als persoon), politieke actoren (i.e. politieke partijen, politici of
geaffilieerde personen) en burgers. Het label ‘burger’ is gecontesteerd gezien de
beperkte profielinformatie op Twitter niet altijd toelaat de ‘echte’ identiteit van de
gebruiker te achterhalen. In dit geval werd voor het label ‘Burger’ geopteerd in-
dien er geen professionele affiliatie werd aangegeven met media of politiek. We

1 Het kerndebat reflecteert de grootste component geconnecteerde gebruikers. In het softwareprogramma
voor sociale netwerkanalyse UCINET (Borgatti, Everett, & Freeman, 2002) is het mogelijk de ‘main compo-
nent’ of hoofdcomponent te onderscheiden in een set van interacties. Dit reduceert de te verwerken data
zonder verlies aan belangrijke data.
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herkennen echter wel dat deze categorie gebruikers nog steeds vrij ruim is. Zo
zitten Carl Devos en Dave Sinardet bijvoorbeeld ook in deze categorie, terwijl zij
als academici een expertenrol vervullen in het Twitter-debat en in de massamedia.
De laatste kolom geeft het aantal relaties weer, of het aantal ‘pijlen’ dat kan ge-
trokken worden in het netwerk. Deze pijlen reflecteren op hun beurt het aantal
keer een bepaalde gebruiker een andere gebruiker aanspreekt en hangen samen
met het aantal actoren die in het netwerk zitten.

Tabel 6. Kenmerken van de interactie-debatten per periode

Aantal actoren Aantal
relaties

Media Politici Burgers Andere* Totaal

De verkiezingscampagne
(01-09-12 tot 07-10-12)

119
(14%)

295
(35%)

383
(46%)

51
(5%)

848
(100%)

2.390

De laatste week
(08-10-12 tot 13-10-12)

83
(17%)

143
(30%)

234
(49%)

16
(4%)

476
(100%)

1.140

Verkiezingsdag
(14-10-12)

119
(15%)

90
(11%)

585
(72%)

15
(2%)

809
(100%)

2.006

De week na de
verkiezingen
(15-10-12 tot 21-10-12)

94
(12%)

129
(17%)

530
(68%)

28
(3%)

781
(100%)

1.986

* ‘Andere actoren’ zijn bijvoorbeeld universiteiten, bedrijven of belangenorganisaties. Zij zijn voor
dit onderzoek minder relevant.

Wanneer we de verschillende periodes met elkaar vergelijken zien we dat het
relatieve aantal politieke actoren en burgers sterk varieert, terwijl het aandeel me-
dia-actoren min of meer constant blijft. Politici worden gemobiliseerd en/of mobi-
liseren andere actoren in de periode vóór de verkiezingen, terwijl burgers het ac-
tiefst zijn op de verkiezingsdag en de week daarna. Dit kan wijzen op het feit dat
politici het Twitter- platform eerder pragmatisch benaderen, als een campagne-
instrument.

Om de prominentie of ‘centraliteit’ van bepaalde actoren na te gaan, gaan wij per
periode na welke actor types het meest aangesproken worden. Zoals uit Tabel 7
blijkt, worden media en politici, als zijnde gevestigde (meer institutionele) actoren
in de maatschappij, significant vaker aangesproken dan burgers. Voor de verkie-
zingen zijn het eerder media-actoren, dan politici en burgers die worden aange-
sproken. Dit kan te maken hebben met het feit dat de andere actoren bepaalde
onderwerpen, personen of partijen onder de aandacht willen brengen om de me-
dia-agenda te beı̈nvloeden, die op haar beurt een invloed kan hebben op de pu-
blieke agenda en dus het electoraat. Na de verkiezingen zien we dat vooral politici
of partijen aangesproken worden, wat kan gerelateerd zijn met het bespreken van
de verkiezingsuitslag.
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Tabel 7. Het gemiddeld aantal keer een gebruiker wordt aangesproken
naar gebruikerstype

Media Politici Burgers

De verkiezingscampagne
(01-09-12 tot 07-10-12)

3.37 2.67 .48

De laatste week
(08-10-12 tot 13-10-12)

2.7 2.23 .6

Verkiezingsdag
(14-10-12)

2.97 3.37 .86

De week na de verkiezingen
(15-10-12 tot 21-10-12)

3.63 4.33 .58

Over het algemeen zijn de gemiddelden eerder laag, wat op een vrij ‘plat’ of ge-
decentraliseerd debat wijst. Het gaat dan ook over grote netwerken, waarin vele
actoren met elkaar in interactie staan, maar waar de interacties qua intensiteit of
omvang vrij beperkt zijn.

Hoewel uit Tabel 6 blijkt dat het aandeel politici afneemt tijdens en na de verkie-
zingen en het aandeel burgers toeneemt, lijken de communicatiepatronen toch
vooral richting de politici in plaats van richting de burgers te gaan. De resultaten
duiden op eenrichtingverkeer in plaats van een dialoog, wat bevestigd wordt als
we de reciprociteit of wederkerigheid van de relaties nagaan.

Gezien we merken dat vooral media- en politieke actoren aangesproken worden,
kunnen we ons afvragen in welke mate zij de boodschappen die zij ontvangen
ook beantwoorden. Over het algemeen, voor elk van de onderzochte perioden, is
het aandeel berichten dat beantwoord wordt erg laag. Zo is zowel binnen als
tussen de groepen (of actortypes) het percentage beantwoorde berichten nooit
hoger dan 20%. Als we dan voor elk van de actortypes (media, politici en burgers)
in kaart brengen hoeveel percent van de berichten van een antwoord voorzien
wordt, blijkt dat het bijna uitsluitend burgers zijn die de berichten die ze ontvan-
gen, beantwoorden.1 Wanneer zij berichten ontvangen van media of politici, gaan
zij dubbel zo vaak deze berichten beantwoorden dan omgekeerd het geval is.
Hoewel burgers dus meer geneigd zijn berichten van een weder-bericht te voor-
zien, doen zij dit echter vaker met media-actoren of politici dan met burgers on-
derling.

Ten slotte gaan we na in welke mate actoren van het ene type (bv. media) in
relatie staan met actoren van een ander type (bv. politici). De parameters die hier-
voor berekend werden, geven aan in welke mate connecties (i.e. het zenden of
krijgen van berichten) vooral binnen één en dezelfde groep plaatsvinden of niet.
Hoe hoger de waarde in de tabel (Tabel 8) (of hoe dichter bij +1), hoe meer relaties

1 Concreet gaat het om het berekenen van de ‘reciprociteit’ of wederkerigheid van de relaties. Enkel voor de
berichten gaande van media en politici naar burgers, werd meer dan 10% beantwoord door burgers. De
verschillen tussen de perioden en media en politici zijn minimaal. Concreet gaat het over percentages van
12 tot 14%.
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tussen de verschillende actortypes plaatsvinden en hoe lager de waarde in de tabel
(of hoe dichter bij -1) hoe meer relaties binnen elk van de types plaatsvinden.

Hieruit blijkt dat vooral media en politici, alweer de gevestigde maatschappelijke
actoren, sterk geconnecteerd zijn met andere actor-types. Voor wat betreft poli-
tici, blijkt dit vooral zo te zijn op de verkiezingsdag en na de verkiezingen, wat
gelijkloopt met het feit dat zij die dag en de week erna zeer vaak aangesproken
worden (zie tabel 7).

Tabel 8. Externe versus interne communicatie (E-I index)1

naar gebruikerstype

E-I index voor
Media-actoren

E-I index voor
Politieke actoren

E-I index voor
Burgers

De verkiezingscampagne
(01-09-12 tot 07-10-12)

0,69 0,12 0,31

De laatste week
(08-10-12 tot 13-10-12)

0,43 0,12 0,27

Verkiezingsdag
(14-10-12)

0,60 0,61 -0,14

De week na de verkiezingen
(15-10-12 tot 21-10-12)

0,63 0,67 0,25

Algemeen genomen wijzen de resultaten nog op een gebrek aan gelijkheid tussen
de actoren en gebrek aan diversiteit wat betreft interconnectiviteit van de verschil-
lende actortypes. De ‘offline’ bekendheid of betekenis van actoren blijkt zich on-
line te bestendigen. Naast de tendensen wat betreft inhoudelijke convergentie
tussen traditionele en sociale media, blijkt dat er wat betreft de actoren dan ook
veeleer sprake is van de extensie van het bestaande debat.

5. Conclusie

Hoewel deze bijdrage ingaat op het Twitter-debat rond de lokale verkiezingen van
2012, merken we dat in dit debat het bovenlokale of nationale niveau sterk be-
nadrukt wordt, wat trouwens iets is waar zowel de massamedia als de politieke
partijen zelf zich schuldig aan gemaakt hebben. Zo kwamen bekende koppen
en/of grote steden vaker aan bod dan schepenen of gemeenteraadsleden die min-
der bekend zijn in de nationale media en/of kleinere gemeenten vertegenwoordi-
gen. Twitter blijkt dus (potentieel) een versterkend effect te hebben, waarbij po-
pulaire of veel besproken namen vaker aan bod komen. Bekendheid of populariteit
op Twitter dient dan ook begrepen te worden binnen de bredere media- ecologie
en maatschappelijke context. Hiermee willen we stellen dat de status of positie
van actoren in de fysieke wereld – bijvoorbeeld als journalist of als politicus – op

1 De E-I index gaat van -1 tot + 1, waarbij -1 erop wijst dat alle relaties intern zijn of binnen de groep
plaatsvinden, terwijl +1 aangeeft dat alles relaties extern zijn of tussen de groepen plaatsvinden.
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het eerste zicht gerelateerd is aan hun centrale(re) posities in het Twitter-debat.
Daarnaast blijkt ook dat visibiliteit in de traditionele media samenhangt met visi-
biliteit op Twitter. Naast de convergentie tussen Twitter en traditionele media,
merkten we ook heel wat linken naar andere sociale media, meer bepaald audio-
visueel materiaal. Via verder onderzoek kan nagegaan worden wat de inhoud is
van deze visuele berichten en van wie ze afkomstig zijn om hun plaats binnen het
debat beter te kaderen.

Op basis van een opdeling van Twitter-gebruikers naar drie actortypes, zijnde ‘me-
dia’, ‘politici’ en ‘burgers’ trachtten wij na te gaan in welke mate hun positie in het
Twitter-debat verschilt. De opdeling reflecteert uiteraard een vereenvoudiging van
de werkelijkheid, waarbij vooral het label ‘burger’ een betwistbaar gegeven is. Zo
weten wij niet altijd welke persoon er schuil gaat achter een bepaalde account
(probleem inzake verificatie) en bovendien is Twitter geen correcte noch volledige
afspiegeling van het electoraat (probleem inzake representativiteit). Afgaande op
de interactiepatronen die we detecteerden tussen de drie verschillende actorty-
pes, kunnen we stellen dat de belofte van directe democratie nog niet meteen
vervuld is. Hiermee willen we niet vervallen in scepticisme, maar duiden we wel op
het feit dat niet enkel deze nieuwe, sociale platformen voor verandering kunnen
(of moeten) zorgen zoals soms nogal optimistisch wordt verondersteld. Politici,
burgers en media-actoren dienen een visie en mentaliteit van openheid en inter-
activiteit in zich te dragen om het potentieel van deze platformen in werkelijkheid
om te zetten. Daarnaast zien we dit interactie-platform als een cumulatief gege-
ven, naast andere vormen van burgerparticipatie of betrokkenheid bij het beleid
die meerdere burgergroepen aanspreken en/of aan meer uitgebreide vormen van
overleg tegemoetkomen. In een nationale context, nog meer dan in een lokale
context waarin rechtstreeks contact met de burger mogelijk is, zullen sociale me-
dia waarschijnlijk een groeiende rol spelen. In dat opzicht zijn de verkiezingen van
2014 (de ‘moeder van alle verkiezingen’ omdat we naar de stembus trekken voor
zowel Europa, de federale als de Vlaamse overheid) een volgend belangrijk mo-
mentum. Wij kijken er alvast naar uit om daar nieuw onderzoek rond te voeren.
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LOKAAL OF NATIONAAL?
HET BESTE VAN TWEE WERELDEN COMBINEREN

An Heyerick en Kristof Steyvers

1. Inleiding

Lokale partijsystemen in België worden sinds jaar en dag gekenmerkt door de
aanwezigheid van lokale lijsten die naast de nationale partijafdelingen naar de
gunst van de kiezer dingen. Steyvers en De Ceuninck gaven eerder in dit boek
reeds aan dat lokale lijsten ook bij de verkiezingen van 12 oktober 2012 een be-
langrijke rol speelden. Zo bleek dat in bijna 79% van de gemeenten minstens één
lijst opkwam zonder nationale partijnaam en/of –nummer met een gemiddelde
van 1,4 lokale lijsten per gemeente (tegen gemiddeld 4 lijsten met nationale par-
tijnaam/-nummer). De vraag is echter of al deze lokale lijsten wel over dezelfde
kam geschoren kunnen worden en of de vlag van lokale lijsten wel de lading dekt
(en welke lading dit dan is). In figuur 1 wordt bij wijze van inleiding een korte
omschrijving gegeven van enkele willekeurige lokale lijsten die deelnamen aan de
jongste gemeenteraadsverkiezingen.

Figuur 1: enkele lokale lijsten in Vlaanderen

• Groep ’82 is een lokale lijst uit Ardooie die ontstond in 1982 op initiatief van
de plaatselijke afdeling van de nationale liberale partij (toen nog PVV). Karlos
Callens - tevens Vlaams parlementslid voor Open VLD - is sinds 1988 lijst-
trekker van deze lokale lijst en tevens burgemeester van Ardooie. In oktober
2012 behaalde deze lijst opnieuw een absolute meerderheid.

• In 2006 besloten de Zwalmse oppositiepartijen SP.A, GROEN!, CD&V en
N-VA om zich te verenigen op de kartellijst SAMBA. Hierdoor slaagden ze
erin de jarenlange absolute meerderheid van de liberalen te breken en werd
Bruno Tuybens burgemeester. De samenwerking liep spaak en in 2012 trok
Tuybens opnieuw een kartellijst, doch in afgeslankte vorm (enkel SP.A en
Groen) en onder een de naam VOOR ZWALM. Na de verkiezingen moest
de burgemeesterssjerp ingeleverd worden.

• De onafhankelijke lijst APPEL in Peer kwam voor het eerst op in 2012 om
voor meer transparantie in de gemeentepolitiek te ijveren. De lijst behaalde
5 zetels en kwam daarmee in de oppositie terecht.

• In Langemark-Poelkapelle namen drie SP.A-mandatarissen ontslag uit hun
partij na een intern conflict over de lijstvorming. Ze trokken in oktober 2012
met een scheurlijst naar de kiezer onder de naam PROO en behaalden daar-
mee 1 zetel in de oppositie.
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• In Mol kwam de OS PARTIJ op. Vrijgezel Pieter Martens kreeg deze een-
manslijst cadeau van vrienden voor zijn 30ste verjaardag. Met 1,8% van de
stemmen behaalde hij geen zetel.

• In Ninove nam het Vlaams Belang deel aan de gemeenteraadsverkiezingen
onder de naam FORZA NINOVE en kon daarmee 9 zetels in de wacht sle-
pen.

Bovenstaande omschrijvingen illustreren duidelijk dat er onder de algemene noe-
mer van ‘lokale lijsten’ uiteenlopende lokale politieke fenomenen schuilgaan.
Daarbij kunnen we ook aannemen dat niet alle lokale lijsten inderdaad zo lokaal
zijn als hun label doet vermoeden. Zo wordt bijvoorbeeld verondersteld dat de
aanwezigheid van lokale lijsten in België gedeeltelijk kan worden toegeschreven
aan het succes van lokale kartelformules (gezamenlijke kandidatenlijsten). Tot nog
toe is er echter weinig empirische bewijslast beschikbaar over het aandeel van
dergelijke kartellijsten of andere types lijsten binnen de grote groep van lokale
lijsten.

In dit hoofdstuk willen we de verscheidenheid aan lokale lijsten in Vlaanderen
blootleggen en een meer gedifferentieerd beeld geven van de rol die ze speelden
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012. Daartoe werd een classifi-
catiemodel voor lokale lijsten uitgewerkt op basis van het concept beslissingsau-
tonomie. Dit classificatiemodel werd toegepast op alle lokale lijsten die deelna-
men aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012 om aldus de
prevalentie van de verschillende types lokale lijsten in Vlaanderen te bepalen. Deze
kwantitatieve benadering werd aangevuld met een kwalitatief onderzoeksluik om
de specifieke lokale mechanismen bloot te leggen die de geobserveerde variatie in
beslissingsautonomie van lokale lijsten kunnen verklaren.

2. Lokale lijsten en nationalisering

Nationale verkiezingen in Westerse democratieën worden steeds homogener.
Deze nationaliseringstendens wordt in detail beschreven door Caramani (1996,
2004) die een onderscheid maakt tussen de homogenisering van het aanbod
(aanwezigheid van de nationale politieke partijen over het volledige grondgebied)
en de homogenisering van de electorale resultaten (steeds minder variatie tussen
de verkiezingsresultaten van de verschillende kiesomschrijvingen). De concrete lo-
kale implicaties van deze nationalisering zijn echter minder eenduidig. Rokkan
(1966) stelde vast dat de opkomst van nationaal georganiseerde partijen bij lokale
verkiezingen gepaard gaat met het afbrokkelen van traditionele systemen van lo-
kaal bestuur en introduceerde hiervoor het concept ‘partijpolitisering’ van lokale
partijsystemen. Hij argumenteert dat deze partijpolitisering uiteindelijk zal resulte-
ren in volledig genationaliseerde lokale partijsystemen waarin geen plaats is voor
onafhankelijke of lokale politieke actoren.
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Verschillende onderzoekers vonden inderdaad indicaties voor een constant toene-
mende partijpolitisering van lokale partijsystemen (Bäck, 2003; Aars & Ringkjob,
2005; Kjaer & Elklit, 2009), terwijl ander onderzoek dit absolute eindstadium zon-
der lokale politieke actoren tegenspreekt door te wijzen op de aanhoudende en
zelfs toenemende aanwezigheid van lokale lijsten in vele Europese landen (Reiser
& Holtmann, 2008). De aanwezigheid van lokale lijsten wordt dus beschouwd als
een tegenwicht voor de toenemende homogenisering en nationalisering van het
lokale politieke speelveld in Westerse democratieën.

Verschillende auteurs wijzen echter ook op de verzwakkende hiërarchische linken
tussen nationale partijcentra en hun lokale afdelingen wat de homogenisering van
het lokale politieke speelveld eveneens relativeert. Eldersveld (1964) introduceerde
de notie van stratarchische eerder dan hiërarchische partijstructuren om de toe-
nemende autonomie van lokale partijafdelingen te beschrijven. Ook Mair (1994)
en Carty (2004) stelden vast dat de klassieke hiërarchische paradigma’s niet langer
voldoen om hedendaagse partijstructuren te bestuderen, hoewel ze deze evolutie
anders interpreteren. Mair waarschuwt voor een evolutie naar volledig gedecen-
traliseerde partijsystemen die gekenmerkt worden door wederzijdse onverschillig-
heid en onafhankelijkheid terwijl Carty een franchisemodel naar voor schuift dat
gebaseerd is op wederzijdse autonomie en interdependentie van de organisatori-
sche eenheden van een partij.

Ook in België spelen nationale partijafdelingen een belangrijke rol in het lokale
politieke gebeuren zoals blijkt uit het hoofdstuk van Steyvers en De Ceuninck in
dit boek, maar volgens Wille & Deschouwer (Wille & Deschouwer, 2007) zijn er
geen aanwijzingen voor een systematische nationalisatie van het lokale partijpoli-
tieke aanbod. Deze auteurs verwijzen opnieuw naar de aanwezigheid van lokale
lijsten als contra-indicatie, samen met de vaststelling dat niet overal dezelfde af-
delingen van de nationale partijen meedingen en dat deze partijafdelingen niet
altijd de tendensen van de moederpartij volgen.

3. Beslissingsautonomie van lokale lijsten

Ondanks de aanhoudende aanwezigheid van lokale lijsten in Westerse democra-
tieën, worden ze doorgaans omwille van methodologische overwegingen (verge-
lijkbaarheid, ontbreken van praktische classificatiemodellen, geaggregeerd per-
spectief) als homogene restcategorie beschouwd en tegenover de lokale
afdelingen van nationale politieke partijen geplaatst. Deze generaliserende aan-
pak gaat dan ook voorbij aan de enorme variatie binnen de brede categorie van
lokale lijsten. Zo bleek uit exploratief onderzoek dat lokale lijsten van elkaar kun-
nen verschillen op allerhande dimensies zoals hun oorsprong, ideologie, electorale
resultaten, organisatiestructuur, verhouding tot traditionele partijen, … We kun-
nen dan ook veronderstellen dat er binnen de grote groep van lokale lijsten di-
verse motivaties, verwachtingen en attitudes aangaande lokale politiek meespe-
len. Een praktisch toepasbaar classificatiemodel moet toelaten schakering te
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brengen in die grote groep van lokale lijsten en aldus een genuanceerd en empi-
risch gefundeerd inzicht te krijgen in deze interne variatie en in de betekenis van
deze variatie.

