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Dit nummer werd afgesloten
op 4 december 2020.
Het eerstvolgende nummer
verschijnt op 1 februari 2021.

Wenst u onze wekelijkse digitale
nieuwsbrief te ontvangen?
Schrijf u dan nu in via
www.n-va.be/nieuws

fb.com/nieuwvlaamsealliantie   @de_NVA op Twitter
@de_NVA op Instagram

‘OOK TIJDENS
DEZE CORONA
CRISIS VERDIENEN
DE VLAMINGEN
TE WETEN WAT
BOVEN HUN
HOOFDEN
WORDT BESLIST’

Wie stelt dat 2020 geen
eenvoudig jaar was, trapt
een open deur in. Door de
coronapandemie vrezen
we voor de gezondheid van onze ouderen en kwetsbaren, worden onder
nemingen en werknemers geconfronteerd met ongeziene onzekerheden en
moeten we allen inboeten op de zaken die ons leven kleur geven.
Als reactie op zo’n collectieve depressie is het menselijk om voor een tijd
de ogen te willen sluiten, en te hopen dat bij het ontwaken de heisa voorbij
is. De optimistische berichten over vaccins doen uitzien naar de dag dat
we ons oude leven min of meer kunnen hervatten. Maar we dreigen in die
hernieuwde werkelijkheid wel wakker te worden met enkele onaangename
verrassingen.

Want onder de sluier van deze crisis tracht de regering-De Croo in sneltempo
een reeks structurele beleidswijzigingen door te voeren. Zo zet ze de koers
richting kernuitstap dogmatischer dan ooit voort. Ondanks de nefaste
gevolgen voor de betaalbaarheid, klimaatvriendelijkheid en bevoorradingszekerheid van onze energie. Bovendien introduceerde paars-groen op twee
maanden tijd liefst vijf nieuwe taksen en belastingverhogingen, zonder enige
compensatie elders. Om nog maar te zwijgen over het zwakke migratiebeleid
en de ronduit beschamende holheid van de institutionele plannen.
Het is en wordt de komende maanden de taak van de N-VA om dit soort
perikelen aan te kaarten. Ook tijdens deze coronacrisis verdienen de
Vlamingen te weten wat boven hun hoofden wordt beslist. Zeker wanneer
dat gebeurt door een regering die in Vlaanderen geen democratische
legitimiteit heeft. In 2021 kan u daarvoor op ons blijven rekenen.
Graag had ik u tot slot nog bedankt voor het hernieuwde vertrouwen dat
u in mij hebt gesteld. Ik hoop dat we elkaar volgend jaar in levenden lijve
mogen treffen. Er valt heel wat te bespreken. In de tussentijd wens ik u allen
een warme en gezonde Kerst toe. Hou jullie sterk!

Bart De Wever
Algemeen voorzitter
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Kamerlid Theo Francken trekt lessen
uit studie Nationale Bank

‘MIGRATIENAÏVITEIT
REGEERT
HET LAND’

‘De laaggeschoolde
migratie moet
dringend omlaag’

In 2018 bestelden toenmalig minister van Financiën
Johan Van Overtveldt en staatssecretaris voor
Asiel en Migratie Theo Francken een studie bij de
Nationale Bank van België over de economische
impact van migratie. Twee jaar later ligt die studie
eindelijk op tafel. LEO vroeg Theo Francken naar de
lessen die we eruit kunnen trekken.

W

at onthoud jij uit de studie, Theo?
‘Onder meer dat de kwestie heel
gevoelig ligt. De publicatie was
gepland voor april 2019, maar
werd bewust over de verkiezingen en de regeringsvorming
getild. Niet zonder reden, want het
rapport bevestigt onze analyse. Migratie
doet de economie licht groeien, wat
logisch is: elke bijkomende migrant is
een extra consument. Tegelijk resulteert
migratie in een overbelasting van onze
sociale zekerheid. Dat komt omdat
we te veel laaggeschoolde migranten
aanvaarden via passieve migratiekanalen
als asiel en gezinshereniging.’
De nieuwe staatssecretaris Sammy
Mahdi (CD&V) noemde de studie nochtans
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‘hoopvol’. Hij wees erop dat migranten van
de tweede generatie meer bijdragen dan
autochtone Belgen.
‘Die stelling lichtte hij eruit om een
positieve draai te geven aan een rapport
dat voor de rest gitzwart is. Maar ze geeft
een vertekend beeld: de tweede generatie
allochtonen is namelijk veel jonger dan
de gemiddelde autochtoon. Als je de hele
levensloop bekijkt, dan is de bijdrage
van die groep maar half zo groot. Er
is dus véél werk aan de winkel om van
migratie een economisch succesverhaal
te maken.’
Welke lessen kunnen we dan concreet
trekken?
‘De laaggeschoolde migratie moet
dringend omlaag. Dat kan alleen

Vlaams

door in te grijpen op het belangrijkste
migratiekanaal: gezinshereniging. Het
is van primordiaal belang dat er een
hogere inkomensdrempel komt om
iemand naar hier te halen. Verder moet
Europa liever vandaag dan morgen
overschakelen op een Australisch
model van grensbescherming. Er moet
eindelijk komaf gemaakt worden met de
grootschalige illegale migratie naar de
EU. Enkel zo kan je de asielmigratie naar
ons land laag krijgen en laag houden.’
Zien we die klemtonen terug in het regeerakkoord en de beleidsnota?
‘Helaas niet. Migratie-naïviteit spat van
de bladzijden. Er komt geen hogere
inkomensdrempel voor gezins
hereniging. Asielzoekers met een min-

Federaal

Brussel

Europa

lidstaten blijft de Europese Commissie
star vasthouden aan haar eigen
failliete visie, die al jarenlang zorgt voor
tweespalt en non-beleid in Europa: het
oppikken van illegale bootmigranten
door Europese schepen, waarna de
opvarenden overgebracht worden naar
opvangcentra op Europees grondgebied.
Van daaruit worden ze verdeeld over
de Europese lidstaten. Staatssecretaris
Mahdi steunt dat volop en zal als teken
van goodwill dit jaar al 150 illegale bootmigranten vanuit het centrum op Lesbos
naar België vliegen. Waanzin. Dat
model van ‘binnenvaren en verdelen’
zal de prikkel om in een smokkelboot te
stappen enkel nog vergroten.’

‘Ik zie Spanje teruggrijpen naar
zijn succesvolle ‘Australische’
aanpak uit het verleden’
derjarig kind wordt voortaan meteen
een eigen woning toegewezen. Zij
moeten hun procedure niet afwachten
in een collectief centrum. Na weigering
kunnen ze niet langer gerepatrieerd
worden. Er komen geen initiatieven
om de instroom van asielzoekers af
te blokken die elders in Europa al
geweigerd werden. En geen maatregelen
om misbruik van de asielprocedure door
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zogenaamde draaideuraanvragers te
vermijden, asielzoekers die soms twintig
aanvragen of meer na elkaar indienen.
Dat alles maakt dit land alleen maar
aantrekkelijker als asielbestemming.’
Kunnen we heil verwachten van Europa?
Het langverwachte Europese migratiepact
ligt eindelijk op tafel.
‘Tot consternatie van heel wat Europese

Hoe reageren de lidstaten daarop?
‘Bij veel lidstaten heerst onbegrip
over de voorstellen van de Europese
Commissie. Dat is niet alleen zo
in Oost-Europa, maar ook bij
de Balkanlanden en lidstaten als
Oostenrijk, Nederland en Denemarken.
Het wordt uitkijken naar de houding
van Spanje. De Canarische eilanden
worden momenteel overspoeld door
illegale bootmigratie uit Afrika. Ik
zie Madrid teruggrijpen naar zijn
succesvolle aanpak uit het verleden:
via push-backakkoorden met landen
als Senegal de toevloed stoppen. De
Australische aanpak dus, wat haaks
staat op de open maritieme grens die
de Europese Commissie bepleit in haar
voorstel van migratiepact. Spanje wordt
dus de lakmoesproef. Het is daarbij
doodjammer dat onze paars-groene
regering zich nu al blind aan de zijde
schaart van de Europese Commissie.
De discussie belooft zeer pittig te
worden. Een kritische stem van België
had daarin het verschil kunnen maken.’
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Kamerlid en N-VA-energiespecialist
Bert Wollants

‘BLINDE FOCUS
OP SLUITEN VAN
KERNCENTRALES
IS TERUG
VAN NOOIT
WEGGEWEEST’
Deze zomer nog koos een bubbel van vijf
onderhandelende partijen, waaronder de N-VA,
voor de verstandige verlenging van de twee jongste
kerncentrales. Maar uiteindelijk keerden de andere
partijen massaal hun kar om toch maar de groenen
aan boord te krijgen.

V

oor de N-VA heeft energiebeleid
altijd gedraaid rond zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid’,
zegt Kamerlid en energiespecialist
Bert Wollants. ‘Zonder dat
evenwicht rijdt ons energiebeleid
de gracht in. De kernuitstap schiet
tekort op alle drie die punten. Het is
niet verwonderlijk dat steeds meer
energie-experts en academici aan de
alarmbel trekken.’

zit vol gaten. ‘Niemand kan zeggen of
de Europese Commissie het ondersteuningssysteem zal goedkeuren dat
energiebedrijven moet overtuigen om de
centrales te bouwen. In september klonk
er nog ernstige twijfel of het hele verhaal
geen illegale staatssteun is. Werkende
centrales sluiten terwijl nog niemand
heeft toegezegd er nieuwe te bouwen,
zet de bevoorradingszekerheid op losse
schroeven.’

hoop dat al meermaals de kop werd
ingedrukt. Bert Wollants: ‘Een dergelijke
verlenging vraagt tijd. Die moet
voorbereid worden. Na een ‘constructief
gesprek’ met minister Van der Straeten
van Groen besliste Engie alvast om niet
te rekenen op een snelle doorbraak.
Door de beslissing om te verlengen
uit te stellen, zullen er eind 2025 geen
kerncentrales meer draaien.’

Bevoorrading op losse schroeven

De regering klampt zich dan maar vast
aan de strohalm van een noodscenario.
Volgens het regeerakkoord kan volgend
jaar alsnog beslist worden om kerncentrales open te houden. Een sprankeltje

Maar ook als Europa zou toestemmen,
hangt er een prijskaartje aan de
gascentrales. Energyville berekende
dat het 134 miljoen euro per jaar
goedkoper is om twee kerncentrales

Willen we zeker zijn van voldoende
stroom, dan brengt een kernuitstap dat
zeker niet dichterbij. Het plan om onder
andere nieuwe gascentrales te bouwen,
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Bert Wollants: ‘De regering-De Croo werd de grote voorvechter van de kernuitstap. Tegen elke prijs.’

Vlaams

Gat in de begroting

Federaal

Brussel

Europa

VLAAMS

‘SCHAF DE SENAAT VANDAAG NOG AF!’

‘Het ‘groenste
regeerakkoord ooit’ is
niet veel meer dan een
poging om een eigen
realiteit te verzinnen’

langer open te houden. ‘En daar komt
de subsidiekost voor de gascentrales
nog eens bovenop’, zegt Wollants. ‘Dat
alleen zou de komende jaren minstens
vijf miljard euro kosten. De CREG
komt zelfs uit boven de 14 miljard euro.
Bovendien dragen de kerncentrales
vandaag honderden miljoenen bij aan
de begroting. De vraag is dus waarmee
dat gat gevuld zal worden.’

Vervuilendste leerling van de klas
Naast de bevoorradingszekerheid en
betaalbaarheid komt ook de duurzaamheid in het gedrang bij een kernuitstap.
Volgens klimaatdenktank Ember zouden
we mede daardoor zowat de vuilste
stroomvoorziening van de Europese
Unie krijgen. ‘Er zit dan wel een groene
minister klaar om het beleid voor de
Europese commissaris te verdedigen,
maar zelfs haar achterban is al lang
niet meer aan boord’, zegt Wollants.
‘Greenpeace richtte zich rechtstreeks
tot de Europese Commissie om aan te
tonen dat de minister zich helemaal
vastzet in een fossiele logica. ‘Het
groenste regeerakkoord ooit’ is duidelijk
niet veel meer dan een poging om een
eigen realiteit te verzinnen.’

