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‘LAAT ONS
OPNIEUW DE
STRAAT OP GAAN
EN SPREKEN
MET DE KRACHT
VAN ONZE
OVERTUIGING’

‘Er is veel veranderd,
maar het enthousiasme
van onze basismilitanten
is gebleven’
Piet De Zaeger

Twintig jaar geleden dweilde ik, zodra er wat volk op straat was, samen
met enkele andere militanten de straten van Roeselare af om folders
uit te delen. ‘Alstublieft, dit is van de N-VA.’ Waarop steevast de repliek
volgde: ‘Wuk?’* Even steevast antwoordden wij: ‘N-VA, de partij van
Geert Bourgeois’ en wezen we trots naar onze stichtend voorzitter,
die ons telkens weer vergezelde tijdens die tochten. Duizenden keren
moeten we dat gezegd hebben.
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Het was de tijd dat Bart De Wever en Edmund Burke nog in de
coulissen zaten. Het was de tijd dat de lettertjes van Teletekst in het
tv-scherm van woordvoerder Ben Weyts waren gebrand. Het was de
tijd dat ik als ondervoorzitter onverwacht het laatste partijbestuur op
hét Barricadenplein mocht voorzitten. De tijd dat we de kiesdrempel
net niet haalden. En dat de staf nog bestond uit een handjevol mensen
zoals Nico Moyaert, Piet De Zaeger, Lieven Dehandschutter en
Marie-Roos Maes.
Het had zijn charme. Maar dat was niet ons doel. Met de kracht van
onze overtuiging en ondanks een pak tegenslagen trokken we de boer
op en overtuigden we mensen. Door met een inhoudelijk aanbod heel
sterk uit de hoek te komen en door immense bergen werk te verzetten.
De partij groeide ongezien. In plaats van gedwongen ontslagen
kwamen de aanwervingen. We leveren ministers. We leveren meer dan
zestig burgemeesters. We zijn niet meer ‘de partij van Geert Bourgeois’,
maar de partij van heel veel boegbeelden en van 40.000 leden.
Laat ons de komende jaren opnieuw de straat op gaan, luisteren naar
de mensen en spreken met de kracht van onze overtuiging. Zodat we
bij ons zilveren jubileum kunnen zeggen: ‘Na de doorbraak in 2009
en de explosieve groei in 2014 volgde in 2024 de realisatie van ons
inclusief Vlaanderen, omdat we een historisch akkoord konden sluiten
dankzij het mandaat van de kiezer.’

20 JAAR
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
Dit nummer werd afgesloten
op 13 september 2021.
Het eerstvolgende nummer
verschijnt op 2 november 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

Louis Ide
Algemeen secretaris
* Wuk?: West-Vlaams voor ‘wablieft?’
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AAN HET WERK

FEDERAAL

Kathleen Depoorter en
Sophie De Wit fileren het
falende federale drugsbeleid

‘DRUGSGEBRUIK
IS NOOIT VEILIG,
OOK NIET IN EEN
SPUITZAALTJE’

Er woedt een drugsepidemie in dit land. Terwijl
sommigen de strijd opgeven en drugsgebruik zelfs
mogelijk maken, blijven Kamerleden Kathleen
Depoorter en Sophie De Wit onverzettelijk.
‘Drugs zijn nooit onschuldig.’

K

athleen, Sophie, jullie specialiseren
zich beiden in drugsbeleid. Vanwaar die
specifieke interesse?
Kathleen: ‘Die reden is eigenlijk heel
persoonlijk. Ik heb tijdens mijn jeugd
een aantal vrienden kapot zien gaan
aan drugsmisbruik. Die ervaringen
draag ik nog altijd met me mee in mijn
beroep als apotheker. Daarom ben ik
ook al jaren actief betrokken bij heel wat
begeleidingstrajecten.’
Sophie: ‘Als strafrechtadvocate werd
ik dan weer vaak met de neus op de
gevolgen van drugshandel en -misbruik
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gedrukt, zowel juridisch als menselijk.
Ik heb sommigen echt zien afglijden
naar de rand van de maatschappij.’
Er zijn stemmen in het debat die normali
sering als dé oplossing zien voor de drugs
problematiek. Jullie duidelijk niet.
Sophie: ‘Normalisering is toch echt een
illusie? Ontelbaar veel families kampen
vandaag al met de verwoestende
gevolgen van de twee legale drugs in
ons land: tabak en alcohol. Om dan

Vlaams

nu het signaal te geven dat we moeten
aanvaarden daaraan nog een hele resem
chemische rommel toe te voegen, is
totaal onbegrijpelijk. Drugs zijn echt
niet onschuldig. Normalisering staat
daarenboven haaks op ontrading. Het
belemmert elke preventie.’
Kathleen: ‘Klopt helemaal. Het is
ondertussen toch kristalhelder dat we de
drugsepidemie niet zullen oplossen met
legalisatie, noch met wilde ideeën zoals

Federaal

Brussel

Europa

Zowel Kathleen (links) als Sophie werd al persoonlijk
geconfronteerd met de gevolgen van drugsgebruik.

‘Normalisering
staat haaks
op ontrading.
Het belemmert
elke preventie’

spuitruimtes. En ja, je hebt progressieve
politici die zich graag opwerpen
als ultravrijheidsstrijders. Maar
antipsychotica staan in de top 25 van de
meest voorgeschreven substanties ter
wereld. Waarom? Omdat drugsgebruik,
op welke manier dan ook, psychotische
symptomen veroorzaakt. Ik heb het
dus niet alleen over cocaïne, heroïne,
lsd of ecstasy, maar ook over cannabis.
Geen enkele progressieve stem kan dat
ontkennen.’

LEO
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Laten we het eens hebben over die spuit
ruimtes. De Brusselse regering besliste om
er twee te openen zodat je ‘op een veilige
en gecontroleerde wijze’ kan gebruiken.
Sophie: ‘Drugsgebruik is nooit veilig,
ook niet in een apart zaaltje met enkele
sensibiliserende affiches aan de
muur. Het is inderdaad belangrijk om
besmettingen door spuitenruil te voorkomen, om te achterhalen hoe iemand
aan drugs komt en hoe je kan helpen
om ervanaf te geraken. Maar dat vraagt
wel wat meer engagement en inspanning
van een overheid dan een zaaltje. Het
is trouwens zonder meer onwettig.
De Drugswet verbiedt het faciliteren
van drugsgebruik. Tot nader order zijn
drugsbezit en -gebruik gewoon strafbaar
en je kan dat niet slechts op bepaalde
plaatsen ‘niet strafbaar’ maken. Daarvoor
is trouwens een federale wetswijziging
nodig. Maar ik heb het gevoel dat we
niet moeten rekenen op Justitieminister
Van Quickenborne. Die zelfverklaarde
oerliberaal kondigde bij het begin van
zijn politieke carrière al aan dat hij een
joint zou opsteken in het parlement.’
Kathleen: ‘In Luik, waar de eerste
ruimtes werden geopend, was het

effect van de spuitruimtes trouwens
nul. De drugsproblematiek bleef er
immens groot.’
Waar ligt dan wel de oplossing volgens
jullie?
Sophie: ‘Belangrijk is allereerst dat
we hard en repressief optreden tegen
producenten, invoerders en dealers.
Pure bestraffing van gebruikers is dan
weer geen zaligmakende oplossing,
tenzij als stok achter de deur wanneer
ze hulpverlening weigeren. Preventie en
behandeling zijn in dat kader zeker zo
essentieel, of zelfs essentiëler.’
Kathleen: ‘Als het dan toch fout loopt,
moet de zorg toegankelijk, duidelijk
en opbouwend zijn. Maar ook hier
is er geen grote eendracht en te veel
versnippering. Gebruikers worden na
een noodopvang vaak op veel te lange
wachtlijsten geplaatst. Een globaal en
geïntegreerd drugsbeleid op het niveau
van de deelstaten is het antwoord om
op een snelle en adequate manier, los
van Interministeriële Conferenties en
praatbarakken, te werken aan preventie
en behandeling. Maar: er is ook de
individuele verantwoordelijkheid.
Dé oplossing voor problematisch
drugsgebruik is simpelweg er nooit
mee beginnen.’