Omwille van de theoretische (rol van lokale lijsten in het academische debat over
homogenisering en nationalisering) maar ook empirische relevantie (de politieke
realiteit leert dat niet alle lokale lijsten even lokaal zijn als hun naam doet vermoe-
den) werd een classificatiemodel uitgewerkt op basis van de reële onafhankelijk-
heid van lokale lijsten ten opzichte van nationale partijen. Deze afhankelijkheid
van lokale lijsten is nauw verbonden met het theoretische concept ‘beslissingsau-
tonomie’ dat door Randal & Svasand (2002) werd gedefinieerd als “the freedom
of interference in determining its own policies and strategies’ (2002, p. 14)1. In-
menging van nationale partijcentra kan dan ook de beslissingsautonomie van lo-
kale lijsten beperken. Vele nationale partijen streven immers naar een maximale
lokale aanwezigheid aangezien lokale afdelingen waardevolle politieke hulpbron-
nen kunnen aanleveren zoals rekrutering van stemmen, leden, fondsen, media-
aandacht, … (Pedahzur & Brichta in Kjaer & Elklit, 2009, p.340). Ook voor lokale
lijsten zelf kan dergelijke inmenging van een nationale partij (in de vorm van fi-
nanciële, logistieke en/of strategische ondersteuning) wenselijk zijn indien ze zelf
over weinig politieke middelen beschikken en willen meespelen in een competi-
tieve electorale omgeving (Heyerick & Steyvers, 2011). De beslissingsautonomie
van lokale lijsten kan echter ook beperkt worden door inmenging van andere
lokale politieke actoren. Dit is in het bijzonder relevant in de Belgische politieke
context waar lokale kartelformules erg populair zijn2.

Gezien deze twee potentiële bronnen van autonomiebeperking voor lokale lijsten,
onderscheiden we een horizontale en een verticale dimensie in de beslissingsau-
tonomie. De verticale dimensie verwijst naar de (afwezigheid van) inmenging van
nationale partijcentra, terwijl de horizontale dimensie verwijst naar de (afwezig-
heid van) inmenging van andere lokale politieke actoren. Op de verticale dimensie
worden vier categorieën van lokale lijsten afgebakend met afnemende inmenging
door nationale partijen: nationale, pseudo-nationale, pseudo-lokale en onafhan-
kelijke lokale lijsten. Op de horizontale dimensie onderscheiden we twee catego-
rieën van lokale lijsten: de autonome lokale lijsten die op eigen kracht en dus
zonder inmenging van andere lokale actoren naar de kiezer trekken en de kartel-
lijsten waarbij verschillende lokale politieke groeperingen een pre-electorale alli-
antie aangaan in de vorm van een gezamenlijke kandidatenlijst.

De combinatie van horizontale en verticale beslissingsautonomie resulteert in een
classificatiemodel voor lokale lijsten waarin 8 theoretische combinaties mogelijk
zijn (figuur 2). Deze verschillende types lokale lijsten worden hieronder toegelicht.

1 Beslissingsautonomie wordt door Randal en Svasand als één van de vier componenten van partij-institutio-
nalisering beschouwd

2 Hoewel het begrip kartel in de politicologische literatuur vaak een andere betekenis heeft (naar de ‘cartel
party thesis’ van Katz & Mair (2006), verwijst de term hier naar pre-electorale allianties in de vorm van
gezamenlijke kandidatenlijsten voor (lokale) verkiezingen.
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Figuur 2: classificatiemodel voor lokale lijsten op basis van hun
beslissingsautonomie
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In de categorie van autonome lijsten kennen de nationale partijafdelingen de
meest directe inmenging van nationale partijcentra. Een verruimde nationale par-
tijafdeling is eveneens expliciet gelinkt aan een nationale partij, hoewel de plaat-
selijke context sterker doorweegt. Bij een ondersteunde lokale partij is die lokale
component nog sterker aanwezig maar is er nog steeds een beperkte inmenging
van een nationale partij. Onafhankelijke lokale lijsten ten slotte hebben geen en-
kele link met nationale partijen.

Een nationaal partijkartel is een nationaal gestuurde pre-electorale alliantie tussen
twee of meer lokale afdelingen van nationale partijen. Een lokaal partijkartel is
eveneens een pre-electorale alliantie tussen lokale afdelingen van nationale par-
tijen, maar met een duidelijke lokale invalshoek aangezien de beslissing tot het
kartel door de lokale afdelingen van nationale partijen werd genomen en dus niet
gestuurd vanuit het nationale niveau. Bij een gelokaliseerd kartel zijn nog steeds
nationale partij- afdelingen betrokken, maar weegt de lokale component in het
kartel sterker door en is de invloed van nationale partijen minder helder. Het be-
treft hierbij wel duidelijk identificeerbare en georganiseerde partners (in tegenstel-
ling tot individuele onafhankelijke kandidaten die op autonome lijsten voorko-
men). Een onafhankelijk lokaal kartel ten slotte is een pre-electorale alliantie tussen
2 onafhankelijke lokale lijsten zonder inmenging van een nationale partij.

4. Methodologische keuzes

Voor de analyse van lokale lijsten in Vlaanderen werd een combinatie van kwan-
titatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. In het kwantitatieve on-
derzoeksluik werd het hierboven uitgewerkt classificatiemodel toegepast op lo-
kale lijsten in Vlaanderen om aldus de diversiteit van deze lokale lijsten in kaart te
brengen. Deze analyse werd uitgevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2006 en van 2012. Voor alle lokale kandidatenlijsten die deelnamen aan deze
verkiezingen werd de horizontale en verticale beslissingsautonomie bepaald. Om-
wille van methodologische redenen werd beslissingsautonomie geı̈nterpreteerd
als de aan- of afwezigheid van expliciete en impliciete linken tussen de lokale
lijsten en nationale partijen en/of andere lokale actoren. Expliciete linken kunnen
afgeleid worden uit de naam en het lijstnummer waaronder lokale lijsten naar de
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kiezer trokken. Deze informatie is beschikbaar in de verkiezingsdatabase van het
Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur1. Het bepalen van impliciete linken
is per definitie veel moeilijker en vereist een individuele analyse van de lokale lijs-
ten. Aangezien we echter veronderstellen dat deze impliciete linken wel gekend
zijn door de plaatselijke kiezers en de lokale journalisten, bestudeerden we de
lokale berichtgeving over de individuele lijsten tijdens de zes maanden vooraf-
gaand aan de lokale verkiezingen om de aanwezigheid van impliciete linken vast
te stellen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de database Mediargus2, alsook de
websites van de individuele lokale lijsten. De toepassing van een dergelijk meerla-
gig model op een concrete verkiezingsrealiteit (in casu die van 2006 en 2012) is
uniek voor het onderzoek naar gemeenteraadsverkiezingen. Doorgaans gaat men
uit van hetzij puur nominale criteria, hetzij meer intuı̈tieve en niet-systematische
classificaties die uiteindelijk ook tot doel hebben lijsten te situeren in de dichoto-
mie nationaal versus niet-nationaal. Bijlage 1 geeft een overzicht van de allocatie-
regels die werden toegepast voor toewijzing van de lokale lijsten in het BA-classi-
ficatiemodel.

Complementair aan dit kwantitatieve onderzoeksluik om de prevalentie van de
verschillende types lokale lijsten in Vlaanderen in kaart te brengen, werd een kwa-
litatief onderzoeksluik opgezet met als doel de variatie in horizontale en verticale
beslissingsautonomie te interpreteren en lokale causale mechanismen bloot te
leggen. Elite-interviews met protagonisten van verschillende types lokale lijsten
lieten toe een diepgaand inzicht op te bouwen aangaande hun beslissingsproces-
sen en beweegredenen en de manier waarop deze hun beslissingsautonomie
beı̈nvloeden. Er werden 16 kandidatenlijsten geselecteerd op basis van een theo-
retische steekproefmethode3 (Miles & Huberman, 1994) waarbij horizontale en
verticale autonomie als theoretische selectiecriteria fungeerden.

Type lokale lijst Aantal cases

Nationale partijafdelingen 1

verruimde nationale lijsten 2

lokale partijkartels 2

gelokaliseerde kartels 4

ondersteunde lokale lijsten 2

onafhankelijke lokale lijsten 5

De kwalitatieve dataverzameling bestond uit 2 onafhankelijke reeksen van gege-
vensverzameling. Een eerste golf van interviews werd afgenomen eind 2010, een
tweede golf eind 2012. Bij de eerste golf interviews lag de nadruk op onafhanke-
lijke lokale lijsten en werden vooral de strategische keuzes bij de verkiezingen van

1 www.vlaanderenkiest.be
2 www.mediargus.be
3 Bij theoretische steekproeftrekking worden de onderzoekseenheden gekozen op basis van theoretische

aannames. Hierbij streeft men geen statistische generaliseerbaarheid na maar generaliseerbaarheid naar
theoretisch kader.
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2006 uitgediept. Bij de tweede golf interviews lag de nadruk op pseudo-nationale
en pseudo-lokale lijsten en werden de strategische keuzes in beide electorale pe-
riodes (2006 en 2012) behandeld.

Deze interviews lieten toe een reconstructie te maken van de strategische keuzes
van de geselecteerde lokale lijsten alsook van de motivaties voor die keuzes en de
context waarin deze gemaakt werden. Aan de hand van een comparatieve case-
analyse werd een theoretisch verklaringsmodel uitgewerkt voor de beslissingsau-
tonomie van lokale lijsten.

5. Lokale lijsten in Vlaanderen

Zoals in de inleiding vermeld, wordt het lokale karakter van de aanbodzijde bij
lokale verkiezingen doorgaans bestudeerd op basis van een rudimentair onder-
scheid tussen nationale en lokale (niet- nationale) lijsten. Wanneer we de kandi-
datenlijsten die deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012
indelen volgens deze klassieke dichotomie op basis van hun lijstnaam, komen we
tot onderstaande tabel (tabel 1)1.

Tabel 1: aantal nationale en niet-nationale kandidatenlijsten bij de lokale
verkiezingen van 2006 en 2012

2006 2012

n % n %

nationale naam 1014 69,1% 1144 69,0%

niet-nationale naam 453 30,9% 515 31,0%

totaal 1467 1659

In 2006 namen in totaal 1467 lijsten deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in
Vlaanderen. De meerderheid daarvan (69,1%) deed dit onder een eenduidige na-
tionale naam2, terwijl 1/3de (30,9%) onder een niet-nationale naam naar de kiezer
trok (minstens een lokaal element in de naam). In 2012 steeg het totaal aantal
deelnemende kandidatenlijsten tot 1659. Zowel de nationale als de niet-nationale
kandidatenlijsten droegen bij tot deze toenemende fractionalisering. Opnieuw
kwam de meerderheid (69,0%) op onder een eenduidige nationale partijnaam3,
terwijl bijna 1/3de (31,0%) onder een niet- nationale naam opkwam.

1 Deze data wijken licht af van de gegevens die Steyvers en De Ceunick presenteren, aangezien deze auteurs
zich baseerden op het criterium lijstnummer en niet de naam van de lijst. Lijsten met een nationaal lijstnum-
mer, maar een lijstnaam die afwijkt van de nationale partijnaam werden dus als partijafdelingen beschouwd,
terwijl lijsten waarin een nationale partijnaam voorkomt maar die niet onder een nationaal lijstnummer
opkomen, werden beschouwd als lokale lijsten.

2 Nationale partijkartels worden als nationaal beschouwd. In 2006 maakten verschillende nationale partijen
afspraken voor lokale samenwerking. Dit was het geval voor SP.A/SPIRIT, VLD/VIVANT, CD&V/N-VA en
VB/VLOTT.

3 In 2012 werden op nationaal niveau geen beslissingen genomen tot lokale kartelvorming, dus deden geen
nationale partijkartels mee.
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Aangezien deze generaliserende, dichotome aanpak echter voorbijgaat aan de
grote verscheidenheid van lokale lijsten, werd de algemene categorie van niet-
nationale lijsten uit tabel 1 verfijnd door alle niet-nationale lijsten in het hierboven
uitgewerkte classificatiemodel op basis van beslissingsautonomie te situeren. Ta-
bel 2 geeft een overzicht van de prevalentie van de verschillende types niet-natio-
nale lijsten. Achtereenvolgens bespreken we de lokale, de pseudo-lokale en de
pseudo-nationale lijsten.

Tabel 2: verschillende types niet-nationale lijsten bij
de lokale verkiezingen van 2006 en 2012

pseudo-nationaal pseudo-lokaal lokaal

verruimde
nationale

lijst

lokaal
partij-
kartel

gelokali-
seerd
kartel

onder-
steunde

lokale lijst

lokaal
kartel

onafhan-
kelijke

lokale lijst

2006

n 35 63 118 28 5 204

% 7,7% 13,9% 26,0% 6,2% 1,1% 45,0%

% 21,6% 32,2% 46,1%

2012

n 51 75 101 80 1 208

% 9,9% 14,5% 19,6% 15,5% 0,2% 40,3%

% 24,4% 35,1% 40,5%

Lokale lijsten

Uit de analyse blijkt dat minder dan de helft (46,1%) van de lijsten die in 2006
onder een niet-nationale naam naar de kiezer trokken daadwerkelijk als onafhan-
kelijk van de nationale partijen kan beschouwd worden. In 2012 verminderde het
aandeel van deze volledig onafhankelijke lokale lijsten tot 40,5%1. Het aantal lo-
kale kartels is bij beide verkiezingen verwaarloosbaar klein, waardoor deze cate-
gorie in de verdere analyses wordt samengevoegd met de onafhankelijke lokale
lijsten.

Pseudo-lokale lijsten

Gelokaliseerde kartels en ondersteunde lokale lijsten worden als pseudo-lokale
lijsten beschouwd gezien hun impliciete en/of partiële banden met nationale par-
tijen. Een gelokaliseerd kartel is een electorale alliantie met een sterke lokale com-
ponent in de naam of de samenstelling, maar waarin ook één of meer nationale
partijafdelingen betrokken zijn. Het aandeel gelokaliseerde kartels binnen de niet-
nationale lijsten2 nam tussen 2006 en 2012 af van 26% naar 19,6%. Een opmer-

1 Enkele voorbeelden uit 2012: Gemeentebelangen in Stekene, Leefbaar Merksplas, Voerbelangen, Groep
9910 in Knesselare, Samen één in Anzegem, Anders in Rotselaar, …

2 Voorbeelden uit 2012 zijn Lierde 2012, Progressief kartel in Middelkerke, Samen in Niel, Inspraak in Zon-
nebeke, CD&V/DNA in Dilbeek, OK/Groen Koekelare, Klaver/N-VA in Steenokkerzeel, …
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kelijke vaststelling is dat deze gelokaliseerde kartels heel diverse combinaties van
kartelpartners bevatten1.

De autonome variant van de pseudo-lokale lijsten zijn de ondersteunde lokale
lijsten. Hun lokale naam maskeert de impliciete banden die de lijst heeft met een
nationale partij. Het aandeel ondersteunde lokale lijsten nam sterk toe tussen 2006
en 2012 (van 6,2% naar 15,5%). De verschillende nationale partijen ondersteu-
nen lokale lijsten, maar voor Open VLD is dit vaker het geval, een verschil dat in
2012 nog meer uitgesproken werd met bijna de helft van de ondersteunde lokale
lijsten.

Pseudo-nationale lijsten

Zowel de verruimde nationale lijsten als de lokale partijkartels refereren expliciet
naar één of meerdere nationale partijen, terwijl hun naam of samenstelling ook
een lokale component bevat2. Ze worden daarom als pseudo-nationale lijsten be-
schouwd. In 2006 behoorden 21,6% van de niet-nationale lijsten tot deze cate-
gorie, terwijl dit in 2012 lichtjes steeg tot 24,6%.

Het aandeel verruimde nationale lijsten steeg heel licht (7,7% naar 9,9%). In 2006
was ongeveer de helft van die verruimde nationale lijsten gelinkt aan Open VLD-
afdelingen3, terwijl in 2012 ook de andere traditionele partijen vaker met een
verruimde lijst naar de kiezer trokken4.

Ook het aandeel lokale partijkartels bleef min of meer gelijk tussen 2006 en 2012
(van 13,9% tot 14,7%). Bij beide verkiezingen bestond het grootste deel van de
lokale partijkartels uit progressieve samenwerkingsverbanden tussen lokale afde-
lingen van SP.A (in 2006 vaak ook met SPIRIT erbij) en Groen (respectievelijk 45 en
55 lijsten). Voor 2012 komen in deze categorie ook enkele lokale partijkartels
tussen CD&V en N-VA voor. Het aantal kartellijsten tussen CD&V en N-VA was in
2006 veel groter, maar aangezien er toen sprake was van een nationale kartelaf-
spraak werden dergelijke kartels in 2006 als nationale en niet als lokale partijkar-
tels beschouwd. Naast deze 2 meer courante combinaties, komen ook enkele
minder vanzelfsprekende combinaties van lokale partijafdelingen voor 5. Het me-
rendeel van de lokale partijkartels kiest voor een nationaal lijstnummer, hoewel
ook lokale lijstnummers voorkomen bij lokale partijkartels.

1 Voorbeelden uit 2012: Samen Anders in Sint-Katelijne Waver (Open Vld, sp.a en onafhankelijken), Lijst
Burgemeester in Affligem (CD&V, SP.A, Groen-APA en onafhankelijken) Tongeren Nu (Open VLD en CD&V),
Samen voor Kruibeke (Groen, SP.A, en Open VLD), …

2 De samenstelling van een lokaal partijkartel wordt op lokaal niveau beslist en niet op nationaal niveau.
3 Bijvoorbeeld: VLD plus in Maaseik, VLD Open in Zulte, VLD Gemeentebelangen in Kortenaken, VLD Maar-

kedal Leeft, …
4 Bijvoorbeeld Samen SP.A in Dessel, CD&V plus in Zwalm, SP.A Pro in Kontich, Lijst van de Burgemeester –

CD&V in Opwijk, Groen gangmaker in Boechout, …
5 Enkele voorbeelden in 2012: CD&V/Open VLD in Hove, CD&V/Groen in Ronse, SP.A/CD&V in Antwerpen,

Open VLD/Groen in Mechelen.
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Electorale resultaten van de verschillende lijsttypes

Wanneer we ook de kiesresultaten van de verschillende types lokale lijsten analy-
seren, blijkt dat vooral de onafhankelijke lokale lijsten significant lagere electorale
scores behalen dan de andere types. Het aantal behaalde zetels voor de onafhan-
kelijke lokale lijsten is ook significant lager dan de andere types aangezien ze vaker
geen enkele zetel behalen. Tabel 3 geeft een overzicht van de gemiddelde stem-
menpercentages alsook het gemiddeld aantal behaalde zetels in 2006 en 2012
per type lijst.

Tabel 3: gemiddelde electorale resultaten van de verschillende types
lokale lijsten in 2006 en 2012

2006 2012

stemmen % aantal zetels stemmen % aantal zetels

verruimde nationale lijsten 24% 5,91 21,28% 5,27

lokale partijkartels 21% 4,93 21,94% 6,09

gelokaliseerde kartels 28% 5,83 27,26% 6,59

ondersteunde lokale lijsten 34% 6,57 22,30% 4,65

onafhankelijke lokale lijsten 17% 3,15 13,78% 2,67

algemeen 22% 4,51 19,65% 4,49

6. Verklaringsmodel voor horizontale en
verticale beslissingsautonomie van lokale
lijsten

De bovenstaande kwantitatieve analyse geeft een overzicht van de prevalentie van
de verschillende types lokale lijsten in Vlaanderen voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2006 en 2012. Om inzicht te krijgen in de beweegredenen en de
strategische keuzes van de verschillende types lokale lijsten en de manier waarop
deze hun beslissingsautonomie beı̈nvloeden, werd ook een kwalitatieve analyse
uitgevoerd op basis van diepte-interviews met protagonisten van de verschillende
types lokale lijsten. Als vertrekpunt voor deze analyse werden de bevindingen van
Golder (2006) gebruikt die het bredere fenomeen van pre-electorale allianties1 op
nationaal niveau bestudeerde. Zij argumenteert dat nationale pre-electorale alli-
anties het gevolg zijn van een kosten/baten afweging van de politieke partijen in
functie van hun office-seeking (streven naar bestuursdeelname) en policy-seeking
(impact op het beleid maximaliseren) aspiraties. Ideologische nabijheid, verwachte
grootte van de coalitie en de relatieve grootte van de partners bleken daarbij be-
langrijke voorspellende variabelen. Ook de polarisering van het partijsysteem in

1 De pre-elactorale alliantie zoals gedefinieerd door Golder omvat een ruimer fenomeen van verschillende
samenwerkingsstrategieën tussen politieke actoren met naast de gezamenlijke lijsten ook publieke toezeg-
gingen om samen te besturen en gezamenlijke campagnes te voeren.
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combinatie met een disproportioneel kiessysteem verhogen volgens Golder de
kans op het vormen van nationale pre-electorale coalities.

Deze bevindingen blijken niet zomaar transponeerbaar naar het lokale niveau. Een
groot deel van de lokale kartelformules (vooral de gelokaliseerde kartels, maar
ook enkele lokale partijkartels) betreffen immers kartelpartners die ideologisch
niet compatibel lijken. Ideologische nabijheid, maar ook de andere voorspellende
variabelen van Golder lijken minder relevant in een lokale context. We veronder-
stellen dan ook dat er specifieke lokale mechanismen aan het werk zijn bij lokale
kartelvorming alsook bij het bepalen van de afstand tot nationale partijen. De
comparatieve case- analyse liet toe een theoretisch verklaringsmodel uit te werken
dat niet enkel de variatie in horizontale, maar ook in verticale autonomie van lo-
kale lijsten kan verduidelijken. In navolging van Golder (2006) werd bestudeerd
welke afwegingen lokale lijsten maken in functie van hun strategische doelstellin-
gen 1. Omwille van de plaatsbeperking wordt hier niet ingegaan op de individuele
beslissingsprocessen van de bestudeerde lokale lijsten, maar wordt het resultaat
van de analyse toegelicht aan de hand van onderstaand model ter verklaring van
de horizontale en verticale beslissingsautonomie (figuur 3) en geı̈llustreerd door
enkele relevante passages uit de interviews 2.