Op het YouTube-kanaal van
de N-VA vertelt Bert Wollants
u meer over de paars-groene
kernuitstap.
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Als voormalig minister heeft Vlaams
Parlementslid Philippe Muyters wel
wat ervaring met de vaak absurde
situaties van het voortdurende
diplomatieke overleg in België.
Maar wat hij ziet in de Senaat, slaat
werkelijk alles.
‘Bezigheidstherapie met een gebrek
aan inhoud’, klinkt het. ‘De laatste
maanden werden resoluties besproken
over vrouwelijk ondernemerschap en de
afschaffing van het papieren kassaticket.
Op zich twee waardevolle onderwerpen.
Maar de inhoudelijke kwaliteit is echt van
een dramatisch niveau.’

Philippe Muyters

De resolutie over het kassaticket houdt
in dat elke handelaar, van bakker tot
supermarkt, aan élke klant een elektronisch
kassaticket moet bezorgen. ‘Via mail? Via
sms? Bluetooth? Geen idee. Maar stel je de
gigantische rompslomp en investeringen
voor. Om nog maar te zwijgen van de
privacy en het feit dat niet iedereen een
smartphone of internet heeft.’
Beide resoluties zijn intussen ongewijzigd
goedgekeurd. ‘De meeste senatoren lezen
geen teksten, luisteren niet naar anderen
en duwen alleen op het knopje omdat de
resoluties ingediend zijn door de ‘juiste’
mensen. Heel de Senaat moet op de schop,
liever vandaag dan morgen.’

VLAAMS

SOCIAAL WONEN HOOG
OP DE AGENDA
De sociale huisvestingsmaatschappij ABC,
die zo’n 2.090 sociale woningen beheert
in Antwerpen en Gent, blijkt in slechte
papieren te zitten. Ze werd daarom door
de Vlaamse overheid onder ‘financiële
curatele’ geplaatst: onder toezicht van
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen (VMSW), de kredietverstrekker
van de sector.

Kort op de bal
Het dossier van ABC zette Vlaams
Parlementslid Sarah Smeyers ertoe aan
om uit te zoeken hoe de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) concreet
worden opgevolgd. ‘Die opvolging is de
voorbije jaren onder impuls van de N-VA
professioneler gemaakt. En met succes:
van de bijna 90 SHM’s in Vlaanderen
werden er in 2020 twaalf begeleid door

Sarah
Smeyers

Matthias
Diependaele

de VMSW, waarvan vijf onder een strikt
regime.’ Vanaf 2021 zal elke SHM jaarlijks
in een financiële risicocategorie ingedeeld
worden, met aangepaste opvolging.
Vlaanderen speelt dus kort op de bal.

Woonmaatschappijen
In de commissie Wonen lichtte minister
Diependaele bovendien zijn plannen toe
om tegen 1 januari 2023 te komen tot
woonmaatschappijen, die de activiteiten
van SHM’s en sociale verhuurkantoren
(SVK’s) integreren. Een goede zaak, vindt
Smeyers. ‘Nu zijn soms meerdere spelers
per gemeente actief. Dat zal in de toekomst
slechts één maatschappij meer zijn, wat de
efficiëntie en de financiële transparantie ten
goede zal komen. Iedereen heeft daar baat
bij. De belastingbetaler uiteraard, maar
vooral ook de sociale huurder.’
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BRUSSELS
FRACTIEVOORZITTER
CIELTJE VAN ACHTER

‘VLAANDEREN
HEEFT ER ALLE
BELANG BIJ DAT
BRUSSEL HET
GOED DOET’
8

BREEDBEELD

Wie herinnert zich nog de laatste keer dat Brussel
positief in het nieuws kwam? Onze hoofdstad heeft
een slechte reputatie, en alle Brusselse partijen
lijken zich daarbij neer te leggen. Alle partijen? In
het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zit één partij
die weigert Brussel op te geven. LEO sprak met
haar fractievoorzitter, Cieltje Van Achter.

C

ieltje, maak eens wat reclame voor Brussel.
Het is immers de hoofdstad van Vlaanderen.
En het zou wel degelijk de moeite lonen om
er te wonen, te leven en te werken?
‘Brussel is een fantastische stad met
prachtige architectuur en, in normale
omstandigheden, een bruisend leven.
Brussel heeft ook heel veel gezichten die
de vluchtige bezoeker vaak niet kent.
Toegegeven, om de minder bekende
kantjes te ontdekken moet je even de
tijd nemen en je onderdompelen. Maar
zodra je de hoofdassen verlaat, word je
verrast. Als tiener kwam ik vanuit het
nabije Halle dikwijls in Brussel. En nu
voel ik mij hier gewoon thuis.’
Sta ons toe toch wat sceptisch te zijn.
‘Ik begrijp de scepsis. Brussel heeft een
slechte naam en veel problemen. Dat
kan je niet ontkennen. Hier zijn veel
problemen rond netheid en veiligheid,

•
•
•
•
•
•
•

geboren op 11 januari 1979
groeide op in de Vlaamse Rand
studeerde rechten in Leuven en Parijs en politieke
wetenschappen in Bologna en Washington DC
startte haar loopbaan als advocaat en werkte voor
het Vlaamse departement Buitenlandse Zaken
sinds 2014 verkozen in het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement, fractievoorzitter sinds 2019
ondervoorzitter van de N-VA
woont samen met haar man en hun drie kinderen
in Schaarbeek
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en de regering pakt die niet aan. En ook:
het ‘slechte’ nieuws over Brussel haalt
vaak de krant en het ‘goede’ nieuws niet.
Zo werkt dat nu eenmaal. De Vlaamse
media besteden in vergelijking met de
Franstalige journalisten overigens heel
weinig aandacht aan Brussel. Dat is jammer. Wij geraken dikwijls gemakkelijker
in de Franstalige dan in de Vlaamse
media. Villa Politica bijvoorbeeld heb ik
hier nog bijna niet gezien. Het Brusselse
parlement is nochtans boeiend. Met
zestien partijen in het halfrond knettert
het regelmatig, vooral tussen ons en de
regering-Vervoort.’

‘De Vlaamse media
besteden in vergelijking
met de Franstalige
journalisten heel weinig
aandacht aan Brussel.
Dat is jammer’

Wat heeft een Vlaams-nationale partij
als de N-VA concreet aan het Brusselse
parlement?
‘Brussel is ook onze hoofdstad. Heel wat
bedrijven zijn hier gevestigd. Overdag
komen er heel wat Vlamingen naar
Brussel. Hoe je het ook draait of keert,
Brussel is een venster op de wereld en
een internationale draaischijf, zowel op
diplomatiek, op Europees als op zakelijk
vlak. Als je iets wil betekenen, moet je
hier zijn. En zoals gezegd is Brussel ook
los daarvan ongemeen boeiend.’
Heeft de N-VA er belang bij dat ze sterk
staat in Brussel?
‘Uiteraard. Brussel is een merk. Iedereen
kent Brussel. En dus moet je er absoluut
voor zorgen dat Brussel het goed doet,
een goede naam heeft, leeft en een
economische motor is. Vlaanderen heeft

daar alle belang bij. Je mag ook niet
vergeten dat hier evenveel Vlamingen
wonen als in pakweg Brugge. En dus
heeft onze partij, die de belangen van
de Vlaming verdedigt, er alle belang bij
om ook in Brussel haar zegje te kunnen
doen.’
‘Wij doen hier als Vlaamse oppositiepartij heel hard ons best en draaien bij
wijze van spreken dubbele shiften om te
wegen op het beleid. Is dat makkelijk?
Neen. Halen we altijd resultaat? Neen,
maar soms wel. En is dat nodig? Zeer
zeker. Samen met Mathias Vanden Borre
en Gilles Verstraeten voeren wij een
harde maar constructieve oppositie.’
De N-VA heeft in het Brusselse parlement
wel een speciale positie. Een kleine partij
in het geheel maar wel de grootste van de
Vlaamse oppositie.
‘Dat klopt. We zijn er fors op vooruitgegaan bij de laatste verkiezingen
en de tweede grootste Vlaamse partij
geworden (na Groen, red.). De N-VA
is eigenlijk hét alternatief voor de
Brusselaar die voor de rest kan kiezen
tussen partijen die zich allemaal aan de
linkerzijde opstellen of die al jaren mee
in het bad zitten.’
‘Dat er goede relaties blijven tussen
Brussel en Vlaanderen is voor ons
trouwens heel belangrijk. Wij zien daar
nauwgezet op toe. Samen met Karl
Vanlouwe en Annabel Tavernier in het
Vlaams en Assita Kanko in het Europees
Parlement hebben we hier op verscheidene fronten een stevige ploeg.’
Even terug naar de actualiteit. Week na
week zijn er rellen of worden hulp- en
politiediensten aangevallen. Veiligheid is al
jarenlang een groot probleem.
‘Inderdaad, en het wordt niet ernstig
genomen door de Brusselse beleidsmensen. Het moet frustrerend zijn om
in Brussel politieagent te zijn. Er wordt,
zeker in deze coronatijden, heel veel
gevraagd van onze agenten. Ze moeten
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coronamaatregelen afdwingen en
worden daarbij regelmatig met geweld
geconfronteerd. Er is ook heel vaak een
gebrek aan burgerschap: mensen die
nog steeds geen mondmasker dragen.
De handhaving door de politie is dan
dikwijls heel ondankbaar. De politiediensten verdienen onze volledige steun.’
‘Toen Jan Jambon minister van
Binnenlandse Zaken was, heeft hij met
zijn Kanaalplan een belangrijke bijdrage
geleverd aan het Brusselse veiligheidsbeleid. Ook na de voetbalrellen is er
onder zijn impuls een betere coördinatie
tussen de politiezones gekomen. Dat is
een enorme stap vooruit, maar we zijn
er nog lang niet. Onze gemeenteraadsleden pleiten ook voor de invoering
van buurtinformatienetwerken. Het is
een werk van lange adem en we laten
niet los.’
Opvallend is wel dat er weinig Brusselaars
zijn bij de Brusselse politie.
‘In Antwerpen gebeurt de rekrutering
al enige tijd lokaal. Jan Jambon stelde
destijds voor om dat ook in Brussel te
doen, maar Brussel ging daar niet op in.
Dat is een gemiste kans.’
Cieltje, intussen zet de Brusselse regering
door met haar stadstol. Die beslissing
kwam er snel.
‘Paars-groen is alleen daadkrachtig als
het op het invoeren van nieuwe belastingen aankomt. (lacht) Overleg met
Vlaanderen? Niet nodig, de pendelaar
betaalt wel. Er zit dan ook een duidelijke
logica achter de Brusselse stadstol: het
vullen van het gat in de Brusselse kas.’
‘Ik heb daar grote vraagtekens bij.
We zitten in een coronacrisis en
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Cieltje Van Achter: ‘Brussel wil een smart city zijn. Maar als het op 5G aankomt, staat Ecolo op de rem.’

‘Het moet frustrerend
zijn om in Brussel
politieagent te zijn’
onze kantorenmarkt bloedt. Heel wat
bedrijven denken erover na om hun
personeel meer thuis te laten werken.
Dat gaat een impact hebben op ons
gewest. Brussel leeft overigens ook van
de toeristen en mensen uit de rand die
hier komen winkelen. Hoofdprobleem
is dat die tol een dubbele belasting zal
zijn voor de hoofdzakelijk Vlaamse
pendelaar. Negentig procent van de
leerkrachten in het Nederlandstalige
onderwijs in Brussel komt van buiten
Brussel. Wie gaat hier nog les willen
geven als ze maandelijks 100 euro extra
moeten betalen?’