Lees het tienpuntenplan van Bart De Wever,
Sophie De Wit en Yngvild Ingels voor de strijd tegen
de drugsmaffia en georganiseerde misdaad op
n-va.be/nieuws/10-puntenplan-drugs.
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Als Vlaams minister van Financiën en Begroting
maakt Matthias Diependaele er een erezaak van
om de Vlaamse begroting grondig te hervormen.
Met de uitbouw van een subsidieregister pakt hij
een probleem aan dat zo oud is als Vlaanderen zelf:
de wildgroei aan subsidiestromen.

VLAAMS

Matthias Diependaele strijdt
tegen wildgroei en fraude

‘DE SUBSIDIE
SLINGER
IS TE VER
DOORGESLAGEN’

S

ubsidies zijn op zich een nuttig
beleidsinstrument, vooral omdat
Vlaanderen te weinig fiscale mogelijkheden heeft om ondernemers en
verenigingen op een andere manier
te stimuleren. Onze staatsstructuur is
ook op dat vlak verre van optimaal:
pas als de fiscale bevoegdheden naar
de deelstaten komen, kunnen we échte
hervormingen doorvoeren. Maar
ondertussen is de subsidieslinger te ver
doorgeslagen. Groeit er spontaan iets
goeds in de samenleving, dan geven
we het subsidies. En doet er zich een
probleem voor, dan lossen we dat op
met subsidies.
‘Wanneer we als overheid iets steunen,
moeten we heel precies aangeven wat
de maatschappelijke nood daarvan
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is’, zegt Matthias. ‘De focus mag niet
liggen op wie de subsidie krijgt, maar
op de vraag waarom we die toekennen.
Eigenlijk moeten we ons als overheid
twee grote vragen stellen. Moeten we
dit wel steunen of laten we het beter
over aan de samenleving zelf? En zijn
subsidies wel het juiste instrument om
dat gewenste doel te bereiken? Heel wat
zaken kunnen we verwezenlijken door
het beleid en de regelgeving bij te sturen.
Er hoeft niet altijd geld naartoe te gaan.’

Meetbare doelstellingen
Daarom voert de minister geleidelijk
de eerste aanpassingen door in het
subsidielandschap. Een belangrijk
element wordt het aftoetsen van
subsidies aan meetbare doelstellingen.
Bovendien mag geen enkele steunmaat-

Vlaams

‘De focus mag
niet liggen op
wie de subsidie
krijgt, maar op de
vraag waarom
we die toekennen’
regel nog eindeloos blijven doorlopen.
Sowieso stopt elke subsidie na maximaal
vijf jaar. Subsidies zijn geen verworven
recht meer, ze krijgen een vervaldag.
De vakministers en hun departementen
blijven verantwoordelijk voor de juiste
toekenning en de opvolging van de
subsidies, maar ze worden wel verplicht

Federaal

Brussel

Europa

VLAAMS

VIER INSTRUMENTEN OM
VLAAMSE BEGROTING TE HELPEN
De coronapandemie heeft de financiën
van Vlaanderen stevig onder druk gezet.
Toch staat de Vlaamse Regering klaar
om weer orde op zaken te stellen. ‘Dat
kan alleen maar omdat ze als enige in dit
land de afgelopen jaren haar begroting
onder controle heeft gehouden’, zegt
Vlaams Parlementslid Philippe Muyters.
om al hun gegevens elektronisch
beschikbaar te stellen en te koppelen aan
de gegevens van Financiën en Begroting.
Zo ontstaat er een globaal overzicht, het
zogenaamde subsidieregister.
‘Vandaag weet onze linkerhand soms
niet wat de rechterhand doet en omgekeerd. Met de subsidiedatabank komt
daaraan een einde. In eerste instantie
zal de databank alle Vlaamse subsidies
omvatten. Als het aan mij ligt, voegen
we in een volgende stap ook de uitgaven
van de lokale besturen en andere
overheden daaraan toe. Zo kunnen we
nagaan wie waarvoor al ondersteuning
krijgt. De databank wordt ook publiek
toegankelijk, weliswaar rekening
houdend met privacyvereisten. Mensen
moeten kunnen nagaan wat er met hun
centen gebeurt.’

Extra steekproeven
Tot slot voert Vlaanderen ook de strijd
tegen subsidiefraude op. ‘Subsidies
controleren is de verantwoordelijkheid
van het betrokken departement,
maar daar komen nu vanuit mijn
bevoegdheid extra steekproeven
bij. De Inspectie van Financiën zal
strikter controleren of de subsidies
voor de juiste doeleinden aangewend
werden, en of de facturen kloppen.
Subsidiefraude is weliswaar zeldzaam
maar totaal onaanvaardbaar. Daartegen
mag wat mij betreft strafrechtelijk heel
streng opgetreden worden. Het is onze
plicht om op een verantwoorde manier
om te gaan met de belastingcenten van
de Vlamingen.’

LEO
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De Vlaamse Regering heeft vier instrumenten klaar om de rekeningen snel weer
op orde te hebben. Ten eerste de Vlaamse
Brede Heroverweging: Vlaanderen gaat
alle uitgaven kritisch tegen het licht
houden. Een titanenwerk als je weet dat de
Vlaamse begroting meer dan 47 miljard
euro bedraagt. Sommige uitgaven zullen
in de diepte onderzocht worden door een
spending review, het tweede instrument.

Philippe Muyters

Daarmee bekijkt men of hetzelfde doel
bijvoorbeeld niet op een andere manier
bereikt kan worden. En om dubbele
betalingen te filteren, werkt Vlaanderen
ook aan een subsidiedatabank, zoals u
hiernaast kan lezen.

Gezond verstand
Ten slotte wordt ook gewerkt aan een
uitgavenorm, zodat in goede tijden geld
opzij gezet wordt voor wanneer het
economisch wat minder gaat. ‘Dat is een
beetje mijn kindje’, zegt Philippe. ‘Ik pleit er
al lang voor en heb nu een aantal principes
uitgewerkt waarvan ik hoop dat een brede
meerderheid ze wil ondersteunen. Het is
gewoon gezond verstand: je spaart wanneer
het goed gaat. De overheid moet dus in
goede tijden reserves opbouwen.’

FEDERAAL

SLACHTOFFERS
OVERSTROMINGEN
AAN LOT OVERGELATEN
Recent vond eindelijk de commissie
over de overstromingen in Wallonië
plaats: bijna een maand na de initiële
vraag van de N-VA. ‘Onaanvaardbaar in
een moderne democratie’, vindt fractie
voorzitter Peter De Roover.
‘Hoe leg je uit dat het parlement er zó
lang over doet om samen te komen
over een crisis van die omvang?’
Kamerlid Yngvild Ingels bezocht het
rampgebied meerdere keren na de
wateroverlast en was niet mals over de
aanpak van de federale regering, en in het
bijzonder van minister van Binnenlandse
Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Peter De Roover

Yngvild Ingels

‘De federale regering heeft laten betijen en
de mensen eigenlijk aan hun lot overgelaten. Er is nog steeds een grote nood aan
basisbehoeften, de communicatie met de
slachtoffers is ontoereikend en de mensen
hebben dringend nood aan psychosociale
ondersteuning. Ik vroeg de minister dan
ook om snel maatregelen te nemen op
het terrein.’
De N-VA pleit al langer voor een parlementaire onderzoekscommissie. ‘We moeten
uitzoeken wat er is misgegaan, zodat we
dergelijke rampen in de toekomst kunnen
vermijden of tenminste de gevolgen ervan
kunnen inperken’, besluit Peter.
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STAMVADER
GEERT BOURGEOIS
BLIKT TERUG OP
20 JAAR N-VA

‘DE KRACHT
VAN DE
VERANDERING
MOET BLIJVEN’
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BREEDBEELD

‘Onze missie is om de Vlamingen het goede
bestuur, de kwaliteit van leven, de welvaart en
het welzijn te geven waarop ze recht hebben.’
Als de N-VA volgende maand haar twintigste
verjaardag viert, is dat in de eerste plaats te
danken aan Geert Bourgeois. LEO zocht de
stamvader van de N-VA op en blikte samen
met hem terug op twintig bewogen jaren.