Figuur 3: theoretisch model ter verklaring van horizontale en verticale
beslissingsautonomie van lokale lijsten

1 Traditioneel wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen policy-seeking (maximaliseren van de beleid-
simpact), vote-seeking (maximaliseren van stemmenaantal) en office-seeking (maximaliseren van de con-
trole over de voordelen van regeringsdeelname) doelstellingen van partijen (Muller & Strom, 1999).

2 De citaten werden licht aangepast om de leesbaarheid te verhogen en de anonimiteit te verzekeren zonder
de inhoud te wijzigen.

DE VERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012. DE KRACHT VAN VERANKERING ?

107



JOBNAME: 232877 PAGE: 12 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013
/first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek−2012/7−body

Uit de analyse blijkt vooreerst dat de strategische doelstellingen van politieke act-
oren (office-seeking, policy-seeking, vote-seeking) een aangepaste invulling krij-
gen in een lokale context. Vote-seeking doelstellingen (stemmenmaximalisatie)
blijken daarbij prioritair voor lokale lijsten. Lokale lijsten zijn immers een instru-
ment voor lokale politieke actoren om bij gemeenteraadsverkiezingen kiezers aan
te trekken. Het aantal stemmen is daarbij niet zozeer een doel op zich maar heeft
een instrumentele waarde, aangezien het electoraal resultaat een hefboom is om
andere - office-seeking of policy-seeking - doelstellingen te verwezenlijken. Vanuit
die vote-seeking aspiratie is het electoraal potentieel van de kandidatenlijst een
belangrijk aandachtspunt. Twee aspecten bepalen dit electoraal potentieel: de po-
sitionering van de lijst als geheel (de lokale lijst als ‘merk’) en het gecumuleerde
electorale potentieel van de individuele kandidaten of de samenstelling van de
lijst. De lijstsamenstelling en de mate waarin de kandidaten complementair zijn is
dus belangrijk om een ruim en divers publiek aan te spreken en het gecumuleerde
potentieel van de lijst op te krikken.

“Het is eigenlijk ook een beetje de bedoeling dat er zoveel mogelijk verschei-
denheid op de lijst staat, niet alleen voor wat betreft leeftijd, maar ook van-
waar ze komen: uit sportmiddens, uit toneel, jeugd natuurlijk, cultuur,…” (ver-
ruimde nationale partijafdeling)

Uit de analyse blijkt echter dat de beschikbaarheid van kandidaten op lokaal ni-
veau beperkt is en dat vooral de kleinere lokale politieke actoren vaak moeite
ondervinden om voldoende kandidaten te vinden, laat staan dat deze een com-
plementair electoraal profiel zouden hebben. Lokale lijstvorming komt dan ook
vaak neer op het rekruteren (zoeken en overtuigen) van mogelijke kandidaten,
terwijl lijstvorming op nationaal niveau veeleer betrekking heeft op het selecteren
van kandidaten. Vote- seeking op lokaal niveau kan dan ook geı̈nterpreteerd wor-
den als ‘candidate-seeking’.

“Elke partij heeft het moeilijk om kandidaten te vinden. […] We zijn de enige
lijst waar er niemand uit hetzelfde gezin komt. We hebben er een erezaak van
gemaakt om zolang te blijven zoeken.” (nationale partijafdeling)

Om het gebrek aan sterke kandidaten uit eigen rangen te compenseren of om het
electoraal bereik van de lijst uit te breiden kan overwogen worden om andere
actoren te betrekken bij de lijstvorming. Dit kunnen andere lokale partijen zijn
(electoraal kartel) of onafhankelijke kandidaten (verruiming van de lijst).

“We hebben graag dat er onafhankelijken bij staan. Dat zijn meestal mensen
die we anders niet kunnen bereiken, en ook hun kiezers niet. We hebben ook
graag dat er actiegroepen opstaan. […] die zijn welkom als ze zich willen pre-
senteren naar de kiezer.” (verruimde nationale partij-afdeling)

Naast de samenstelling van de lijst is ook het profiel of de positionering van de lijst
als geheel - en de mate waarin dat profiel een eerder nationaal of eerder lokaal
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karakter heeft - bepalend voor het electoraal potentieel van de lijst. Dit profiel is
echter niet enkel belangrijk om kiezers aan te trekken, maar evenzeer om kandi-
daten aan te trekken die zich niet tot een nationale partij willen bekennen. Kan-
didaten (en kiezers) die geen voeling hebben met nationale partijpolitiek maar
zich wel kunnen vinden in een lokaal project, kan men proberen te overtuigen
door het lokale karakter van de lijst te benadrukken en voor een lokale naam of
een lokale component in de naam te kiezen. Het profiel van de lijst en de samen-
stelling ervan zijn dus nauw met elkaar verbonden.

“We hebben een lokale naam gekozen […] en dat heeft ons geen windeieren
gelegd in de zin dat het ons wel wat vergemakkelijkt heeft om mensen te
vinden uit progressieve hoek die niet partijpolitiek socialistisch zijn, maar die
wel achter ons programma en onze visie en onze ideeën staan en met wie het
persoonlijk klikte.” (ondersteunde lokale lijst)

De keuze voor een eerder nationaal of eerder lokaal profiel wordt echter ook
beı̈nvloed door de mentale afstand tussen de kiezer en de respectievelijke natio-
nale partij alsook de mentale afstand tussen de kiezer en de lokale politici. De
afstand van de kiezers tot een nationale partij wordt mee bepaald door zowel de
nationale context (electorale/beleidsmatige prestaties van die partij1) als de lokale
context (de aanwezigheid van nationale mandatarissen2, historische affiniteit met
een partij3) aangezien deze een invloed uitoefenen op de nationale merknaam
van de partij en de lokale vote-seeking opportuniteiten die deze merknaam met
zich meebrengt.

“In ons dorp is VLD niet zo populair en is het niet zo gemakkelijk om mensen
aan te trekken. Dus hebben we dat proberen open trekken naar onafhankelij-
ken want we moeten mensen hebben die breeddenkend zijn, die niet echt
vastgebonden zijn aan een partij. Daarom hebben we onze lijst nu een lokale
naam gegeven.”(ondersteunde lokale lijst)

Ook de mentale afstand tussen de kiezers en de lokale politici speelt een rol in de
keuze voor een lokaal of nationaal profiel van lokale lijsten. Deze afstand wordt
eveneens beı̈nvloed door gemeentegebonden factoren zoals het aantal inwoners
(in grotere gemeenten en steden is de afstand tussen kiezer en lokale politici gro-
ter), de bevolkingssamenstelling (inwijkelingen zijn minder vertrouwd met de lo-
kale politici) alsook de aanwezigheid van charismatische politici.

1 Het nationale succes van de N-VA in 2012, stimuleerde lokale lijsten om onder het nationale N-VA profiel
naar de kiezer te trekken.

2 De aanwezigheid van een nationaal boegbeeld op een lokale liberale lijst, weerhield deze lijst ervan een
lokale naam aan te nemen.

3 CD&V doet het traditioneel goed in plattelandsgemeenten, terwijl SP.A traditioneel sterker staat in de
steden
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“Vooral in de wijken waar de mensen niemand kennen, wordt er heel gemak-
kelijk N-VA gestemd, en dan was het effectief een voordeel dat N-VA op het
kiesformulier stond, want die mensen kennen niemand, kennen geen enkele
kandidaat, kennen de burgemeester niet.” (gelokaliseerd kartel)

De verticale beslissingsautonomie van lokale lijsten of de aanwezigheid van linken
met nationale partijen en de mate waarin deze linken impliciet of expliciet zijn,
kan dus voornamelijk verklaard worden vanuit vote- en candidate-seeking over-
wegingen van lokale lijsten en meer in het bijzonder vanuit de samenstelling en de
profilering van de lijst.

Ook de horizontale beslissingsautonomie van lokale lijsten (lokale kartelvorming)
kan gedeeltelijk verklaard worden vanuit deze vote-seeking overwegingen: om
het electoraal potentieel van de lijst te verhogen kunnen andere lokale partijen
betrokken worden bij de lijstvorming. Bij kartelvorming spelen echter ook andere
beweegredenen mee. In tegenstelling tot de bevindingen van Golder blijken poli-
cy- seeking doelstellingen slechts een beperkte rol te spelen. Uit de analyse blijkt
dat de klassieke ideologische partijtegenstellingen over het algemeen als weinig
relevant worden beschouwd voor het lokale niveau aangezien lokale beleidsbeslis-
singen in het aanvoelen van de protagonisten doorgaans zeer concreet en eerder
beheersmatig van aard zijn1. De policy-seeking doelstellingen van lokale politieke
actoren zijn dan ook veel minder op de klassieke breuklijnen geënt en gaan niet
zozeer over de ideologische impact op het beleid, maar veeleer over de invloed
van persoonlijke beleidsvoorkeuren op de lokale beleidsbeslissingen.

“wat is links, wat is rechts, we hebben het over lokale politiek en niet over
nationale politiek […]. Hier kijken ze naar wat hebben ze voor mij gedaan, of
dat nu een SP.A’er of een CD&V’er of een VLD’er is […] Puur ideologisch zijn er
wel een aantal dingen waarin we echt niet overeen komen, maar dat is dan
eigenlijk meer nationale politiek, lokale politiek is echt heel gericht op wat er
gebeurt in mijn wijk, in mijn straat.” (lokaal partijkartel).

De verschillende kiesprogramma’s binnen een gemeente verschillen ook veel min-
der fundamenteel van elkaar dan de nationale kiesprogramma’s en ideologische
nabijheid wordt bij lokale karteloverwegingen daardoor minder cruciaal geacht.
De compatibiliteit van de kartelpartners is echter wel van belang, maar dan eerder
op persoonlijk niveau.

“als het niet vlot met de personen, kunt ge uiteraard geen kartel maken alleen
om de grootste te zijn, dat is duidelijk.” (lokaal partijkartel)

Office-seeking aspiraties blijken wel een belangrijke rol te spelen bij lokale kartel-
beslissingen, hoewel deze eveneens vanuit een lokale context geı̈nterpreteerd
worden. Uit de interviews komt duidelijk naar voor dat lokale lijsten over het al-

1 Ideologische voorkeuren zouden wel een grotere rol spelen in de steden.
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gemeen heel erg op bestuursdeelname georiënteerd zijn. De respondenten zijn
het erover eens dat de mogelijkheid om vanuit de oppositie iets te kunnen bete-
kenen voor de gemeente zeer beperkt, zoniet onbestaande is. Bestuursdeelname
wordt dan ook als essentieel geacht om enige (persoonsgebonden) impact te kun-
nen hebben op de lokale beleidsbeslissingen.

“Wat kan je doen met die twee of drie zetels? Volgens mij niks, of je moet
ergens toevallig op de wip komen te zitten.” (onafhankelijke lokale lijst, over-
weegt kartelvorming)

Bestuursdeelname is echter niet enkel gegeerd vanuit deze indirecte en geperso-
naliseerde policy- seeking overwegingen, maar biedt ook toegang tot een aantal
politieke hulpbronnen die zowel voor de individuele uitvoerende mandatarissen
als voor de groep kandidaten erg belangrijk geacht worden (betaalde mandaten,
status, informatie over beleidsdossiers, zichtbaarheid, media-aandacht, …).

“Gemeenteraadslid zijn blijft vrijwilligerswerk. Schepen en burgemeester is na-
tuurlijk een ander verhaal, daar word je goed voor betaald […] Er gaan mensen
voor veel minder gaan werken” (nationale partij-afdeling, voorheen gelokali-
seerd kartel)

Oppositiepartijen hebben veel minder toegang tot deze hulpbronnen en hebben
het daardoor ook moeilijker om de partij- en de raadswerking uit te bouwen en op
langere termijn kandidaten/kiezers aan te trekken. De keuze voor het opofferen
van de horizontale autonomie door een kartel te vormen wordt dus voornamelijk
ingegeven door het office-seeking motief.

“ Niemand identificeert zich graag met een partij in de oppositie, zeker niet in
een gemeentelijke situatie […]. Je kan komma’s en accenten verleggen vanuit
de oppositie, en soms stel je iets voor en een jaar later met veel poeha zie je in
de gazet dat ze dat punt dan invoeren vanuit de meerderheid.” (gelokaliseerd
kartel)

De analyse bevestigt tevens het belang van institutionele factoren in het licht van
de bestuursambities. De gemeenteraadszetels worden verdeeld op basis van het
Imperiali-systeem en hoewel deze verdeelsleutel uitgaat van het principe van
evenredige vertegenwoordiging is deze evenredigheid minder absoluut dan bij
het systeem D’Hondt dat in België gebruikt wordt bij bovenlokale (en district-)
verkiezingen. Het Imperiali-systeem installeert immers een impliciete kiesdrempel1

waardoor kleine partijen moeilijker vertegenwoordigd geraken en grotere partijen
proportioneel meer zetels kunnen behalen. Voor lokale politieke actoren vormt
deze institutionele factor een sterke stimulans voor het vormen van grotere con-
stellaties om meer zetels te halen en de kansen op bestuursdeelname te vergro-
ten.

1 Deze kiesdrempel is afhankelijk van het aantal te verdelen mandaten. Bij de kleinste gemeenten kan die
drempel op 20% liggen, terwijl dit in de grootste steden rond 2% ligt.
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“Dat was ook één van de overwegingen om een kartel te maken […] om die
groene stemmen niet te laten verloren gaan […] Dat het voordeliger is voor de
grote partijen was natuurlijk ook een strategische overweging voor ons, de
grootste partijen worden bevoordeeld in zetels dus als je een kartel maakt, heb
je het voordeel dat er geen stemmen verloren gaan en dat je met veel minder
stemmen toch een bijkomende zetel hebt, dat is het systeem hé.” (lokaal par-
tijkartel)

Vanuit diezelfde office-seeking aspiratie speelt ook de fractionalisering van het
lokale partijsysteem een rol bij lokale kartelvorming. Coalitievorming is een com-
plex proces waarbij verschillende actoren betrokken zijn en de kansen op bestuurs-
deelname worden ingeschat op basis van de sterkte van de concurrentie binnen
het lokale partijsysteem. Bij een zwakke en gefractionaliseerde concurrentie is de
kans op bestuursdeelname op eigen kracht groter en is kartelvorming minder aan-
trekkelijk. Een sterke concurrent daarentegen beperkt de kans op bestuursdeel-
name als autonome lijst en stimuleert kartelvorming. Grote partijen zullen dus
minder geneigd zijn tot kartelvorming bij toenemende fractionalisering, terwijl
kleinere partijen gestimuleerd worden tot kartelvorming bij toenemende fractio-
nalisering.

“Als je al met 7 partijen aan de start verschijnt in wat tenslotte maar een dorp
is, […] dan weet ik nu al wat de coalitie zal zijn in 2012 en dat is opnieuw
SP.A-CD&V. Die gaan misschien wel 1 of 2 zetels verliezen, maar die zullen nog
altijd een meerderheid hebben die ruim voldoende is om te besturen” (onaf-
hankelijke lokale lijst, overweegt kartelvorming naar aanleiding van de verkie-
zingen van 2012)

“6 jaar geleden waren de krachtsverhoudingen gelijk. Het (toenmalige) kartel
had exact geteld 2 stemmen minder dan de lijst cd&v 6 jaar geleden, dus we
waren volledig aan elkaar gewaagd. Wij zochten versterking om de grootste
partij te blijven.” (lokaal partijkartel)

Naast de factoren die lokale kartelvorming stimuleren, worden kartelbeslissingen
ook beı̈nvloed door de aanwezigheid van weerstand. Potentiële weerstand tegen
kartelvorming kan intern of extern zijn. Een kartelovereenkomst impliceert afspra-
ken over de verdeling van plaatsen op de lijst alsook over de verdeling van uitvoe-
rende mandaten indien de alliantie erin slaagt na de verkiezingen in de meerder-
heid te komen. Indien deze afspraken tegenstrijdig zijn met persoonlijke ambities,
kan interne weerstand de kartelvorming tegenwerken.

“Wij gingen opeens in kartel en dus werd er enorm verschoven (op de lijst).
Ikzelf was een bepaalde plaats beloofd, en ik moest nu maar één plaats zak-
ken, maar er was iemand bij die zes plaatsen moest zakken, en dan hebben ze
dat ook echt goed moeten uitleggen” (lokaal partijkartel)
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Externe weerstand is mogelijk vanuit het nationale niveau. Nationale partijcentra
kunnen lokale kartels ontmoedigen, indien deze niet stroken met de nationale
visie op lokale verankering.

“De grote sterkte vandaag is ook gewoon het merk N-VA, dus moet je dat
uitspelen. Nationaal hebben ze niet graag dat er nu kartels worden gemaakt
om die lokale verankering mogelijk te maken.” (nationale partijafdeling)

7. Conclusie

Traditioneel worden lokale lijsten als een homogene groep beschouwd en tegen-
over nationale partijafdelingen geplaatst. Dit rudimentaire onderscheid gaat ech-
ter voorbij aan de enorme diversiteit van lokale lijsten. Hun aanhoudende aanwe-
zigheid en succes dwingen ons echter om een meer genuanceerder beeld op te
bouwen en de gedifferentieerde betekenis van lokale lijsten voor lokale politiek in
kaart te brengen. Om schakering te brengen in de grote groep van lokale lijsten
werd een classificatiemodel ontwikkeld op basis van hun horizontale en verticale
beslissingsautonomie. De toepassing van dit classificatiemodel op lokale lijsten in
Vlaanderen toont aan dat minder dan de helft van de kandidatenlijsten die deel-
namen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012 onder een niet-
nationale naam daadwerkelijk onafhankelijk van nationale partijen waren. De
meerderheid van de lokale lijsten in Vlaanderen kunnen dus niet als lokaal, maar
evenmin als nationaal bestempeld worden en bevinden zich ergens tussenin. Deze
pseudo-lokale en pseudo-nationale lijsten lijken het beste van de twee werelden
na te streven door lokale en nationale elementen te combineren. Een belangrijk
deel daarvan betreft kartelformules met een belangrijke lokale component (lokale
partijkartels of gelokaliseerde kartels) waarbij ook nationale partij-afdelingen be-
trokken zijn. Een ander belangrijk deel betreft nationale partijafdelingen die zich
op de lokale context richten en zich een lokaal profiel aanmeten (verruimde par-
tijafdelingen of ondersteunde lokale lijsten).

Een kwalitatieve analyse liet toe de lokale mechanismen bloot te leggen die deze
pseudo-nationale en pseudo-lokale fenomenen verklaren. Bestuursdeelname (of-
fice-seeking) bleek daarbij een cruciale drijfveer. De horizontale beslissingsauto-
nomie kan verklaard worden vanuit dit streven naar bestuursdeelname waarbij
kartelvorming overwogen wordt wanneer er een sterke concurrentie is en reke-
ning houdend met het Imperiali-systeem. Aangezien het electoraal resultaat van
lokale lijsten als een belangrijke hefboom voor bestuursdeelname fungeert, is vo-
te-seeking (stemmenmaximalisatie) eveneens een belangrijke instrumentele doel-
stelling die toelaat de office-seeking aspiraties te verwezenlijken. De verticale be-
slissingsautonomie kan eveneens verklaard worden vanuit deze instrumentele
vote-seeking doelstellingen van lokale lijsten en de ermee gepaard gaande zoek-
tocht naar electoraal sterke kandidaten.
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De aanwezigheid van lokale lijsten wordt gebruikt als tegenargument voor de
gesuggereerde aftakeling van traditionele systemen van lokaal bestuur door de
opkomst van nationaal georganiseerde partijen bij gemeenteraadsverkiezingen.
Het grote aandeel pseudo-lokale en pseudo-nationale fenomenen binnen de di-
verse groep van lokale lijsten werpt echter een ander licht op de veronderstelling
dat lokale lijsten de homogenisering van nationale politiek tegenhouden. Een be-
langrijk deel van die lokale lijsten is immers gelinkt aan nationale partijen, waaruit
we zouden kunnen concluderen dat de nationaliseringstrend in feite sterker is dan
doorgaans wordt aangenomen. Uit de analyse blijkt echter eveneens dat lokale
kandidatenlijsten over het algemeen heel erg gericht zijn op de lokale context,
ongeacht de linken die ze hebben met nationale partijen. Bovendien suggereren
de data ook dat nationale partijafdelingen in feite een grote vrijheid genieten om
te interageren met de lokale context en te reageren op lokale factoren. Deze be-
vindingen sluiten aan bij de notie van stratarchische partijstructuren waarin de
verschillende organisatorische eenheden van politieke partijen een grotere mate
van autonomie toebedeeld krijgen (Eldersveld, 1964, Mair, 1994, Carty, 2004,
Bolleyer, 2011). Op basis van dit onderzoek kunnen we dan ook niet besluiten dat
een nationale partijlogica het lokale politieke speelveld overneemt, noch dat on-
afhankelijke lokale lijsten de toegenomen invloed van nationale partijen tegen-
gaan. Zowel de nationale partijafdelingen als een hoop niet-nationale lijsten lijken
immers het beste van twee werelden te willen combineren en in wisselende ver-
houdingen in te spelen op lokale en nationale spanningsvelden.