Het Nederlandstalige onderwijs is nochtans
dé troef in Brussel. Als er één poot is om
stevig op te staan is het wel dat onderwijs.
‘Klopt. Bijna twintig procent van de
Brusselaars kiest voor het Nederlands
talige onderwijs. Ook veel anderstaligen.
Mijn jongste zoon speelt voetbal bij
Crossing Schaerbeek. De trainers zijn er
tweetalig en de helft van zijn ploeg gaat
naar het Nederlandstalige onderwijs,
ook al zijn ze van thuis uit niet Nederlandstalig. Die mama’s vertellen daar
honderduit over en zijn trots. Ze weten
dat de toekomst van hun kinderen ook
in Vlaanderen ligt.’
Vreemd dat eigenlijk niemand weet hoeveel
Vlamingen er exact zijn in Brussel.
‘Het hangt ervan af welk criterium je
neemt. Maar ik stel vast dat meer dan
15 procent van de stemmen op Vlaamse
partijen werd uitgebracht bij de laatste

‘Groen, sp.a en Open Vld pleitten
vóór de verkiezingen voor de fusie
van de gemeenten en de politie,
maar trokken nadien hun staart in
om er toch maar bij te zijn’
‘Net zoals het federale is ook het
Brusselse regeerakkoord zeer vaag.
Veel is niet uitgeklaard. Nogmaals: de
hoofdbedoeling was om zo snel mogelijk
een linkse coalitie in het zadel te hijsen,
ook al is dat op een mank paard. Sven
Gatz, die minister voor Open Vld is,
moest voor zijn achterban oplijsten
wat hij binnengehaald had tijdens de
onderhandelingen. Een A4’tje volstond
ruimschoots.’
Terwijl de financiële situatie in Brussel
allesbehalve rooskleurig is.
‘Dat was al zo voor de coronacrisis, en
die maakt het alleen nog erger. De tering
naar de nering zetten staat niet in het
woordenboek van de regering-Vervoort.’

gewestverkiezingen. Dat is een grote
stijging ten opzichte van de vorige
verkiezing. En heel belangrijk om het
Franstalige riedeltje te counteren dat
de Nederlandstalige aanwezigheid in
Brussel afneemt.’
Op federaal vlak klagen we terecht over
de paars-groene coalitie, maar in Brussel
hebben we daar al langer mee te maken.
Jullie fractie is ervaringsdeskundige.
‘Ik volg nauwgezet wat er federaal
gebeurt, omdat het een déjà vu is van
wat er in Brussel is gebeurd. Hier
hebben we inderdaad ook een paarsgroene anti-N-VA-coalitie die raprap
is beklonken zonder een berekend
plan. Het kon niet snel genoeg gaan.
Zelfs zo snel dat men moeiteloos de
blauwe familie uit elkaar gespeeld heeft.’
(Open Vld zit in de coalitie, MR in de
oppositie, red.)
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De groene familie is in Brussel, in tegenstelling tot in het federaal parlement, de
evenknie van de socialisten. Maar als het
over bijvoorbeeld 5G gaat, komt Ecolo wel
van een geheel andere planeet.
‘Absoluut. Ecolo wil bijvoorbeeld een
studie naar de straling van de slimme
elektriciteitsmeters. Brussel wil een
smart city zijn, maar als het op 5G
aankomt, staat Ecolo op de rem. Dat
heeft ook te maken met de heel strenge
stralingsnormen hier in Brussel. Er
is geen netwerk dat aan die strenge
normen beantwoordt, behalve wanneer
je er onnoemelijk veel geld tegenaan
smijt. En daar stopt het niet. Ze vinden
handeldrijven bijna des duivels, want
je moet daarvoor een vliegtuig of een
boot gebruiken. Hun droombeeld is zeer
autarkisch (zelfvoorzienend, red.).’
Begrijp je dan dat de Vlaming zegt: ‘Wat is
dat daar allemaal in Brussel?’
‘Ja, ik snap dat wel. Ik vraag me dat

soms ook af. Er zijn problemen die
iedereen ziet en waarvan de Vlaamse
partijen zeggen dat ze aangepakt moeten
worden. Maar zodra er een regering
gevormd moet worden, zijn ze die
plots vergeten. En dat verwijt ik Groen,
sp.a en Open Vld heel erg. Dat ze vóór
de verkiezingen voor de fusie van de
gemeenten en de politie pleiten, maar
nadien hun staart intrekken om er toch
maar bij te zijn. En let op, volgende keer
gaan ze dat weer beloven aan de kiezer.
De verandering kan er alleen met ons
komen.’
Covid-19 is niet de fout van onze politici,
zoveel is duidelijk. Maar je kan een gezondheidscrisis goed aanpakken en je kan haar
slecht aanpakken. Hoe deed Brussel het?
‘De Brusselse regering is veel te laat in
gang geschoten. En het virus heeft te
veel vrij spel gekregen doordat er niet
strikt gehandhaafd werd. Punt. Wat ik
Maron (Ecolo) als gezondheidsminister
heel erg kwalijk neem, is dat hij kritiek
vanuit Vlaamse hoek per definitie niet
ernstig neemt. Zo negeerde hij feestelijk
de alarmsignalen die het UZ Brussel
al vroeg uitstuurde, want dat was ‘een
Vlaams ziekenhuis’. Ook minister
Van den Brandt van Groen, eveneens
bevoegd voor gezondheidsbeleid,
veronachtzaamde die signalen. Toen
wij eind juli vroegen om de commissie
Gezondheid samen te roepen en de
crisis beleidsmatig aan te pakken, werd
dat gewoon weggelachen.’

Een uitgebreider interview met Cieltje
Van Achter kunt u bekijken op het
YouTube-kanaal van de N-VA.
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85%

N-VA mobile

Elke Sleurs
Gebruik jij veel apps?
‘Op mijn smartphone staan inderdaad veel
apps, en die dienen bijna allemaal heel
praktische doeleinden zoals bankzaken regelen
en winkelen. De meest recente is Coronalert,
de app om coronabesmettingen te monitoren
en te voorkomen. En de vaakst gebruikte zijn
die om radio te luisteren.’
Radio luisteren? Dan kan de Warmste
Week je dezer dagen niet ontgaan?
‘Neen, en zeker niet de oproep van de N-VA
om bloed te geven. Als gynaecologe heb ik
regelmatig meegemaakt dat vrouwen tijdens
of net na de bevalling dringend bloed moesten
krijgen. Dan zie je hoe belangrijk donaties
zijn. Wees blij dat het Rode Kruis er in zulke
noodgevallen voor jou is.’
Ga je zelf ook bloed geven?
‘Helaas, ik mag niet. Als studente genees
kunde deed ik dat wel om de drie maanden.
Ik heb bloedgroep A-negatief en die is fel
gegeerd. Maar toen ik na een jaar specialisatie
in het Schotse Aberdeen terug thuiskwam,
bleek dat daar tijdens die periode dollekoeienziekte heerste. Sindsdien mag ik geen bloed
meer geven. Jammer, maar terecht. Hier bij
ons gelden strenge normen voor donorschap
en dat is maar goed ook. Precies daardoor is
bloed geven en bloed krijgen in ons land heel
veilig. Daarom roep ik iedereen op die kan en
mag om bloed te doneren.’

Elke Sleurs (°1968) is geboren en getogen in
Gent, waar ze in de gemeenteraad oppositie
voert tegen het lokale Vivaldibestuur. In 2010
maakte ze haar intrede in de Senaat en in 2014
in het Vlaams Parlement. Van het najaar 2014
tot de lente 2017 was ze staatssecretaris in de
regering-Michel.

elke.sleurs@n-va.be
fb.com/elkesleurs.nva
www.elkesleurs.be
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Coronalert

Radio 1

Klara

Wandelknooppunt

Payconiq

Collect&Go

Joyn

Recycle

Meldingen Gent

THUIS

Zijn politieke carrière begon in een bankkantoor en in 2012 werd hij tot zijn eigen
grote verbazing burgemeester. Nu is hij
bezig aan zijn tweede termijn, met een
duidelijk doel: jonge mensen overtuigen
om in zijn vergrijsde gemeente te komen
wonen. LEO sprak met de burgemeester
van Schilde, Dirk Bauwens.

Schilde

HET
VAN DIRK BAUWENS

D

at was even slikken.’ Wanneer
Dirk Bauwens in 2012
burgemeester van Schilde
wordt, komt dat als een
schok. ‘We hadden wel een
vermoeden dat we goed
zouden scoren, maar de grootste partij
worden?’ De N-VA in Schilde kwam dan
ook van ver. Al begint Dirks politieke
carrière niet bij de N-VA, maar bij een
bank. ‘Ik was zelfstandig kantoorhouder
in ’s-Gravenwezel. De politiek van de bank
was: je moet je integreren in de lokale
gemeenschap. Ik ben dan lid geworden
van allerlei verenigingen.’
Als sociaal geëngageerde bankdirecteur
botste Dirk op wat hij nu nog de grootste
uitdaging van Schilde noemt: ‘De enorme
vergrijzing. Ik zag hoe mijn klanten
bestand steeds ouder werd. Dat was een
bedreiging voor de continuïteit van mijn
kantoor. De gemeente moest jongere
gezinnen aantrekken.’

‘De verjonging
is ingezet’

Koekoeksgemeente
Schilde had één groot nadeel, dat in de
buurgemeenten goed gekend was. ‘Bij
wijze van boutade zei mijn collega uit
Schoten dat Schilde aanzien werd als een
koekoeksgemeente. Wij hadden destijds
zelf heel weinig faciliteiten en gebruikten
die van onze buurgemeenten. Hij had wel
een punt.’ De aanpak van het toenmalige
gemeentebestuur kon de bankdirecteur
niet overtuigen. ‘Ik heb altijd mijn mening
geuit. Op een bepaald moment vroeg
de lokale N-VA-afdeling of ik me actief
wilde inzetten in plaats van alleen maar
commentaar te geven. Zo ben ik in de
lokale politiek gerold.’

LEO
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THUIS

HET SCHILDE VAN
DIRK BAUWENS

•
•
•
•
•
•
•
•

Geboren in Antwerpen in 1969
Studeerde handelswetenschappen in Brussel
Gehuwd met Ann en vader van Warre (22) en Tinne (21)
Bankdirecteur in ’s-Gravenwezel tot 2018
Gemeenteraadslid van 2010 tot 2012
Burgemeester sinds 2013
Hobby’s: fietsen, koken, zeilen en golf
Favoriete plek in Schilde: het Kasteel van ‘s-Gravenwezel

‘Je moet altijd eerlijk zijn tegen de inwoners.’

De volgende stap was logisch, maar
niet vanzelfsprekend. ‘Op een gegeven
moment vroeg mijn politieke vader en
Vlaams boegbeeld Hugo Pas me om aan
de verkiezingen mee te doen. Daarover
heb ik even moeten nadenken. Ik had
immers mijn bankkantoor, waarbij het
allerminst evident was om je politieke
voorkeur publiek te maken.’

De N-VA vormt een coalitie met CD&V en
stuurt Open Vld naar de oppositiebanken.
‘De eerste jaren waren bijzonder pittig. Ik
had geen dossierkennis en was van niets
op de hoogte. Om het dan op te nemen
tegen een oppositiepartij die van alles op de
hoogte was en met de vorige burgemeester
in haar rangen ... Bovendien hadden we een
krappe meerderheid: 14 van de 25 zetels.’

Dirk besluit het erop te wagen. Op
de kartellijst met CD&V krijgt hij de
vijfde plaats voor de gemeenteraads
verkiezingen van 2006. De hoogst
geplaatste N-VA’er. ‘Ik ben toen niet
rechtstreeks verkozen. Maar in 2010
verhuisde een jong gemeenteraadslid
dat door de hoge prijzen geen huis in
de gemeente kon kopen en kwam ik in
zijn plaats.’