O

p 13 oktober viert de N-VA haar twintigste
verjaardag. Hoe blik jij terug op de voorbije
twee decennia?
‘Omzien in verwondering. Mijn stoutste
stichtersdromen werden overtroffen.
Mijn grootste dank gaat daarbij naar al
die basismilitanten die mij en de jonge
partij door de aartsmoeilijke beginjaren
geholpen hebben.’
Wat geeft jou na die eerste twintig jaar
het meeste voldoening?
‘Ik heb samen met ‘de bende van vier’
(Frieda Brepoels, Karel van Hoorebeke, Danny Pieters en Geert Bourgeois,
red.) en vele anderen altijd geloofd in
een levenskrachtige, democratische
Vlaams-nationale partij, tegen de
doemdenkers in de VU in. Mijn grootste
voldoening is dat we er met z’n allen in
geslaagd zijn om dat waar te maken.’
Waar komt de naam Nieuw-Vlaamse
Alliantie eigenlijk vandaan?
‘We hadden aan het VU-referendum
deelgenomen als ‘Vlaams-Nationaal’.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LEO

geboren op 6 juli 1951 in Roeselare
studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Gent
werkte van 1975 tot 2003 als advocaat
gemeenteraadslid in Izegem sinds 1977,
schepen van 1983 tot en met 1994
federaal volksvertegenwoordiger van 1995 tot 2004
stichtend voorzitter N-VA in 2001
Vlaams volksvertegenwoordiger in 2004
Vlaams minister van 2004 tot 2014
Vlaams viceminister-president van 2009 tot 2014
Vlaams minister-president van 2014 tot 2019
Europees Parlementslid sinds 2019
vader van 2 zonen en grootvader van 5 kleinkinderen

Magazine van de N-VA

We wonnen dat referendum met klank,
maar haalden net niet de vereiste vijftig
procent om de naam ‘VU’ te kunnen
behouden. Ik vond dat jammer, ik nam
node afscheid van die mooie vertrouwde
naam, in tegenstelling tot de meeste van
mijn medestanders.’

‘Ik voer politiek op
basis van inhoud.
Op de lange
termijn vind ik
dat nog altijd de
beste keuze’
‘Zo moesten we op zoek naar een nieuwe
naam. We kwamen uit op ‘Vlaamse
Alliantie’. Met ‘VA’ stonden we dicht bij de
oude naam ‘VU’ en nodigden we oud en
nieuw uit om een alliantie te smeden. Het
bureau dat ons bijstond, vond dat ‘Nieuw’
erbij hoorde. Eerst bekte dat niet zo
goed voor mij. Ik hoor onze toenmalige
penningmeester Johan De Turck om mij
te overtuigen nog zeggen dat we ‘Nieuw’
na enkele jaren wel konden laten vallen.
Vandaag staat de N-VA er steviger dan de
VU als letterwoord én als partij.’
Sommigen verklaarden het verval van de
VU deels doordat met het federale België
het programma van de VU uitgevoerd was.
Hoe zie jij dat?
‘Dat klopt niet. Al op 27 februari 1996
lanceerde de VU een tienpuntenplan
met een hervorming van de Belgische
staat tot een confederatie. Dat staat
kundige project werd later verder uit
gewerkt in een nota die duidelijk koos
voor een onafhankelijk Vlaanderen in
Europa. Maurits Van Haegendoren, die
de VU een ideologische onderbouw gaf,
pleitte in zijn boek Van taalstrijd tot
staatsvorming al voor een Vlaamse staat
in confederatie met Wallonië, om op die
manier Vlaanderen in Europa binnen te
leiden.’

Waar zat dan het verval?
‘Het verval zat intern in de partijtop die
er niet meer in geloofde. Het jaarlijkse
partijbestuursweekend ging niet over
het werkprogramma van het komende
jaar, maar telkens opnieuw over wat ik
de existentiële vraag ging noemen: doen
we verder, gaan we naar een andere
partij, waarbij er evenveel voorkeuren
waren als andere partijen, of houden we
er gewoon mee op? Dat was verschrikkelijk ontmoedigend voor mij en mijn
medestanders.’
Volgens voormalig partijdirecteur Nico
Moyaert stond ‘de groep rond Geert
Bourgeois’ voor een bepaalde ethiek van
besturen en handelen. Klopt dat?
‘Dat was en is de bedoeling. Overheid
moet rijmen op kwaliteit en integriteit.
Begin bij jezelf. Toen ik voor het eerst
een actuele vraag stelde aan toenmalig
premier Guy Verhofstadt over zijn
integriteitsbeleid, kreeg ik over de
middag een telefoon van zijn kabinet
met de vraag of ik niet het entiteitsbeleid
bedoelde. Integriteitsbeleid was hem
volkomen onbekend.’ (lacht)
In het begin werd de N-VA meestal vernoemd
als ‘de partij van Geert Bourgeois’. Hoe zagen
jouw dagen als partijvoorzitter er toen uit? Is
hectisch een goede omschrijving?
‘Hectisch is een understatement. Ik weet
nog altijd niet hoe ik erin slaagde het
onmogelijke te combineren: ten eerste,
sterk parlementair werk in commissies
en plenaire. Mijn grootste waarmerk
en de manier om de media te halen als
voorzitter van een partij met nauwelijks
middelen. Vader De Croo vond dat ik te
veel aan bod kwam in het vragenuurtje en
probeerde mij tevergeefs aan banden te
leggen. Ten tweede, talloze avondlijke en
weekendtoespraken over heel Vlaanderen
voor onze basis, die dat terecht verlangde.
Ten derde, debatten allerhande. En ten
vierde, de job op De Barricade met het
partijbestuur, het dagelijks bestuur, de
partijraad, de vele beslommeringen.’
Waarom deed je dat?
‘Omdat ik erin geloofde. Ik voelde me
ook de grote verantwoordelijke voor het
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BREEDBEELD

1.
In zijn boek ‘De puinhoop van paars-groen’
maakt Geert Bourgeois de dramatische balans
op van de federale regering-Verhofstadt I.
2.
Geert Bourgeois tijdens het eerste ledencongres
van de N-VA in 2002. Naast het communautaire
komen thema’s als goed bestuur, milieu,
onderwijs, werkgelegenheid en migratie en
integratie aan bod.
3.
In 2003 haalt de N-VA ongeveer vijf procent
van de stemmen. Maar door de pas ingevoerde
paars-groene kiesdrempel raakt enkel Geert
verkozen in de Kamer.

3.
2.

5.
4.

1.