8. Bibliografie
Aars, J. & Ringkjob, H.E. (2005) Party Politicisation Reversed? Non-partisan Alter-

natives in Norwegian Local Politics. Scandinavian Political Studies, 28(2), 161
– 181.
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Bijlage 1: allocatieregels voor toepassing van het classificatiemodel voor
lokale lijsten op basis van beslissingsautonomie.

Lijstnaam Lijstnummer Mediaberichtge-
ving

ka
rt

el
lij

st
en

Nationaal
partijkartel

combinatie van 2 of
meer nationale
partijafdelingen

Nationaal lijstnum-
mer

samenwerking
tussen partijafdelin-
gen die ook
samenwerken op
nationaal niveau.

Lokaal partijkartel combinatie van 2 of
meer nationale
partijafdelingen

Nationaal of lokaal
lijstnummer

samenwerking
tussen partijafdelin-
gen die niet
samenwerken op
nationaal niveau.

Gelokaliseerd
kartel

Lokaal element in de
naam; geen of
gedeeltelijke
nationale referentie

Nationaal of lokaal
lijstnummer

samenwerking
tussen duidelijk
identificeerbare en
georganiseerde
partners waarvan
minimum 1
nationale partijafde-
ling

Lokaal kartel combinatie van 2 of
meer lokale partners
in het kartel. Geen
nationale referentie

Lokaal lijstnummer samenwerking
tussen duidelijk
identificeerbare en
georganiseerde
lokale partners.

au
to

no
m

e
lij

st
en

Nationale
partijafdeling

Nationale partijnaam
zonder lokale
referentie

Nationaal lijstnum-
mer

nationale partijafde-
ling

Verruimde
nationale
partijafdeling

Nationale partij-
naam, aangevuld
met referentie naar
lokale context

Nationaal lijstnum-
mer

nationale partijafde-
ling aangevuld met
enkele niet-
georganiseerde
onafhankelijke
actoren

Ondersteunde
lokale lijst

Lokale naam. Geen
referentie naar een
nationale partij

Lokaal lijstnummer groepering die nauw
verbonden is met en
ondersteund wordt
door een nationale
partij(afdeling).

Onafhankelijke
lokale lijst

Lokale naam. Geen
referentie naar een
nationale partij

Lokaal lijstnummer onafhankelijke
politieke groepering.
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DE ZOEKTOCHT NAAR DE IDEALE PARTNER: COALITIEVOR-
MING EN PORTEFEUILLEVERDELING NA DE GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN VAN 2012

Ellen Olislagers en Kristof Steyvers

1. Inleiding

Er wordt steeds meer belang gehecht aan coalitievorming op lokaal niveau. In een
meerderheid van de gemeenten zijn steeds vaker twee of meer partijen genood-
zaakt samen te werken om aan de nodige bestuursmeerderheid te geraken. Het
aantal partijen dat erin slaagt om zonder partner een meerderheid van de zetels te
veroveren neemt stelselmatig af. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 be-
stond in een meerderheid van de gemeenten het college van burgemeester en
schepenen uit één partij (Ackaert et al., 2008). Na de gemeenteraadsverkiezingen
van 2012 stellen we vast dat in drie vierde van alle gemeenten het college van
burgemeester en schepenen uit minstens twee partijen bestaat. De groeiende par-
tijfragmentering doet het aantal mogelijke coalitie-uitkomsten toenemen. In 1976
telde de gemeenteraad in Vlaanderen gemiddeld 3,5 partijen. Na de gemeente-
raadsverkiezingen van 2012 zetelen gemiddeld 4,5 partijen in de gemeenteraad.
De uiteindelijke coalitie in deze gemeenten vormt het uitgangspunt van dit hoofd-
stuk.

We kunnen twee delen onderscheiden in het proces dat tot de uiteindelijke be-
stuursmeerderheid leidt (Steyvers & Reynaert, 2010). In de eerste plaats moeten
partijen op zoek gaan naar een geschikte partner waarmee ze een bestuursmeer-
derheid willen vormen. Na die keuze volgen de onderhandelingen over het be-
stuursakkoord en de concrete invulling van de uitvoerende mandaten in het col-
lege van burgemeester en schepenen. We delen dit hoofdstuk dan ook op in twee
delen en vertrekken daarbij vanuit twee eenvoudige veronderstellingen die vaak
rond deze delen worden gemaakt in de coalitieliteratuur. Enerzijds kijken we naar
de vorming van de bestuursmeerderheid. We besteden aandacht aan enkele ken-
merken die de partnerkeuze kunnen helpen verklaren. We proberen na te gaan of
de uiteindelijke partnerkeuze meer is dan een rationele keuze gebaseerd op het
zetelaandeel in de meerderheid. Anderzijds kijken we naar een belangrijk resul-
taat van de coalitieonderhandelingen: de portefeuilleverdeling in het college van
burgemeester en schepenen. In de eerste plaats onderzoeken we de proportiona-
liteit van deze portefeuilleverdeling. Worden de partijen in het college van burge-
meester en schepenen evenredig beloond volgens hun zetelaandeel in de gemeen-
teraad? Daarnaast nemen we de inhoudelijke portefeuilleverdeling onder de loep.
We controleren of de verschillende partijen een specifieke voorkeur hebben in
deze bevoegdheidsverdeling. Deze gegevens werden ook verzameld na de ge-
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meenteraadsverkiezingen van 2006.1 We kunnen dus de resultaten voor de meest
recente gemeenteraadsverkiezingen vergelijken met die van hun voorganger. De
resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 vertonen alvast enkele
opmerkelijke verschillen met de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van
2006.

2. Coalitievorming

In dit onderdeel proberen we meer inzicht te krijgen in de partnerkeuze. Partijen
die de partnerkeuze als een rationele keuze beschouwen, zullen vooral naar de
grootte van de meerderheid en de omvang van hun coalitiepartners kijken. De
partnerkeuze kan echter meer dan een rationele keuze zijn. Op basis van de data
die we na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 konden verzamelen, voegen
we nog andere kenmerken toe die deze keuze kunnen beı̈nvloeden zoals het
voordeel van de uittredende meerderheid en het verband tussen lokale coalities
en hun tegenhangers op hogere niveaus.

2.1. Een rationele keuze

Coalitievorming werd lange tijd beschouwd als een rationeel keuzeproces waarin
de politieke partijen slechts één doel hebben en dat is hun nut maximaliseren
(Mellors & Pijnenburg, 1989). De coalitietheorieën gebaseerd op dit rationeel keu-
zeproces gingen ervan uit dat enkel de grootte van de meerderheid van belang
was. Vier bekende aannames zijn op dit principe gebaseerd. In een winning coa-
litie zal enkel die coalitie tot stand komen die over een meerderheid van de zetels
beschikt. Deze veronderstelling is duidelijk van toepassing op de Vlaamse lokale
besturen. Tijdens de installatie van het college van burgemeester en schepenen is
de steun van een meerderheid van de gemeenteraadsleden nodig. Met dergelijke
vorm van investituurstemming is de kans dat een minderheidscollege aan de
macht komt vrijwel nihil. Andere aannames die louter gebaseerd zijn op de grootte
van de meerderheid proberen het aantal mogelijke uitkomsten te beperken. In
een minimal winning coalitie is bijvoorbeeld elke partij nodig om een meerderheid
te vormen (Von Neumann & Morgenstern, 1953). Wanneer een meerderheidspar-
tij beslist om de coalitie te verlaten, is deze tevens haar meerderheid kwijt. Sur-
pluspartijen toevoegen aan de meerderheid zou de meerderheidspartijen benade-
len in de portefeuilleverdeling. Surpluspartijen kunnen dan met portefeuilles gaan
lopen die eigenlijk onder minder partijen konden worden verdeeld. De kritiek op
deze aanname dat ze nog altijd te veel uitkomsten voorspelde, leidde tot twee
nieuwe aannames die nog steeds gebaseerd zijn op de grootte van de meerder-

1 De verwijzingen naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in dit hoofdstuk maken deel uit van het
onderzoeksproject ‘Rekensom of relatiegeschenk? Partnerkeuze bij coalitievorming op lokaal vlak’ dat
wordt uitgevoerd aan het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent.
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heid, maar die het aantal mogelijke uitkomsten nog meer proberen te beperken.
De minimum seats coalitie is een eerste beperking van de minimal winning coalitie
(Riker, 1962). Deze coalitie bestaat uit de kleinst mogelijke meerderheid. In deze
coalitie kan elke partij zijn eigen aandeel maximaliseren. Een tweede beperking is
de minimum parties coalitie. In dit geval bestaat de meerderheid uit het minst
aantal partijen dat nodig is om een meerderheid te vormen (Leiserson, 1962). Hoe
minder partijen betrokken zijn bij de coalitievorming, hoe vlotter de onderhande-
lingen en de portefeuilleverdeling verlopen.

Deze aannames lijken vrij simpel en hebben dan ook veel kritiek gekregen. Ze
missen een belangrijk deel van de realiteit en focussen slechts op één dimensie.
Bovendien kunnen politieke partijen ook gedreven worden door andere motieven
en willen ze niet altijd ten koste van alles deelnemen aan het bestuur (De Winter,
2005; Tops, 1990). Ondanks deze kritieken hebben deze aannames wel hun be-
lang aangetoond in verschillende studies, zowel op nationaal als op lokaal niveau
(Martin & Stevenson, 2001; Warwick, 1996; Bäck, 2003; Skjaeveland et al., 2007).
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 bleek dat ook in de Vlaamse ge-
meenten de coalities vaak voldoen aan deze minimal criteria.

Tot slot voegen we nog een kenmerk toe dat niet zozeer rekening houdt met de
grootte van de meerderheid maar wel met de grootste partij in de gemeenteraad.
Actor-georiënteerde theorieën bekijken vooral de status van de partijen (De Win-
ter, 2005). Grote partijen zullen misschien vaker de leidersrol in de onderhande-
lingen opnemen. In die hoedanigheid zullen ze eerst hun eigen positie trachten
veilig te stellen in de meerderheid en zullen ze er dus ook vaker deel van uitmaken.
Dat betekent echter niet dat kleinere partijen geen pivotale rol kunnen spelen in
de onderhandelingen. Voorlopig gaan we enkel na of de grootste partij in de
gemeenteraad in de meerderheid is beland.

In de onderstaande tabel tonen we het voorkomen van bovenstaande kenmerken
na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 in de Vlaamse gemeenten. We ma-
ken een onderscheid tussen alle gemeenten en die gemeenten waar een meerder-
heid tussen minstens twee partijen is gevormd aangezien het vervolg van dit
hoofdstuk enkel betrekking heeft op deze laatste groep. In 78 gemeenten bestaat
het college van burgemeester en schepenen uit slechts één partij, terwijl in 230
gemeenten de meerderheid uit minstens twee partijen bestaat. Na de gemeente-
raadsverkiezingen van 2006 vonden we in 204 gemeenten een coalitie van min-
stens twee partijen terug. De 14 gemeenten waar één partij de meerderheid van
de zetels behaalde, maar toch besloot een andere partij op te nemen in de meer-
derheid, beschouwen we ook als een coalitie. De cijfers tussen haakjes tonen de
resultaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.
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Tabel 1: Overzicht frequentie coalitietheorieën (rationele keuze)

Alle gemeenten Coalities

% N % N

Minimal winning 83.1%
(88.0%)

256
(271)

77.4%
(81.9%)

178
(167)

Minimum parties 72.7%
(84.4%)

224
(260)

63.5%
(76.5%)

146
(156)

Minimum seats 44.2%
(49.4%)

136
(152)

25.2%
(23.5%)

58
(48)

Grootste partij 86.4%
(95.8%)

266
(295)

81.7%
(93.6%)

188
(191)

Tabel 1 illustreert dat de partijen rekening lijken te houden met de strategische
grootte van de meerderheid. In 83 procent van alle gemeenten bestaat de meer-
derheid uit een minimal winning coalitie. We zijn echter vooral geı̈nteresseerd in
de coalities. Nog steeds 77 procent van de coalitiemeerderheden voldoet aan de
minimal winning voorwaarde. 64 procent van de coalitievormers verkiest ook een
meerderheid met zo weinig mogelijk partijen. De kleinst mogelijke meerderheid,
een minimum seats coalitie, komt minder vaak voor (25 procent). In vergelijking
met de meerderheidsvorming na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 vol-
doen de coalities minder vaak aan de minimal criteria. Enkel de minimum seats
coalities zijn min of meer stabiel gebleven. In vergelijking met de gemeenteraads-
verkiezingen van 2006 blijkt ook dat de grootste partij minder vaak wordt opge-
nomen in de meerderheid. De grootste partij lijkt iets minder ‘incontournable’
geworden. De partnerkeuze lijkt dus meer dan alleen een rationele keuze te zijn.
Partijen hebben steeds meer keuze om aan een bestuursmeerderheid te geraken.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 waren er in totaal 3542 bestuur-
smeerderheden mogelijk. Dit aantal steeg na de gemeenteraadsverkiezingen van
2012 tot 4884 mogelijke bestuursmeerderheden. In de helft van alle gemeenten
bestaat de bestuursmeerderheid uit twee partijen en in een vierde van de gemeen-
ten telt het college van burgemeester en schepenen minstens drie partijen. Na de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 bestond 55 procent van de bestuursmeer-
derheden uit twee partijen en in 12 procent uit minstens drie partijen.

2.2. Meer dan een rationele keuze?

In deze sectie bekijken we twee aspecten die ook na de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2006 een rol speelden. We mogen bijvoorbeeld het voordeel van de uit-
tredende coalitie, het incumbency-effect, niet onderschatten (Martin & Stevenson,
2001 & 2010; Bäck, 2003; Skjaeveland et al., 2007). De theorieën die enkel naar
de grootte van de meerderheid kijken houden bijvoorbeeld geen rekening met het
verleden. Dit verleden bleek ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 van
belang om de uiteindelijke coalitie te verklaren. Zo konden we aantonen dat de
uittredende coalitie in 2006 negen keer meer kans had om gevormd te worden in
vergelijking met andere mogelijke coalities. De uittredende coalitiepartners zijn
zich duidelijk bewust van de voordelen die ze de voorbije zes jaar hebben geno-
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ten. De gedeelde ervaring en het mislukken van alternatieve coalitiepogingen le-
ken noodzakelijke voorwaarden om de uittredende coalitie verder te zetten. Daar-
naast konden we ook het belang van persoonlijke relaties, inhoudelijke
overeenkomsten en de betrokkenheid van hogere partijorganen niet onderschat-
ten (Olislagers, 2012).

Naast het voordeel van de uittredende coalitie voegen we een tweede kenmerk
toe dat een rol kan spelen bij de vorming van een bestuursmeerderheid en typisch
is voor lokale besturen: de relatie tussen de lokale besturen en hogere overheden.
Lokale besturen hebben relatief weinig bevoegdheden en autonomie en worden
gekenmerkt door een frequente en persoonlijke toegang tot het centrum (Stey-
vers et al., 2008; Wayenberg et al., 2011; Mouritzen & Svara, 2002). Goede rela-
ties onderhouden met het centrum is cruciaal om lokaal het verschil te kunnen
maken. De cumulatie van politieke mandaten is daar het bekendste en meest
markante voorbeeld van. Wanneer de lokale coalitiepartijen ook op regionaal
en/of federaal niveau in de meerderheid zitten, dan is de toegang tot het centrum
al dan niet verzekerd met cumulerende lokale politici. Daarnaast kan het ook de
expliciete wens zijn van hogere partijechelons om tot afspiegelingen te komen, al
dan niet in bredere regionale deals. Congruente coalities kunnen verschillende
voordelen hebben. Op regionaal niveau in Spanje toonde Stefuriuc (2009) aan dat
incongruentie gepaard ging met de kwetsbaarheid voor inter-partij conflicten en
intra-partij conflicten wanneer een partij deel uitmaakte van de meerderheid op
het ene niveau, maar niet op het andere niveau. Ook Deschouwer (2009) conclu-
deerde dat het niet mogelijk is om het ene niveau te analyseren zonder het andere
te betrekken. Deze studies kijken enkel naar de relatie tussen het nationale en het
regionale niveau. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 bleek slechts een
klein aantal coalities een kopie te zijn van hun regionale of federale tegenhanger.

In de onderstaande tabel werken we opnieuw zoals in tabel 1. Deze keer bekijken
we of de uittredende meerderheid er in haar geheel in geslaagd is aan de macht te
blijven en of de samenstelling van de coalitie een kopie is van de regionale of
federale regering.1 De resultaten tussen haakjes verwijzen naar de gemeente-
raadsverkiezingen van 2006.

1 Met een kopie van de federale regering bedoelen we enkel een kopie van de Vlaamse partijen die deel
uitmaken van de federale regering.
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Tabel 2: Overzicht frequentie coalitietheorieën (uittredende meerderheid
en kopie coalitie hogere niveaus)

Alle gemeenten Coalities

% N % N

Uittredende meerderheid 25.3%
(50.3%)

78
(155)

8.7%
(36.8%)

20
(75)

Kopie regionale regering 2.3%
(2.6%)

7
(8)

3.0%
(3.9%)

7
(8)

Kopie federale regering 2.3%
(5.5%)

7
(17)

3.0%
(8.3%)

7
(17)

Het grootste verschil tussen de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012
stellen we vast bij de uittredende coalities. Na de gemeenteraadsverkiezingen van
2006 werd veel vaker geopteerd om de bestaande coalitie verder te zetten terwijl
dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 veel minder vaak het geval is. 1 In
2012 zagen blijkbaar veel partijen de kans om een einde te maken aan de uittre-
dende meerderheid of waren de partijen genoodzaakt om een andere meerder-
heid te vormen. Dat betekent evenwel niet dat er een complete vervanging van de
bestuursploeg plaatsvond. Slechts in iets meer dan een tiende van de coalities
bestaat de meerderheid enkel uit nieuwkomers (De Ceuninck et al., 2013). Het
kopiëren van de meerderheid van het regionale of het federale niveau komt zel-
den voor, net zoals in 2006. De federale regering werd na de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2006 vaker gekopieerd. In deze regering waren slechts twee
Vlaamse partijen opgenomen, terwijl de overige regeringen, zowel federaal (2012)
als regionaal (2006 en 2012), uit drie Vlaamse partijen bestonden. Aangezien de
lokale partijen nog altijd een coalitie met zo weinig mogelijk partijen verkiezen kan
dit verklaren waarom een kopie van een meerderheid op een hoger niveau minder
vaak voorkomt.

2.3. Welke kenmerken verklaren nu de uiteindelijke coalitie?

Om een beter zicht te krijgen op de partnerkeuze bekijken we in welke mate de
eerder besproken kenmerken de uiteindelijke coalitie-uitkomst kunnen verklaren.
We nemen alle mogelijke (meerderheids)coalities op in ons bestand en beschou-
wen de verschillende coalitie-uitkomsten die mogelijk zijn als de afhankelijke va-
riabele. We vermeldden al dat er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en
2012 respectievelijk 3542 en 4884 bestuursmeerderheden mogelijk waren. Als
we enkel naar die gemeenten kijken waar minstens twee partijen in de meerder-
heid zetelen, vinden we respectievelijk 2890 en 4420 mogelijke coalities, die over
een bestuursmeerderheid beschikken, terug na de gemeenteraadsverkiezingen
van 2006 en 2012. Het aantal mogelijke coalities per gemeente varieert van vier

1 Een belangrijk verschil in de meting van deze variabelen kan ook een rol spelen in deze sterk uiteenlopende
scores. In 2006 beschouwden we CD&V/N-VA als een opvolger van CD&V terwijl dit voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 2012 niet meer mogelijk was. CD&V en N-VA namen apart deel aan de verkiezingen
en als één van beide in de coalitie terechtkwam terwijl in 2006 beiden in de meerderheid zetelden, dan
beschouwen we dit niet meer als dezelfde uittredende meerderheid.
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(vier partijen in de gemeenteraad) tot 64 (zeven partijen in de gemeenteraad).
Vervolgens voegen we de verschillende kenmerken toe als onafhankelijke varia-
belen. In de onderstaande tabel bekijken we eerst de invloed van de rationele
keuzetheorieën en daarna voegen we de andere kenmerken toe. 1

Tabel 3: Conditional logit analyse van de coalitie-uitkomst 2

Onafhankelijke variabelen Size Size
Uittredende coalitie

Nationalisering

Coef. Std.
Err.

Odds
ratio

Coef. Std.
Err.