Maar Dirk draait snel de knop om.
‘Qua dossierkennis heb ik echt een
inhaalbeweging gemaakt. Dat is mijn
sterkte geweest. Al had dat wel zijn impact
op mijn professionele activiteit. Ik dacht: de
helft van mijn tijd steek ik in het burgemeesterschap, de andere helft in de bank.
Finaal bleek ik vier dagen per week bezig
te zijn als burgemeester. Mijn passie lag
duidelijk meer bij het openbaar mandaat.’
Begin 2018 beslist Dirk zich voltijds op het
burgemeesterschap te richten.

Van niets op de hoogte
In 2012 gaat de N-VA alleen naar
de kiezer, met Dirk als lijsttrekker.
En dan komt de schok. ‘Uit het niets
werden wij de grootste partij. Opeens
werd ik burgemeester. Van gewoon
gemeenteraadslid met twee jaar
ervaring naar het hoogste ambt. Dat
was niet verwacht. Hier zwaaide altijd
Open Vld de plak.’
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De N-VA drukt onmiddellijk haar stempel
op het beleid. ‘Wij hebben een aantal
dossiers die blijven liggen waren onmiddellijk aangepakt. Ik denk dat die nieuwe wind
geapprecieerd wordt door de inwoners. Je
moet altijd eerlijk zijn tegen inwoners. Die
hebben het sowieso door wanneer je dat
niet bent.’

Dirk Bauwens over de
rioolreportage van Pano
Uit een reportage van Pano (VRT) blijkt dat in
Vlaanderen 400.000 woningen geen riolering hebben.
Dirk Bauwens is naast burgemeester ook ondervoorzitter van drinkwatermaatschappij Pidpa. ‘In Schilde
hebben we een rioleringsgraad van 83 procent. Door
de manier waarop ons dorp is ingericht, met huizen
die ver uit elkaar liggen, is dat geen evidente zaak.
Dat wij vandaag al op dat percentage zitten, is te
danken aan een voormalige schepen die zich dat heel
hard aantrok.’
Rioleringen zijn een complexe materie. ‘De reportage
stelt de situatie nogal eenvoudig voor: de gemeente
is altijd verantwoordelijk. Maar veel gemeenten,
waaronder Schilde, dragen die verantwoordelijkheid

over aan anderen, zoals de watermaatschappijen.’
En rioleringen aanleggen is duur. ‘Er wordt altijd
gekeken waar er subsidies te krijgen zijn. Maar die
worden in eerste instantie afgestemd op de plannen
van Aquafin. Als zij ergens een collector plaatsen,
gaan de subsidies daarnaartoe. Buitenwijken zoals bij
ons komen maar op de tweede, derde of zelfs vierde
plaats.’
Bovendien gaat het bij rioleringen om meer dan enkel
wat buizen leggen. ‘Er is de bovenbouw, de herinrichting van de wegen. Dat vraagt tijd en een kostprijs die
we ook in rekening moeten nemen. De gemiddelde
doorlooptijd is zeven jaar. Bij een herinrichting van de
bovenbouw wil je dat inwoners er hun zeg over kunnen
doen. Ik wil maar zeggen: de gemeenten zijn daar wel
mee bezig, maar eenvoudig is het niet. Daarom ben
ik minister Zuhal Demir bijzonder dankbaar voor de
extra financiële tussenkomst, waarvan ook Schilde zal
kunnen profiteren.’

en oud in de gemeente te hebben. De
inhaalbeweging is al ingezet. ‘We hebben
een nieuw gemeenschapscentrum gezet,
een pareltje dat gezien mag worden. Nu
nog een eigen sporthal. We zien alleszins
dat het enorm aan het veranderen is. De
verjonging komt er.’

‘Van gewoon
gemeenteraadslid
met twee jaar
ervaring naar het
burgemeesterschap.
Dat was niet
verwacht’
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De inwoners van Schilde en
’s-Gravenwezel belonen Dirk in 2018 met
een nieuw mandaat. ‘We stegen van negen
naar twaalf zetels. CD&V hebben we bijna
helemaal opgegeten. Bovendien hebben
wij Vlaams Belang klein kunnen houden.
Twee legislaturen geleden hadden die nog
vier zetels, nu nog maar één. Toch wel een
verdienste, tegen de algemene tendens in.’

Schilde Schittert
Het beleid van burgemeester Bauwens
is er in de eerste plaats op gericht om
opnieuw een gezonde mix van jong

Ook nieuw is de manier waarop Dirk
zijn inwoners wil betrekken. ‘We hadden
een platform opgezet: Schilde Schittert.
We hadden daar zelfs een echte pop-upwinkel voor ingericht, waar mensen hun
bedenkingen over het meerjarenplan
konden aangeven. Nu ligt dat stil door
corona, maar op die paar maanden dat de
winkel open was, zijn er toch een 1.000
mensen langsgeweest. Niet slecht op een
bevolking van 20.000.’
Aan het einde van ons gesprek wil Dirk
het nog hebben over zijn karreke. ‘Daar
sta ik om bekend in de gemeente. Met
onze afdeling gaan we elk jaar, dus niet
enkel in verkiezingsjaren, vier keer de
wijken rond en bak ik Brusselse wafels.
Dat is een leuke gelegenheid om eens een
babbeltje te slaan met de inwoners. Ik
deed dat vroeger ook al, samen met mijn
vader. Die activiteit gaat al veertig jaar
mee. Die geur, als je begint te bakken,
daar komen altijd mensen op af.’
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‘Dank u voor 750 jaar goede zorgen’

N-VA Brugge brengt
mooi eerbetoon

N-VA Glabbeek: ludieke

actie tegen zwerfvuil
De voorbije maanden ontdekten
heel wat mensen de wandelwegen in hun buurt. Omdat er
in Glabbeek weinig vuilnisbakken staan, bracht dat helaas
ook heel wat zwerfvuil met zich
mee. Afdelingssecretaris Anja
Merckx bedacht tijdens een van
haar wandeltochtjes daarom
een leuke, maar vooral propere
actie.
‘Het viel me op dat er niet alleen
veel afval, maar ook hondenpoep op
de wandelpaden terechtkwam’, zegt
Anja. ‘Het zwerfvuilprobleem was er
vroeger natuurlijk ook al, maar nu
nam het toch wel grotere proporties
aan. Wat als we nu eens op
verschillende locaties in Glabbeek

vuilniszakken ophangen?, vroeg ik
me af. Want een propere gemeente
is een van onze speerpunten in
Glabbeek.’

Enthousiaste inwoners
Zo gezegd, zo gedaan. ‘Met
onze afdeling hingen we – met
toestemming van de eigenaars – op
heel wat plekken een vuilniszak van
Mooimakers op. De zakken werden
al snel gevuld met vuiligheid. De
actie miste haar doel duidelijk niet.’
Ook op de Facebookpagina van de
gemeente reageerden de inwoners
enthousiast op het initiatief.
Enkele inwoners namen het goede
voorbeeld zelfs over en hingen ook
een Mooimakerszak op.

Guy Cools helpt productieproces coronavaccin vooruit
Oud VU-boegbeeld
en senator Guido
Van In overleden

Guy Cools is gemeenteraadslid
voor de N-VA in Puurs-SintAmands. Daarnaast is hij
ontwerpingenieur: met zijn
eigen bedrijfje bedenkt en
bouwt hij allerlei nieuwe
machines, onder meer op vraag
van farmaproducent Pfizer.

Vorige maand overleed
oud-senator en Vlaams-nationalistisch boegbeeld Guido Van In.
Hij vierde onlangs nog zijn 90ste
verjaardag.
Guido Van In was advocaat en voelde
zich al op jonge leeftijd aangetrokken
door het Vlaams-nationalisme. Hij
was een van de stichters van de
Volksunie in Brugge, waar hij ook
enkele jaren schepen was.
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Later was hij onder meer voorzitter
van de nationale partijraad en zetelde
hij tijdens twee periodes in de jaren
zeventig en tachtig in de Senaat. Als
groot voorstander van het openbaar
vervoer nam hij in 1983 het initiatief
voor de jaarlijkse Trein-Tram-Busdag.

‘Eigenlijk ben ik een uitvinder, en even
vaak ook een probleemoplosser’,
zegt Guy. ‘Bedrijven van over de hele
wereld contacteren mij met de gekste
vragen. Ik ga dan aan het schetsen en
bouwen tot ik de ideale machine heb
gemaakt voor hen.’

Voor de productiesite van
Pfizer in Puurs ontwikkelde Guy
onder meer een automatische
staaltjesnemer. ‘Die haalt
automatisch een aantal flesjes
uit de productielijn, zodat de
kwaliteit van het product
gecontroleerd kan worden.’ Dat
lijkt eenvoudig, maar is het niet.
De flesjes komen namelijk aan
zeven stuks per seconde voorbij.
‘Ook al maakt mijn uitvinding
maar een klein onderdeeltje uit
van het productieproces van het
nieuwe coronavaccin, toch ben ik
geweldig trots op deze bijdrage.’

‘Net zoals dit jaar staan wij ook in 2021 voor
jullie allen klaar! Veel warmte, mooie momenten
en een goede gezondheid gewenst!’ Met die
woorden wensten de N-VA-bestuursleden in
Rotselaar alle lezers van hun huis-aan-huisblad het
beste voor het nieuwe jaar.
3

www.n-va.be/rotselaar

Iedereen kan helpen helpen
Het Rode Kruis-Vlaanderen rekruteert
net als tijdens de eerste lockdown
crisisvrijwilligers om het personeel van
de woonzorgcentra te ontlasten.
Net als zes maanden geleden was senator
Mark Demesmaeker er als een van de
eersten bij om zich te engageren. ‘Omdat
iedereen op zijn manier het verschil kan
maken door de handen uit de mouwen te
steken’, zegt Mark enthousiast tussen de
soep en de patatten.
Gemeenteraadslid Nele De Martelaere uit
Huldenberg volgde het voorbeeld van Mark
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en ging vrijwillig aan de slag in het rusthuis
van haar mémé, terwijl Joris Sterckx van
N-VA Zemst als vrijwilliger meedraaide in
woonzorgcentrum Ravestein in Hever.

Help helpen
Als crisisvrijwilliger voor
het Rode Kruis-Vlaanderen
maakt u echt een verschil
door het zorgpersoneel te helpen met
logistieke en administratieve taken. Wilt u
helpen helpen? Dan meldt u zich nu direct
aan op crisisvrijwilligers.rodekruis.be
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AAN HET WERK

EUROPA

N-VA-STEMPEL OP
EUROPEES BUDGET:
‘ONDERHANDELEN
OVER DUIZEND
MILJARD EURO’
Johan Van Overtveldt: ‘Het zijn spannende tijden met veel werk op de plank.’

Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt
heeft intense weken achter de rug. Als
voorzitter van de Europese budgetcommissie
was hij een van de toponderhandelaars
die namens het Europees Parlement een
akkoord sloten met het voorzitterschap
van de Europese Raad over de Europese
meerjarenbegroting van 2021-2027.
Het duurde zo’n tien onderhandelingsrondes
alvorens het akkoord beklonken was en bij
momenten ging het er hard aan toe. Niet
verwonderlijk, want er werd gebikkeld over
een Meerjarig Financieel Kader (MFK)
van meer dan duizend miljard euro. ‘Ik
onderhandelde namens het Europees
Parlement, maar een deel van mijn opzet was
natuurlijk ook om de budgetten maximaal
te sturen richting toekomstgerichte posten
die ook voor Vlaanderen belangrijk zijn’,
zegt Johan Van Overtveldt. ‘Tijdens de
finale onderhandelingen werd zo nog vier
miljard euro extra losgeweekt voor innovatief
onderzoek, en zo’n anderhalf miljard
extra voor Europese grensbewaking. Twee
terreinen waarop de N-VA in het Europees
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Parlement altijd fel de nadruk legt.’

Rationele argumenten
Het feit dat de N-VA bij dergelijke essentiële
Europese beslissingen aan tafel zit, toont
aan dat de huidige strategie haar vruchten
afwerpt. ‘Het is onze intentie om tijdens
belangrijke besluitprocessen zo lang mogelijk
invloed uit te oefenen. Dat bereik je niet door
bij voorbaat alles meteen af te schieten, maar
wel door constructief met rationele argumenten af te komen. Zo slagen we erin om
anderen in onze richting te doen bewegen.’