4.
In 2004 sluit de N-VA met CD&V het Valentijns
akkoord. Het kartel wordt bij de Vlaamse
verkiezingen groter dan de liberalen. Geert
Bourgeois wordt voor het eerst Vlaams minister.
5.
Na de grote verkiezingsoverwinning van mei
2014 wordt Geert Vlaams minister-president.
In juli 2016 wordt hij voor zijn 65ste verjaardag
in het Vlaams halfrond in de bloemetjes gezet.

slagen van de N-VA. Ik wilde niet de
geschiedenisboeken ingaan als degene
die het democratische Vlaams-nationalisme op een dood spoor heeft gebracht.
Dat woog op mij, zeker toen de
verkiezingen van 2003 niet brachten wat
we verhoopt hadden. Verhofstadt had de
kiesdrempel ingevoerd, enkel om ons te
treffen. Anders hadden we verkozenen
gehad in elke provincie. Voor een jonge
partij was het wel een succes dat we
onmiddellijk bijna vijf procent haalden.
In West-Vlaanderen scoorden we een
kleine zeven procent, wat mij toeliet op
het politieke forum te staan en de partij
verder te leiden.’
Op het eerste ledencongres in 2002 diepte
de N-VA verschillende thema’s uit: het com
munautaire, maar ook goed bestuur, milieu,
onderwijs, werkgelegenheid en migratie en
integratie. Dat zijn dezelfde als vandaag.
‘Daar ben ik trots op. We zijn gestart
als een aanbodpartij die zich duidelijk
onderscheidt van het grijze eenheidsdenken. Onze beginselverklaring van
13 oktober 2001 op basis van ‘21 haakse
ankerpunten voor een nieuw beleid’
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staat er nog steeds als een aanbod van
en voor rechtlijnige mensen. Het is
mijn wens dat we die partij blijven die
niet bang is van haar eigen schaduw.
We moeten blijven geloven in het eigen
aanbod. Ik ben ervan overtuigd dat dat
het meeste rendeert op de lange termijn.’
Ook het verhaal van rechten en plichten zit
er van bij het begin in.
‘Mijn motto is: vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat onderscheidt ons
heel sterk van andere partijen. Wij
zijn allemaal sterke mensen die zelf
onze keuzes maken en die daarvoor
geen kerk of vakbond of ziekenfonds
nodig hebben. Dat is trouwens de grote
verdienste van de VU geweest: de VU
heeft de Vlaming rechtop leren lopen.
Je bent een vrije mens en maakt zelf je
keuzes. Maar: je hebt wel een verantwoordelijkheid voor het geheel. Je kiest
niet voor jezelf alleen.’
De N-VA had van meet af aan ook een
uniek standpunt over inburgering.
‘Dat klopt. Een van de grote, sterke
standpunten van onze partij was dat

over burgerschap en inburgering.
Daarmee maakten we duidelijk een
breuk met het etnisch nationalisme. Je
kunt Vlaming zijn als je hier woont en
de waarden omarmt die wij hebben van
de rechtsstaat en van de democratie,
met onder andere de scheiding van
kerk en staat, de gelijkheid van man en
vrouw, geen discriminatie op grond van
afkomst of seksuele geaardheid.’
Je hebt dat standpunt trouwens effectief
omgezet in beleid. In 2013 keurde het
Vlaams Parlement jouw Inburgerings
decreet goed.
‘Met dat Inburgeringsdecreet hebben
we inburgering omgevormd van een
inspannings- naar een resultaatsverbintenis. Ik ben daarvan in de loop
der jaren alleen maar meer overtuigd
geraakt. Ik vind trouwens dat de Europese Unie dat ook zou moeten doen in
haar migratiebeleid. In Europa hebben
we één gemeenschappelijke taal en dat
is de taal van de Verlichting. Ik vind dat
je kunt eisen dat je als nieuwkomer die
waarden onderschrijft als je binnenkomt
in de EU, in welk land ook.’

een partij van vlees en bloed. Als de
leiding veel geeft aan haar leden en
medewerkers, dan geven zij veel terug.
Onze overtuigde leden en gemotiveerde
medewerkers zijn onze beste propagandisten. Op congressen en familiedagen
komen onze mensen zich laven en
hebben ze hartelijke contacten met hun
‘familieleden’.’

Je zegt dat het Vlaamse burgerschap
openstaat voor iedereen. Hoe overtuigen we
een alsmaar diverser Vlaanderen van het
N-VA-verhaal?
‘Dat is een grote uitdaging voor de
partij. Al in 2015 heb ik erop gewezen
dat de Vlaamse beweging tekortschiet
in het aantrekken van nieuwkomers
bij onze emancipatorische beweging.
Waarom slagen we er niet in om zoals de
Catalanen en de Schotten mensen van
een andere origine mee te betrekken in
ons streven naar Vlaamse autonomie?
De N-VA heeft op alle niveaus verkozenen van wat men ‘allochtone afkomst’
noemt. Maar aan de basis hebben
we volgens mij nog een opdracht om
nieuwe Vlamingen erbij te betrekken.’
Onze partij slaagt er wel opvallend vlot in
om mensen te mobiliseren voor zowel con
gressen als familiedagen. Ook nu weer, met
een succesvolle familiedag in Plopsaland
De Panne. Hoe verklaar je dat?
‘Dat was zo vanaf dag één. Op onze
eerste grote zinderende meeting in Gent
zat de grote zaal van het ICC afgeladen
vol. Onze partij is een warme partij,
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Een van de kritieken in de beginjaren van
de N-VA was dat de partij nogal serieus
was. Volgens sommigen misschien wel té
serieus.
‘Wij willen altijd in de eerste plaats
een partij zijn die ergens voor staat. De
inhoud primeert boven de verpakking.
Toen we kritiek kregen omdat ik
bijvoorbeeld niet aan spelletjesprogramma’s op tv wilde deelnemen, lanceerde
wijlen Eric Defoort de lijn: ‘Wij zijn
de partij van de vlotte ernst.’ Ik ga ook
nooit veranderen, zo zit ik in mekaar. Ik
voer politiek op basis van inhoud. Op de
lange termijn vind ik dat nog altijd de
beste keuze.’
Had je twintig jaar geleden gedacht dat je
op een dag minister-president van Vlaande
ren zou zijn?
‘Absoluut niet. Het minister-presidentschap kwam zelfs in mijn stoutste
dromen niet aan bod. Ik ben bijzonder
dankbaar dat ik dat ambt heb mogen
invullen. In die periode hebben we grote
hervormingen doorgevoerd en sterke
bakens voor de toekomst uitgezet.’
Wat is volgens jou de kracht van de N-VA?
‘Haar unieke positie, haar duidelijk
onderscheidende keuzes die breed
mobiliseren.’
En wat zijn de uitdagingen voor onze partij
in de komende jaren?
‘De grote evoluties in onze snel
veranderende wereld capteren en daar
een sterk antwoord op bieden. Niet bang
zijn van tegenwind, maar integendeel
blijven gaan voor ons unieke aanbod. De
N-VA moet de kracht van de verandering blijven. Als we echte verandering
willen, moeten we er ook naar handelen
en visionaire toekomstlijnen durven te

trekken met ambitieuze maatregelen.
Het DNA van de N-VA is dat van
een inclusieve gemeenschapspartij,
een partij die investeert in een sterke
economie om zo een sociaal beleid te
kunnen voeren, welvaart te creëren. We
zijn de enige Vlaams-Europese partij,
een Vlaamse en groene partij, met liefde
voor kunst en cultuur, geworteld in het
cultuurflamingantisme. Wij staan voor
vrijheid en verantwoordelijkheid. De
N-VA moet altijd en overal vooraan
staan in de verdediging van rechten en
vrijheden, de rechtsstaat. Wij willen de
Vlamingen geborgenheid en veiligheid
bieden. Met ons programma doen we
de Vlamingen een aanbod voor een
toekomst van duurzame welvaart,
welzijn, vrede, veiligheid en culturele
bloei.’
Zijn er dingen die je achteraf bekeken
anders zou gedaan hebben?
‘Oh, ongetwijfeld. Maar we zijn allemaal
mensen en missen is menselijk. Wat telt,
is leren uit je fouten.’

‘Wij zijn allemaal sterke
mensen die zelf onze keuzes
maken en die daarvoor
geen kerk of vakbond of
ziekenfonds nodig hebben’

Als je één of twee beslissende momenten
moet opnoemen uit de voorbije twintig jaar,
welke zijn dat?
‘De beslissing om eraan te beginnen met
het motto van de Zwijger voor ogen: Je
maintiendrai.’
Tot slot, wat is volgens jou de historische
missie van de N-VA?
‘De Vlaamse autonomie voltooien.
De Vlamingen het goede bestuur, de
kwaliteit van leven, de welvaart en het
welzijn geven waarop ze met hun grote
inzet recht hebben, zoals de noordelijke
Europese landen.’
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De gsm van

Cieltje
Van Achter
Kan jij je gsm missen, Cieltje?
‘Eigenlijk kan ik nog moeilijk zonder. Iedere ochtend
mailt onze woordvoerder het Brusselse persoverzicht door. Daarmee begint mijn dag ook. Ik neem
het nieuws van de dag door op mijn gsm. En vanaf
dan laat ik mijn gsm eigenlijk weinig los, behalve
aan tafel. Ook op WhatsApp en sociale media ben
ik de hele dag door actief. Zo tik ik elke avond toch
altijd redelijk wat uren schermtijd af.’

