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Formele banden of structurele relaties en overlap die vandaag tussen partijen 

en belangengroepen bestaan, hebben meestal een eigen logica of 

verklaringsgrond. Dat is bijv. het geval voor de Sp.a die een (historische) 

formele vertegenwoordiging van de top van de ABVV en de socialistische 

mutualiteiten heeft in haar hoogste partijorgaan, nl. het Partijbureau. Die link 

is er ook –zij het niet langer geformaliseerd in de partijstatuten noch in een 

verzekerde vertegenwoordiging in het partijbestuur- tussen CD&V en het ACW 

(Beweging.net), de Boerenbond/Landelijke Gilde en de christelijke 

middenstandsvereniging (Unizo).  

 

De vertegenwoordiging van de standen in  is er in de feiten echter nog wel 

steeds, en met name in de Politieke Raad en in het Politiek Bureau van de 

CD&V, al is men bij de partij onduidelijk over de precieze verdeling van de 

zetels over de drie standen en de standenlozen.1  

 

Standaanhorigheid aan de top en aan de basis 

 

Voor de CD&V zijn de standen als volgt vertegenwoordigd op het 

partijtopniveau en aan de basis (bij de leden) (cf. (Wauters, 2014)): 

 

 Boerenbond  

(De Landelijke) 

Middenstand 

(Unizo) 

ACW 

(Beweging.net) 

Standenloos 

Top 23 à 29% 26 à 35% 27 à 50% 8 à 12% 

Basis 11% 11% 27% +-51% 

                                                      
1 Het Politiek Bureau van CD&V telt 22 vrouwelijke en 60 mannelijke leden. (email dd. 09/07/2014) Een 

verdeling op basis van standenaanhorigheid of standenloosheid is onmogelijk volgens een medewerker van de 

CEDER-studiedienst “Eerst en vooral omdat het hele standengegeven bijzonder fluïde is. Anderzijds omdat er 

vast ook leden zijn die tot meer dan een behoren. En tot slot zijn er vast ook leden die eerst CD&V’er waren en 

pas later uit sympathie een lidkaart van een ‘stand’ kochten.” (Email dd. 25/09/2014) 
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Min/max 

verschil 

12%/18% meer 

partijtopleden 

15%/24% meer 

partijtopleden 

0%/23% meer 

partijtopleden 

39%/43% minder 

partijtopleden 

 

Standaanhorigheid van de CD&V-partijtopleden (2014) 

 

Op basis van de situatie tot de hersamenstelling van de Partijraad van CD&V in 

het najaar van 2014 zag de standaanhorigheid voor CD&V-partijtopleden er 

als volgt uit. We beperken ons hier tot de partijtopleden waarvan de partij zelf 

heeft aangegeven dat ze voor in het verkiezingsjaar het meest betrokken 

waren bij de verkiezingsprogramma-opmaak, de campagne en alle activiteiten 

die daaraan vooraf gingen (o.m. het Innesto-traject): het gaat i.e. om een 

actieve kern van 35 partijbestuursleden. 

 

 

 Boerenbond 

 

Unizo ACW Standenloos 

Beke    X 

Belet   X  

Bogaert  X   

Brouwers   X  

Caluwé X X   

Cardoen   (X) X 

Crevits X X X  

Dalle   X  

Debaets   X  

De Crem  (X)   

De Graeve    X 

Doomst X    

Franssen   X  

Geens X    

Gobbin    X 

Grouwels  X   

Heeren   X  

Hermans   X  

Huyghe  (X*) X  

Lanjri   X  

Lemahieu  X*   
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Peeters X X X  

Penen X    

Poulussen    X 

Schauvliege X  X  

Smaers X X   

Smits    X 

Terwingen   X  

Thyssen  X*   

Van den Heuvel  X   

Van Rompuy P. X (X)   

Vanackere   X  

Vandenkendelaere X (X)   

Vandeurzen   X  

Verherstraeten   X  

TOTAAL 

(% minimaal) 

10  

28,6% 

9-12 

25,7% 

16-17 

45,7% 

6 

17,1% 

(X) Niet formeel. X* Unizo/Markant. 

 

 

Conclusie 

 

De standen zijn nog lang niet verdwenen aan de basis maar –best opvallend- 

de standen zijn anno 2014 wel nog heel prominent aanwezig aan de top van 

de partij. Het verschil tussen beide niveaus is groot… want elke stand is 12 tot 

24% meer vertegenwoordigd op niveau van de partijtop dan aan de basis. De 

standenlozen zijn omgekeerd 39% tot 43% minder vertegenwoordigd in de 

partijtop. 

 

Deze standaanhorigheid van de CD&V-partijtopleden weerspiegelt wel 

degelijk de formele vertegenwoordiging en het belang die de standen en met 

name het ACW (vandaag Beweging.net) nog hebben binnen de partij. 
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