Kritische blik
‘Het akkoord is niet honderd procent wat
we willen. Het gaat de goede richting uit,
maar nog niet ver genoeg. Toch ben ik
tevreden met wat we hebben bereikt. Er
is hard voor gewerkt. Ik denk dat weinig
fracties die bestaan uit drie (van de 705, red.)
Europarlementsleden zo’n impact hebben
als de onze. Dat belet mij evenwel niet om
het totaalplaatje kritisch te bekijken. De shift
richting innovatief onderzoek en duurzame
investeringen mocht bijvoorbeeld nog wat
forser. En er zijn nog een resem andere

punten van kritiek die ik in mijn hoedanigheid van parlementslid zal aankaarten.’
‘Mijn opdracht als parlementslid staat voor een
stuk los van mijn onderhandelingsmandaat
als voorzitter van de begrotingscommissie.
Dat zal zich ook uiten in het genuanceerde
stemgedrag van onze fractie. Sommige zaken
binnen het akkoord zullen wij onderschrijven,
andere niet.’

Onzekerheid
Naast het MFK liggen ook het
Eigenmiddelenbesluit en een belangrijk deel
van het Europese coronaherstelfonds ter
stemming voor. ‘Op dit moment is er nog
grote onzekerheid: onder meer Viktor Orbán
dreigt alles op te blazen wegens een clausule
die verband houdt met het beschermen van
de rechtsstaat. Die clausule zint hem niet.
Hopelijk is die impasse uitgeklaard op het
moment dat dit interview verschijnt. Anders
zal dat grote gevolgen hebben, zeker omdat
we ondertussen ook de beslissende fase van
de brexitonderhandelingen naderen. Het zijn
spannende tijden met veel werk op de plank.
En dat alles te midden van een pandemie.’

Vlaams

Federaal

Brussel

Europa

VLAAMS

ZUHAL DEMIR WIL
ASBESTVRIJ VLAANDEREN
Vlaams minister van Omgeving
Zuhal Demir gaat de komende
twee jaar een recordbedrag van
124 miljoen euro investeren in
asbestafbouw. ‘In het belang van de
gezondheid van de mensen ver
zesvoudigen we onze inspanningen.’
Demir focust op gebouwen waar
mensen wonen, verblijven of
werken. Dat gaat zowel over particuliere woningen als over scholen en
zorginstellingen. 84 miljoen euro gaat
naar een verhoogde isolatiepremie
voor dak- en buitenmuurisolatie
van woningen wanneer die gepaard
gaat met de verwijdering van asbest.

Voor scholen en
zorginstellingen wordt
40 miljoen euro voorzien.

FEDERAAL
Zuhal Demir

‘We zijn erin geslaagd een ongezien
groot budget uit te trekken voor
asbestafbouw, wat ten goede komt
aan de leefkwaliteit en gezondheid
van velen. Bovendien zorgen we zo
voor meer dak- en gevelrenovaties
in Vlaanderen: dat is goed voor de
energiefactuur, voor de tewerkstelling
in de bouwsector én voor het
verminderen van de uitstoot.’
Anno 2020 bevatten nog altijd ruim
2,7 miljoen woningen in Vlaanderen
kankerverwekkende asbestvezels.

VLAAMS

STRUCTURELE WAARDERING VOOR
ZORG- EN WELZIJNSSECTOR
Vlaanderen doet een nooit
eerder geziene inspanning om
de loon- en arbeidsvoorwaarden van
het zorg- en welzijnspersoneel te
verbeteren. Een concrete appreciatie
voor wie al maanden in de vuurlinie
van het coronavirus staat.
De Vlaamse Regering bereikte na
intensief onderhandelen een sociaal
akkoord met de Vlaamse zorgsector.
‘Met dat sociaal akkoord drukken we
onze welgemeende waardering uit
voor al ons zorg- en welzijnspersoneel.
We maken onze beloftes hard’, zegt
minister-president Jan Jambon.

LEO
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In totaal zal de
Vlaamse Regering
jaarlijks 1,1 miljard euro
extra besteden aan de
Jan Jambon
zorg- en welzijnssector.
Daarmee komt er
volgend jaar ruimte om heel wat
extra mensen aan te werven. Meer
handen aan het bed en in de zorg
dus. Ook komt er vanaf 1 januari een
gevoelige koopkrachtverhoging voor
het personeel in de zorgsector. ‘Met
dit pakket aan maatregelen maken
we onze appreciatie concreet voor
de mensen die het hard te verduren
hebben gekregen en die nog steeds in
de vuurlinie staan.’

PAARS-GROENE
BELASTINGTSUNAMI
WORDT REALITEIT
De paars-groene belastingtsunami
waarvoor de N-VA waarschuwde, blijkt
realiteit te worden. ‘Na amper anderhalve
maand zijn de eerste fiscale salvo’s al
gelost’, zegt Kamerlid Joy Donné.
De invoering van een effectentaks was
zowaar de eerste beleidsdaad van de paarsgroene regering. ‘Niet alleen particulieren,
maar ook alle lokale besturen en instellingen
zullen dat voelen’, zegt
Donné. ‘Zo zal de effectentaks onder meer de Vlaamse
universiteiten en het Vlaams
Zorgfonds treffen.’
Ook worden vanaf volgend
Joy Donné
jaar de meeste belastingverminderingen voor bepaalde uitgaven
niet meer geïndexeerd. Mensen die een
spaarboekje hebben, dividenden ontvangen,
aan langetermijn- of pensioensparen (vanaf
2022) doen, zullen minder belastingvermindering genieten. Daarnaast verstrengt
de regering de berekeningswijze van de
belasting op bedrijfswagens, en dat terwijl
die vanaf 1 januari sowieso stijgt voor heel
wat wagens.

Eén zekerheid: belastingen
‘Voor 2021 zijn de cijfers al bekend. Van de
1,3 miljard euro budgettaire inspanning zal
700 miljoen gefinancierd worden door fiscale
ontvangsten. Meer dan de helft dus. Veel is
nog onzeker bij deze paars-groene ploeg,
maar wél is zeker dat ze heel snel en gewiekst
optreedt als het gaat om de invoering van
nieuwe belastingen of de verhoging van
bestaande belastingen. Dat heeft ze op
anderhalve maand al duidelijk bewezen.’
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VERREKIJKER

‘DE WEG
NAAR DE
CATALAANSE
REPUBLIEK
LOOPT DOOR
DE CEL’
De N-VA maakt deel uit van de Europese
Vrije Alliantie (EVA), de Europese partij
die opkomt voor de rechten van culturen,
volkeren en naties. EVA-ondervoorzitter
Wouter Patho kent het fascinerende
verhaal van Basken, Friezen, Tirolers
en Corsicanen. Hij blikt vooruit op een
zoveelste warme Catalaanse winter.
De weg naar de Catalaanse Republiek loopt
door mijn cel. Die kloeke uitspraak toont
de veerkracht en het leiderschap van Oriol
Junqueras. Hij beleeft kerst voor het derde
jaar achter tralies. Samen met acht andere
Catalaanse activisten en politici die wegens
‘opruiing en misbruik van publieke middelen’
gevangenisstraffen tot dertien jaar uitzitten.
‘Oriol werd in 2019 verkozen als lid van
het Europees Parlement en had er moeten
zetelen, schouder aan schouder met onze
N-VA-delegatie’, zegt Wouter Patho. ‘In
plaats daarvan voert hij vanuit de gevangenis
campagne voor de Catalaanse parlements
verkiezingen op 14 februari.’
Het is een vervroegde stembusgang na het
gedwongen aftreden van president Quim
Torra. Die werd veroordeeld voor het
aanbrengen van een solidariteitsbanner en
staat sindsdien mee op de indrukwekkende
lijst met Catalaanse regeringsleiders die
werden vervolgd, verbannen of zelfs gedood.
‘Repressie en vervolging heeft in Catalonië
het omgekeerde effect. Ondanks de scherpe
rivaliteit in het onafhankelijkheidskamp, ziet
het ernaar uit dat de pro-Catalaanse partijen
opnieuw vooruitgang zullen boeken.’
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Centralistische coronamaatregelen
Bovenop die energievretende politieke
crisis kampt ook Catalonië met de corona
pandemie. De frustratie over de nationale
maatregelen neemt dag na dag toe. ‘Dat is
overigens niet uitsluitend een Catalaanse
frustratie’, stelt Patho vast. ‘Corona lijkt het
streven naar erkenning en zelfbestuur in
heel Europa te verdoven, maar tegelijkertijd
wordt het belang ervan sterk aangetoond.
De hoofdsteden maken van de crisis gebruik
om de regie van naties en deelstaten gretig

Stuur een
kerstkaart naar
Catalonië
Voor de derde keer op rij brengen
zeven mannen en twee vrouwen
Kerstmis door achter tralies omdat
ze opkomen voor een onafhankelijk
Catalonië. Dat is een Europese
rechtsstaat onwaardig. De N-VA blijft
ijveren voor hun vrijlating.

Toon uw solidariteit
Ook u kan hun een hart onder de
riem steken. Stuur ieder van hen een
kerst- of nieuwjaarskaart. Wens hun
een hoopvol 2021 met de woorden
‘Els millors deitjos per al 2021.
No renunciïn a l’esperança!’
(De beste wensen voor 2021.
Geef de hoop niet op!)

over te nemen. Zij zetten de lijnen van een
corona-aanpak uit en vergeten daarbij de
grondwettelijke afspraken, de eigenheid en de
taal van de regio’s. Soms ook letterlijk.’
Enkel het Schotland van First Minister Nicola
Sturgeon wist zich los te wrikken uit het
centralistische juk. De Schotse regering zet de
bakens uit van een succesvol coronabeleid en
wordt daarvoor ruim beloond: nooit eerder
toonden peilingen een grotere steun voor een
Schotse staat.

De mannelijke gevangenen zijn Jordi Cuixart Navarro,
Oriol Junqueras Vies, Raül Romeva Rueda, Jordi
Sànchez Picanyol, Joacquim Forn Chiariello, Josep Rull
Andreu en Jordi Turull Negre. Adresseer hun kaart aan:
Centre Penitenciari de Lledoners - Mòdul 2
Carretera C- 55, km 37
08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
Spain
De kaart voor oud-parlementsvoorzitter
Carme Forcadell Lluis adresseert u als volgt:
Centre Penitenciari Mas d’ Enric
Mòdul de dones
Travessia Comella Moro, 15
43764 El Catllar (Tarragona)
Spain
Dolors Bassa Coll ontvangt uw wensen via:
Centre Penitenciari Puig de les Basses
Mòdul de dones
Raval Disseminat, 53
17600 Figueres (Girona)
Spain

DE WEG VAN

De weg van

Brugge

Axel Ronse

Axel (°1981) groeide op
in Varsenare en Brugge
en woont sinds een
aantal jaar in Kortrijk.

Albert Camus
Axel studeerde filosofie in
Gent. L’Homme Révolté van
Albert Camus liet een geweldige
indruk na. De ‘absurde helden’
van Camus zijn voor Axel het
lichtend voorbeeld van burgeren gemeenschapszin. In de
filosofie van Camus zit de basis
voor Axels ideologische denken.
Chaque génération, sans doute,
se croit vouée à refaire le monde.
La mienne sait pourtant qu’elle
ne le refera pas. Mais sa tâche est
peut-être plus grande. Elle consiste
à empêcher que le monde se
défasse. (Albert Camus, 1957)
In 2016 behaalt Axel een
Executive MBA aan de Vlerick
Business School.
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Extreme sporten
Grenzen verleggen en extreme
uitdagingen geven Axel energie.
Op 11 juli 2021 zal hij deelnemen
aan een volledige Ironman in het
Zwitserse Thun. Kitesurfen is zijn
passie: wind, water, en opgaan in
de kracht van de natuur. Ooit wil
Axel het hele Andesgebergte op
zijn eentje doorfietsen.