Odds
ratio

Minimal winning coalitie 1.71*** .28 5.54 1.70*** .29 5.46

Minimum seats coalitie -.69*** .18 .50 -.66*** .19 .52

Minimum parties coalitie 1.13*** .27 3.09 1.23*** .28 3.43

Coalitie met de grootste
partij

-.28 .23 .76 -.30 .23 .74

Uittredende coalitie 57* .28 1.77

Coalitie is een kopie van de
regionale regering

1.04* .43 2.84

Coalitie is een kopie van de
federale regering

1.84*** .43 6.31

Pseudo-R2 .216 .232

***p<.001; *p<.05

Uit de bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat vooral de minimal criteria het
meest bijdragen tot het verklaren van de uiteindelijke coalitie-uitkomst (Pseudo
R2n® = .216). In deze tabel zijn vooral de odds ratios interessant. Als de waarde
van de odds ratio groter is dan één, dan heeft een coalitie met dit kenmerk meer
kans om gevormd te worden dan coalities zonder dit kenmerk. Een odds ratio
tussen nul en één geeft het omgekeerde aan. Als we enkel naar de minimal crite-
ria kijken, dan stellen we vast dat een minimal winning coalitie bijna zes keer meer
kans heeft om gevormd te worden dan een coalitie die niet minimal winning is.
Ook een minimum parties coalitie heeft drie keer meer kans om gevormd te wor-
den. Een minimum seats coalitie heeft dan weer minder kans om gevormd te
worden in vergelijking met andere coalities. Het toevoegen van de grootste partij
aan de coalitie is in ons model niet significant. In de laatste kolom voegen we de
andere kenmerken van coalitievorming toe die verder kijken dan enkel de grootte
van de meerderheid. Daar waar de resultaten voor de minimal criteria nog min of
meer gelijklopen met de resultaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006
is dit voor de uittredende meerderheid helemaal niet meer het geval. De uittre-
dende coalitie heeft amper twee keer meer kans om opnieuw gevormd te worden

1 Voor meer informatie over deze conditional logit analyse verwijzen we naar Martin & Stevenson (2001) of
Bäck (2003). Het grootste voordeel van deze methode is dat we alle mogelijke coalities in één gemeente
toch als één groep van cases kunnen beschouwen zonder weegfactoren toe te voegen.

2 Ondanks het cordon sanitiare beschouwen we het Vlaams Belang ook als een potentiële coalitiepartner. We
vertrekken vanuit het totaal aantal te verdelen zetels in de gemeenteraad. Bovendien geldt het cordon
sanitaire dat op nationaal niveau is afgesproken in principe niet voor de lokale lijsten die niet aan een
nationale partij zijn verbonden.
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tegenover negen keer in 2006. We wijzen wel op het belang van de splitsing van
het kartel CD&V/N-VA. We stellen vast dat de sterkste variabele in ons model
verwijst naar een hoger politiek niveau. Een coalitie die een kopie is van de fede-
rale regering blijkt zes keer meer kans te hebben om gevormd te worden dan
andere mogelijke coalities. Deze coalitie komt slechts zelden voor, maar weegt
blijkbaar toch door in het verklaren van de uitkomst. We wijzen er nog op dat het
toevoegen van deze kenmerken de totaal verklarende waarde van ons model niet
spectaculair doet toenemen (Pseudo R2=.232)

3. Wie krijgt wat?

Een belangrijk onderdeel van de coalitieonderhandelingen is de portefeuilleverde-
ling. In het vorige onderdeel werd duidelijk dat een meerderheid van de partijen
liever geen surpluspartijen opneemt in de meerderheid. De voorkeur gaat uit naar
een meerderheid met zo weinig mogelijk partijen. Dit kan al een indicatie zijn voor
het belang dat partijen hechten aan de portefeuilleverdeling. Een toename van
het aantal partijen in de meerderheid impliceert namelijk een verlies van porte-
feuilles indien elke partij in de meerderheid verwacht beloond te worden met een
uitvoerend mandaat.

We kunnen portefeuilleverdeling op twee manieren bekijken. Enerzijds kunnen
we kijken naar de numerieke verdeling van de portefeuilles in het college van
burgemeester en schepenen en de proportionaliteit van deze verdeling. Ander-
zijds kunnen we de inhoudelijke portefeuilleverdeling onderzoeken. Hebben de
verschillende partijen een bepaalde voorkeur wanneer de bevoegdheden worden
verdeeld?

3.1. Het aantal te verdelen portefeuilles

In dit onderdeel kijken we naar het aantal te verdelen portefeuilles in het college
van burgemeester en schepenen. Een proportionele bevoegdheidsverdeling is
vaak de ondergrens die de politieke partijen verwachten binnen te halen (De Win-
ter, 2005). Nochtans zijn er verschillende afwijkingen op deze proportionaliteits-
regel mogelijk.

3.1.2. Een proportionele portefeuilleverdeling

Eén van de sterkste relaties in de politieke wetenschappen is de verhouding tussen
het aantal zetels dat een partij behaalt na de verkiezingen en het aantal uitvoe-
rende mandaten dat een partij verwerft. Deze bijna perfecte één op één verhou-
ding is beter bekend onder de naam Gamson’s Law (Gamson, 1961). Proportio-
naliteit lijkt dus heel belangrijk tijdens de portefeuilleverdeling. Toch vertoont deze
theorie enkele tekortkomingen. Er wordt bijvoorbeeld enkel naar het aantal por-
tefeuilles gekeken en niet naar de inhoud ervan. Het is echter moeilijk om het
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belang van proportionaliteit te weerleggen. Zelfs wanneer er rekening wordt ge-
houden met de belangrijkheid van de verschillende portefeuilles en ook de forma-
teurstatus en de onderhandelingsmacht worden betrokken, lijken partijen nog
steeds een proportionele zetelverdeling na te streven (Warwick & Druckman,
2006). De onderstaande figuur toont de relatie tussen het percentage zetels dat
een (meerderheids)partij behaalde in het college van burgemeester en schepenen
en het percentage zetels dat deze partij in de gemeenteraad verwierf. 1 In deze
figuur maken we een onderscheid tussen het burgemeesterschap en de andere
schepenen. Tijdens het berekenen van het aantal zetels in het college van burge-
meester en schepenen hebben we de burgemeester een dubbele waarde toege-
kend. Het burgemeesterschap is de meest opvallende en belangrijkste post in het
college. Een score groter dan één houdt in dat partijen proportioneel oververte-
genwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen in vergelijking
met hun zetelaandeel in de gemeenteraad. Een score tussen nul en één impliceert
dat partijen proportioneel ondervertegenwoordigd zijn in het college van burge-
meester en schepenen.

Figuur 1: Verhouding zetels in het college van burgemeester en
schepenen versus zetels in de gemeenteraad

1 Het percentage zetels van een partij in de gemeenteraad wordt hier berekend op het totaal aantal zetels van
de meerderheidspartijen in de gemeenteraad. Oppositiepartijen worden hier niet betrokken omdat zij niet
deelnemen aan de zetelverdeling in het college van burgemeester en schepenen.
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Ook op het lokale niveau streven de partijen naar een proportionele zetelverdeling
in het college van burgemeester en schepenen. We vinden een bijna perfecte één
op één verhouding terug tussen het percentage zetels dat een partij in het college
van burgemeester en schepenen behaalde en het percentage zetels in de gemeen-
teraad van deze partij. De gemiddelde score bedraagt 1,01. 1 Dezelfde score von-
den we terug na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Een proportionele ze-
telverdeling in het college van burgemeester en schepenen lijkt dus de ideale
onder- en bovengrens tijdens de onderhandelingen. Enkele partijen die deel uit-
maken van de meerderheid kregen geen zetel in het college van burgemeester en
schepenen. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten waar één partij een absolute
meerderheid behaalde en toch een coalitie vormde met een kleinere partij. Dat
betekent niet dat deze partij helemaal niet beloond kan worden na de verkiezin-
gen. Het voorzitterschap van de gemeenteraad kan overigens ook deel uitmaken
van de onderhandelingen, maar is niet in deze analyse opgenomen.

3.1.2. Afwijkingen van een proportionele
portefeuilleverdeling

Een aantal kenmerken lijken de sterkte van deze proportionele relatie af te zwak-
ken. Kleinere partijen kunnen bijvoorbeeld sneller disproportioneel bevoordeeld
worden in de portefeuilleverdeling. Er zijn verschillende verklaringen voor dit voor-
deel, ook wel het relative weakness effect genoemd, mogelijk (Browne & Feste,
1973). Kleinere partijen kunnen vaak een pivotale rol spelen in de coalitievorming.
Wanneer een kleinere partij volstaat om een andere partij aan een meerderheid te
helpen, kan ze hoge eisen stellen tijdens de onderhandelingen. Grotere partijen
verkiezen misschien liever een kleinere coalitiepartner aan wie ze verhoudingsge-
wijs minder portefeuilles moeten afstaan dan aan een grotere coalitiepartner. Bo-
vendien kan een extra portefeuille voor een kleinere partij een groter effect heb-
ben voor het totale portefeuilleaandeel dan voor een grotere partij. We kunnen
echter ook het omgekeerde resultaat verwachten, namelijk een disproportioneel
voordeel in de portefeuilleverdeling voor de grootste partij. Vaak wordt een for-
mateur aangesteld om de onderhandelingen in goede banen te leiden. De selectie
van deze formateur lijkt vooral gebaseerd op de grootte van de partij, al blijkt ook
de ervaring van de partij en de ideologische positionering een belangrijke rol te
spelen (Bäck et al., 2010). De partij die de formateur levert lijkt niet alleen het
voordeel te genieten van de onderhandelingen te leiden, maar lijkt ook in de uit-
eindelijke portefeuilleverdeling bevoordeeld (Warwick & Druckman, 2001). Op het
lokale niveau is er echter geen sprake van een formele formateur, maar we kun-
nen wel veronderstellen dat vaak de grootste partij de onderhandelingen zal
trachten te leiden om uiteindelijk de grootste prijs in de wacht te kunnen slepen:
het burgemeesterschap (Verthé & Deschouwer, 2011). Zowel kleine als grote par-
tijen lijken een disproportioneel voordeel te kunnen genieten in de portefeuille-
verdeling. Na een analyse van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 bleek dat

1 Als we de burgemeester geen dubbele score geven dan stijgt het gemiddelde tot 1,05 (std. afw. = 0,335).
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de grootste partij in de coalitie een significant proportioneel voordeel genoot bij
de portefeuilleverdeling in vergelijking met de kleinere partijen in de coalitie. 1

Een ander kenmerk dat een proportionele portefeuilleverdeling lijkt te temperen is
het ongeduld van sommige partijen om deel te nemen aan de bestuursmeerder-
heid. Wanneer partijen telkens in de oppositie terechtkomen kan hun geduld op-
raken en zijn ze misschien geneigd zich toegeeflijker op te stellen tijdens de on-
derhandelingen. Ongeduld kan een negatief effect hebben op de
onderhandelingsmacht van partijen. Zo blijken ongeduldige partijen eerder ge-
neigd toegevingen te doen tijdens de onderhandelingen (Falco-Gimeno, 2011).
Partijen die in de meerderheid terechtkomen kunnen enkele kandidaten belonen
met een uitvoerend mandaat, terwijl oppositiepartijen uiteraard veel minder mo-
gelijkheden hebben om hun kandidaten te blijven motiveren. De uittredende
meerderheidspartijen delen de ervaring van succesvolle onderhandelingen. Deze
ervaring kan hen helpen tijdens de nieuwe onderhandelingen. Na de gemeente-
raadsverkiezingen van 2006 bleek alvast dat de uittredende meerderheidspartijen
vaker konden profiteren van een proportioneel voordeel dan partijen die uit de
oppositie kwamen. De onderstaande tabel gaat na of het procentuele aandeel van
de partijen in het college van burgemeester en schepenen groter is dan hun aan-
deel in de gemeenteraad al naargelang de grootte van de partij of het feit dat
deze partij ook deel uitmaakte van de vorige meerderheid.

Tabel 4: Afwijkingen van een proportionele portefeuilleverdeling in het
college van burgemeester en schepenen

Aandeel CBS = aandeel
gemeenteraad

Aandeel CBS > aandeel
gemeenteraad

Niet de grootste partij in het CBS 57.3% 42.7%

Grootste partij in het CBS 46.5% 53.5%

Geen uittredende meerderheidspartij 53.9% 46.1%

Uittredende meerderheidspartij 51.8% 48.2%

(1) Significantietoets ‘grootste partij’: p<.05
(2) Significantietoets ‘uittredende meerderheidspartij’: p<.633

De mogelijke afzwakkingen van een proportionele portefeuilleverdeling lijken
weinig invloed te hebben op de proportionaliteit. We stellen enkel een significant
verband vast tussen het al dan niet de grootste partij zijn in het college van bur-
gemeester en schepenen en een procentuele overcompensatie in het college van
burgemeester en schepenen. De grootste partij in de meerderheid profiteert vaker
van dit voordeel dan kleinere partijen. We kunnen vermoeden dat de grootste
partij vaker de leiding neemt in de onderhandelingen. Deze leidersrol kan uitein-
delijk leiden tot een sterkere positie in de onderhandelingen en een betere uit-
gangspositie in de portefeuilleverdeling. Het verschil wordt vooral gemaakt door
het binnenhalen van de burgemeestersfunctie. Als we die geen hogere score ge-

1 Wanneer we geen onderscheid maakten tussen de functie van de burgemeester en de andere schepenen
en m.a.w. elke functie als gelijkwaardig beschouwen, verdween het significant verband van deze relatie.
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ven dan de andere schepenen verdwijnt het formateurvoordeel helemaal. In ver-
gelijking met de kleinere partijen in de meerderheid is de grootste partij dan zelfs
vaker benadeeld in de portefeuilleverdeling. De grootste partij lijkt op die manier
een soort prijs te moeten betalen voor het burgemeesterschap. Ook na de ge-
meenteraadsverkiezingen van 2006 verdween dit voordeel voor de grootste partij
wanneer de functie van de burgemeester geen hogere waarde kreeg dan de an-
dere schepenen. Dat resulteerde echter niet in een significant gunstigere porte-
feuilleverdeling voor de kleinere partijen in de meerderheid. Eerder bleek al dat de
coalities minder vaak een minimum parties coalitie zijn (63,5 procent in 2012 en
76,5 procent in 2006). Wanneer er meer partijen moeten worden beloond met
een gelijkblijvend aantal mandaten in het college valt er nog weinig over of onder
te compenseren. De bevindingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 on-
dersteunen het relative weakness effect, maar we mogen het belang dat partijen
hechten aan de burgemeestersfunctie niet onderschatten.

Uittredende meerderheidspartijen worden niet overgecompenseerd in de uitein-
delijke portefeuilleverdeling in vergelijking met de nieuwkomers in het college van
burgemeester en schepenen. In tegenstelling tot de uitslag van de onderhandelin-
gen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 lijkt dit voordeel dus weggeëbd.
De uittredende meerderheidspartijen hebben niet kunnen profiteren van het on-
geduld van de nieuwkomers. Dit wordt waarschijnlijk in de hand gewerkt door het
dalende incumbency-effect.

3.2. Inhoudelijke portefeuilleverdeling

De inhoudelijke portefeuilleverdeling heeft nog niet veel aandacht gekregen. On-
derzoek naar coalitievorming gebeurt vaak op nationaal niveau en dat maakt het
moeilijk om de inhoudelijke portefeuilleverdeling grondig te bestuderen. Het aan-
tal studies over inhoudelijke portefeuilleverdeling is eerder beperkt (Budge & Ke-
man, 1990; Bäck et al., 2010). Het is niet evident om partijen over landsgrenzen
heen met elkaar te vergelijken en bepaalde bevoegdheden kunnen in het ene land
al van groter belang zijn dan in het andere. Het lokale niveau biedt veel meer
mogelijkheden om de inhoudelijke portefeuilleverdeling te onderzoeken. Formeel
liggen deze bevoegdheden echter niet vast, maar we vinden vaak dezelfde labels
terug. We beschikken over een groot aantal gemeenten waar op hetzelfde tijdstip
verkiezingen hebben plaatsgevonden. Bovendien komen in heel wat gemeenten
dezelfde partijen voor.

Alvorens we aan onze analyse beginnen merken we nog op dat het college van
burgemeester en schepenen in principe een collegiaal orgaan is. Een interne taak-
verdeling is wel mogelijk, maar impliceert geen formele bevoegdheidsoverdracht
naar de schepenen afzonderlijk. In de praktijk kunnen we echter stellen dat sche-
penen wel over een aanzienlijke beslissingsbevoegdheid beschikken over de be-
voegdheden die ze krijgen toebedeeld. Dat veel meerderheden coalities zijn draagt
daar natuurlijk toe bij: binnen de contouren van het bestuursakkoord krijgen sche-
penen ruimte op ‘hun’ terrein (Van Bever & Verhelst, 2010).
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In onze analyse nemen we alle partijen op die een mandaat hebben gekregen in
het college van burgemeester en schepenen. We selecteerden 17 bevoegdheden
die vaak terugkomen in het merendeel van de gemeenten. 1 Voor elke partij geven
we de vijf meest voorkomende bevoegdheden weer. 2 We merken nog op dat we
Groen niet opnemen in de analyse. We vinden deze partij slechts 15 keer terug als
een afzonderlijke meerderheidspartij. We hebben wel een onderscheid gemaakt
tussen de lokale lijsten en de partijen die onder de naam ‘Sp.a-Groen’ hebben
deelgenomen aan de verkiezingen. We beschouwen dit als een lokale lijst omdat
de nationale tegenhangers apart deelnemen aan de verkiezingen en er geen
sprake is van een nationaal ondersteund kartel tussen deze partijen op lokaal ni-
veau. Om een beter zicht op de lokale lijsten te krijgen, kijken we ook naar de top
vijf van bevoegdheden wanneer we Sp.a-Groen toevoegen aan Sp.a.

We beginnen met CD&V. De onderstaande tabel geeft de top vijf van bevoegd-
heden weer die we het vaakst konden terugvinden bij de CD&V-schepenen. In
147 van de 230 coalities is CD&V een coalitiepartner. De cijfers tussen haakjes
verwijzen naar de populariteit van deze bevoegdheid na gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2006.

Tabel 5: Vijf meest voorkomende bevoegdheden CD&V-schepenen

N %

1. Landbouw (1) 93 63,3

2. Welzijn (5) 92 62,6

3. Jeugd (2) 83 56,5

4. Cultuur (3) 78 53,1

5. Openbare werken (9) 76 51,7

De bovenstaande tabel verduidelijkt dat CD&V vooral geı̈nteresseerd is in land-
bouw, welzijn, jeugd, cultuur en openbare werken. In 63 procent van de gemeen-
ten waar CD&V deel uitmaakt van de coalitie heeft een CD&V-schepen landbouw
als een bevoegdheid opgenomen in zijn/haar takenpakket. Ook welzijn is een po-
pulaire bevoegdheid bij de CD&V-schepenen. Ook na de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2006 was landbouw de meest frequente bevoegdheid van de CD&V-
schepenen. Welzijn heeft aan belang gewonnen sinds 2006 en vooral openbare
werken komt nu vaker voor bij de CD&V-schepenen. Vervolgens kijken we naar de
resultaten voor de VLD-schepenen.

1 Deze bevoegdheden zijn: openbare werken, wonen, ruimtelijke ordening, landbouw, cultuur, ontwikke-
lingssamenwerking, lokale economie, feestelijkheden, jeugd, leefmilieu, mobiliteit, toerisme, welzijn, on-
derwijs, financiën, personeel en sport.

2 In onze analyse definiëren we een lokale partij als een partij die niet exact dezelfde naam als de nationale
partij heeft aangenomen. Een partij als ‘CD&Vplus’ beschouwen we dus als een lokale partij omdat deze
partij strikt genomen niet dezelfde naam heeft als haar nationale tegenhanger CD&V. Met deze strikte
definitie kunnen we een onderscheid maken tussen partijen die duidelijk een lokale afdeling zijn van een
nationale partij en partijen die dat niet zijn.
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Tabel 6: Vijf meest voorkomende bevoegdheden VLD-schepenen

N %

1. Lokale economie (1) 50 63,3

2. Openbare werken (2) 42 53,2

3. Ruimtelijke ordening (5) 39 49,4

3. Financiën (3) 39 49,4

4. Personeel (-) 34 43,0

5. Wonen (14) 33 63,3

Bij Open VLD vinden we ook weinig verrassende resultaten terug. Lokale econo-
mie en financiën passen helemaal binnen het profiel van de partij en zijn dan ook
de bevoegdheden die deze schepenen vaak binnenhalen. Daarnaast vallen ook
nog de bevoegdheden openbare werken, ruimtelijke ordening, personeel en wo-
nen op. Wonen was na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 een bevoegd-
heid die net minder vaak voorkwam bij Open VLD. Personeel was niet in het be-
stand na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 opgenomen. Bevoegdheden
die eerder naar de sociale sector neigen vinden we niet in deze top vijf terug. Net
zoals na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kunnen we min of meer strate-
gische keuzes bij de liberalen vaststellen. De liberalen verkiezen bevoegdheden die
nauw bij de core business van hun programma aansluiten (lokale economie, finan-
ciën) en de bevoegdheden die hier sterk mee verwant zijn zoals openbare werken
en ruimtelijke ordening. In de volgende tabel kijken we naar de bevoegdheidsver-
deling van de Sp.a-schepenen.

