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Meer dan 1 miljoen kiezers
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Nou moe
Ziehier de Belgische realiteit. De N-VA haalde

met 1 086 787 stemmen 25 zetels in de Kamer.

Eén zetel ‘kost’ dus 43 471 stemmen. Ecolo

haalde dertien zetels met 416 452 stemmen.

Kostprijs per Kamerzetel: 32 035 stemmen. Stel-

len we ons nu even een federale kieskring voor

waarin de Vlaamse kieslat even laag ligt als de

Waalse. Dan had de N-VA nu 34 zetels in de

Kamer. Hanteren we in de federale kieskring de

Vlaamse ‘kostprijs’ per Kamerzetel, dan had

Ecolo er nu tien. In een federale kieskring zou

iedereen behalve de PS, Ecolo en de MR er ze-

tels bij krijgen. De PS zou er zelfs een kwart ver-

liezen en van twintig naar vijftien terugvallen.
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3,5 procent
De koopkracht stijgt met 3,5 procent

tegen 2021. Dat zegt de Nationale

Bank. En in mei daalde de Vlaamse

werkloosheid alweer met 5,8 procent,

de zoveelste daling op rij. Vooruitgang

voor Vlaanderen, ook na 26 mei.

Rik Van Cauwelaert
@cauwelaert op 09/06/2019

VBO-topman Pieter Timmermans: “N-VA

moet kiezen tussen het communautaire

en het sociaal-economische. Beide gaat

níét.” Jammer genoeg is precies het 

sociaal-economische het communau-

taire ...

Goed bezig
Wie is de onbetwiste politieke nummer één van Vlaanderen? Bart De Wever. Onze

nationale voorzitter haalde een penetratiegraad van liefst 21,34 procent. Dat is het

aantal voorkeurstemmen gedeeld door het totale aantal stemmen in zijn kieskring.

Maar hij is niet de enige met een sterke penetratiegraad. Jan Jambon (16,3 procent),

Theo Francken (17,8 procent) en Zuhal Demir (11,1 procent) behaalden eveneens een

bijzonder hoge penetratiegraad. Knap gedaan!

Vlak voor zijn afscheid als Vlaams minister-president zorgde Geert 

Bourgeois nog voor een primeur. Hij mocht begin juni als allereerste

Vlaamse Regeringsleider ooit op audiëntie bij de paus. Minister-president

Bourgeois en paus Franciscus hadden een kort gesprek en wisselden

geschen ken uit.

Trends-journalist Alain Mouton
@alainmoutonVL op 28/05/2019

Terecht beroering over mogelijke fede-

rale anti-N-VA-regering zonder Vlaam -

se meerderheid. Maar niemand heeft

het over de sociaal-economische 

inhoud van zo’n akkoord. Dat wordt

een zelden geziene belastingaanslag

op Vlaanderen om het fiscaal door-

geefluik richting zuiden in stand te

houden.

We zijn veroordeeld om een geplande ontbinding van de federale staat te

aanvaarden.
Hervé Hasquin (MR) in Le Vif op 30 mei 2019“

©
 N

-V
A



UITGESPROKEN

3

De verkiezingen van 26 mei leverden vele verliezers en één duidelijke winnaar op. Met ons

resultaat kunnen we natuurlijk niet tevreden zijn, maar we hebben standgehouden. Wij

blijven veruit de grootste partij van Vlaanderen en de centrale politieke formatie in dit

land.

Daarmee heeft de kiezer de kaarten uitgedeeld. Vlaanderen schuift op naar rechts terwijl

Franstalig België linkser is dan ooit. In Wallonië behalen de linkse partijen een absolute

meerderheid, in Vlaanderen zakken de traditionele partijen onder de 50 procent.

Weer eens blijkt dat dit land bestaat uit twee democratieën. Op regionaal niveau kunnen

in alle landsdelen logische coalities worden gevormd die beantwoorden aan de wil van de

kiezer. Federaal is die opdracht schier onmogelijk geworden.

Dat democratische deficit is van structurele aard. Steeds zal de democratische keuze van

een gemeenschap genegeerd moeten worden om nog een federale regering te kunnen vor-

men. De enige uitweg uit die impasse is de omslag maken naar het confederalisme.

Dank
De geesten zijn aan het rijpen. Of we effectief die stap kunnen zetten, is onmogelijk te zeg-

gen op het moment dat ik dit schrijf. Maar eerder vroeg dan laat zal bezuiden de taalgrens

het besef doordringen dat het confederalisme een onvermijdelijkheid is. Wij hebben geduld. 

In afwachting wil ik alvast al onze leden, militanten en kandidaten bedanken voor hun

engagement de laatste maanden. Ik apprecieer die inzet enorm. En alle verkozenen feliciteer

ik van harte met het mandaat dat de kiezer hun schonk.

Maar politiek is een ongenadige stiel. Ik wil mijn oprechte dank uitspreken aan de parle-

mentsleden die niet verkozen werden en aan alle medewerkers waarvan wij afscheid moe-

ten nemen. Ik wens hun veel sterkte de komende weken en ben er zeker van dat wij elkaar

snel weer zullen terugzien.

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Formatie

9
Veel bekende en een aantal

nieuwe gezichten zullen de N-VA

de komende vijf jaar vertegen-

woordigen in de parlementen.

Maak kennis met alle verkozen 

N-VA’ers.

12 
“CD&V en Open Vld staan voor
de keuze: confederalisme met de 
N-VA of door de knieën voor Elio
Di Rupo.” Sander Loones zet de
puntjes op de i.

19   
“De N-VA moet de partij van het
compassionate conservatism
worden.” Politicoloog Carl Devos
analyseert 26 mei.