Ondernemers

Voorrecht

Eindeloos respect voor zelfstandig
ondernemerschap is de rode draad.
Axel startte zijn carrière bij UNIZO,
waar hij opklom tot directeur
en instond voor de nationale
reorganisatie. Op vraag van Geert
Bourgeois stapte hij over naar de
politiek. Hij werd in 2014 verkozen
in het Vlaams Parlement. In 2019
werd hij ook schepen van Cultuur
in Kortrijk.

Politiek is voor Axel een voorrecht om
mensen te mogen vertegenwoordigen.
Als cultuurschepen zet hij Kortrijk op de
internationale kaart. Als parlementslid neemt
hij drempels weg opdat mensen kunnen
ondernemen of iets doen met hun talent.
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In deze rubriek laten we een extern expert aan het
woord. Zij is niet partijpolitiek gebonden en verwoordt
niet noodzakelijk het standpunt van de N-VA.

Claire Tillekaerts

‘BREXIT ZAL
GEVOLGEN
HEBBEN
VOOR
VLAAMSE
EXPORT’

‘Naar schatting
42.000 jobs staan
op het spel bij
een harde brexit,
waarvan 28.000
in Vlaanderen’

Op 31 januari 2020 stapte het Verenigd Koninkrijk
uit de Europese Unie. Elf maanden later is er
nog geen akkoord tussen de Britten en Europa.
LEO vroeg Claire Tillekaerts, CEO van Flanders
Investment and Trade (FIT), naar de impact van
een ‘no-deal brexit’ op de Vlaamse export.

I

Claire Tillekaerts: ‘De sensibiliseringscampagnes hebben meer dan 22.500 kmo’s bereikt.’

s er nog kans op een zachte brexit?
‘In studies spreekt men nog altijd van
een harde en zachte brexit. Maar feit
is: vanaf 1 januari 2021 krijg je sowieso
douaneformaliteiten, voedselveiligheidscontroles en eventueel afwijkende
regelgevingen tussen het VK en de
Europese Unie. De facto is dat eigenlijk
een harde brexit. Al is het maar omdat
veel bedrijven die douaneformaliteiten
niet gewoon zijn.’
Wat betekent het vertrek van de Britten
voor Vlaanderen?
‘Het VK is een cruciale handelspartner
voor Vlaanderen. Ze zijn al jaren
onze vierde exportklant, goed voor
7,3 procent van de Vlaamse uitvoer.
Een brexit betekent dat de uitvoer
vanuit Vlaanderen zal zakken. We zien
dat nu al. In 2016 was de uitvoer naar
het VK nog goed voor 9,25 procent van

de totale Vlaamse uitvoer. Bovendien
merken we dat het VK een extra
gevoelige markt is. Daalt de totale
uitvoer in een bepaalde maand, dan
daalt die naar het VK sterker. Neemt de
totaaluitvoer toe, dan stijgt die naar het
VK met een lager percentage. Dat toont
aan dat het VK het moeilijk heeft, los
nog van de coronaperikelen.’
‘Sinds het referendum in 2016 is er
veel onzekerheid, in de eerste plaats
bij consumenten en de industrie in
het VK zelf. Zij stellen aankopen en
investeringen uit. Bij een no-deal brexit
dreigt een collectieve verarming bij de
Britten. De Britse pond is al in waarde
gezakt tegenover de euro sedert 2016
en zal nog verder zakken als er geen
akkoord komt.’
‘Zonder deal valt de handel met het

VK terug op het principe van de
meest begunstigde natie* en zullen er
invoerheffingen toegepast worden. Onze
statistiekdienst berekende de impact
daarvan. De productcategorieën waarop
ze van toepassing worden, zijn goed voor
een waarde van 25,4 miljard euro. Daarop
zou een totale Britse invoerheffing van
liefst 1,58 miljard euro gelden: een
gemiddeld invoertarief van 6,23 procent.
Vooral de auto- en de voedingsindustrie
krijgen het dan zwaar te verduren,
maar ook textiel en kleding krijgen dan
klappen. Dat willen we vermijden door te
blijven pleiten voor een handelsakkoord
met nultarieven en nulquota’s.’
Minder uitvoer betekent ook banenverlies
in Vlaanderen?
‘De KU Leuven berekende dat naar
schatting 42.000 jobs op het spel staan
bij een harde brexit, waarvan 28.000

*Het principe van de meest begunstigde natie (most favoured nation principle) is het fundament van de Wereldhandelsorganisatie.
Alle leden ervan zijn verplicht om alle medeleden dezelfde handelsvoordelen toe te kennen.
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BUITENWACHT

Geflitst
‘Door de coronacrisis was eerder dit
jaar de aandacht voor de brexit wat
verslapt. Veel bedrijven hopen nog altijd
op een last-minute deal. Toch zien we
dat het besef begint door te dringen
dat die kans klein geworden is en dat
de transitieperiode niet zal worden
verlengd na 31 december. We krijgen
de laatste weken opnieuw een pak meer
brexitgerelateerde vragen.’
‘We roepen onze bedrijven al van in
het begin op om zich voor te bereiden
op een worst case scenario, een no-deal
brexit. We hebben samen met onze
partners een honderdtal seminaries
en webinars ingericht, we hebben een
brexit-helpdesk opgezet en lanceerden
de website brexitready.be. De sensibiliseringscampagnes hebben meer dan
22.500 kmo’s bereikt.’

in Vlaanderen. In de voedingssector
alleen al gaat het om 4.500 jobs. De
haven van Zeebrugge, van waaruit veel
auto’s het Kanaal oversteken, zal haar
concurrentiepositie zien verslechteren.
De impact op onze welvaart en onze
hele economie zal enorm zijn.’
Wat doet FIT om Vlaamse bedrijven voor
te bereiden op de brexit?
‘De eerste brexitvragen dateren al van
half 2016, vlak na het referendum dus.
Samen met VLAIO (Vlaams Agentschap
Innoveren & Ondernemen, red.) zetten
we sterk in op sensibilisering. Onze
sensibiliseringscampagne begon eind
2018 in het kader van het Actieplan
Brexit van de Vlaamse Regering. Zo
verleent FIT Vlaamse exporteurs advies
op maat om zich maximaal voor te
bereiden op juridische, logistieke en
financiële obstakels.’
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Tegelijk spoort FIT de Vlaamse bedrijven
aan om verder te kijken dan het VK?
‘Dat klopt. Minstens even belangrijk als
een goede voorbereiding op de brexit
is wat wij de Go beyond brexit-strategie
noemen. Dat is een strategie op de
langere termijn. Exporteurs verdedigen
daarin niet alleen hun positie op de
Britse markt, maar diversifiëren ook
hun exportactiviteiten in de rest van
de wereld. Want zelfs indien er een
vrijhandelsakkoord met het VK komt,
zal de brexit gevolgen hebben voor
de Vlaamse uitvoer.’

Missie: investeren
in Vlaanderen
Claire Tillekaerts is de CEO van
Flanders Investment and Trade (FIT).
Met haar team opent ze de deur
voor buitenlandse bedrijven die in
Vlaanderen willen investeren en
helpt ze Vlaamse ondernemingen
om voet aan de grond te krijgen in
het buitenland.

Met bijna 97 procent van
de stemmen verkoos u Bart
De Wever opnieuw als voorzitter.
Algemeen secretaris Louis Ide
toonde zich bijzonder verheugd
dat er in totaal 19.916 geldige
stemmen uitgebracht werden.
Dat zijn er 4.633 meer dan bij de
vorige voorzittersverkiezingen,
een absoluut record.

De paars-groene meerderheid
stemde een voorstel van N-VAKamerlid Wim Van der Donckt
om de partijdotaties niet te
indexeren weg. Het voorstel zou
een besparing van 822.000 euro
betekend hebben.

‘Wij zijn geen ploeg van 11 miljoen.
Ik heb de indruk dat men hier
heeft toegegeven aan de nogal
belgicaine reflex die er in deze
regering zit.’ Rik Van Cauwelaert
was in De afspraak op vrijdag niet
mals voor de tricolore campagne
die de regering-De Croo ons
opdringt.

Juichen voor België en
tegelijkertijd de Vlamingen
behandelen als onbeduidende
minderheid. Dat is exact wat Sarah
Schlitz, Ecolo-staatssecretaris
voor, jawel, Gelijke Kansen
presteerde bij de voorstelling van
haar ‘inclusieve’ beleidsverklaring.
Eentalig in het Frans en met
een tolk gebarentaal enkel
voor Franstalige doven en
slechthorenden. Faut le faire.
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‘De beste
herinnering is
de vriendschap’

KAREL VAN HOOREBEKE,
IDEALIST VAN HET EERSTE UUR
Als lid van een vierkoppige bende legde hij mee de
basis voor de N-VA. Nu gaat zijn aandacht eerder
naar Wit-Rusland en naar het klimaat. LEO sprak
met advocaat, ereconsul en voormalig Kamerlid
Karel Van Hoorebeke (70).

K

arel Van Hoorebeke, die uit een
Vlaamsgezinde familie komt, was
volksvertegenwoordiger van 1995
tot 2003. Midden in de woeligste
jaren van de Volksunie. Samen met
Geert Bourgeois, Frieda Brepoels en
Danny Pieters vormde hij de Bende van
Vier. Die verzette zich resoluut tegen het
Lambermontakkoord en luidde zo de
splitsing van de VU in.
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‘Ik heb dat ervaren als een zeer heftige
periode. Waarin vriendschappen
braken en vijandschappen ontstonden,
met mensen met wie je heel goed had
samengewerkt. We zijn erdoor gekomen,
maar veel van die vriendschappen
kwamen nooit meer goed.’ Karel stond
nog mee aan de wieg van de N-VA, maar
de splitsing bracht de idealist aan het
twijfelen. ‘Ik had hetzelfde idealisme als
Geert, Frieda en vele anderen, maar misschien niet hun pragmatisme. Voor mij
moest het gezellig blijven. De periode
van de splitsing en de vijandschappen
nadien vond ik er te veel aan.’

Bende voor het leven
Wanneer de N-VA in 2003 maar één

zetel binnenhaalt, neemt Karel een
beslissing. ‘Ik ben altijd graag advocaat
geweest en besliste om voltijds terug
te keren naar mijn advocatenkantoor.
Lokaal bleef ik wel actief, maar nationaal
nam ik niet langer het voortouw.
Het was ook de periode dat de jonge
generatie eraan kwam.’ Terwijl de ene
Van Hoorebeke de nationale politiek
losliet, deed een andere haar intrede op
het nationale niveau bij de N-VA. ‘Mijn
zus Jo heeft mijn plaats overgenomen,
met even grote gedrevenheid en
betrokkenheid als ikzelf.’
Terugblikkend op zijn politieke loopbaan ziet Karel zowel goede als minder
goede dingen. ‘De beste herinnering
die ik overhoud, is de vriendschap. De
Bende van Vier is een bende voor het
leven geworden. We komen nog elk jaar
samen.’ Het minst leuke vindt hij dat hij
soms moet toegeven op de idealist in
hem. ‘Ik begrijp wel dat compromissen

HOE IS HET NOG MET …

1.
Samen met zijn zus Jo, die nu
partijraadslid en voorzitter van de
Verzoening- en Tuchtcommissie is.
In LEO nummer 6 van dit jaar leest u
haar verhaal.

1

2

3

4

2.
De Bende van Vier – Karel Van
Hoorebeke, Danny Pieters, Frieda
Brepoels en Geert Bourgeois – is een
bende voor het leven geworden.
3.
Lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1988. Karel Van
Hoorebeke was van 1984 tot 1991
gemeenteraadslid in Gent.
4.
In 2003 trekt Karel Van Hoorebeke
als aftredend parlementslid de
Kamerlijst in Oost-Vlaanderen. De
N-VA haalt de kiesdrempel niet,
waarna Karel zich terugtrekt uit de
nationale politiek.

nodig zijn, maar dan ben ik blij dat ik
niet meer in de politiek zit.’