Tabel 7: Vijf meest voorkomende bevoegdheden Sp.a-schepenen

Sp.a Incl. Sp.a-Groen N % N %

1. Leefmilieu (5) 1. Leefmilieu 33 54,1 48 57,1

2. Mobiliteit (3) 2. Mobiliteit 25 41,0 38 45,2

3. Sport (-) 3. Ontw. samenwerking 25 41,0 37 44,0

3. Jeugd (6) 4. Jeugd 24 39,3 36 42,9

4. Welzijn (1) 5. Wonen 23 37,7 35 41,7

5. Ontwik. samenwerking (2) 22 36,1

Zoals we konden verwachten is Sp.a vooral geı̈nteresseerd in sociale bevoegdhe-
den. Leefmilieu is de populairste bevoegdheid bij de Sp.a-schepenen. Na de ge-
meenteraadsverkiezingen was welzijn/sociale zaken de meest populaire bevoegd-
heid. Mobiliteit en jeugd doen het ook beter dan in 2006. Sport maakte geen deel
uit van het bestand in 2006. Ontwikkelingssamenwerking zakt naar de vijfde
plaats. De eerder economisch getinte bevoegdheden zoals ruimtelijke ordening,
lokale economie en financiën maken minder vaak deel uit van het takenpakket
van de Sp.a-schepenen. We keken ook naar de bevoegdheidsverdeling na het
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toevoegen van Sp.a -Groen aan Sp.a. Dit bevestigt vooral de bevindingen voor
Sp.a afzonderlijk. Ontwikkelingssamenwerking doet het dan beter en ook wonen
komt de top vijf binnen. Sport verliest wat aan belang voor de Sp.a- en Sp.a-
Groen-schepenen. De vierde partij die aan bod komt in de onderstaande tabel is
N-VA.

Tabel 8: Vijf meest voorkomende bevoegdheden N-VA-schepenen

N %

1. Lokale economie 59 61,5

2. Toerisme 57 59,4

3. Cultuur 51 53,1

3. Onderwijs 51 53,1

4. Mobiliteit 47 49,0

5. Financiën 41 42,7

6. Sport 41 42,7

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 maakten we geen aparte analyse
voor N-VA omdat het aantal schepenen dat enkel voor N-VA opkwam en niet in
kartel met CD&V te laag was. We kunnen in dit geval dus geen vergelijking maken
met de resultaten van 2006. De recente bevoegdheidsverdeling maakt duidelijk
dat N-VA de bevoegdheden lokale economie, toerisme, cultuur, onderwijs, mobi-
liteit, financiën en sport verkiest. N-VA lijkt dus vooral voor bevoegdheden te kie-
zen waarmee ze het financiële beleid kunnen beı̈nvloeden, maar ook bevoegdhe-
den die veel publieke belangstelling krijgen zoals toerisme, cultuur en sport. We
ronden deze bevoegdheidsverdeling af met de lokale partijen.

Tabel 9: Vijf meest voorkomende bevoegdheden schepenen van de
lokale partijen

Lokale partijen Excl. Sp.a-Groen N % N %

1. Leefmilieu (2) 1. Financiën 74 63,8 60 64,5

2. Wonen (4) 2. Leefmilieu 72 62,1 59 63,4

3. Ruimtelijke ordening (1) 3. Wonen 69 59,5 58 62,4

4. Financiën (3) 4. Ruimtelijke ordening 65 56,0 57 61,3

5. Mobiliteit (4) 5. Personeel 64 55,2 56 60,2

5. Welzijn (5) 64 55,2

Tot slot bekijken we de groep van lokale partijen die vooral gekenmerkt wordt
door een grote mate van heterogeniteit. Toch lijken deze partijen meer interesse
te hebben in bepaalde bevoegdheden. Leefmilieu is de bevoegdheid die het vaakst
wordt opgenomen door schepenen van lokale partijen. Na de gemeenteraadsver-
kiezingen was ruimtelijke ordening de meest populaire bevoegdheid. De lokale
partijen verkiezen ook nog wonen, financiën, mobiliteit en welzijn. Als we Sp.a-
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Groen niet langer als een lokale partij beschouwen, stijgt financiën naar de top en
verdwijnen mobiliteit en welzijn uit de top vijf. Personeel komt dan wel de top vijf
binnen.

4. Besluit

Het aantal coalitiemeerderheden neemt na elke gemeenteraadsverkiezing toe. In
steeds meer gemeenten moeten de partijen na de verkiezingen op zoek naar één
of meer partners om aan een bestuursmeerderheid te geraken. Deze partnerkeuze
in 2012 vertoont enkele opvallende verschillen met de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2006. Het aantal minimal winning en minimum parties coalities blijft
hoog, maar in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 stellen
we een terugval vast. Partijen lijken minder vaak rekening te houden met de
grootte van de meerderheid. Ook andere kenmerken die de partnerkeuze niet
langer als een rationele keuze beschouwen en vaak vermeld worden in de litera-
tuur lijken deze keer van minder doorslaggevend belang. Zo lijkt het voordeel van
de uittredende coalitie bijna verdwenen terwijl dit in 2006 nog de sterkste varia-
bele was om de coalitie-uitkomst te verklaren. Voor een groot aantal partijen le-
ken de recente gemeenteraadsverkiezingen de ideale gelegenheid om de uittre-
dende meerderheid geheel of gedeeltelijk naar de oppositie te verwijzen. Dat er
dan vaker gezocht moet worden naar extra partners om aan een bestuursmeer-
derheid te geraken kan een mogelijke verklaring zijn voor het minder vaak voor-
komen van minimal winning en minimum parties coalities. Bovendien heeft in-
trede van N- VA in heel wat coalities alleszins voor een belangrijke verschuiving in
het politieke landschap van de lokale besturen gezorgd. Onze analyse beperkte
zich tot enkele kenmerken van coalitievorming. Andere factoren zoals institutio-
nele, motivationele, socio-politieke, externe of andere factoren zouden onze ken-
nis over partnerkeuze kunnen verruimen (Pridham, 1986).

In tegenstelling tot de partnerkeuze wijken de resultaten omtrent de portefeuille-
verdeling minder sterk af van de resultaten voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2006. Partijen lijken nog steeds het belang van een proportionele portefeuil-
leverdeling in te zien. In tegenstelling tot de vorige gemeenteraadsverkiezingen
worden de uittredende meerderheidspartijen nu niet meer significant overgecom-
penseerd. Deze partijen lijken een deel van hun onderhandelingsmacht te hebben
verloren aan de nieuwkomers. De grootste partijen in de meerderheid genieten
wel nog een voordeel in de portefeuilleverdeling, zolang we de functie van de
burgemeester hoger inschatten dan de andere portefeuilles. Als we naar de in-
houdelijke bevoegdheidsverdeling kijken, kunnen we concluderen dat de verschil-
lende partijen nog steeds min of meer dezelfde voorkeuren hebben. Open VLD zet
vooral in op economische bevoegdheden, terwijl Sp.a voor een sociaal bevoegd-
heidspakket gaat. CD&V vertegenwoordigt nog altijd graag de landbouwers, maar
neemt ook vaker jeugd, welzijn, cultuur en openbare werken voor haar rekening.
Voor N-VA kunnen we geen vergelijking maken, maar de top drie van bevoegd-
heden die deze schepenen meer dan gemiddeld krijgen toebedeeld zijn lokale
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economie, toerisme en cultuur. Bij de lokale partijen gaat de interesse vooral uit
naar leefmilieu, wonen en ruimtelijke ordening. Wanneer we echter Sp.a-Groen
niet als een lokale partij beschouwen, komt financiën naar voren als de meest
populaire bevoegdheid van de lokale partijen. Partijen lijken dus een specifieke
voorkeur te hebben en ook de inhoudelijke bevoegdheidsverdeling kunnen we als
een belangrijk aspect van de coalitieonderhandelingen beschouwen.
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TUSSEN DORPSSTRAAT EN WETSTRAAT? BURGEMEESTERS

ALS STEMMENKAMPIOENEN EN CUMULARDS ?

Johannes Rodenbach, Kristof Steyvers en Herwig Reynaert

1. Inleiding

In de lokale verkiezingsstorm die over Vlaanderen waaide stonden kandidaat-bur-
gemeesters vaak in het oog van de storm. Dikwijls bleef de uittredende burge-
meester stevig overeind (zoals Daniël Termont in Gent). Maar soms won de uitda-
ger dan weer afgetekend het pleit (zoals in Antwerpen met de tweestrijd tussen
Patrick Janssens en Bart De Wever) of bracht het spel van coalitievorming de uit-
komst soms in een onverwachte draaikolk. In Kortrijk bijvoorbeeld moest Stefaan
De Clerck zijn burgemeesterssjerp aan Vincent Van Quickenborne doorgeven. De
Clerck zei, niet ten onrechte, dat Van Quickenborne er burgemeestersverkiezin-
gen van maakte. De Clerck voegde eraan toe dat hij ze gewonnen had, want hij
had meer voorkeurstemmen achter zijn naam. Zo simpel is het echter niet. Er
wordt immers een meerderheid in de gemeenteraad gevormd en uit die meerder-
heid komt de burgemeester.

Een rechtstreekse verkiezing van de burgemeester hebben we niet, nochtans werd
daar in een wat verder verleden nog voor gepleit. Het kwam er niet van. Brengt de
rechtstreekse verkiezing andere kandidaten op de burgemeestersstoel? Niet nood-
zakelijk. Uit onderzoek blijkt immers dat in 2000 in ongeveer 75% en in 2006 in
iets meer dan 80% van de Vlaamse gemeenten de burgemeester diegene was die
bij de gemeenteraadsverkiezingen het hoogste aantal voorkeurstemmen be-
haalde. Bovendien kwam de burgemeester ook in de meeste gevallen uit de
grootste politieke partij. Het was dan ook uitkijken wat de situatie vanaf 1 januari
2013 zou worden. Het debat beperkt zich echter niet tot hoe de burgemeester in
het ambt terecht komt, maar ook hoe lang hij dat zou mogen uitoefenen. Bart
Eeckhout pleitte in De Morgen na afloop van de verkiezingen voor een nieuwe
decretale regeling. Hij wil een burgemeester maximaal drie ambtstermijnen aan
de macht laten. 18 jaar de burgemeesterssjerp omgorden volstaat. Ooit circuleer-
den er zelfs plannen om het burgemeesterschap tot twee termijnen te beperken.
Het vond geen doorgang. Zolang de burgemeester zowel van de bevolking, wat
blijkt uit zijn of haar stemmenaantal, als van zijn of haar partij en eventuele coali-
tiepartners de nodige steun krijgt, mag de burgemeester blijven zitten.

Burgemeesters zijn, als belangrijkste lokale politicus, het gezicht bij uitstek van
hun gemeente. Bovendien identificeren zij zich, in termen van rol en taakopvat-
ting, ook met het lokaal beleid, het ontwikkelen van een visie voor hun gemeente
en het stimuleren van nieuwe projecten waarvoor ze lobbyen. Dit laatste gebeurt,
in de context van de Belgische centraal- lokale verhoudingen waarop we verder
ingaan, door het bekleden van verschillende verkozen mandaten of, anders ge-
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zegd, door het cumuleren van politieke mandaten. In deze bijdrage gaan we dan
ook in op twee aspecten van respectievelijk de selectie en het functioneren van de
burgemeesters.

In de eerste plaats nemen we het aandeel persoonlijke voorkeurstemmen van de
burgemeesters onder de loep. In welke mate zijn de burgemeesters ook in 2013
de stemmenkampioen van hun gemeente? Zijn er verschillen al naargelang de
politieke partij? In welke mate hebben de zetelende burgemeesters die deelne-
men aan de gemeenteraadsverkiezingen een voordeel ten opzichte van hun ‘on-
ervaren’ tegenstanders?

Vervolgens behandelen we de cumulatie van politieke mandaten bij de burge-
meesters. We vertrekken hierbij van de situatie na de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2012. We gaan na hoeveel lokale verkozenen ook een zetel heb-
ben in het Vlaams Parlement, de Kamer of de Senaat. Zijn er verschillen in verge-
lijking met 2006? In welke mate zijn er verschillen tussen politieke partijen? Tot
slot formuleren we een aantal besluiten.

2. De burgemeester: van centrale agent tot
lokale sterkhouder

Over historische tradities en evoluties in het
burgemeestersambt

De burgemeester is uitgegroeid tot het gezicht van het gemeentebestuur. Dat is
niet altijd zo geweest of zelfs bedoeld. Het ambt kent van oudsher een sterke
dualiteit waarin het zwaartepunt behoorlijk is verschoven (Steyvers, 2010). Waar
de burgemeester in eerste instantie een soort toezichthouder was van de centrale
overheid in de gemeente, evolueerde de functie geleidelijk aan tot zowat het be-
langrijkste lokale politieke mandaat. Tegelijk groeide ook de betekenis van lokale
politieke factoren voor de aanstelling in het burgemeesterschap. De centrale be-
noeming die nog altijd geldt, moet nu vooral in formele termen begrepen worden.
De vorming van een bestuursmeerderheid en de toebedeling van uitvoerende
mandaten speelt een veel crucialere rol in het bepalen wie de sjerp mag dragen.

De dualiteit van het ambt is geworteld in de historische tradities van het lokaal
bestuur in België en die zijn ook belangrijk om de beide thema’s te vatten waar
deze bijdrage verder op in gaat. In termen van centraal-lokale relaties wordt ons
land vaak in de Zuid-Europese of Franco-groep ingedeeld gekenmerkt door een
betrekkelijk beperkte functielast en autonomie voor de lokale besturen met di-
recte en geprivilegieerde toegang van (bepaalde) lokale besturen tot het centrum
(o.m. onder de vorm van cumulatie van mandaten) als tegengewicht (De Rynck &
Wayenberg, 2010). Vanuit de verhoudingen binnen het lokaal bestuur bekeken
speelt de collegiale traditie (Mouritzen & Svara, 2002) met lekenbestuur als richt-
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principe (i.e. het formele primaat van de gemeenteraad), het monisme (samenstel-
ling van het college uit en volheid van bevoegdheid voor de raad) en een collec-
tieve uitvoerende macht (het college van burgemeester en schepenen).

De feitelijke historiek van het ambt gaat terug tot zowat de achttiende eeuw (de
Franse en de Nederlandse periode introduceerden de benoemde functie) en kent
een belangrijk beslag kort na de Belgische onafhankelijkheid. De electorale en
functionele aspecten van het burgemeesterschap waren toen het voorwerp van
een stevig politiek debat naar aanleiding van het opstellen van de eerste Gemeen-
tewet (1836). De conservatieven wilden een centraal benoemde burgemeester
met als doel een toezichthouder in het hart van de toenmalige gemeenten te
plaatsen. Druk van de liberalen leidde tot een compromis: de burgemeester zou
benoemd worden door de Koning uit de verkozen leden van de gemeenteraad. In
die tijd hadden burgemeesters echter weinig tot geen lokale bevoegdheden en
een gering aantal officiële taken te vervullen (Ackaert, 2005). Ze ageerden voor-
namelijk als agenten van hun centrale oversten. Geleidelijk aan werd de burge-
meestersfunctie meer lokaal in termen van selectie en functioneren. We vatten die
duale evolutie samen in Tabel 1 die meteen ook een onderscheid maakt tussen de
formele en informele aspecten van het burgemeesterschap die beide cruciaal zijn
om het functioneren ervan te begrijpen in de Belgische context. De bondige om-
schrijving in de cellen wordt in de onderstaande secties meer uitgebreid toege-
licht.

Tabel 1. De burgemeester in België: evoluties in dualiteit

Institu-
tioneel
perspec-
tief

Formeel Informeel

Selectie Centrale benoeming
[Regionale regering accepteert/verwerpt
kandidaat voorgesteld door meerderheid

van eigen lijst en raad]

Onrechtstreekse verkiezing
[Onderdeel portefeuilleverdeling in

meerderheidsvorming; meeste
voorkeurstemmen (& grootste partij in de

meerderheid)]

Functie Collegiaal
[Monisme met collectief executief]

Beperkte eigen bevoegdheden
[Pivot & gezicht]

Eerste-onder-zijn-gelijken
[Executieve & partijpolitieke dominantie

met begrensde wingewesten]
Extensieve politieke betekenis

[Beleidsmaker, bestuurder, vertrouwens-
man & partijpoliticus]

Over de selectie in het burgemeestersambt

Met de Nieuwe Gemeentewet van 1989 overleefde de traditionele centrale be-
noeming van de burgemeester voornamelijk symbolisch en formeel. De gemeen-
teraad fungeert nog steeds als toegangspoort voor het ambt aangezien burge-
meesters in principe benoemd worden uit haar Belgische leden voor de hele
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zittingsperiode1. Aan die formele vereisten is sindsdien echter een belangrijk poli-
tiek criterium toegevoegd. Enkel de leden van de gemeenteraad kunnen immers
een kandidaat-burgemeester voordragen. Die kandidatuur moet formeel inge-
diend worden en ondersteund door een meerderheid in de gemeenteraad en de
lijst waar de voorgestelde burgemeester op werd verkozen.

Informeel is het toebedelen van de burgemeestersfunctie het voorwerp van de
onderhandelingen die samengaan met het vormen van een bestuursmeerderheid
door één partij of in coalitie (zie ook de bijdrage van Steyvers en De Ceuninck en
Olislagers in dit boek). Het burgemeesterschap wordt dan beschouwd als één van
de hoofdprijzen die een partij in de wacht kan slepen naast een aantal schepen-
mandaten (er vanuit gaand dat de grootte van de partij dergelijke claims toelaat).
Vaak krijgt de grootste partij of lijst (in termen van stemmen en/of zetels) het ambt
en speelt het aantal persoonlijke voorkeurstemmen die de verschillende kandida-
ten hebben verworven een cruciale rol in het bepalen wie de sjerp concreet mag
omgorden. Overigens wordt in bijna alle gevallen de kandidaat die wordt voorge-
steld door de gemeenteraad benoemd door de centrale overheid.

Sinds de regionalisering van het organiek kader op de lokale besturen en de bij-
horende wetgevende veranderingen in de regionale parlementen rond de eeuw-
wisseling heeft Wallonië deze informele praktijk in feite geformaliseerd. De regio-
nale regering is er immers verplicht om de kandidaat met het meeste
voorkeurstemmen van de grootste lijst of partij (in termen van stemmenaandeel)
die deelneemt aan de bestuursmeerderheid te benoemen tot burgemeester (Pilet,
Delwit & Van Hautte, 2007). In Vlaanderen is de (informele) praktijk sterk gelijklo-
pend verankerd in de bepalingen van het gemeentedecreet. Het systeem van de
pseudo-benoeming (i.e. een centrale bekrachtiging van lokale machtsverhoudin-
gen) heeft er tot nu de terugkerende debatten overleefd over een al dan niet
rechtstreekse verkiezing die regelmatig op de politieke agenda kwamen en het
meest prominent waren ten tijde van Paars (Reynaert & Steyvers, 2007). Daarmee
is België samen met Nederland één van de weinige landen waar de (formele) cen-
trale benoeming alsnog overeind blijft.

Bijkomend zijn burgemeesters niet alleen dikwijls het stemmenkanon van de
grootste partij maar vaak ook de meest ervaren politici van hun gemeenten. Naast
de voorstructurering van een selectief sociaal profiel (gedomineerd door mannen
van middelbare leeftijd, hoogopgeleid en met een zogenaamd pratend en onder-
handelend beroep en met wortels in de lokale gemeenschap) leggen ze immers
vaak een specifieke weg af naar hun ambt. Daarin staan doorgaans langdurig
lidmaatschap van politieke partijen en/of bestuursfuncties in de rangen ervan cen-
traal. Dat gaat dan dikwijls samen met eerder opgebouwde ervaring als gemeen-
teraadslid en/of schepen of verkozen mandaten op andere politieke niveaus (Stey-
vers, Reynaert, Block & Verhelst, 2010). Partijpolitiek en voorgaande
mandaatervaring zijn dus de belangrijkste leerscholen voor heel wat burgemees-
ters. Die kernroute naar het ambt wordt overigens vaak onder invloed afgelegd:

1 Een benoeming buiten de raad blijft mogelijk als een soort noodprocedure maar is zeer uitzonderlijk.
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heel wat toekomstige burgemeesters doen de politieke microbe op in de brede
familiale kring. De gekende politieke dynastieën (waarbij het mandaat als het ware
wordt doorgegeven van vader op zoon) zijn daar één specifieke maar niet nood-
zakelijk omvattende illustratie van. Velen komen uit een in min of meerdere mate
gepolitiseerd milieu (Steyvers, 2004).

Over het functioneren in het burgemeestersambt

Een gelijkaardige tendens richting sterkere nadruk op de lokale aspecten kunnen
we vaststellen voor de inhoudelijke aspecten van het burgemeestersambt. For-
meel had de burgemeester steeds een duaal mandaat met zowel centrale als lo-
kale bevoegdheden. Die centrale taakstelling (aanvankelijk de kern van het ambt
bij het begin van de Belgische staat) deemsterde echter weg tot louter symboli-
sche en sterk gefragmenteerde proporties naast de algemene eindverantwoorde-
lijkheid om de uitvoering van bovenlokale wettelijke (en aanverwante) bepalingen
te garanderen. Lokale taken wonnen veld en plaatsten de burgemeester in een
spelverdelende of pivotale positie. Algemeen gesproken zijn burgemeesters kern-
figuren in de politieke instellingen van het lokaal bestuur. Ze zitten de gemeente-
raad voor (al kan die in Vlaanderen sinds het gemeentedecreet ook kiezen voor
een andere figuur als voorzitter) en het college van burgemeester en schepenen.
Daarnaast fungeren ze als verbindingsfiguur voor de verschillende bestuurslagen
waarmee het lokale niveau verweven is en zijn ze het formele politieke gezicht
verantwoordelijk voor de gemeentelijke administratie specifiek wat de lokale po-
litie (al dan niet samen met andere gemeenten in politiezones) en het veiligheids-
beleid betreft (Steyvers, 2010).