13:02

N-VA mobile

85%

Brussels Parlement

Schaarbeek / Schaerbeek

Zijn er apps die je absoluut niet zou kunnen
missen?
‘Als Brusselaar verplaats ik me eigenlijk continu
doorheen de stad, zowel privé als voor het werk.
Een goeie routeplanner die mij de verschillende
mogelijkheden aanbiedt – te voet, per fiets of
deelstep of met de metro of de trein – is dan ook
iets waaraan ik veel waarde hecht. Momenteel
gebruik ik daarvoor de Citymapper app. En als het
regent of wanneer ik ergens snel wil zijn, dan grijp
ik ook wel eens naar Uber. Al heeft de Brusselse PS
dat een aantal maanden geleden verboden.’
En in het weekend? Helpt jouw gsm je dan
ook van hot naar her?
‘Eigenlijk wel. In het weekend toont de app van de
Voetbalbond me waar mijn zoontje zijn volgende
match moet spelen. Die wedstrijden pik ik graag zo
veel als mogelijk mee. Ook wandel of fiets ik al eens
graag ter ontspanning. En dan passeer je soms
langs voortuintjes of parken waar planten staan die
ik nog niet ken. Met PlantSnap weet ik dan meteen
hoe die heerlijk geurende struik juist heet.’

van Beurs – Grote Markt

van Brussel Kapellekerk

van Beurs – Grote Markt

van Beurs
Cieltje Van Achter (°1979) studeerde rechten in Leuven,
behaalde in Bologna een master in ontwikkelings
samenwerking en studeerde vervolgens internationale
politiek in Washington DC. Ze werd in 2014 verkozen in
het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en schopte het in
2019 tot fractievoorzitter. Samen met haar man en hun
drie kinderen woont ze in Schaarbeek.

cieltje.vanachter@n-va.be
fb.com/cieltje.vanachter
@CieltjeVAchter
www.cieltjevanachter.be
@vanachtercieltje
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Voetbalbond

van Centraal Station
Uber

PlantSnap
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‘Serieus
sociaal
beleid:
ook dat is
de N-VA’

Ine Tombeur (44) is een van de jongste
‘anciens’ van de N-VA. Van bij het prille
begin van de partij in 2001 was ze erbij,
door Frieda Brepoels op sleeptouw
genomen als Limburgse Volksuniejongere.
Met als hoogtepunt de onthulling van de
naam van de partij, samen met toenmalig
voorzitter Geert Bourgeois.

S

inds 2015 is Ine Tombeur schepen
in Tienen. De manier waarop dat
gebeurde, is niet de meest gebruikelijke. ‘We waren met zes verkozen.
Een goede fractie die werd gewaardeerd als oppositie. Eind 2014 kreeg
ik plots een sms van Theo Francken: ‘Kan je
zo snel mogelijk naar mijn kabinet komen?’
Daar kreeg Ine te horen dat CD&V-schepen
Katrien Partyka het beu was in de meerderheid met sp.a. ‘Ze wilde op de volgende
gemeenteraad een stemming uitlokken over
de begroting. Die zou niet goedgekeurd
raken en dan kon ze de onbestuurbaarheid
uitroepen. Dat is ook gebeurd. Zo is de N-VA
in 2015 in de meerderheid beland.’

De plotse coalitiewissel was een uitdaging,
maar Ine was goed gewapend. ‘Ik was sinds
2010 provinciaal bewegingsverantwoordelijke
op het partijsecretariaat en had dus al ervaring
met wat wel en niet werkte. En vanuit onze
oppositietijd wist ik wat de knelpunten waren
binnen mijn bevoegdheden. Een van die
bevoegdheden was Bevolking, en het knelpunt:
de ellenlange wachtrijen aan de loketten. Als
je op dinsdagavond het stadhuis binnenkwam,
zag je wachtrijen tot op de Grote Markt. Sp.a
heeft hier lang een grote meerderheid gehad
en je merkt dat die puur vanuit dienstbetoon
hebben bestuurd. Daarmee worstelen we als
organisatie nog altijd.’
Ook in haar andere bevoegdheden botste Ine
gauw op het rode non-beleid. ‘Rond integratie
en inburgering was er niks. Hetzelfde rond
dierenwelzijn. Je voelde dat er geen enkele
langetermijnvisie was, geen strategie, ook niet
binnen de administratie. Dat waren eilandjes:
ruimtelijke ordening, mobiliteit, … Over het
muurtje kijken, dat was veel gevraagd. Op dat
vlak hebben we nog veel werk.’

LEO
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geboren in 1977
al 17 jaar getrouwd met Diederik Demuynck
moeder van Elias (15) en Nelis (12)
communicatieverantwoordelijke van gouverneur Jan Spooren,
voorzitter van eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland
sinds 2015 schepen in Tienen
houdt van lekker eten en gezelligheid
slaat de wekelijkse turnles bij Gymclub Tienen niet over
In het stadhuis van Tienen.

Die spreekt Limburgs
Voor Ine was de uitdaging bovendien dubbel. ‘Ik was
een nieuwkomer in Tienen. Mensen zeiden: ‘Wie is
die Ine, die spreekt Limburgs.’ Ik moest ervoor zorgen
dat ik zichtbaarheid kreeg én dat de Tienenaar mijn
beleid linkte aan de N-VA. Ik heb werk gemaakt van
een meer klantgerichte dienstverlening met werken op
afspraak. Dat was iets heel zichtbaars. Rond integratie
hebben we onder andere buddyprojecten op poten
gezet, bij dierenwelzijn hebben we onder meer een
kattensterilisatieplan uitgerold. Dan merk je toch snel
dat mensen je beginnen te herkennen. Dat heeft in 2018
ook geloond. Na de burgemeester had ik de meeste
voorkeurstemmen.’
In 2019 wordt Ine opnieuw schepen. Van Mensen.
‘Eigenlijk is dat Sociale Zaken: OCMW, senioren,
kinderopvang.’ Een kolfje naar de hand van de sociaal
bewogen Ine Tombeur. En bij momenten een verrassing
voor de Tienenaar. ‘Mensen vragen soms: ‘Zijde gij nu
echt van de N-VA? Want gij voert nochtans een serieus
sociaal beleid en we zien dat ge het u echt aantrekt’.
Dan zeg ik dat dat óók de N-VA is. Wij zijn een sociale,
Vlaamse en groene partij. Mensen vergeten soms dat
de N-VA nog een andere kant heeft.’
Het buddyproject rond integratie is daarvan een
voorbeeld. ‘Wij hebben dat in 2016 als een van de
eersten uit de grond gestampt. In 2017 was er een
grote iftar, waarop minister-president Geert Bourgeois
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aanwezig was. Hij refereerde toen naar
ons buddyproject en ik heb daar heel
veel positieve reacties op gekregen. Het
gaf de N-VA even een zachter gelaat.’
Tegelijk laat Ine Tombeur Tienen wennen aan het N-VA-verhaal van rechten
en plichten. ‘Hier was geen enkele visie
op sociaal beleid. De verslaggeving
door de maatschappelijk werkers was
gewoon proza. Wij hebben daar een
visie en een beleid aan gekoppeld: voor
een leefloon moet je werkbereidheid
aantonen. Vinden wij daarvan geen
spoor terug? Jammer dan.’