‘De Bende van Vier
is een bende voor
het leven geworden.
We komen nog elk
jaar samen’
Tussen Vlaanderen en Wit-Rusland
Vandaag is Karel nog altijd advocaat. En
ereconsul. ‘In de periode-Verhofstadt
ben ik in contact gekomen met de toenmalige ambassadeur van Wit-Rusland,
een zeer open en westersgerichte man.
Hij vroeg me om hem te introduceren
bij de Vlaamse universiteiten en in
de Antwerpse haven. Daardoor is het
contact zeer intens geworden.’
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Dat intense contact levert Karel in 2009
de titel ereconsul van Wit-Rusland
voor Vlaanderen op. ‘Een onbezoldigd
mandaat. Mijn taak is niet politiek
of diplomatiek, maar gericht op de
uitwisseling van contacten op economisch, sociaal en cultureel vlak tussen
Vlaanderen en Belarus.’ Normaal
reist Karel om de twee maanden naar
Wit-Rusland. Corona, maar ook de
politieke instabiliteit laten dat nu even
niet toe. ‘Intriest. De slachtoffers zijn de
Wit-Russen. Uiteindelijk is het een land
dat hier maar 2.000 kilometer vandaan
ligt, hé. Je kan er zo met de auto naartoe
rijden, zoals we naar het zuiden van
Spanje rijden.’
De hele regio spreekt Karel aan.
‘Via Wit-Rusland hebben wij een
samenwerkingsakkoord met Rusland.
Ik heb een Vlaamse Kamer van
Koophandel opgericht voor Wit-Rusland,
Rusland en Kazachstan. En ik studeer

ook al meer dan tien jaar Russisch. Ik
spreek het zeker niet vloeiend, maar ik kan
me behelpen.’
Een andere reis die Karel snel weer wil
maken, is naar Ruslands oude rivaal. ‘Ik heb
vier kleinkinderen, van wie er twee in de
Verenigde Staten wonen. Die heb ik nu al
bijna een jaar niet gezien. Zodra Amerika
weer opengaat, reis ik er zeker naartoe.’

Aandacht voor het milieu
Eén zaak wil Karel Van Hoorebeke nog
gezegd hebben. ‘Een van de redenen
waarom ik me destijds tot de VU
aangetrokken voelde, was de aandacht die
ze had voor het milieu. Ik zie dat de N-VA
die nu ook heeft, al mag ze er van mij nog
meer het voortouw in nemen. De situatie
is acuut, we moeten alle krachten bundelen
om het klimaat te redden, zodat we onze
kleinkinderen een mooie wereld kunnen
geven. Kijk, hier word ik opnieuw
activist!’

25

VAN DE PARTIJ

Wij wensen u
gezonde en veilige
feestdagen
2

1

3

1

BLIJF OOK IN 2021 LID VAN DE N-VA

veilige afstand graag warme en gezonde
eindejaarsdagen toewensen? Dat kan met
de raamaffiche die u bij deze LEO vindt. Alle
beetjes helpen om met een warm gevoel
samen het nieuwe jaar tegemoet te gaan. Is
het niet fysiek, dan toch zeker in gedachten.
Zorg goed voor mekaar.

2020 is niet het jaar waarop we gehoopt
hadden. Door de coronacrisis heeft ook de
N-VA niet altijd kunnen bieden wat u van
ons gewoon bent. Onder meer het grote
N-VA-nieuwjaarsfeest in januari en de
vele lokale nieuwjaarsrecepties van onze
afdelingen gaan helaas niet door.
Samen met de andere 40.000 leden van
de N-VA krijgt u daarom als trouw lid uw
lidkaart voor 2021 cadeau. U hoeft daarvoor
niets te ondernemen: uw lidkaart vindt u half
januari in uw brievenbus.

2

GELUKKIG NIEUWJAAR!
Wilt u uw buren, toevallige passanten,
de postbode en de vuilnisophalers vanop
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3

FREDENFRIEDA.BE VERBINDT
VLAMINGEN
Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys
en zijn collega Jeremie Vaneeckhout van
Groen zijn op zoek naar 20.000 buddy’s voor
mensen die meer sociaal contact kunnen
gebruiken.
Interesse? Als vrijwilliger geeft u uw
gegevens in op www.FredenFrieda.be, een

veilige website die de privacy respecteert.
U geeft aan of u graag een virtuele Fred of
Frieda wil zijn die een kaartje wil sturen,
eens bellen of beeldbellen. Of u kan ervoor
kiezen om een ‘echte’ buddy van vlees
en bloed te worden. Dat betekent dat u,
wanneer het veilig kan, eens op bezoek
komt of samen op stap gaat.

4

WARMSTE WEEK:
DE N-VA GEEFT BLOED
Een op de vijf Vlamingen moet ooit
een beroep doen op het Rode KruisVlaanderen. Maar door de coronacrisis
en de eindejaarsperiode is het moeilijk
om voldoende donoren te mobiliseren.
Daarom roept de N-VA in het kader van
de Warmste Week 2020 alle leden en

4
6

5

sympathisanten op om bloed te geven én
dat ook te tonen via sociale media.
Mag of wilt u geen bloed geven? Mogelijk
mag u wel plasma doneren. Bovendien
is Rode Kruis-Vlaanderen tijdens deze
coronacrisis ook op zoek naar vrijwilligers
om een handje toe te steken in de zorg.
Surf naar crisisvrijwilligers.rodekruis.be om
‘vacatures’ in uw buurt te vinden.
Onze nationale actie voor de Warmste
Week geniet in elke provincie de bijzondere
steun van onze parlementsleden Sigrid
Goethals (Vlaams-Brabant), Cieltje Van
Achter (Brussel), Elke Sleurs en Joris
Nachtergaele (Oost-Vlaanderen), Maaike De
Vreese (West-Vlaanderen), Bart De Wever
(Antwerpen) en Vlaams minister Zuhal Demir
(Limburg).
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Alle praktische informatie en het beeld
materiaal voor op uw sociale media vindt u
op www.n-va.be/warmsteweek2020.

5

NIEUWSBRIEF WELZIJN
Wist u dat u zich kan abonneren op de
elektronische nieuwsbrief van de welzijnsspecialisten van de N-VA in het Vlaams
Parlement? Via die weg delen zij regelmatig
parlementair nieuws over welzijnsthema’s,
lichten ze hun tussenkomsten daarover in
het Vlaams Parlement toe en verduidelijken
ze de complexe en omvangrijke structuren
van het beleidsdomein welzijn.

6

BURGEMEESTERSOVERLEG MET
JAN JAMBON EN BEN WEYTS
Twee keer per jaar brengt de cel Lokaal
Beleid van het partijsecretariaat alle N-VAburgemeesters samen voor overleg. Anders
dan het eerste overleg eerder dit jaar, verliep
de tweede bijeenkomst op 16 november
volledig digitaal. De burgemeesters kregen
van minister-president Jan Jambon en
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts
toelichting bij het relancebeleid van de
Vlaamse Regering. Ondervoorzitter Lorin
Parys gaf uitleg bij de uitvoering van het
Vlaamse coronabeleid, en tot slot deelden de
burgemeesters tips en ervaringen over hun
lokale beleid onder het motto ‘Veerkrachtige
steden en gemeenten’.

U kan zich aanmelden voor de
welzijnsnieuwsbrief op www.n-va.be/
welzijnsnieuwsbrief.
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ACHTER DE SCHERMEN

Ilse Roggeman, voorzitter arrondissementeel bestuur Aalst-Oudenaarde

‘Nu is het moment om de
afdelingen aan te halen’
Als ze kon, woonde ze van elke
afdeling de bestuursvergaderingen
bij. Nu moet ze met lede ogen toezien
hoe corona de lokale partijwerking
haast lamlegt. LEO sprak met Ilse
Roggeman, de kersverse voorzitter
van het arrondissementeel bestuur
Aalst-Oudenaarde. ‘Nú moeten we
de afdelingen aanhalen.’
Op maandag 12 oktober koos het
arrondissement Aalst-Oudenaarde
een nieuw arrondissementeel
bestuur (AB). De volgende drie jaar
komt de voorzitter van dat AB uit
Geraardsbergen. Wanneer LEO haar
opbelt, kijkt Ilse Roggeman met
aanstekelijk enthousiasme vooruit naar
haar voorzitterschap. ‘Ik wil mensen
engageren, mensen samenbrengen om
te zeggen: de N-VA werkt goed.’
Het arrondissementele niveau is
niet nieuw voor Ilse. De voorbije zes
jaar was ze al secretaris van het AB
Aalst-Oudenaarde. De eerste keer, in
2014, raakte ze bijna en stoemelings
verkozen. ‘Mijn tegenkandidaat voor de
functie van secretaris was al geruime tijd
actief binnen de N-VA en de verwachte
secretaris voor het AB. Zelf kende ik
het AB niet en de mensen kenden mij
ook niet, maar het arrondissementele
bestuur interesseerde mij wel. Op de
dag van de verkiezingen had ik vijf
mensen van Geraardsbergen mee. Die
hebben het verschil gemaakt. Ik heb me
lang schuldig gevoeld tegenover mijn
tegenkandidaat. Die was ontgoocheld.
Ik durfde hem de eerste keren met
moeite aankijken. Maar ik ben wel van
in het begin goed aanvaard geweest.’
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Een luisterend oor
In haar zes jaar als secretaris heeft Ilse het
belang van een AB leren inzien. ‘Je moet
weten wat er leeft in de andere afdelingen.
Het is overal verschillend en het is overal
iets. Je kan daar veel uithalen. Vroeger
ging ik regelmatig eens kijken hoe het
eraan toeging in andere afdelingen. Dat is
momenteel met die online vergaderingen
wel gemakkelijker. Ik lees ook alle
verslagen van de afdelingen. Als AB zit je
er kort op en kan je makkelijk luisteren
als er problemen zijn.’
Luisteren ziet Ilse Roggeman als haar
eerste opdracht. ‘Ik heb dat ook gezegd
toen ik mij moest voorstellen als kan-

‘De uitdagingen zijn
groot. En corona
maakt ze nog groter.’

didaat-voorzitter: ik wil een luisterend
oor zijn voor alle afdelingen en voor elk
lid. Ik ben zelf niet degene die hoog van
de toren blaast of met haar vuist op tafel
slaat. Ik ben eerder de persoon van het
compromis. Dat is iets dat ik mee heb
vanuit mijn job in de zorg.’
Een AB is ook nuttig om standpunten
af te stemmen. ‘In de ene afdeling zijn
ze vóór iets en in de andere tegen. We
hebben het pas nog meegemaakt: een
vergadering van anderhalf uur waarin
we afspreken dat we ons tégen een
bepaald voorstel zouden uitspreken, en
op het einde zegt één afdeling: ‘Jamaar,
wij hebben dat al mee goedgekeurd op
de gemeenteraad.’’

Online vergaderen
De uitdagingen zijn groot, beseft Ilse.
En corona maakt ze nóg groter. ‘Ik wil
het lokale niveau hier in de Vlaamse

‘Ik wil een
luisterend oor
zijn voor alle
afdelingen en
voor elk lid.’

Ardennen mee van de grond trekken.
Sommige afdelingen zijn goed bezig,
maar over het algemeen beweegt er
weinig door de coronamaatregelen.
Eetfestijnen en voordrachten vallen weg.’
Ilse ziet hoe sommigen afhaken. ‘Er is
een afdeling die sinds het begin van
corona geen bestuursvergaderingen
meer gehad heeft omdat de voorzitter
het niet ziet zitten om online te vergaderen. Dat is erg. Toen ik nog secretaris
was, zeiden mensen tegen mij: ‘Goed
dat gij er nog zijt, want ik verlies mijn
engagement omdat het lokaal plat ligt.’
Nu komt het erop aan om de afdelingen
aan te halen. Anders gaan we na corona
van nul moeten herbeginnen.’