De formele taakstelling van de burgemeester is vandaag dus duidelijk lokaal ver-
ankerd. De informele politieke betekenis van de functie strekt daar echter nog ver
voorbij. We kunnen zonder veel overdrijving stellen dat het burgemeestersambt
het belangrijkste lokale politieke mandaat is geworden. Burgemeesters zijn door-
gaans verworden tot de eerste-onder-hun-gelijken in wat formeel collegiale exe-
cutieven zijn (Ackaert, 2005). De colleges spelen daarbij een meer informele rol als
arena voor onderhandelingen over sectorale belangen, afstemming tussen domei-
nen en/of conflict reductie of oplossing. Vandaag bestaat de bestuursmeerderheid
in de meeste gemeenten immers uit meerdere partijen die elk hun collegeleden
aanduiden die meestal verantwoordelijk zijn voor één of meerdere beleidsdomei-
nen (zie ook de bijdrage van Steyvers en De Ceuninck en van Olislagers in dit
boek). Waar collegiale besluitvorming de formele norm is, ontwikkelen zich in de
praktijk dan vaak functionele wingewesten waarin schepenen de plak zwaaien
over hun beleidsdomeinen, departementen en diensten binnen de contouren van
het beleidsakkoord van de meerderheid (Steyvers, Reynaert & Block, 2010). Het
burgemeesterschap zoekt dan de balans tussen prominent individueel leiderschap
en gedeeld partijgebonden bestuur.

In termen van rol en taakopvatting, identificeren burgemeesters zich met het ge-
meentelijk beleid en bestuur, het ontwikkelen van een visie voor hun gemeente en
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het aanmoedigen van nieuwe projecten waarvoor ze actief lobbyen. Dit laatste
gebeurt in de context van de Belgische centraal- lokale verhoudingen vaak door
het bekleden van meerdere verkozen mandaten (naast het burgemeesterschap
dan ook in het Vlaamse of federale parlement), waarop we verder in deze bijdrage
nog dieper ingaan. Alternatief gebruiken burgemeesters daarvoor dikwijls hun
nationale partijpolitieke netwerk. Tegelijk blijven ze de vertrouwenspersoon van
de bevolking. Velen beschouwen het helpen van burgers met (aan het overheid-
soptreden gerelateerde) problemen als een belangrijk deel van hun job en beste-
den veel tijd en aandacht aan de ceremoniële en representatieve taken die met het
ambt gepaard gaan. We kunnen ze dan ook vaak omschrijven als echte burgerva-
ders of –moeders van hun gemeente. Ten slotte zijn burgmeesters dikwijls het
gezicht en de politieke leider van de meerderheid (waarbinnen ze de samenhang
mee helpen verzekeren) en hun eigen partij (Steyvers & Reynaert, 2005).

Over de trend richting presidentialisering van het
burgemeestersambt

Geleidelijk aan heeft het burgemeestersambt dus aan belang gewonnen. Van re-
gent van de centrale overheid is de burgemeester dus de belangrijkste lokale po-
liticus geworden. Het van oorsprong duale ambt heeft daarbij een sterke lokale
verankering gekregen die zowel uit de selectie voor als het functioneren in het
burgemeesterschap blijkt. Sommigen suggereren dat die toenemende prominen-
tie een onderliggende tendens richting presidentialisering van het (in dit geval
lokaal) politiek leiderschap illustreert (Poguntke & Webb, 2005). Dat zou dan een
gevolg zijn van de toenemende macht en autonomie binnen het executief en de
partij versterkt door een electoraal proces dat meer op die burgemeester wordt
georiënteerd (met partijen die meer nadruk leggen op hun kandidaat-burgemees-
ter, de media die vooral scherpstellen op de strijd tussen die kandidaat-burge-
meesters en de aanwezigheid van leiderschapseffecten in het stemgedrag).

Hoewel verkennend onderzoek een gematigde trend richting presidentieel burge-
meesterschap suggereert in de Belgische context van lokale consensusdemocratie
en parlementarisme helpt het concept wellicht mee verklaren waarom burgemees-
ters de laatste decennia zoveel politiek gewicht gewonnen hebben ondanks de
relatieve formele zwakte die het ambt blijft kenmerken. Voorkeurstemmen con-
centreren bij de toekomstige burgemeesters wat een sterk persoonlijk mandaat in
het leven roept. Tegelijk blijft die burgemeester afhankelijk van het succes van zijn
lijst of partij. Burgemeesters menen aan belang gewonnen te hebben t.a.v. het
schepencollege en zien zichzelf ook als sterkhouder op lokaal niveau met een
sterk agendabepalende en beleidskaderende rol. Tegelijk blijven ze vaak eerste-
onder-hun-gelijken met sterke schepencolleges en staat de wisselwerking tussen
beide centraal. Partijen blijven ten slotte uitgesproken maar niet omvattende re-
ferentiepunten voor de meeste burgemeesters zij het vooral als vehikel in verkie-
zingstijd (Steyvers, 2012).
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In wat volgt gaan we dieper in op twee cruciale aspecten van respectievelijk de
selectie en het functioneren in het burgemeesterschap: het aandeel persoonlijke
voorkeurstemmen dat de toekomstige burgemeester weet te verwerven bij de
gemeenteraadsverkiezingen en de verspreiding van de cumulatie van politieke
mandaten onder de burgemeesters.

3. De gemeenteraadsverkiezing als
populariteitspoll van
kandidaat-burgemeesters?

De rol van persoonlijke voorkeurstemmen wordt zoals aangegeven vaak als cru-
ciaal gezien in de toebedeling van het burgemeestersambt. In deze sectie willen
we daarom nagaan of diegenen die het hoogste aantal voorkeurstemmen behaal-
den ook burgemeester werden in hun gemeente. Zijn de kersverse burgemeesters
m.a.w. de stemmenkampioen van hun gemeente? We hebben daarvoor 301
Vlaamse gemeenten en hun burgemeesters tegen het licht gehouden. Zeven ge-
meenten hadden bij het afsluiten van deze bijdrage immers (nog) geen officieel
benoemde burgemeester1. Voor de meeste door ons onderzochte kenmerken
kunnen we ook de vergelijking maken met de gemeenteraadsverkiezingen van
2006.

Onze cijfers zijn overigens ook relevant in het debat rond de electorale presiden-
tialisering van het lokaal politiek leiderschap. We willen meer bepaald te weten
komen of de burgemeester een steeds groter aandeel van de stemmen achter zijn
naam krijgt. De concentratie van stemmen bij de (kandidaat-)burgemeester is im-
mers een indicator van electorale presidentialisering en wijst op het toenemend
belang van de figuur van de burgemeester bij verkiezingen. Om die concentratie
te meten kunnen we gebruik maken van twee zogenaamde penetratiegraden. De
penetratiegraad binnen de lijst is de verhouding tussen het aantal persoonlijke
voorkeurstemmen en het aantal stemmen die de partij of de lijst van de burge-
meester behaalde. Dat percentage zegt ons iets over de populariteit van de bur-
gemeester binnen zijn lokale partij. De penetratiegraad binnen de gemeente is de
verhouding tussen het aantal persoonlijke voorkeurstemmen en het totaal aantal
uitgebrachte stemmen in de gemeente. Dit cijfer weerspiegelt de populariteit van
de burgemeester binnen zijn of haar gemeente.

Stemmenkampioenen in alle maten en gewichten

Na de verkiezingen van 14 oktober 2012 werden 235 burgemeesters benoemd
die het hoogste aantal stemmen van de gemeente achter hun naam hadden. Dit
betekent dat begin 2013 78% van de burgemeesters stemmenkampioen was. In

1 D.i. op 18 april 2013: Kraainem, Linkebeek, Wezembeek-Oppem, Wemmel, Kluisbergen, Zelzate en Zaven-
tem
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2006 waren dat er iets meer, nl. 81%. In 66 gemeenten werd een burgemeester
benoemd die niet de meeste voorkeurstemmen behaalde. In bijna driekwart van
die gemeenten zit de stemmenkampioen in de oppositie. Wanneer we in elke
gemeente een top drie maken van het aantal voorkeurstemmen zien we dat in
95% van de gevallen de uiteindelijke burgemeester tot die top drie behoort. In
2006 was dat 97%. Naast het feit dat niet in alle gemeenten de stemmenkam-
pioen burgemeester werd zien we ook dat niet altijd de grootste partijen beloond
werden met het burgemeesterschap. In 49 Vlaamse gemeenten (of 17%) is de
burgemeesterssjerp niet naar de grootste partij gegaan. Zes jaar geleden was dat
maar 7 procent. Er zijn zelfs 35 burgemeesters (12%) die niet de meeste voorkeur-
stemmen behaalden en die niet behoren tot de partij met de meeste stemmen. In
2006 waren dat maar 13 burgemeesters. We zien dus dat er na de verkiezingen
van 2012 in vergelijking met 2006 meer burgemeesters zijn benoemd die geen
stemmenkampioen zijn en/of wiens partij ook niet de grootste is. Maar de trends
blijven duidelijk in dezelfde richting wijzen.

De Vlaamse burgemeesters zijn niet evenredig verdeeld over de verschillende par-
tijen. In Tabel 2 geven we het percentage burgemeesters per partij weer. In de
tabel staan ook de lokale kartels vermeld die maar één of meerdere burgemees-
terssjerpen binnenhaalden. We moeten echter voorzichtig zijn met het trekken
van conclusies voor deze partijen of lijsten aangezien het aantal burgemeesters in
hun rangen niet erg groot is. CD&V blijft, ondanks de breuk met N-VA en de felle
opmars van diezelfde partij, dé hofleverancier van de Vlaamse burgemeesters.
Waar CD&V, al dan niet in kartel met N-VA, in 2006 nog 51% van de burgemees-
ters leverde is dat in 2012 wel gezakt tot 40% (of 120 burgemeesters). Het per-
centage burgemeesters dat op een lokale lijst stond (zonder nationaal nummer of
lijstnaam) blijft stabiel rond de 26% (of 77 burgemeesters). N-VA haalde met 41
burgemeesters iets meer dan 14% van de Vlaamse sjerpen binnen. Open VLD
(met 35 burgemeesters of iets minder dan 12%) en sp.a (met 14 burgemeesters of
iets minder dan 5%) sluiten de rij van de traditionele partijen. Groen verwierf één
burgemeester. Ten slotte zijn er nog enkele kartels tussen nationale partijen die
burgemeesters leveren. Het vaakst gebeurde dat bij de resterende kartels CD&V-
N-VA (6 burgemeesters of net 2%) en het kartel sp.a-Groen (5 burgemeesters of
iets minder dan 2%). Ook de kartels CD&V-Groen en N-VA- Open Vld behaalden
elk één burgemeester. Voor de verdere analyse laten we deze kartels even buiten
beschouwing aangezien ze maar een heel klein deel van de populatie burgemees-
ters vertegenwoordigen. Het is moeilijk om een vergelijking per partij te maken
met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 aangezien er toen een heel aantal
kartels aantraden die in 2012 waren opgeblazen.

Hierboven haalden we al aan dat in 66 gemeenten de benoemde burgemeester
niet de stemmenkampioen was bij de lokale verkiezingen van 2012. Het is interes-
sant om deze analyse eens per partij te maken aangezien er onderling nogal grote
verschillen zichtbaar zijn. Bijna 60% van alle N-VA-burgemeesters was geen stem-
menkampioen op 14 oktober en daarmee steekt de partij met kop en schouders
boven de rest uit. In bijna een vierde van de gemeenten waar N- VA de burge-
meester levert was de partij niet de winnaar van de verkiezingen. Enkel bij sp.a

TUSSEN DORPSSTRAAT EN WETSTRAAT ? BURGEMEESTERS ALS STEMMENKAMPIOENEN EN CUMULARDS ?

144



JOBNAME: 232877 PAGE: 9 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013
/first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek−2012/9−body

was dat nog vaker het geval. Deze vaststelling wordt ook bevestigd door de pe-
netratiegraden. N-VA- burgemeesters halen de laagste gemiddelde penetratiegra-
den binnen de eigen partij, nl. 35% (t.o.v. gemiddeld 50% over heel Vlaanderen).
Ook de laagste gemiddelde penetratiegraad binnen de gemeente staat op naam
van de N-VA, nl. 11%. Enkel André Van de Vyver, de groene burgemeester van
Zwijndrecht, scoort nog iets lager. Deze cijfers tonen aan dat N-VA vaker dan
andere partijen de logica van ‘stemmenkampioen wordt burgemeester’ door-
breekt. De partij scoorde lokaal zeer goed maar het valt op dat de penetratiegra-
den een stuk lager liggen dan bij de andere partijen. N-VA heeft blijkbaar minder
lokale stemmenkanonnen in haar rangen dan de traditionele partijen maar door
een sterk aanwezige nationale golf heeft de partij het globaal toch zeer goed
gedaan en burgemeesterschappen weten te bemachtigen. De partij is immers op
veel plaatsen een factor van betekenis geworden en heeft daardoor ook de coali-
tievorming kunnen beı̈nvloeden.

Tabel 2: Vlaamse burgemeesters per partij
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CD&V [N = 120] 39,9 20,7 51,4 15,4 13,3

Lokale Lijst [N = 77] 25,6 23,0 53,1 21,1 18,4

N-VA [N = 41] 13,6 11,4 35,2 58,5 24,4

Open Vld [N = 35] 11,6 19,3 55,7 14,3 14,3

Sp.a [N = 14] 4,7 15,9 54,4 14,3 28,6

CD&V-N-VA [N = 6] 2,0 24,1 44,4 16,7 0,0

Sp.a-Groen [N = 5] 1,7 16,1 46,4 0,0 0,0

Groen [N = 1] 0,3 11,1 35,2 0,0 0,0

CD&V-Groen [N = 1] 0,3 15,1 47,3 0,0 0,0

N-VA-Open Vld [N = 1] 0,3 10,4 36,9 100,0 100,0

Totaal [N = 301] 100,0 19,5 49,9 21,7 16,7

Het aantal vrouwelijke burgemeesters stijgt verkiezing na verkiezing. In 2000 was
7% van de burgemeesters een vrouw, in 2006 was dat 9% en in 2012 is dat
verder gestegen tot 13%. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal vrouwelijke
burgemeesters op twaalf jaar tijd. Niettemin blijft het percentage laag, gelet op de
quota voor kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen en de doorstroming van
vrouwen in het schepenambt bij de vorige verkiezingen. Vanaf 2006 moest im-
mers elk college verplicht minstens één vrouw bevatten. Beide seksen moesten
m.a.w. in het college aanwezig zijn. N-VA scoort als partij het beste met 17%

1 Gem. PG = Gemiddelde penetratiegraad
2 SK = stemmenkampioen
3 WP = winnende partij
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vrouwelijke burgemeesters in haar rangen. Bij Sp.a is amper één op de 14 burge-
meesters een vrouw. Vrouwen zijn overigens duidelijk minder vaak stemmenkam-
pioen: bijna 67% tegen iets meer dan 80% bij de mannen.

Ten slotte valt ook nog op dat de burgemeesters van de twee grootste steden van
Vlaanderen hoge penetratiegraden behaalden. Bart De Wever heeft als uitdager
van zetelend burgemeester Patrick Janssens 28,5% van alle Antwerpse stemmen
achter zijn naam gekregen. In Gent deed Daniël Termont nog iets beter met
29,2%. Ondanks het grote aanbod aan partijen en kandidaten in deze twee ste-
den scoorden De Wever en Termont toch bovengemiddeld1 en slaagden ze er
allebei in bijna 30% van de kiezers achter zich te scharen. Ook binnen hun eigen
partij of lijst scoorden de twee burgervaders zeer sterk. De Wever kaapte binnen
de N-VA maar liefst 76% van de stemmen weg. In Vlaanderen zijn er maar 5
burgemeesters die een hoger percentage haalden. Termont wist 64% van alle
stemmen voor het kartel Sp.a-Groen voor zich te winnen.

Incumbency-effect: heeft de zetelende burgemeester voordeel
bij de verkiezingen?

In deze paragraaf gaan we na of zetelende burgemeesters die deelnemen aan
verkiezingen een voordeel hebben ten opzichte van hun ‘onervaren’ tegenstan-
ders. We zullen het daarbij hebben over burgemeesters die ‘herbenoemd’ zijn en
burgemeesters die ‘nieuw benoemd’ zijn. Met herbenoemde burgemeesters be-
doelen we burgemeesters die op het moment van de lokale verkiezingen van ok-
tober 2012 de plak zwaaiden in hun gemeente en dat vanaf januari 2013 op-
nieuw doen. Nieuw benoemde burgemeesters zijn burgemeesters die net voor de
verkiezingen van oktober 2012 nog niet aan de macht waren maar die na de
verkiezingen wel op de burgemeestersstoel zijn beland. In de literatuur wordt dik-
wijls gesproken over het ‘incumbency advantage’ of het ‘incumbency effect’ om
het electoraal voordeel van zetelende politici te duiden. Zowel uitvoerende als
wetgevende mandatarissen blijken electoraal garen te spinnen uit hun deelname
aan het politiek bestuur van een land, een regio of een lokale overheid. Het in-
cumbency effect wordt in de literatuur vaak beschreven op nationaal of regionaal
niveau. Publicaties over het lokale niveau zijn echter minder frequent. Trounstine
(2011) toonde in haar longitudinale electorale studie van vier Amerikaanse steden
aan dat er wel degelijk een incumbuncy advantage aanwezig is op lokaal niveau.
Volgens haar resultaten hebben Amerikaanse uittredende lokale politici 32% meer
kans om deel te nemen aan de volgende lokale verkiezingen en om dan ook winst
te boeken. De auteur gaat echter niet in op de mechanismen die een invloed
hebben op dat incumbency effect. Lee (2005) beschrijft in zijn werk het incum-
bency effect op nationaal niveau in Amerika. Ook hij ziet hele grote slaagkansen
voor uittredende parlementsleden maar hij plaatst een kanttekening bij een even-
tueel causaal verband tussen het hebben van een mandaat en de kans op een

1 De gemiddelde penetratiegraad van burgemeesters binnen hun gemeente bedroeg in 2012 20%.
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herverkiezing. Er zijn volgens hem nog andere zaken die een rol spelen en niet in
het minst een selectie-effect. Lee verwoordt het op deze manier: “incumbents are,
by definition, those politicians who were successful in the previous election. If
what makes them successful is somewhat persistent over time, they should be
expected to be somewhat more successful when running for re-election.”. Vol-
gens Lee is het dus belangrijk om te kijken naar factoren die een rol gespeeld
hebben bij de selectie en de eerste verkiezing van kandidaten. Daar ligt volgens
hem deels de verklaring voor een incumbency effect. Ook de grotere hoeveelheid
media-aandacht die een uittredende mandataris verwerft is niet onbelangrijk in
het begrijpen van het incumbency effect. Van Aelst, Maddens, Noppe & Fiers
(2008) onderzochten de berichtgeving van de media over de nationale verkiezin-
gen van 2003 in België. Uit hun analyse bleek dat negen op de tien ministers en
meer dan de helft van de volksvertegenwoordigers tot de categorie van politici
behoorden die het meeste aandacht kregen van de kranten. Ook de verhoogde
mediabelangstelling voor uittredende politici kan dus een indicator zijn voor de
grotere kans op deelname en herverkiezing van zetelende mandatarissen.

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 geven ons de kans om het
eventuele incumbency effect op lokaal niveau na te gaan. Wat meteen opvalt is de
sterke daling van het aantal burgemeesters dat zichzelf opvolgt. In 2006 konden
229 burgemeesters na de verkiezingen hun post opnieuw veilig stellen (iets meer
dan 75%). In 2012 is dat aantal gezakt tot 143 (of 48%). Dit betekent een daling
van maar liefst 27%. Begin 2013 mocht dus meer dan de helft van de burgemees-
ters de sjerp voor het eerst omgorden. Daar zit de opmars van N-VA zeker voor iets
tussen. Deze partij heeft momenteel 41 burgemeesters in haar rangen waarvan er
40 nieuw zijn. Betekent deze forse daling van het aantal zichzelf opvolgende bur-
gemeesters dat er in 2012 minder sprake was van een incumbency effect dan in
2006? Eventueel. We kunnen dit echter niet enkel aan de hand van deze parame-
ter nagaan. Zowel het aantal stemmenkampioenen onder de (niet-)uittredende
burgemeesters als de penetratiegraden binnen beide categorieën kunnen meer
duidelijkheid verschaffen.

We gingen in de eerste plaats na hoe vaak een burgemeester die herbenoemd is
ook de stemmenkampioen was in zijn gemeente. Dat blijkt in 94% van de geval-
len zo te zijn. Zoals blijkt uit Tabel 3 ligt dat percentage bij de burgemeesters die
nieuw benoemd zijn een stuk lager, nl. op 65%. In 2006 lagen de verhoudingen
iets anders. Toen was 85% van de uittredende burgemeesters ook diegene met
het hoogste aantal voorkeurstemmen en was 68% van de nieuw benoemde bur-
gemeesters ook stemmenkampioen.

Om na te gaan of een burgemeester kan profiteren van zijn bekendheid kunnen
we zowel kijken naar de variabele ‘stemmenkampioen’ als naar de penetratie-
graad. Wat ons interesseert is of burgemeesters die opnieuw benoemd worden
een hogere penetratiegraad halen dan nieuwkomers in het ambt. Dit blijkt inder-
daad zo te zijn. Burgemeesters die in 2012 herbenoemd werden haalden een
gemiddelde penetratiegraad binnen hun partij/lijst van 53%. Burgemeesters die
nieuw benoemd zijn halen een gemiddelde penetratiegraad van 47%. Herbe-
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noemde burgemeesters slagen er gemiddeld in 23% van het totaal aantal uitge-
brachte stemmen in hun gemeente binnen te halen. Nieuwe burgemeesters be-
halen gemiddeld een penetratiegraad van 16% binnen hun gemeente.