16   
In Brussel maakte de N-VA een
grote electorale sprong voor-
waarts. De traditionele partijen
blijven ver achter. Toch wordt het
signaal van de kiezer genegeerd.
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BREEDBEELD

“Beste vrienden, ik heb goed

nieuws en ik heb slecht nieuws. Het

slechte nieuws is dat we deze ver-

kiezingen verloren hebben. Dat is

helaas klaar en duidelijk. Het goede

nieuws is dat we de grootste partij

van Vlaanderen blijven, met kop en

schouders.” N-VA-voorzitter Bart De

Wever was naar goede gewoonte

kristalhelder op de verkiezings-

avond. Met min vier procentpunt

voor het Europees Parlement tot min

zeven procentpunt voor het Vlaams

Parlement was het stemmenverlies

voor de N-VA duidelijk.

Een week na de verkiezingen boog de partijraad zich over een gede-

tailleerde analyse van de verkiezingsresultaten. N-VA-directeur Piet 

De Zaeger deelt die analyse nu met ons.

zers bevestigt de N-VA zich als de

enige resterende volkspartij van

Vlaanderen. Alle andere partijen zijn

kleiner dan 20 procent en geen enkele

van de traditionele partijen komt nog

boven de 15 procent uit. Noteer ook

dat de Union des Francophones (UF)

uit het Vlaams Parlement verdwijnt.

Een kaart van de Vlaamse steden en

gemeenten (zie figuur 1) maakt met-

een duidelijk dat voor de Kamer de 

N-VA als grootste partij uit de bus

kwam in bijna de volledige provincies

Antwerpen en Vlaams-Brabant en in

grote delen van Limburg, Oost- en

West-Vlaanderen. In hoofdstad Brus-

sel ging de N-VA zelfs vooruit ten op-

zichte van 2014. Voor het Brussels

Hoofdstedelijk Parlement behield de

Maar met uitslagen die voor het

Vlaams Parlement net onder en voor

de Kamer van Volksvertegenwoordi-

gers boven de 25 procent lagen, be-

hield de N-VA meer dan een straat-

lengte voorsprong als de grootste par-

tij van Vlaanderen en binnen de Bel-

gische staat. Dankzij de steun van

meer dan één miljoen Vlaamse kie-

Met meer dan 1 miljoen kiezers dé volkspartij v  

In hoofdstad Brussel ging 
de N-VA zelfs vooruit 
ten opzichte van 2014.“



5

donkergrijs de gemeenten waar de

drie traditionele partijen in 2014

samen geen meerderheid van de

stemmen haalden. Dat waren voorna-

melijk de provincie Antwerpen en

delen van Oost-Vlaanderen. Op het

tweede kaartje ziet u waar de drie

partijen samen geen meerderheid

meer halen in 2019. In bijna alle

Vlaamse gemeenten is dat het geval.

Antwerpen, de grootste stad van

Vlaanderen, is een mooie illustratie

van die neerwaartse tendens. In de

Koekenstad finishten de drie traditio-

nele partijen ver achter de N-VA, die

29 procent behaalde. Maar ze moes-

ten ook Groen, het Vlaams Belang en

de PVDA laten voorgaan. De christen-

democraten halen er nog amper vijf

procent van de stemmen.

Twee democratieën
Wie de kaart van België bekijkt (zie

figuur 2), ziet de gigantische verschil-

len met de situa tie bezuiden de taal-

grens. Daar scoren de socialistische

PS en de communistische PTB in de

steden en houdt de liberale MR stand

in de stadsrand en in het rijkere

Waals-Brabant, waar ze concurrentie

krijgt van Ecolo. De cdH kan enkel in

landelijke gemeenten de schade be-

perken. Opmerkelijk is de verdere

neergang van wat men de drie ‘tradi-

tionele partijen’ noemt. De christen-

democraten en liberalen stammen af

van de katholie ke en liberale kiesver-

enigingen uit de 19de eeuw, de sp.a

van de socialistische Belgische Werk-

liedenpartij. Tot na de Tweede

Wereldoor log waren die drie partijen

unitair. Onder druk van het streven

van de Vlaamse Beweging en van

haar partijpolitieke vertaling, de

Volksunie, naar Vlaamse zelfstandig-

heid, splitsten de partijen zich op in

een Vlaamse, een Frans talige en een

Duitstalige partij. 

In Vlaanderen gaan die drie traditio-

nele ‘staatsdragende’ partijen fors

achteruit. Een vergelijking tussen

twee kaartjes maakt dat overduidelijk

(zie figuur 3). Op het ene ziet u in

Een gelijkaardige evolutie manifes-

teert zich al langer buiten de grenzen

van Vlaanderen. Ook in het Europees

Parlement verliezen de drie traditio-

nele machtsgroepen – christendemo-

craten, sociaaldemocraten en libe -

ralen – zetels. Haalden de drie groe-

BREEDBEELD

N-VA ondanks lichte winst haar drie

zetels. We wonnen er wel een tweede

extra zetel in het Vlaams Parlement.

        van Vlaanderen

Opmerkelijk is de verdere 
neergang van wat men de drie
‘traditionele partijen’ noemt.“

Figuur 1 - In de Kamer van Volksvertegenwoor-

digers blijft de N-VA veruit de grootste partij.
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Figuur 2 - Het rechtse Noorden 

versus het linkse Zuiden van België.
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ronde van gesprekken viel de PVDA

af. Op het moment van afsluiten van

dit nummer startte Bart De Wever zijn

derde ronde gesprekken en was alleen

de PVDA afgevallen. 