De juiste vrouw op de juiste plek
Wat dat aanhalen betreft, is Ilse
misschien wel de juiste vrouw op de
juiste plek. De politiek is helemaal haar
ding. ‘Al mijn vrije tijd steek ik in de
politiek. Zowel voor de lokale afdeling
als voor het arrondissement. Mensen
die me aanschrijven om eens te spreken
over problemen, daar moet je tijd voor
vrijmaken. Ik vind dat plezant. Mij
stoort het ook niet om pakweg naar
Mechelen te rijden als daar iets te doen
is van de N-VA.’
In de politiek gaan was Ilses meisjesdroom. ‘Al van toen ik veertien, vijftien
jaar was, sprak die Vlaamse Leeuw mij
aan. Iedereen die mij kent, weet dat.’
Bij Ilse thuis zagen ze dat niet zo zitten.
‘Ik heb veel ambras gehad door mijn
politiek engagement. Mijn vader wou
dat totaal niet. In 2011 vroeg de N-VA
van Geraardsbergen of ik op de lijst
wilde staan. Ik heb dat pas aan mijn
vader durven vertellen drie uur voor de
persconferentie begon waarop de lijst
bekendgemaakt werd. Maar op het einde
van zijn leven was hij wel content als hij
zag wat ik allemaal gedaan had. Op de
duur was hij trots.’
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‘Ik lees alle verslagen
van de afdelingen. Als
AB zit je er kort op
en kan je makkelijk
luisteren als er
problemen zijn’
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Elwin Hofman (red.), De eeuw van
Jan de Lichte. Misdaad, verraad en
revolutie in de 18de eeuw, uitgeverij
Vrijdag.
Elwin Hofman (red.)
De eeuw van Jan de Lichte

bonden
tijd

MEER
WAARDE

maar de spannende verhalen,
bijzondere figuren en verrassende
eigenaardigheden staan daarbij
centraal. De échte avonturen van
Jan de Lichte en zijn tijdgenoten
blijken daarbij niet onder te doen
voor die in de tv-serie.

De vreselijke, smeuïge, interessante
en verhelderende verhalen worden
u als podcast aangeboden op
Klara.be, Spotify, Apple Podcasts
en Google Podcasts.

Elwin Hofman (red.)

JL
De

Vrijstaat Congo waarover hij 23
jaar regeerde. Tegelijkertijd werpt
hij zijn blik op een tijd waarin de
sociale strijd hevig woedde, een
tijd van schrijnende armoede bij
de Vlaamse boerenbevolking en
vreselijke wantoestanden in de
Waalse fabrieken. De schoolstrijd,
de taalstrijd … Leopold II bevond
zich er middenin. En dan is er nog
het veelbesproken en controversiële
privéleven van de koning.

eeuw van
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e VTM-
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wegen
homo

Misdaad, verraad en
revolutie in de 18de eeuw

elke zondagochtend iemand met
kennis van zaken op het vlak van
cultuur, politiek, filosofie en andere
maatschappelijke thema’s. Van de
meer dan vierhonderd gesprekken
zijn er nu dertien heruitgegeven
in Wereldbeelden. Leo Apostel,
Martha Nussbaum, Louis Dupré,
Rüdiger Safranski, W.G. Sebald,
George Steiner, Roger Scruton,
Alain Finkielkraut, Michel Onfray,
Terry Eagleton, Antonio Negri, Alain
Badiou en Peter Sloterdijk komen
daarbij aan bod.
In Een kwestie van bestaan gaat
Rondas niet in gesprek met
anderen maar reflecteert hij zelf
over politiek-culturele problemen
van vandaag: politieke correctheid,
islamofobie, natie en identiteit.
Daarnaast staat hij ook stil bij het
werk van onder anderen Willy
Kuijpers, Gaston Durnez en Bart
De Wever.

15-09-20 12:15

De eeuw van Jan de Lichte
Misschien zag u de tiendelige
Vlaamse tv-serie De bende van
Jan de Lichte al op Streamz? De
reeks brengt het Vlaanderen van
de achttiende eeuw tot leven: een
wereld van verfijnde mode en
grauwe miserie, verlicht optimisme
en barbaarse martelingen. Maar
klopt dat beeld wel? Hoe ging het er
écht aan toe?

Leopold II met Johan
Op de Beeck

Het recent verschenen boek De
eeuw van Jan de Lichte grijpt de
tv-serie aan om een ruimer beeld
te schetsen van de vrij onbekende
achttiende-eeuwse Oostenrijkse
Nederlanden. Niet de droge feiten,

Op de Beeck baseerde zich
voor deze tiendelige reeks op
zijn nieuwe boek Leopold II. Het
hele verhaal. Tot in de kleinste
details vertelt hij hoe Leopold II de
ongenadige despoot werd van de

30

Radiozender Klara pakte tien
weken lang uit met een nieuwe
serie van Johan Op de Beeck.
Na eerdere ontdekkingstochten
in de wereld van Napoleon en
de Zonnekoning waagde de
meesterverteller zich deze keer aan
het leven van Leopold II.

Jean-Pierre Rondas
Bij uitgeverij Doorbraak
verschenen de voorbije maand twee
nieuwe boeken van Jean-Pierre
Rondas: Wereldbeelden en Een
kwestie van bestaan. Vlaanderen in
de wereld.
Voormalig radiopresentator
Jean-Pierre Rondas hield de
voorbije jaren in heel Vlaanderen
lezingen over politiek, filosofie,
politieke correctheid en de Vlaamse
staatsvorming. Voordien, tussen
2001 en 2011, interviewde hij

Meer info over beide boeken vindt
u op boeken.doorbraak.be, waar ze
ook besteld kunnen worden
(24,95 euro).

5 x 2 gratis
Vijf lezers krijgen van ons een
exemplaar van elk boek. Ze moeten
wel het juiste antwoord kennen op
de vraag: ‘Van welke denkgroep die
ijvert voor meer Vlaams zelfbestuur
was Jean-Pierre Rondas de grondlegger?’ Stuur uw antwoord voor
4 januari naar LEO@n-va.be of naar
N-VA, Redactie LEO, Koningsstraat
47 bus 6, 1000 Brussel.

COLUMN

Columnist Jan Devriese noteert de woorden van
Chris Cruym, voorzitter van de partij N.O.D.I.G.

‘OM EEN GEWEZEN
PREMIER VAN DIT
LAND TE CITEREN:
WIE GELOOFT
DIE MENSEN NOG?’

Beste vrienden,
het is met gemengde gevoelens dat ik in deze laatste
maand van het jaar het woord tot jullie richt. Klagen ga
ik niet doen. Dat past een voorzitter niet. Maar de werkelijkheid kan genadeloos zijn, en waar genadeloosheid
toeslaat, kan een woordje uitleg de klap verzachten.
Inderdaad, we hebben dit jaar ons deel van het leed wel
gehad. Eerst was er de overval door het coronavirus,
vervolgens kregen we daar nog eens twee stuntelende
federale regeringen en een heleboel verwarrende
maatregelen bovenop.
Om één voorbeeld te geven: op het moment dat ik
deze nieuwsbrief schrijf, beste vrienden, mogen jullie
als gast op een kleine eindejaarsbijeenkomst in de tuin
van jullie gastheer diens huis niet in, zelfs niet om naar
het toilet te gaan, behalve als jullie een knuffelcontact
zijn. Dat wordt dus ophouden of wegwezen. Bovendien
mogen jullie enkel naar zo’n kleine eindejaarsbijeenkomst in een tuin, als die tuin een afzonderlijke toegang
heeft. Cadeautje aan de grootgrondbezitters, dus.
Wij, beste vrienden, met ons koertje of stadstuintje of
terrasje aan een appartement, wij kunnen fluiten naar
een beetje gezelligheid.
En dan heb ik het nog niet eens over de manier waarop
die twee federale regeringen te keer zijn gegaan met
onze zelfstandigen. Eerst brandmerken als haard van
besmettingen en dus sluiten, met een aalmoes, dan
weer opendoen, en dan weer sluiten, en dan, bij wijze
van uitsmijter zijdelings toegeven dat ze het eigenlijk
allemaal ook niet echt wisten maar dachten: vooruit,

‘de blok erop’, dan zal de boodschap wel aankomen. Om
– en ik beloof daarvan geen gewoonte te maken – een
gewezen premier van dit land te citeren: ‘Wie gelooft
die mensen nog?’
Dat zijn, op z’n zachtst gezegd, stuk voor stuk
merkwaardige berichten aan de bevolking. Die wordt
daar boos of moedeloos van, en haakt af. Terwijl goed
bestuur bovenal de medewerking van de bevolking
vergt.
Ik had, beste vrienden, op dit punt in mijn nieuwsbrief
graag een briljant bruggetje gemaakt naar het goede
bestuur dat wij van N.O.D.I.G. de bevolking wél
kunnen garanderen. Helaas. De waarheid verhindert
mij dat.
In mijn vorige brief schreef ik: ‘Een schip met twee
kapiteins vaart finaal nergens heen. In die val, beste
vrienden, gaan wij nooit trappen. Onze partij bestaat
weliswaar bij de gratie van al haar leden, maar dan op
voorwaarde dat al die leden de eenheid van bestuur
hoog in het vaandel dragen. Die eendrachtigheid moet
onze sterkte zijn. Dit zijn geen tijden voor zwakheid.
Dit zijn geen tijden voor verdeeldheid.’
Dat was, zo blijkt nu, overmoed. Overmoed ten gevolge
van een zekere blindheid die mij gaandeweg een
heldere kijk op het reilen en zeilen binnen onze partij
heeft ontnomen. De berichten over – ik citeer nogmaals
mezelf, maar ga daar in géén geval een gewoonte van
maken – ‘een zekere sluimerende onvrede over de
gang van zaken binnen onze partij’ zijn hardnekkiger
gebleken dan ik had durven te veronderstellen. Zij
hebben gevreten aan de fundamenten van onze partij,
die bij haar totstandkoming Neutraal, Onafhankelijk en
Democratisch, voor Individu én Gemeenschap beloofde
te zijn. Die belofte zal zij niet kunnen waarmaken.
De onvrede, beste vrienden, heeft geleid tot een
vertrouwensbreuk tussen de basis enerzijds en het
Beperkt Strategisch Comité en de voorzitter anderzijds.
Een vertrouwensbreuk die even betreurenswaardig als
onherstelbaar blijkt. Daarom moet ik jullie meedelen,
beste vrienden, dat de partij ophoudt te bestaan.
N.O.D.I.G. blijkt overbodig.
Ik groet jullie.

Jan Devriese is geen lid van de N-VA en schrijft deze column in eigen naam.
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PS

WILLY KUIJPERS
(1 januari 1937 – 17 november 2020)

Willy Kuijpers is een icoon van
de Vlaamse Beweging en de
Volksunie. Getekend door een
wereldoorlog en een samenleving
waarin taal een klasseverschil inhield, groeide hij uit
tot een onvermoeibare voorvechter van de Vlaamse
ontvoogding.
Vanuit de overtuiging dat zelfbeschikking een recht is
voor ieder volk, stond Willy Kuijpers zijn hele leven
op de barricaden voor onderdrukte volkeren zoals de
Basken, de Corsicanen en de Armeniërs. In zijn huis in
Herent bood hij onderdak aan wie op de vlucht was.
Willy Kuijpers is niet alleen gekend voor zijn
onvermoeibare inzet, maar ook voor zijn unieke stijl.

Icoon

Die getuigde van lef, van gevoel
voor humor en van een bijzonder
groot hart. Hij is de politieke
vader van velen binnen de
Vlaamse Beweging. Ook daarbuiten geniet hij oprechte
waardering.
Tussen 1971 en 1997 zetelde Willy Kuijpers in elk
mogelijk parlement: Kamer, Senaat, Vlaams en Europees
Parlement. Hij was ook zeventien jaar burgemeester
van Herent. Na het uiteenvallen van de VU koos Willy
Kuijpers in 2012 voor de N-VA.
Met het overlijden van Willy Kuijpers verliest
Vlaanderen een van zijn meest inspirerende
voorvechters. Rust zacht, lieve Willy.