Tabel 3: Incumbency-effect bij Vlaamse burgemeesters

Nieuw benoemde
burgemeester

Herbenoemde
burgemeester

2006 2012 2006 2012

Stemmenkampioen 68% 65% 85% 94%

Penetratiegraad lijst 44% 47% 51% 53%

Penetratiegraad gemeente 17% 16% 23% 23%

Er dient bij bovenstaande analyse echter een belangrijke nuance gemaakt te wor-
den. Wanneer we het hadden over uittredende burgemeesters zijn dat enkel die-
genen die herbenoemd zijn. Er zijn echter ook heel wat uittredende burgemees-
ters die meedongen naar de burgemeesterssjerp maar die aan hun neus zagen
voorbijgaan.

Bijna een derde van de uittredende burgemeesters (89 van de 301) nam niet deel
aan de verkiezingen of stond niet op de eerste plaats van de lijst. Deze burgemees-
ters ambieerden geen verlenging van hun mandaat en om die reden laten we ze
hier ook verder buiten beschouwing. Van de 212 overige uittredende burgemees-
ters die wel lijsttrekker waren, hebben er 143 (68%) hun positie kunnen verzilve-
ren. Ze werden opnieuw burgemeester. Wat ons interesseert is of er een verschil
in penetratiegraden waarneembaar is tussen de uittredende burgemeesters die
wel hun job kunnen voorzetten en zij die daar niet in slaagden. De 69 uittredende
burgemeesters die lijsttrekker waren maar die hun ambt niet verlengd zagen,
haalden een gemiddelde penetratiegraad binnen de eigen lijst van 50,14% en een
gemiddelde penetratiegraad binnen de gemeente van 14,09%. De gemiddelde
penetratiegraden voor de 143 uittredende burgemeesters die opnieuw benoemd
zijn bedragen respectievelijk 53,4% en 23,3%. Burgemeesters die hun ambt niet
konden verlengen scoorden binnen hun eigen partij gemiddeld gezien niet slecht.
Wat echter wel opvalt is de lage gemiddelde penetratiegraad binnen de gemeente.
Uittredende burgemeesters die niet herbenoemd zijn halen gemiddeld 10% min-
der stemmen in hun gemeente dan burgemeesters die wel herbenoemd zijn.

Daarnaast is de vraag of uittredende burgemeesters electoraal beter scoorden dan
de nieuw benoemde burgemeesters. Daarnet hebben wij bij de uittredende bur-
gemeesters enkel rekening gehouden met de burgemeesters die effectief opnieuw
benoemd zijn. Het is echter ook interessant om te kijken naar de uittredende bur-
gemeesters die hun ambt niet hebben kunnen verlengen. In totaal hebben er,
zoals hierboven al vermeld, 212 uittredende burgemeesters actief deelgenomen1

aan de gemeenteraadsverkiezingen. Van deze groep uittredende burgemeesters
was er 76,6% stemmenkampioen. Bij de nieuwe burgemeesters ligt het aantal

1 Actief deelgenomen betekent dat ze als lijsttrekker naar de kiezer zijn gegaan.
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stemmenkampioenen meer dan 12% lager. Dit is een eerste indicatie voor de
aanwezigheid van een incumbency effect. Daarnaast kunnen we ook aan de slag
met de respectievelijke penetratiegraden. Uittredende burgemeesters die actief
hebben deelgenomen aan de verkiezingen behaalden gemiddeld 52,3% van de
stemmen binnen hun partij. Dat percentage ligt bij nieuwe burgemeesters 5,5%
lager. De penetratiegraad binnen de gemeente bedroeg voor de uittredende bur-
gemeesters gemiddeld 20,3%, voor de nieuwe burgemeesters was dat 16,1%.
Voor de beide penetratiegraden behaalden de uittredende burgemeesters hogere
percentages, ook al is maar twee derde van deze burgemeesters herbenoemd.
Naast het hogere percentage stemmenkampioenen onder de uittredende burge-
meesters is dit een tweede indicator dat er eventueel een incumbency effect
speelde.

Enerzijds zien we dus dat het aantal zichzelf opvolgende burgemeesters fors is
gedaald. Anderzijds blijkt dat uittredende burgemeesters electoraal beter scoren
dan hun onervaren tegenstanders. Ze behoren veel vaker dan nieuwe burgemees-
ters tot de categorie van stemmenkampioen en ze leveren gemiddeld genomen
ook meer stemmen op voor hun partij. Die verschillen zijn statistisch telkens signi-
ficant1.

4. Cumulatie van parlementair ambt en lokaal
mandaat: a never ending story

We wezen er al op dat België qua centraal-lokale relaties tot de Zuid-Europese
traditie wordt gerekend. Dat houdt meer bepaald in dat de gemeenten gemiddeld
eerder klein zijn en niet over een uitgebreid bevoegdhedenpakket beschikken.
Ook de bewegingsvrijheid van de lokale besturen is beperkt (De Ceuninck, Stey-
vers, Valcke & Van Bever, 2010). Wat ons in dit hoofdstuk echter vooral interes-
seert is de toegang die lokale mandatarissen hebben tot centrale bestuursorga-
nen. Lokale protagonisten proberen in die Zuid-Europese traditie immers vaak hun
beperkte lokale slagkracht te compenseren door rechtstreeks toegang te zoeken
tot besluitvormingsorganen op regionaal of nationaal niveau. Dat is in België niet
anders. We weten dat voor de periode 1961-1991 meer dan 60% van alle parle-
mentsleden een lokaal mandaat bekleedde, waarvan de helft een uitvoerend2.
Het percentage cumulerende parlementsleden is sindsdien alleen maar toegeno-
men. In 1999 wilde Agalev deze trend een halt toeroepen en de partij zag daar-
voor haar kans schoon na haar sterk verkiezingsresultaat bij de Vlaamse en fede-
rale verkiezingen. De groenen versierden onder meer een zitje in de Vlaamse

1 Pearson r voor de variabele “uittredende burgemeester” en de variabele “stemmenkampioen” bedraagt
0,353. Pearson r voor de variabele “uittredende burgemeester” en de variabele “penetratiegraad ge-
meente” bedraagt 0,372. Ten slotte bedraagt Pearson r voor de variabele “uittredende burgemeester” en
de variabele “penetratiegraad lijst” 0,236. Deze correlaties zijn steeds significant op het 0,01-niveau. De
variabele “uittredende burgemeester” bevat hier enkel de uittredende burgemeesters die opnieuw burge-
meester zijn geworden.

2 Cijfers van Ackaert geciteerd door De Ceuninck, Devos, Reynaert et al. (2005).
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regering en pleitten daar voor het aan banden leggen van de cumulatie van man-
daten. Er werden nieuwe regels opgenomen in het voorontwerp van het gemeen-
tedecreet maar achteraf is gebleken dat daar zeer weinig van in huis is gekomen.
Af en toe borrelt de discussie rond het cumuleren van mandaten nog eens op
maar grote veranderingen staan vooralsnog niet op stapel.

In dit hoofdstuk gaan we na hoeveel lokale verkozenen ook een zetel hebben in
één van de regionale of nationale assemblees. We vertrekken daarbij van de ge-
wijzigde situatie na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Dat is be-
langrijk om in het achterhoofd te houden aangezien recente onderzoeken vaak
vertrekken vanuit het perspectief van een nieuwe samenstelling van het federaal
of Vlaams parlement1. Wij opteerden ervoor om onze resultaten te vergelijken
met cijfers die Ackaert, De Ceuninck, Reynaert, Steyvers & Valcke (2007) verza-
melden net na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Onze focus ligt dus heel
duidelijk op het lokale niveau.

Onze analyse is gebaseerd op gegevens die we ontvingen van het Parlementair
Informatiecentrum van het Vlaams Parlement en van de Dienst Documentatie en
Archief van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De gegevens werden verza-
meld na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 en de installatie van de
vernieuwde lokale besturen. In totaal namen we 243 parlementsleden onder de
loep. Dat zijn alle Vlaamse parlementsleden plus de Nederlandstalige Kamerleden
en Senatoren. De Franstalige situatie laten we hier buiten beschouwing. De resul-
taten zijn opgedeeld in vier categorieën. Eerst maken we een analyse per parle-
ment, vervolgens per partij en per provincie om ten slotte te eindigen met een
vergelijking tussen de huidige situatie en het cumulatieniveau na de verkiezingen
van 2006. We vertrekken telkens eerst van de algemene situatie om daarna dieper
in te gaan op de cumulatie onder burgemeesters.

Bijna een vijfde van de parlementsleden is burgemeester

Van de 243 Nederlandstalige parlementsleden in ons land heeft bijna 80% een
lokaal mandaat. Iets meer dan een derde van de volksvertegenwoordigers is sche-
pen of burgemeester in zijn of haar gemeente. Het aantal parlementsleden dat
gemeenteraadslid is bedraagt 43%. In Tabel 4 geven we alle cijfers voor de drie
parlementen weer. Iets meer dan 81% van de leden van de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers heeft een lokaal mandaat. In het Vlaams Parlement is dat 77%
van de leden, in de Senaat ligt het percentage nog wat lager. Daar cumuleert 74%
van de Senatoren een lokaal met een nationaal mandaat.

Van de drie parlementen die we onder de loep nemen, zetelen er in het Vlaams
Parlement verhoudingsgewijs het grootste aantal burgemeesters. Ruim 19% van
de Vlaamse parlementsleden mag zich tevens burgemeester noemen. In de Kamer
ligt dat percentage bijna op hetzelfde niveau. Het aantal burgemeesters in de

1 Verleden (2009) en Vanlangenakker, Put & Maddens (2010).
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Senaat ligt iets lager op 16%. De vier Vlaamse partijen1 die deel uitmaken van de
Vlaamse en/of de federale regering leveren alle 46 burgemeesters die in één van
de drie parlementen zetelen. Bijna een derde van die burgemeesters heeft een
CD&V-signatuur. Voor Open Vld zetelen 13 burgemeesters (28%) in de parlemen-
ten. N-VA heeft er 12 in haar rangen. Sp.a ten slotte levert 6 burgemeesters. In de
Kamer spant N-VA de kroon met 5 burgemeesters. In het Vlaams Parlement gaat
CD&V met 9 burgemeesters met die eer lopen.

Tabel 4: Overzicht cumulatie van lokale mandaten in Belgische parlemen-
ten anno 2013

Vlaams
Parlement
[N = 124]

Kamer
[N = 88]2

Senaat
[N = 31]3

Totaal
[N = 243]

Uitvoerende mandaten 48 (38,7%) 30 (34,1%) 8 (25,8%) 86 (35,4%)

Burgemeesters 24 (19,4%) 17 (19,3%) 5 (16,1%) 46 (18,9%)

Schepenen 24 (19,4%) 13 (14,8%) 3 (9,7%) 40 (16,5%)

Gemeenteraadsleden 48 (38,7%) 42 (47,7%) 15 (48,4%) 105 (43,2%)

Totaal lokale mandaten 96 (77,4%) 72 (81,8%) 23 (74,2%) 191 (78,6%)

N-VA steekt CD&V naar de cumulatieve troon

Iets meer dan 87% van alle N-VA-parlementsleden heeft een lokaal mandaat.
Daarmee haalt de Vlaams-nationalistische partij het hoogste percentage van alle
Vlaamse partijen. CD&V volgt hen op de voet met ruim 86%. Open Vld, die de top
drie vervolmaakt, heeft 85% cumulerende parlementsleden. Daarna volgen het
Vlaams Belang met 78%, Groen met net geen 70% en ten slotte op geruime
afstand LDD met 37%. Bij Sp.a cumuleert 70% van de parlementsleden zijn of
haar job met een lokaal mandaat. Het percentage van de Vlaamse socialisten ligt
daarmee opvallend lager dan dat van de twee andere traditionele partijen en van
N-VA.

Open Vld is de partij die procentueel het grootste aantal burgemeesters onder
haar parlementsleden telt. Bijna een derde van de liberale parlementsleden is bur-
gemeester. CD&V heeft in verhouding vier procent minder burgemeesters. Bij
N-VA is iets meer dan een vijfde van de parlementsleden burgemeester. Sp.a moet
het tot slot stellen met 16%. De cijfers uit Tabel 5 tonen aan dat Vlaams Belang,
Groen en LDD geen burgemeesters in hun parlementaire rangen hebben. Het
Vlaams Belang zit nog steeds gevangen in het cordon sanitaire en levert daardoor
tot op de dag van vandaag geen enkele burgemeester in Vlaanderen. Bij Groen
ligt de situatie anders. Zoals al aangehaald waren zij in de vroege jaren 2000 groot
voorstander van een wettelijke verankering van een beperking op het cumuleren

1 Vlaamse regering: CD&V, N-VA en Sp.a. Federale regering: CD&V, Sp.a en Open Vld.
2 Hier houden we enkel rekening met de Nederlandstalige Kamerleden.
3 Dit zijn de Nederlandstalige gecoöpteerde en rechtstreeks verkozen Senatoren. De gemeenschapssenato-

ren werden reeds bij het Vlaams Parlement meegerekend.
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van mandaten. Deze regels zijn toen uiteindelijk niet opgenomen in het gemeen-
tedecreet maar dat verhinderde de partij niet om de regels toch toe te passen voor
de eigen mandatarissen. Van zodra een parlementslid van Groen een lokaal uit-
voerend mandaat verwerft moet hij één van beide jobs opzeggen en zich laten
vervangen. Dat uit zich duidelijk in onze cijfers. LDD is de enige van de drie ‘kleine’
partijen die een schepen in het parlement heeft.
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Hoe verder van Antwerpen, hoe meer cumulatie

De provincie Antwerpen is qua aantal het best vertegenwoordigd in de verschil-
lende Belgische parlementen maar heeft met 72,5% wel het laagste percentage
cumulerende parlementsleden. De twee provincies in de uithoeken van Vlaande-
ren hebben dan weer het hoogste aantal cumulerende parlementsleden. In Lim-
burg en West-Vlaanderen hebben meer dan 9 op de 10 van de parlementsleden
een lokaal mandaat. Alle cijfergegevens zijn terug te vinden in Tabel 6. Ruim 36%
van de Limburgse parlementsleden is tevens burgemeester. Onder de West-
Vlaamse en Vlaams-Brabantse parlementsleden zien we ongeveer 20% burge-
meesters. Een opdeling per partij maken we hier niet omdat de aantallen per pro-
vincie daarvoor iets te klein zijn.

Tabel 6: Percentage cumulerende parlementairen per provincie
anno 2013 5

Antwerpen
[N = 69]

Oost-VL
[N = 50]

West-VL
[N = 43]

Vlaams-
Brabant
[N = 40]

Limburg
[N = 33]

Uitvoerende mandaten 37,7 28,0 39,5 35,0 45.4

Burgemeesters 17,4 10,0 20,9 20,0 36,4

Schepenen 20,3 18,0 18,6 15,0 9,0

Gemeenteraadsleden 34,8 50,0 51,2 45,0 45,5

Totaal lokale mandaten 72,5 78,0 90,7 80,0 90,9

Cumulerende politici nog niet meteen met uitsterven bedreigd

Om het cumulatieniveau anno 2013 in de verschillende parlementen te kunnen
vergelijken met de percentages van na de lokale verkiezingen van 2006 vertrek-
ken we van de cijfers van Ackaert, De Ceuninck, Reynaert, Steyvers & Valcke
(2007). De auteurs geven in hun artikel weer hoeveel vertegenwoordigers uit het
Vlaams en federaal parlement een lokaal mandaat hebben. Wij focussen in dit
hoofdstuk echter enkel op de Nederlandstalige politici. Daarom hebben we de
Franstalige Kamerleden en Senatoren uit de gegevens van Ackaert et al. gefilterd.
Algemeen beschouwd is er niet veel verschil tussen het cumulatieniveau van 2007
en 2013. Over de drie parlementen heen is het percentage cumulerende volksver-
tegenwoordigers met een procent gezakt. De cijfers in Tabel 7 geven echter aan
dat het totaal aantal burgemeesters in de parlementen met 6% is toegenomen. In
de Senaat is het aantal burgemeesters van 1 naar 5 gegaan, in de Kamer van 10
naar 17 en in het Vlaams Parlement van 19 naar 24.

5 De 8 Nederlandstalige Brusselse parlementsleden (6 Vlaamse parlementsleden en 2 Senatoren) zijn niet in
deze tabel opgenomen.
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5. Conclusie

De burgemeester is zonder enige twijfel het gezicht van de gemeente. Bovendien
heeft dit ambt met een langdurige duale geschiedenis de voorbije decennia aan
belang gewonnen. Van regent van de centrale overheid is de burgemeester uitge-
groeid tot zowat de belangrijkste lokale politicus wiens feitelijke rol zijn meer for-
mele taakstelling vaak te boven gaat. In deze bijdrage kwamen twee cruciale as-
pecten van respectievelijk de selectie en het functioneren van de Vlaamse
burgemeesters aan bod.

In de eerste plaats namen we het aandeel voorkeurstemmen van de burgemees-
ters onder de loep. We kwamen tot de vaststelling dat, net zoals bij de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2000 en 2006, ook in 2013 in bijna vier op de vijf Vlaamse
gemeenten de burgemeester stemmenkampioen is. Opmerkelijk waren echter de
cijfers voor de N-VA. Bijna 60% van alle N- VA burgemeesters is immers geen
stemmenkampioen in zijn of haar gemeente. Ook de vrouwelijke burgemeesters
zijn, nog steeds, duidelijk minder stemmenkampioen van hun gemeente dan hun
mannelijke collega’s, respectievelijk bijna 67% tegen iets meer dan 80%.

Daarnaast stelden we ons de vraag in welke mate de zetelende burgemeesters die
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen een voordeel hebben ten opzichte
van hun ‘onervaren’ tegenstanders. Het antwoord is klaar en duidelijk. Uittredende
burgemeesters scoren electoraal beter dan hun collega’s zonder bestuurservaring.
Niet alleen zijn ze vaker dan de nieuwe burgemeesters stemmenkampioen van
hun gemeente, ze leveren gemiddeld ook meer stemmen op voor hun partij. Deze
vaststellingen bevestigen het belang van electorale populariteit als een belangrijk
selectiecriterium voor het lokaal meest prominente politieke mandaat. Burgemees-
ters kunnen daardoor doorgaans rekenen op een uitgesproken persoonlijk man-
daat, onderstreept door het substantiële aandeel stemmen dat ze voor hun partij
aandragen. Dat is echter niet exclusief. Het spel van de coalitievorming en de
informele regels bij het toebedelen van uitvoerende mandaten spelen evenzeer
een rol en de eerste keuze bij het stemmen zit natuurlijk nog steeds op het niveau
van de lijst. Burgemeesters moeten daardoor ook aandacht geven aan het beheer
van hun meerderheid en het leiderschap van hun partij en/of fractie.

In het tweede deel van deze bijdrage behandelden we de cumulatie van politieke
mandaten bij de burgemeesters. We vertrokken hierbij van de situatie na de ge-
meenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. We gingen na hoeveel lokale be-
stuurders ook een zetel hebben in het Vlaams Parlement, de Kamer of de Senaat.
Ondanks het feit dat sommigen zich vragen stellen bij de cumulatie van een re-
gionaal of nationaal wetgevend mandaat en een lokaal uitvoerend mandaat heeft
nog steeds meer dan één derde van de 243 Nederlandstalige parlementsleden een
lokaal uitvoerend mandaat. Het aantal parlementsleden met burgemeesterssjerp
is met 6% toegenomen t.o.v. 2006. Bijna een vijfde van de Vlaamse parlements-
leden is ook burgemeester. In de Kamer zien we een gelijkaardig percentage. In de
Senaat is het percentage iets lager maar zitten er wel nog steeds 16% burgemees-
ters. Een derde van alle Open Vld-parlementsleden is tevens burgemeester. Het
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percentage christendemocratische volksvertegenwoordigers met burgemeesters-
sjerp ligt iets lager. Bij N-VA is ruim een vijfde van de parlementsleden ook burge-
meester. Bij de socialisten ten slotte is dat bijna één op zes.

In het algemeen is er trouwens weinig verschil tussen het cumulatieniveau na de
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012. Het aantal politieke cumulards
blijft hoog. M.a.w. er blijft een duidelijke link bestaan tussen sommige Dorpsstra-
ten en politiek Brussel. De blijvende cumulatie van politieke mandaten verwijst
naar het belang van de rol van de burgemeester als lobbyist voor zijn gemeente.
Van die burgemeester wordt dan verwacht dat hij erin slaagt projecten aan te
trekken en middelen daarvoor te mobiliseren. Een link met de nationale politiek
kan dan helpen en cumulatie wordt dikwijls gezien als het geschikte instrument
daartoe. Die particularistische motieven spelen naast meer generieke overwegin-
gen die het lokale niveau willen vertegenwoordigd zien in haar nationale tegen-
hanger om de stem van de gemeente in het beleid te vertolken en hun belangen
te verdedigen. Veel burgemeesters wijzen trouwens op die link met Brussel als een
element van hun eigen populariteit. En zo versterken selectiemechanismen en
functioneringscondities elkaar. 2018 zal uitwijzen of en hoe dit tot een nieuwe
ronde burgemeestersbonussen zal leiden.
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