Ten tweede is de vraag over het cor-

don sanitaire naast de kwestie omdat

de N-VA en het Vlaams Belang so-

wieso geen meerderheid hebben in

het Vlaams Parlement. En dus zou er

alvast een derde partij nodig zijn, ter-

wijl alle andere partijen het cordon

sanitaire wél hebben ondertekend.

Vraag is dus of de andere partijen dat

principe handhaven, dan wel of de

leiding van het Vlaams Belang coali-

tiepartners kan overtuigen om met

hen een bestuursakkoord te sluiten.

Confederalisme of Vlaanderen
in de hoek?
In de federale Kamer van Volksverte-

genwoordigers is de situatie nog com-

plexer. Een verderzetting van de

‘Zweedse’ regering – met de N-VA,

steeds onmogelijk. Als Vlaams in-

formateur nodigde Bart De Wever

alvast alle partijen – ook het

Vlaams Belang en de PVDA – uit

om hun beleidsprioriteiten en wen-

sen te bespreken. Na een eerste

pen in 2004 nog zo’n 76 procent van

de Europese zetels binnen, dan is dat

percentage nu geslonken tot 58 pro-

cent.

Wat nu?
En nu? Wat met de coalitievorming?

Zonder de N-VA is een parlementaire

meerderheid voor de vorming van

een Vlaamse regering quasi onmoge-

lijk. Daarvoor zouden de drie traditi-

onele partijen (CD&V, Open Vld en

sp.a) een coalitie moeten vormen met

én Groen én de communistische

PVDA. Of anders geformuleerd: met

alle partijen behalve de N-VA en het

Vlaams Belang.

De vraag of de N-VA het cordon sani-

taire wil doorbreken, is eigenlijk irre-

levant. Ten eerste heeft de N-VA nooit

het cordon sanitaire ondertekend. Het

programma, de stijl en het optreden

van het Vlaams Belang maakten een

samenwerking tot op dit ogenblik

BREEDBEELD

De vraag of de N-VA 
het cordon sanitaire wil 
doorbreken, is irrelevant.“

Figuur 3 - In 2019 halen de traditionele partijen samen bijna nergens in Vlaande-

ren nog 50 procent.
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Een bijzonder woord van dank

christendemocraten en liberalen – is mathematisch onmo-

gelijk, zelfs als het Franstalige cdH die coalitie nu wel zou

steunen.

Welke meerderheid dan wel? “Het verschil tussen Vlaan-

deren en Wallonië is nog nooit zo groot geweest. Als men-

sen hun verstand zouden gebruiken, maar dat gebeurt in

dit land zelden, dan zou men nu onmiddellijk, zowel links

als rechts, die confederalistische kaart op tafel moeten leg-

gen”, analyseerde N-VA-voorzitter Bart De Wever in het

VRT-radioprogramma De Ochtend de verkiezingsuitslag van

26 mei. Op het federale niveau zag hij niet hoe daar een

stabiele meerderheid kon gevormd worden. 

Wie wel een ‘oplossing’ zag, was PS-voorzitter Di Rupo en

dat amper 24 uur na de verkiezingen. Op maandagavond

27 mei zei hij op de RTBF dat hij een federale regering met

de N-VA niet zag zitten omdat voor hem confederalisme ge-

lijk staat aan “de splitsing van ons land en dat willen wij

niet. Wij willen niet onderhandelen over confederalisme.”

En hij voegde eraan toe: “Daarenboven is de N-VA echt anti -

sociaal. Die partij is het tegenover gestelde van de PS.” Een

federa le regering vormen met de PS en de N-VA is volgens

Di Rupo dus onmogelijk en hij zag maar één oplossing: een

federale regering met aan Vlaamse zijde CD&V, Open Vld,

sp.a en Groen. Dat is een regering die geen meerderheid

heeft aan Vlaamse kant. 

Maar Di Rupo rekent erop dat de traditionele partijen en

Groen wel door de knieën zullen gaan: “Ik denk dat, na

verloop van tijd, de oplossing daar zal liggen.” Het hangt

alleen van “de moed en de kracht van die vier Vlaamse

partijen” af. De letterlijke woorden van PS-voorzitter 

Di Rupo. Eerder was ook Jean-Marc Nollet te gast bij de

RTBF. De kopman van Ecolo pleitte eveneens voor een co-

alitie zonder de N-VA. Dat de N-VA tijdens de verkiezings-

campagne de Vlaamse kiezers opriep nuttig te stemmen en

waarschuwde voor een linkse regering en een rood-groene

belastingtsunami was dus meer dan slogantaal.

BREEDBEELD

Figuur 4 - Het federale parlement na 26 mei. Zit er een 

stabiele en werkbare meerderheid in?

Ook al blijft onze partij ruim de grootste van het land, toch haalden we een pak minder stemmen dan in 2014. Dat betekent
dat niet elke mandataris opnieuw verkozen is geraakt. De N-VA dankt hen niettemin voor hun trouwe inzet, zowel tijdens
de voorbije legislatuur als tijdens de campagne. 

Daarom: een dikke dankuwel aan Rita Bellens, An Capoen, Brecht Vermeulen, Danielle Godderis-T’Jonck, Daphné Dumery, Elke

Wouters, Helga Stevens, Ingeborg De Meulemeester, Jelle Engelbosch, Johan Van den Driessche, Koenraad Degroote, Lies Jans, Lieve

Maes, Ludo Van Campenhout, Marc Hendrickx, Mark Demesmaeker, Miranda Van Eetvelde, Paul Cordy, Peter Luykx, Peter Persyn,

Peter Wouters, Ralph Packet, Rita Gantois, Sabine Vermeulen, Siegfried Bracke, Vera Celis, Werner Janssen en Willy Segers.