Mensen leren vissen
Voor de stadsdiensten betekende die
nieuwe insteek een kleine cultuurshock.
‘Vroeger was het van: wij doen dat zo
omdat we dat zo gewoon zijn. Als we
vroegen wat ze belangrijk vonden aan
maatschappelijke hulpverlening, was
het antwoord: mensen helpen als ze een
vraag stellen. Maar dat is het uiteindelijke doel niet, hé. Een leefloon is een
tijdelijke oplossing. Het eigenlijke doel
is dat je opnieuw voor jezelf kan zorgen. Ik gebruik
vaak een uitdrukking die ik van Fons Duchateau
hoorde: ik ga geen vissen uitdelen, maar ga mijn
mensen leren vissen.’

Aan de ruïnes van de Begijnhofkerk.

‘Je voelde dat er
hier geen enkele
langetermijnvisie
was, geen strategie,
ook niet binnen de
administratie’

Alle uitdagingen daargelaten is Tienen een
stad met veel troeven,
herhaalt Ine meerdere
keren. ‘Tienen ligt
op een gemakkelijke
as tussen Leuven en
Luik en je hebt een
snelle verbinding naar
Brussel. Tienen heeft
alles wat je in een stad
nodig hebt: winkels,
vrije tijd, scholen, werk. De woningen zijn betaalbaar.
Je hebt een stad in volle transformatie: van ons
stadscentrum willen we een plek maken die mensen
goesting geeft om te ondernemen, omdat ze zien dat de
Grote Markt er goed bijligt en vlot bereikbaar is. En als
je tien minuutjes fietst, zit je helemaal tussen het groen
en de velden.’
We schreven het al: Ine Tombeur is een ancien binnen
de N-VA. Nochtans komt ze niet uit een politiek
nest. ‘Mijn ouders schrokken zelfs toen ik mijn eerste
lidkaart van de Volksunie kocht. Dat was dankzij
Johan Brom, die bij mij op school gezeten had. Ik
ben beginnen lezen, over politiek. Dat je binnen de
VU je eigen mening kon hebben, trok me aan. En dat
Vlaamse: als je daarover las, was dat bijna een evidentie.
Zo is de bal aan het rollen gegaan. Dat moet ergens
rond 1998-99 geweest zijn.’

LEO
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Twintig jaar later heeft Ine tal van afdelingen helpen
oprichten in heel Vlaanderen. ‘Na de enorme groei
van de partij in 2010 werd ik provinciaal bewegingsverantwoordelijke in Vlaams-Brabant. Onze uitdaging
was om tegen 2012 in elke gemeente een eigen lijst
te hebben. Wij hebben massaal nieuwe afdelingen
opgericht, die klaargestoomd voor de verkiezingen en
nadien ondersteund met hun werk in de gemeenteraad.
Dat was heel boeiend, ik heb daar veel uit geleerd.’
Nu kijkt Ine uit naar 2023. ‘Ik ben blij dat er een congres
komt, om nog eens echt na te denken: wat is de N-VA
en wat willen wij betekenen? Ik ben ook heel blij met de
werkgroep rond Valerie Van Peel en dat het sociale een
van de vijf pijlers is. Want de N-VA is dat sociale niet
vergeten, maar de buitenwereld soms wel. Ik geloof dat
het Lorin Parys was die zei: we moeten opnieuw durven
uitgaan van onze eigen kracht. Daar ben ik blij om.’

Wist u dat Ine Tombeur de helft is van een heus
N-VA-koppel? De andere helft heet Diederik Demuynck,
nu woordvoerder van de N-VA-fractie in het Brussels
parlement. ‘We hebben elkaar leren kennen in 2001
op de allereerste N-VA-ontmoeting in Gent. Joris
Nachtergaele stelde ons aan elkaar voor. We hebben
elkaar dan teruggezien op de nieuwjaarsreceptie en zijn
blijven afspreken. Zonder de N-VA waren we wellicht
niet samen geweest.’

15

D O R P S S T R A AT

In de pers:

N-VA-schepen Boom opnieuw op tv

Feest op

 Zoals veel lokale afdelingen deelde N-VA
Destelbergen-Heusden naar jaarlijkse traditie
gele roosjes uit aan eenieder die op 11 juli
de Vlaamse Leeuw uithing. Dit jaar waren dat
opmerkelijk meer inwoners dan voorheen.

Lokers gemeenteraadslid wint
kampioenschap welsprekendheid
Eind juni vond in Brussel het
eerste nationale kampioenschap
welsprekendheid plaats. Vier
Vlaamse en vier Franstalige
finalisten namen het tegen
elkaar op. Lokeraar en N-VA-
gemeenteraadslid Manu Diericx
(26) werd gekroond tot beste
Nederlandstalige spreker.
Eind 2020 schreven 170 kandidaten
zich in voor het kampioenschap. Na
de selectierondes en de halve finales
bleven er nog acht kandidaten over.
‘Het moeilijkste element was dat de
speech voor de finale in duo moest
gegeven worden, maar dat we pas
drie uur vooraf te horen kregen
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wie onze partner
zou zijn’, blikt
Manu terug. Het
onderwerp van
de speeches was
wel op voorhand
gekend: ‘Verstaan
de Belgen elkaar?’

Manu Diericx

Manu mag zich nu een jaar lang
nationaal kampioen welsprekendheid noemen. ‘Ik vind het vooral
belangrijk om jongeren te tonen dat
het wél belangrijk is om je stem te
laten horen. We worden allemaal
opgevoed om kritisch te zijn. En
dat is belangrijk. Maar als iedereen
enkel kritisch is, is er niemand die
nog iets opbouwt.’

Zeil je voor
het eerst …
Gemeenteraadslid Frederik Boone (49 jaar) uit Diest nam in
juli deel aan het wereldkampioenschap zeilen in Zweden.
Daarmee is hij niet aan zijn proefstuk toe: Frederik zeilt al
sinds zijn achtste en nam eerder ook al twee keer deel aan
het kampioenschap. Deze zomer eindigde hij mooi in de
middenmoot met een 43ste plaats tussen 81 deelnemers.



Bron: Het Laatste Nieuws, 9 augustus 2021

N-VA Zandhoven zette op onze Vlaamse
feestdag het gemeentepersoneel in
de kijker met een bedankje voor hun
tomeloze inzet en flexibiliteit.

11 juli!

Silhouetten op zitbanken
maken eenzaamheid bespreekbaar
Op vijf banken in Tervuren zijn
houten silhouetten opgedoken.
Ze bevatten boodschappen die
eenzaamheid bespreekbaar
moeten maken. De campagne is
een initiatief van de Welzijnsraad
in samenwerking met de
gemeente.
‘We willen op die manier zoveel mogelijk mensen aanzetten om te praten’,
zegt schepen van Zorg en Welzijn Lut
Kint. ‘Want praten helpt echt. Voor heel
wat mensen blijft het onderwerp taboe,
maar eenzaamheid heeft grote gevolgen
voor het welzijn en treft alle leeftijden
en lagen van de bevolking.’

1302 bloemen

voor Moederdag
Een delegatie van de Brasschaatse N-VA trok op 15
augustus – Moederdag in de provincie Antwerpen –
naar het centrum van de gemeente om alle mama’s
en grootmoeders te verrassen met een zonnebloem.
In totaal deelden ze symbolisch precies 1302
zonnebloemen uit.

De figuren verwijzen door naar de
kinderen- en jongerentelefoon Awel
en Tele-Onthaal. Beide organisaties
zetten in op het belang van hulp zoeken
en praten. Tegelijkertijd sporen de
silhouetten de inwoners ertoe aan om
eens een babbeltje te slaan met iemand
die er nood aan heeft.