Ook gaat onze dank uit naar de voormalige parlementsleden die geen mandaat meer ambieerden. Van harte bedankt Rob Van de

Velde, Goedele Uyttersprot, Herman Wijnants, Jan Becaus, Jan Van Esbroeck, Jan Vercammen, Karim Van Overmeire, Liesbet

Dhaene, Peter Dedecker en Pol Van Den Driessche. 

We hopen in de toekomst op de steun van deze sterke Vlamingen te mogen blijven rekenen voor vooruitgang voor Vlaanderen.
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Twee jaar geleden voorspelde u
in een interview met De Tijd dat
het communautaire niet in de
koelkast zat, maar in de oven. 
Gedacht dat u zo snel gelijk zou
krijgen?
“Profetische woorden inderdaad.

(lacht) We zijn met een duidelijke

boodschap de verkiezingen inge-

gaan: we hebben degelijke resulta-

ten gehaald in moeilijke om stan-

digheden, maar de ambitie moest

omhoog. We kunnen beter. Tegelijk

is onze analyse nooit veranderd: we

leven in twee verschillende demo-

cratieën die steeds verder uit elkaar

drijven. De overtuiging dat het 

anders moet, is de voorbije jaren 

eigenlijk alleen maar sterker gewor-

den.”

Het confederalisme is gaar uit de
oven gekomen, maar het lijkt wel

Terwijl Bart De Wever in alle discretie de gesprekken voert over de

vorming van de Vlaamse Regering, is er één onderwerp waar onder-

tussen iedere journalist, opiniemaker en voormalige minister van Staat

een mening over heeft: het confederalisme. Daarbij worden de kari-

katuren niet geschuwd. Voormalig minister van Defensie Sander 

Loones zet de puntjes op de i.

de PS in een regering zouden stap-

pen, zouden we de kiezer in het 

gezicht spuwen. Dat gaat dus niet

gebeuren. Neen, de eigenlijke vraag

is: quid CD&V? De CD&V en eigen-

lijk ook Open Vld moeten antwoor-

den op een existentiële vraag: het

confederalisme met de N-VA, of

door de knieën gaan voor Di Rupo?

Zal de CD&V in een federale rege-

ring stappen die niet gesteund is

door een Vlaamse meerderheid?

Hoe sneller ze daar klare wijn over

schenken, hoe sneller we aan een

oplossing kunnen werken.”

Om nog eens op uw profetische
gaven een beroep te doen: welke
richting gaan ze kiezen, denkt u?
“Dat kan ik onmogelijk voor hen in-

schatten. Alles wat ik zeg, is mis-

schien al achterhaald op het

moment van dit interview. Maar wat

mij wel opvalt, is dat enkele lokale

kopstukken van Open Vld en de

CD&V zich roeren. Ik wil in West-

Vlaanderen de CD&V-burgemeesters

niet te eten geven die een centrum-

rechtse koers willen en ontevreden

zijn met de linkse ‘nationale’ CD&V-

lijn. Ik hoop alvast dat de centrum-

rechtse bestuurders vanuit de Dorps-  

nog wat te heet om op te dienen.
U ging erover in debat met af-
scheidnemend CD&V-Kamerlid
Eric Van Rompuy, en die wijst het
voorlopig af.
“Ik heb Van Rompuy in dat radio-

inter view geconfronteerd met een

berg feiten. En met verschillende

cita ten om hem eraan te herinneren

dat het confederalisme al jarenlang

in het CD&V-programma staat. 

Alleen is ons confederale model wel

in detail uitgewerkt.

Kijk, de CD&V wil ons doen kiezen

tussen onbestuurbaarheid en slecht

bestuur. Wanneer we zomaar met

Verantwoordelijkheid, 
voor álle deelstaten. 

Dát is de essentie van 
ons confederale model.

“
12

VINGER AAN DE POLS

Confederalisme
mét de N-VA of
door de knieën
voor Di Rupo?

Kamerlid Sander Loones
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vandaag de stad uitvlucht. Met onze

Brusselkeuze garanderen we tegelijk

een sterkere band tussen onze hoofd-

stad en de deelstaten. En we gaan

voor een spectaculaire vermindering

van het aantal mandaten en politieke

postjes. Of zou het de traditionele

partijen daar om te doen zijn? Groen

is de grootste geworden in Brussel en

in plaats van te kiezen voor echte

verandering gaan ze onderhandelen

met Guy Vanhengel (Open Vld). Dat

worden mooie kabinetten die de vol-

gende generatie Calvo’s kunnen

klaarstomen, maar van verandering

is weinig sprake.”

“Terwijl wij onze hoofdstad graag

zien en we die zelfs willen verster-

ken. Met ons voorstel geven we de

regio Brussel-Hoofdstad een hoop

méér bevoegdheden dan ze vandaag

heeft. Door het verantwoordelijk te

maken voor de grond - gebonden be-

voegdheden, geven we Brussel de

hefbomen in handen om de stad leef-

baar en welvarend te maken. Onder-

nemingsvriendelijker ook, en aan-

trekkelijk voor de middenklasse die

VINGER AAN DE POLS

straat de doorslag zullen ge ven.”

En ondertussen maken de oude
krokodillen ons bang met doem-
scenario’s over een vlexit en de ra-
tingbureaus die op onze deur
komen kloppen.
“Tja, iemand moet de kranten vullen

terwijl de echte leiders naar een op-

lossing zoeken. De realiteit is intus-

sen tekenend. Vlaanderen heeft het

steeds moeilijker om zijn vacatures

in te vullen, terwijl Wallonië nog al-

tijd kreunt onder de werkloosheid.