N-VA Zele pleit voor
zorgunits in de tuin
Kim Van Cauteren

Tijdens de coronacrisis
bekeken veel mensen de
mogelijkheid om zorgbehoevende familieleden dichter
in de buurt te houden. Maar
voor gezinnen is het niet altijd
eenvoudig om iemand in huis
te nemen. Zorgunits kunnen
een oplossing zijn.
‘Wie instaat voor de zorg van
een hulpbehoevende heeft die
persoon graag zo dicht mogelijk
in de buurt. Maar niet iedereen
heeft de ruimte om die persoon
thuis op te vangen. Vaak wil de
zorgbehoevende ook nog een
zekere vorm van privacy en
zelfstandig wonen behouden’,
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zegt gemeenteraadslid Kim Van
Cauteren. ‘Door een zorgunit in
je tuin te plaatsen, kom je tegemoet aan al die voorwaarden.
Het is bovendien een tijdelijke
woning die verwijderd kan
worden wanneer de zorgnood
verdwijnt.’
Sinds kort is het mogelijk een
zorgunit te plaatsen zonder dat
daarvoor een bouwvergunning
nodig is. Een gewone melding is
voldoende maar blijft verplicht.
Er hoeft ook geen architect meer
ingeschakeld te worden om de
werken te coördineren.
Meer informatie:
www.vlaanderen.be/zorgwonen
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AAN HET WERK

EUROPA

‘TOEKOMST
CONFERENTIE IS
SYMBOOL VOOR
WAT ER MISGAAT
IN EUROPA’
Karl Vanlouwe: ‘Jammer genoeg blijft subsidiariteit al te vaak dode letter.’

De Conferentie over de toekomst van
Europa brengt politici en burgers vanuit de
hele EU samen om Europa klaar te stomen
voor de komende decennia. ‘De uitdagingen zijn legio, maar de problemen met de
Europese constructie zijn dat evenzeer’,
zegt Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe.
Toch is het belangrijk te benadrukken dat
er geen behoefte is aan zo’n conferentie.
‘In plaats van grootschalige hoogmissen
zonder enige legitimiteit te organiseren, moet
de EU nu vooral resultaten boeken’, vindt
Karl Vanlouwe. De EU heeft immers enkel
toegewezen bevoegdheden en de lidstaten
zijn meester van de verdragen. De Toekomstconferentie heeft geen enkele bevoegdheid
om aan de Europese architectuur te morrelen.
‘De Toekomstconferentie is in feite een
symptoom van wat er misgaat in Europa:
een overdreven focus op symboliek, zonder
aandacht voor de écht belangrijke zaken.’
Na een ingrijpende gebeurtenis als de
Brexit – het vertrek van een van de grootste
lidstaten – is het hoog tijd om aan kritische
zelfreflectie te doen. Jammer genoeg werd
er nog geen enkele aanzet in die richting
gegeven. ‘Integendeel. Het debat spitst zich
toe op blinde pleidooien voor meer Europa
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aan de ene kant, en radicaal anti-Europese
kreten aan de andere kant. Zo’n retoriek
staat elke vorm van zelfkritiek in de weg. Ze
reduceert het debat tot een discussie over
meer of minder Europa.’

loon, een eengemaakte gezondheidszorg of
een Europese werkloosheidsverzekering.
Zulke oproepen vervreemden de bevolking
van het Europese project.’

Geschikt beleidsniveau

De EU moet daarentegen haar huidige
bevoegdheden ten volle benutten,
bijvoorbeeld door de interne markt
verder te verdiepen en de economische
samenwerking te versterken. Of door
haar buitengrenzen te beschermen en een
sluitend migratiebeleid te voeren. Daarnaast
moet de Unie ook onze bedrijven en jobs
beschermen tegen oneerlijke concurrentie
van Chinese staatsbedrijven. ‘Enkel door
in te zetten op de bevoegdheden waar de
Unie écht meerwaarde kan creëren, met
respect voor het subsidiariteitsbeginsel en
de soevereiniteit, kan de EU het vertrouwen
van de burgers herwinnen’, besluit Karl.
‘Om respect voor het subsidiariteitsbeginsel
te garanderen, is het tot slot noodzakelijk
om de rol en controle van (deel)statelijke
parlementen op het Europese beleid te
versterken. Daarom is het ook binnen
België hoog tijd voor hervormingen: richting
een confederatie met een eigen stem voor
Vlaanderen aan de Europese tafel. Zodat
Vlaanderen zijn Europese voortrekkersrol
kan (blijven) vervullen.’

De N-VA stelt wél de belangrijke vragen.
Waar is de EU een groot deel van haar
burgers kwijtgespeeld? Waarom bezielt het
meest succesvolle project van samenwerking
en welvaart niet meer? ‘Het antwoord op die
vragen ligt in het feit dat de Unie zich niet
langer concentreert op haar kerntaken. Ze
respecteert haar basisprincipes niet langer’,
zegt Karl.
De opwaardering van één basisbeginsel staat
daarbij centraal: subsidiariteit. Beslissingen
moeten genomen worden op het meest
geschikte beleidsniveau. ‘Dat is de Europese
vertaling van wat de N-VA ook binnen België
al twintig jaar verkondigt: neem beslissingen
zo dicht mogelijk bij de burger, met respect
voor de democratische diversiteit. Jammer
genoeg blijft subsidiariteit al te vaak dode
letter. Zo betrappen we Europese leiders
wel vaker op flagrante schendingen van dat
beginsel, in een poging hun droom van een
Europese superstaat te realiseren. Denk maar
aan de kreten om een Europees minimum-

Vlaamse stem in Europa

Vlaams

Federaal

Brussel

Europa

VLAAMS

BREXITONDERSTEUNING
OP KRUISSNELHEID
De Brexit heeft een enorme impact
op bedrijven in Vlaanderen die handel
voeren met het Verenigd Koninkrijk.
‘Daarom doet Vlaanderen er alles aan
om die ondernemingen maximaal
te ondersteunen’, zegt Vlaams
Parlementslid Maaike De Vreese.
Eind vorig jaar besliste de Vlaamse
Regering onder leiding van Jan Jambon
om 83 miljoen euro uit te trekken om
de grootste klappen van de Brexit op
te vangen. Sinds 2018 beantwoordde
de Brexithelpdesk 849 vragen en de
website brexitready.be kreeg al meer
dan 74.000 unieke paginabezoeken

Maaike De Vreese
BRUSSEL

sinds 2019. Daarnaast steunt Vlaanderen kmo’s die worden getroffen
door de Brexit met de hervorming van
hun strategische plannen. Ten slotte
heeft Vlaanderen ook 10 miljoen euro
extra uitgetrokken voor Strategische
Transformatiesteun voor bedrijven die
innovatieve projecten in Vlaanderen
willen uitbouwen.
‘In het postbrexittijdperk en bij de start
van de relance na corona, moet een
bruisende Vlaamse economie centraal
staan. In moeilijke periodes blijven we
onze bedrijven bijstaan met raad en
daad. Het Brexitactieplan is daarvan het
perfecte voorbeeld’, besluit De Vreese.

FEDERAAL

‘FEDERALE CONTROLE OP
CORONASTEUN HINKT ACHTEROP’
De coronasteun was voor veel
zelfstandigen broodnodig om de
coronacrisis te overleven. Helaas
werd er ook veelvuldig misbruik van
gemaakt. Vlaanderen besloot een
dertigtal extra controleurs aan te
werven. Hoog tijd dat de federale
overheid dat voorbeeld volgt, vindt
Kamerlid Katrien Houtmeyers.
De federale variant van de coronasteun
heet het overbruggingsrecht. Wat de
controle op fraude betreft, hinkt de
paars-groene regering echter hopeloos
achterop, en dat kost de belastingbetaler
veel geld. Op een totaal van 2,5 miljoen
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Katrien Houtmeyers

steunaanvragen opende de paars-groene
regering nog geen 6.000 onderzoeken
naar eventueel misbruik van het
overbruggingsrecht.
Volgens minister van Middenstand
Clarinval (MR) kunnen er admini
stratieve sancties worden opgelegd
aan zelfstandigen die het systeem
misbruiken. Maar op concrete cijfers
is het al maandenlang wachten. Door
de overbelasting van de rechtbanken
is het ook maar de vraag of er iets zal
gebeuren. Hoog tijd dus dat de federale
overheid ook met een duidelijk plan
van aanpak komt en zo het Vlaamse
voorbeeld volgt.