De zorg in Vlaanderen moet het volle

gewicht van de vergrijzingsgolf op-

vangen, zonder dat we daarvoor de

hefbomen in handen hebben. En dan

zijn er de begroting en de schuld na-

tuurlijk. Het Belgische consumptiefe-

deralisme heeft ons een torenhoge

staatsschuld en chronische tekorten

bezorgd, terwijl financiële verant-

woordelijkheid nu net de essentie is

van ons confederale model. Het is

hoog tijd voor radica lere verande-

ring. Als ik het in één woord moet sa-

menvatten, dan zou dat accoun -

tability zijn. Verantwoordelijkheid,

voor álle deelstaten.”

Dat brengt ons eigenlijk bij 
Brussel. Ook vanuit Brussel wordt
het confederalisme nogal fel be-
streden. Een Brusselkeuze blijft uit
den boze.

Ons confederale model 
is in detail uitgewerkt.“

Krijgt u als N-VA'er soms de vraag wat onze partij precies bedoelt met con-

federalisme? Sander Loones en Jan Spooren schreven er een technische

paper over. In Verantwoordelijkheid en solidariteit doen ze het confederale

model voor onze arbeidsmarkt en sociale zekerheid in detail uit de doe-

ken.

Om te downloaden: 
scan de QR-code
of surf naar 
n-va.be/nieuws/paper-confederalisme

Download onze confederalisme-paper 

Confederalisme in één minuut
Confederalisme. Volgens sommigen krijg je het niet uitgelegd. Zij vergissen

zich. Meer nog, de N-VA krijgt het in één (dikke) minuut uitgelegd.

Surf naar het YouTube-kanaal van de N-VA, bekijk de animatie op

https://youtu.be/cQY8e4dlBYU

en deel ze op sociale media met

uw vrienden en kennissen.
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Open Vld (15,8 procent), one.brussels-

sp.a (15,1 procent) en CD&V (7,5 pro-

cent) behaalden hun slechtste score

sinds het ontstaan van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest in 1989. Groen

behaalde 20,6 procent en is daarmee

aan zet voor de vorming van de Brus-

selse regering.

38 procent meer 
dan in 2014
Opmerkelijk is dat veel meer Brusse-

laars gekozen hebben voor Neder-

landstalige partijen. 70 000 Brusse -

laars stemden voor het Neder lands -

talige kiescollege. Dat is 17 000 meer

dan in 2014. De N-VA haalde dan ook

maar liefst 38 procent meer stemmen

dan in 2014.

Mooie persoonlijke resultaten
Lijsttrekkers Cieltje Van Achter (Brus-

sels parlement) en Karl Vanlouwe

(Vlaams Parlement) haalden beiden

ook een mooi persoonlijk resultaat.

Voor het eerst heeft de N-VA twee

Vlaamse Parlementsleden uit Brussel.

Annabel Tavernier zal Karl vergezel-

len in het Vlaams Parlement. Cieltje

krijgt in het Brussels parlement ver-

sterking van Mathias Vanden Borre en

Gilles Verstraeten. 

Bovendien werd de Brusselse Assita

Kanko dankzij een sterk resultaat ver-

kozen als Europees Parlementslid. De

N-VA in Brussel is nog nooit zo sterk

geweest!

Kiezer genegeerd
De Brusselaar koos op 26 mei duide-

lijk voor verandering. Na jaren stil-

stand en PS-bestuur wil hij meer dan

ooit een daadkrachtig en efficiënt be-

stuur, dat komaf maakt met de vele

postjes en verspilling. De N-VA zette

daar sterk op in. 

Groen lijkt het krachtige signaal van

de kiezer te negeren en startte al snel

coalitiegesprekken met de verliezende

machtspartijen one.brussels-sp.a en

Open Vld. “Een gemiste kans om

Brussel echt te veranderen in een

stadsgewest dat klaar is voor de uit-

dagingen van de komen de genera-

ties”, klinkt het daarover bij Cieltje

Van Achter en Karl Vanlouwe, de

Brusselse onderhandelaars namens

de N-VA. 

“We wachten het regeerakkoord af,

maar wij vrezen vandaag al dat 

Brussel verder zal stilstaan. Het is ove-

rigens zeer merkwaardig dat Open

Vld liever een rood-groen project in

Brussel steunt dan met de N-VA

samen te werken.”

BRUSSEL

In Brussel heeft de N-VA op 26 mei een grote sprong voorwaarts gemaakt. In 2014 was de N-VA pas de vierde

Nederlandstalige partij in Brussel. Vandaag laat de N-VA met 18 procent de traditionele partijen – die de meer-

derheid uitmaakten in Brussel – ruim achter zich.
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Sterker dan ooit in Brussel

“Ik zei het al voor de verkiezin-

gen en ik herhaal het opnieuw:

de verandering die Brussel nodig

heeft, zal niet komen van deze

machtspartijen. Wij hadden een

constructief gesprek met Groen

en hebben duidelijke prioriteiten

naar voren geschoven voor insti-

tutionele hervormingen, een

daadkrachtig bestuur, afdwing-

bare tweetaligheid en een effi-

ciënt mobiliteits- en verkeers -

veiligheidsbeleid.”

“Onze visie is versterken wat

goed is en veranderen wat beter

kan. Kijk naar het Nederlands -

talige onderwijs in Brussel. Dat is

een echt kwaliteitslabel. Leerlin-

gen studeren meertalig af. Wij

willen daarin blijven investeren.

Ik vrees voor de band tussen

Vlaanderen en Brussel. Wil dit

paars-groene stadsproject Brussel

verder als een eiland behandelen

of de band met Vlaanderen ver-

sterken?”

Cieltje Van Achter wil 
verandering in Brussel

Karl Vanlouwe pleit voor
sterke band met Vlaanderen
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Het Europa van naties en
volkeren leeft
De politieke familie van regionalis-

ten en volksnationalisten kwam

lichtjes versterkt uit de stembusslag.

Het gros is verbonden aan de Euro-

pese Vrije Alliantie (EVA), waartoe

ook de N-VA behoort. Zij aan zij

geven die partijen het universele

zelfbeschikkingsrecht mee vorm. De

drang naar een andere Unie is groot.

Een Unie die van onderuit wordt op-

gebouwd, die meer is dan een poli-

tieke of culturele eenheidsworst en

waar mensenrechten en democratie

écht van tel zijn.  

Verkiezingen in Catalonië
liegen niet
1,7 miljoen Catalanen (50,1 procent)

stemden voor een onafhankelijk-

heidspartij en sturen zo vier verte-

genwoordigers naar het Europees

Parlement. Als de stembusgang ge-

respecteerd wordt tenminste. Oriol
Junqueras wacht in de gevangenis

van Madrid nog op een uitspraak in

de zaak rond rebellie. Ook oud-

ministers Carles Puigdemont en

Toni Comín, die als politieke vluch-

telingen in ons land verblijven,

maken hun opwachting. Diana
Riba is een nieuwkomer. Ze is de

echtgenote van die andere bekende

politieke gevangene, Raül Romeva.

Aan hen om de democratie en recht-

vaardigheid in Spanje en elders te

herstellen. Politici horen thuis in

parle menten, niet achter de tralies.

De Baskische nationalisten behouden

dan weer ietwat onverhoopt hun twee

Europese zitjes. Zij zullen de negende

termijn gebruiken om verder te ijveren

voor een menswaardige behandeling

van Baskische politieke gevangenen.

Brexittwijfels
De onzekerheid over (de gevolgen van)

een mogelijke brexit motiveerde nog

meer EU-burgers uit Schotland en

Wales om bewust te kiezen. De Scot-
tish National Party (SNP) won een

extra Europese zetel en ook Plaid
Cymru uit Wales zal in de toekomst blij-

ven hameren op een voortzetting van

het Europese lidmaatschap. Als het kan

als natie binnen het Verenigd Konink-

rijk, en anders als een onafhankelijke

EU-staat. Sinn Féin verloor wat terrein,

maar blijft met twee Europarlements -

EUROPA

leden een luide stem tegen die full

English brexit en vóór Ierse een -

making.

Nee aan groeiend centra-
lisme van EU-hoofdsteden
Een absolute opsteker is de verkie-

zing van François Alfonsi. Van een

haast onmogelijke plaats werkte de

Corsicaan zich met regionalistische

stemmen uit de Savoie, de Elzas,

Occitanië en andere historische

regio's in de Franse staat op naar

het blauwe pluche van het EU-par-

lement. Een sterke prestatie, maar

niet geheel onverwacht. Want het

groeiende centralisme in Parijs

maakt burgers al langer ongerust.

Ook regionalisten uit Zuid-Tirol,

Istrië en verkozenen van de

Zweedse minderheid in Finland en

de Hongaarse minderheden in ver-

schillende Oost-Europese lidstaten

maken hun opwachting in Straats-

burg. Samen met onze Assita
Kanko, Johan Van Overtveldt en

Geert Bourgeois zullen ze waken

over Europa’s motto: ‘eenheid in

verscheidenheid’.

Wanneer op 2 juli in Straatsburg 751 Europarlementsleden
de eed afleggen, zullen de regionalistische en volksnatio-
nale partijen weer goed vertegenwoordigd zijn. Een over-
zicht, van Catalonië tot Istrië.

Volksnationalisten in 
het Europese halfrond
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De N-VA verloor op 26 mei. Hoe
verklaart u de achteruitgang?
“Dat de N-VA na bestuursdeelname

zou verliezen, was verwacht, maar

zoveel niet. Waarom? Mijn educated

guess: de N-VA was geen offensieve

aanbodpartij meer. Er was geen

enthousias merende grote visie. Na

leiderschap van de Vlaamse Regering

en deelname aan de federale, zei de 

N-VA dat het de volgende keer beter

moest. Het ‘hoe’ bleef onduidelijk. De

N-VA was te veel met tegenstrevers

bezig. De partij recycleerde het ver -

sleten ‘wij tegen links’, terwijl ze in

oktober de hand uitstak naar links.

De strategie en lijn waren verwar-

rend. 

De N-VA betaalde de prijs voor de val

van Michel I. Aan de uitersten voor de

centrumkoers, in het centrum voor de

radicalisering bij de regeringsval.

Daarna stuurde de N-VA weer naar

het centrum. Het profiel van de N-VA

is te veelzijdig, te veranderlijk, te

hardvochtig. Na vijf jaar kibbelkabi-

net dat onvoldoende leverde en een

onzichtbare boekhoudersregering-

Bourgeois I verloor de N-VA identiteit. 

De N-VA moet de standvastige partij

van het compassionate conservatism

worden. Niet op 35 procent mikken,

maar op ruim 25 procent.”

Wat zijn volgens u realistische sce-

nario’s voor een federale regering?
“Realistische bestaan niet. Er moet ge-

zien de grote uitdagingen gestreefd

worden naar een regering met een

meerderheid in elke taalgroep. Er is

een nieuwe staatshervorming nodig,

met aangepaste financieringswet.

Maar het confederalisme komt te

vroeg. Dat vraagt voorbereiding en

draagvlak. In 2024 moet een hervor-

ming mogelijk zijn. Ondertussen komt

het erop aan een brede coalitie te vor-

men, eventueel met een bijgedraaide

PS. Die bewees eerder te kunnen her-

vormen en een begroting op orde te

kunnen brengen. Iedereen weet wat

moet gebeuren, welke coalitie er ook

komt: het structurele evenwicht uit-

stellen en ruim 11 miljard euro zoeken.

Daartoe – en voor 80 procent van alle

andere uitdagingen – moet er meer en

langer gewerkt worden.

Met veto’s legt de N-VA

de lat zo hoog dat ze

voor een federale oppo-

sitiekuur lijkt te gaan,

om zo vanuit Vlaande-

ren vijf jaar gas te ge -

ven.”

Een stem voor het
Vlaams Belang wordt
vaak uitgelegd als een
foertstem. Ziet u dat
ook zo?
“Neen. Een stem voor

het VB is voor sommigen allicht een

manier om hun verontwaardiging

over het politieke systeem te uiten. Er

zijn verschillende redenen om voor

het VB te stemmen. Bij een kleine

groep: een stem voor Vlaamse onaf-

hankelijkheid. Anderen uiten hun er-

gernis over de verkleuring en

identiteitsverandering van de samen-

leving. Nog anderen willen misschien

vooral hun ongenoegen over de wer-

king van justitie uiten. Of laten ver-

staan dat ze met hun pen sioen of loon

het einde van de maand niet halen. 

In het verleden is al wat kennis opge-

bouwd over de VB-stem. Die leert dat

er meer speelt dan louter ‘foert’ tegen

van alles. VB-kiezers stemmen ook

vóór iets: verandering van het poli-

tieke systeem met meer burger -

inspraak, betere justitie, meer

inzetten op inburgering, talenkennis,

activering van nieuwkomers. Dat rea-

liseren kan ook in een coalitie zonder

het VB.”
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BUITENWACHT

Carl Devos is Vlaanderens bekendste politicoloog. Sinds jaren

voorziet hij elke stembusgang van zijn deskundige commentaar

en analyse. Wij vroegen hem naar zijn inzichten over de verkie-

zingen van 26 mei.

Politicoloog Carl Devos: “De N-VA moet de partij van 
het compassionate conservatism worden."

Carl Devos: “De N-VA was te veel 
met tegenstrevers bezig”
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Burgemeester Vera Celis uit Geel doopt 

een graffitikunstwerk op wel heel aparte wijze 

Burgemeester Vera Celis en Jan Flament, CEO van het AZ Sint-

Dimpna, doopten op ludieke wijze het imposante grafittiwerk van

kunstenaar Bart Smeets op de voorgevel van het ziekenhuis. Met

behulp van enkele brandslangen van de Geelse brandweer gaven

ze het ventje op de muur een natte broek. 

In het grafittiwerk staat het hart van Geel centraal. Het jongetje

kijkt vol verwachting naar de voortdurend veranderende toekomst,

waarin veel zal afhangen van de wisselwerking tussen mens en technologie. Vandaar de raket. Burgemeester Vera

Celis was onder de indruk van het kunstwerk en verwoordde het poëtisch: “Precies of het ventje zich op elk moment

kan omdraaien en je verrassen met een of meerdere existentiële vragen zoals: kan je van de wereld afvallen?”

Kortrijkse N-VA-schepen steekt studenten
hart onder de riem en trakteert met ijsjes 

Andere partijen praten over het milieu. De N-VA werkt er concreet aan. 

N-VA Kortrijk voert ludieke actie

tijdens de gemeenteraad
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De verkiezingscampagne was voor

iede reen op 26 mei achter de rug en

dus waren de markten overal weer

'politicusvrij'. Behalve in Bilzen.

Want daar moesten de 24 000 inwo-

ners op zondag 16 juni opnieuw naar

de stembus. Wegens onregelmatig-

heden in een aantal kiesbureaus

moesten de gemeenteraadsverkie-

zingen worden overgedaan. N-VA

Bilzen – met lijsttrekker Wouter Raskin en

lijstduwer Frieda Brepoels – kreeg alvast de steun van heel wat partijtoppers.  

23

Het idee komt overgewaaid uit Scandinavië en stilaan krijgt het 3D-zebrapad ook een plekje op onze wegen. De gemeentebesturen

van Zaventem, Lievegem, Schaarbeek en Herselt lie-

ten het tijdens de afgelopen maanden al aanleggen

in hun gemeente. Voor de gewestwegen, die onder

de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest vallen, is

het wel uniek. "Het gaat om een zebrapad dat een

3D-illusie creëert", zegt Ben Weyts, Vlaams minister

van Mobiliteit. "Het lijkt alsof de markeringen boven

het wegdek zweven. Bedoeling is dat het een snel-

heidsremmend effect heeft. Samen met Beersel zal

ook in Antwerpen en Bilzen een proefproject lopen.

Beersel krijgt zebrapad in 3D

In Bilzen duurde de campagne enkele weken langer 

DORPSSTRAAT

N-VA-schepen Stijn Jonckheere
opent boekenruilkastjes 
in Oudenburg 

Zowel in Ronse, Hasselt als in als Westerlo werd
een (tijdelijk) zebrapad aangelegd om aandacht 

te vragen voor holebirechten 
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OP DE BARRICADEN

Op 18 mei trok de Belgian

Pride Parade door Brussel, de

afsluiter van het jaarlijkse fes-

tival voor homo’s, lesbiennes,

biseksuelen en transgenders. 

Zoals elk jaar was ook de 

N-VA weer van de partij met

een delegatie. Jammer genoeg

was onze partij ook dit jaar

weer het mikpunt van actievoerders. Gelukkig greep

de politie kordaat in. 

De N-VA werpt zich al jaren op als fervente verde -

diger van holebirechten en zal dat ook in de toe-

komst blijven doen. Volgend jaar staan we er zeker

opnieuw.

Naar goede gewoonte nam de N-VA tijdens het hemelvaart-

weekend weer met vier nationale ploegen en één ploeg van 

N-VA Antwerpen deel aan de 1 000 kilometer van Kom op

tegen Kanker. Mandatarissen en partijmedewerkers zetten zich

in het zadel om heel Vlaanderen te doorkruisen. 

Enorm bedankt aan iedereen die meereed!

1 000 kilometer tegen kanker

N-VA voert regenboog hoog in het vaandel
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OP DE BARRICADEN

Op 21 september organiseert het partijsecretariaat in Brussel een bijkomende Dag van de Communicatie voor de
lokale afdelingen.

Tijdens de Dagen van de Communicatie kunt u als

afdelings voorzitter, -secretaris of communicatieverant-

woordelijke vormingssessies volgen vol praktische

tips voor een sterke lokale communicatie. Hoe maak

ik een aantrekkelijk huis-aan-huisblad? Hoe bouw ik

goede relaties op met de lokale pers? Hoe bezorg ik

de afdeling een groter bereik op sociale media? 

Alle afdelingen ontvangen een uitnodiging en kunnen

tot vier deelnemers inschrijven.

Op 25 mei trokken meer dan 6 500 N-VA’ers naar

Planckendael voor de jaarlijkse N-VA-familiedag.

De regen viel aanvankelijk met bakken uit de

lucht, maar dat weerhield de kindjes er niet van

om voor en op het podium te dansen op de aan-

stekelijke muziek van Band 4 Kids met Ellen 

Dufour en Tom Olaerts. 

Omdat de familiedag de afsluiter van de kiescam-

pagne was, hield N-VA-voorzitter Bart De Wever

een stevige verkiezingstoespraak. Na de toespraak

kwam zowaar de zon tevoorschijn. Het sein voor

de N-VA-familie om het mooie Planckendael in te

trekken voor een beestig leuke laatste campagnedag.

Dag van de Communicatie
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N-VA’ers zijn echte vrienden, door dik en

dun. Dat bleek op de verkiezingsavond in de

Brusselse club The Claridge, toen na de toe-

spraak van Bart De Wever uit honderden

kelen de Vlaamse Leeuw weerklonk. 

Een echt kippenvelmoment en de perfecte

afsluiter van de lange kiescampagne.
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“Amicus certus in re incerta cernitur”

Een beestig leuke familiedag
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ONVERGETELIJK

555 jaar geleden, op 18 juni 1464, overleed in Brussel de Vlaamse

Primitief Rogier Van der Weyden. Roger de le Pasture kwam ver-

moedelijk rond 1400 in Doornik ter wereld met een Franstalige

naam. Over de jonge jaren van Van der Weyden is niet zo heel

veel met zekerheid geweten. Wel weten we dat hij in 1435 naar

Brussel verhuisde, waar hij zich

opwerkte tot stadsschilder. Het is

in Brussel dat zijn naam voor het

eerst in het Nederlands gedocu-

menteerd staat: de le Pasture

wordt Van der Weyden.

Al bij leven verwierf Rogier Van

der Weyden grote faam over heel

Europa. Sommigen noemden hem

zelfs Rogeri maximi pictoris, de

grootste van alle schilders. Met

name in Spanje werd Rogier Van der Weyden geroemd voor de

emoties die hij in zijn religieuze werken wist te brengen. In 1445

schonk koning Johan II van Castilië het zogenaamde Miraflores -

triptiek aan het kartuizerklooster van Miraflores bij Burgos. In

de annalen van dat klooster staat die gebeurtenis vermeld, in-

clusief de naam van de kunstenaar: Magistro Rogel, magno et

famoso Flandresco. Meester Rogier, grote en beroemde Vlaming.

Tot lang na zijn dood bleef Rogier Van der Weyden schilders uit

heel Europa beïnvloeden. Zijn

werken werden massaal gekopi-

eerd. In de 21ste eeuw nam

Vlaams minister van Toerisme

Ben Weyts de terechte beslissing

om de Vlaamse Meesters uit te

spelen als ambassadeurs voor

Vlaanderen als toeristische 

bestemming. “In de hele wereld

benijden ze ons de Vlaamse

Mees ters: tijdloze iconen van crea -

tiviteit, innovatie en schoonheid.

Ik wil de Vlamingen fier maken op die eeuwenoude traditie van

vakmanschap”, zegt Weyts. Tot die Vlaamse Meesters behoort

zeker ook Rogier Van der Weyden.

Rogeri maximi pictoris

MEERWAARDE

Wie nog op zoek is naar interessante zomerlectuur, is bij

het Nieuw-Vlaams Magazine aan het goede adres. Deze

maand verloten we liefst 25 boeken! Het enige wat u moet

doen, is antwoorden op de vraag: “Welk van de onder-
staande boeken zou u graag winnen?” U ziet het, fout 

antwoorden is deze keer niet mogelijk. Stuur uw antwoord

voor 8 juli naar magazine@n-va.be of naar Nieuw-Vlaams

Magazine, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel. Elke inzen-

der krijgt maximaal één boek toegestuurd.

Winnaars Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat: R. Lindemans (Halle), M. Reynhout (Gent), C. Robberecht (Drongen), G. Saelens
(Heule) en E. Van Der Velden (Boechout). Het juiste antwoord was: Etienne Vermeersch.

25 boeiende boeken voor een zorgeloze zomer

5 x

5 x

5 x10 x
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