‘BRUSSEL, ZET U
SCHRAP VOOR
VIERDE GOLF’
Brussel heeft de laagste vaccinatie
graad van West-Europa: iets meer
dan de helft van de inwoners heeft
een prik gekregen. ‘Er wordt een
vierde golf met een piek van besmettingen verwacht begin oktober,
maar een efficiënte en volgehouden
strategie blijft uit’, zegt
Brussels Parlementslid
Gilles Verstraeten.
Een prik krijgen in
Brussel is mogelijk
Gilles Verstraeten
in winkels, bedrijven
en zelfs op bouwwerven. ‘Maar de
regering gaat er nog te veel van uit
dat het probleem de toegankelijkheid
van de vaccinatie is’, zegt Gilles. ‘De
realiteit is dat velen het vaccin op
dit moment gewoon niet willen. Zij
moeten individueel overtuigd worden,
zoals dat in Antwerpen al langer
gebeurt.’
Intussen blijven veel vragen over het
vaccinatiebeleid onbeantwoord. ‘De
regering en de gemeenten nemen
initiatieven maar een overzicht
krijgen we niet. Ook weigert men de
vaccinatiecijfers van het personeel in de
Brusselse woonzorgcentra vrij te geven.
We weten evenmin of de controle op
de naleving van de quarantaineregels
bij terugkerende reizigers doeltreffend
verloopt. Terwijl een op de drie
Brusselaars die terugkeren uit een rode
zone positief test’.
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VERREKIJKER

OP WEG NAAR
EEN CONFEDERATIE
VAN DE LAGE LANDEN?
Zowel in de late zestiende als in de vroege
negentiende eeuw leken Vlaanderen
en Nederland al eens op weg naar een
toekomst onder eenzelfde dak. Eerst was
er het Spaanse Rijk en vervolgens een
door de Fransen ondersteund Belgisch
separatisme dat ons van elkaar scheidde.
Komt een Groot-Nederlandse toekomst
er ooit nog van?
Een hereniging van de Nederlanden staat
anno 2021 niet bepaald hoog op de agenda.
Zowel in de politiek als bij de bevolking ligt
quasi niemand ervan wakker. Vandaag leven
we misschien zelfs meer dan ooit als twee
volkeren gescheiden door eenzelfde taal.
Op zich is dat jammer, want er zijn heel wat
goede argumenten om in de toekomst veel
nauwer te gaan samenwerken.
Zo lijkt de inzet van de volgende Belgische
verkiezingen de stap van het mislukte federalisme naar het confederalisme te worden: het
Belgische kluwen inruilen voor een helder
samenwerkingscontract dat de regio’s zelf laat
kiezen wat ze nog samen willen doen. Vanuit
die confederale logica zal Vlaanderen ook de
samenwerkingsverbanden met zijn andere
buren kunnen en moeten herbekijken.

Evidente economische winst
Samenwerken doe je in principe als de
winst daarvan groter is dan het verlies. Voor
Vlaanderen en Nederland, die geen taal
barrière kennen en die economisch enorm
op elkaar lijken, is het soms zoeken naar enig
verlies, terwijl de winst van samenwerking
evident is. Vlaanderen is net als Nederland
erg dicht bevolkt, geïndustrialiseerd, zeer
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gericht op export, met een hoge activiteits
graad en een unieke logistieke positie
tegenover Noordwest-Europa dankzij een
wereldhaven.
De globalisering en de digitale technologische revolutie veranderen in sneltreinvaart
de verhouding tussen schaalvoordelen en
heterogeniteitskosten. In de context van een
wereldeconomie met steeds stevigere reuzen,
lijkt een nauwere samenwerking tussen
twee naadloos op elkaar aansluitende naties
als Vlaanderen en Nederland dan ook een
no-brainer.
Niet alleen internationaal is het interessant
om zich aan te bieden als een economische
ruimte die jaarlijks meer dan 1.200 miljard
dollar waard is en die daarmee de vijfde
economie van Europa en de vijftiende van de
wereld zou zijn. Ook voor de interne handel

is een volledig geïntegreerde markt van meer
dan 23 miljoen Nederlandstalige consumenten een zeer aantrekkelijk perspectief.

Gemeenschappelijke taal
Naast de evidente economische voordelen
maakt onze gemeenschappelijke taal ook
een nauwere samenwerking op het vlak van
bijvoorbeeld cultuur, onderwijs, justitie en
arbeidsmarkt mogelijk en zelfs opportuun.
Vlaanderen en Nederland hebben alle
kwaliteiten om samen – met respect voor
elkaars autonomie – een mooi en welvarend
toekomstverhaal te schrijven. De harten en
geesten van de mensen mogen misschien nog
niet rijp zijn, maar weldra zou het lot ons
weleens opnieuw in elkaars armen kunnen
drijven.

De weg van

1963

Kris Van Dijck

Gezin van drie
Kris Van Dijck (1963) groeit op in
Dessel in een gezin van drie. Zijn
ouders stonden mee aan de wieg
van Volksunie Dessel.

1978

Kleine basketter
Op school ontdekt Kris zijn favoriete
jeugdsport: basketbal. Niet evident
voor de kleinste van de klas. Klein
van gestalte en je weren: het tekende
Kris’ karakter. Hier op de foto met
Corky Bell, Kris’ favoriete basketter.

1981

VU-jongeren
Hij is nauwelijks 16 jaar wanneer
Kris in Dessel de Volksuniejongeren
opricht. Deze foto is genomen in
1983 op een barbecue van de Desselse
VUJO.

1988

Meteen verkozen

In 1982 is Kris nog geen 21 jaar en
mag hij nog niet deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen. In 1988
mag dat wel. Hij raakt onmiddellijk
verkozen en wordt schepen.

1995

Lijsttrekker
In 1995 wordt Kris burgemeester. Dat
jonge geweld blijft niet onopgemerkt
op het Barricadenplein: enkele
maanden later wordt Kris lijsttrekker
bij de eerste rechtstreekse verkiezing
van het Vlaams Parlement.
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In deze rubriek laten we een extern expert aan het
woord. Hij of zij is niet partijpolitiek gebonden en
verwoordt niet noodzakelijk het standpunt van de N-VA.

‘N-VA HEEFT EEN
POTENTIEEL
VAN 40 PROCENT’
Stefaan Walgrave (Universiteit Antwerpen)

Wat is het potentieel van de N-VA?
Wat beweegt de N-VA-kiezer? En
welke uitdagingen wachten onze
partij de komende jaren? LEO vroeg
het aan politicoloog Stefaan Walgrave
(Universiteit Antwerpen).

T
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oen de VU in 2001 uiteenviel, zei men her
en der dat de historische missie van de
VU uitgevoerd was met het federale België.
Voor Geert Bourgeois klopt dat niet.
Hoe ziet u dat?
‘Er is op de lange termijn zo goed als
geen enkele evolutie in de Vlaamse
publieke opinie over de communautaire
kwestie. Het lijkt alsof de publieke
opinie 25 jaar bevroren is geweest.
Terwijl er in die periode zeer regelmatig
communautaire koortsopstoten waren,
inclusief staatshervormingen en
langdurige regeringsonderhandelingen.
Alhoewel de N-VA haar communautaire voorkeuren niet onder stoelen
of banken steekt en ondanks het feit
dat de partij het meest Vlaams-nationalistische electoraat heeft, kan het
succes van de N-VA nauwelijks door
de communautaire kwestie verklaard
worden.’

‘Het electoraat van de VU in de jaren
negentig was meer radicaal-Vlaams
dan dat van de N-VA nu. Anno 2021
vernoemt slechts 13 procent van de
N-VA kiezers spontaan het communautaire als het belangrijkste probleem. Als
N-VA-kiezers een lijst met problemen
krijgen voorgeschoteld, dan vinden ze
‘staatshervorming’ slechts het vijfde of
zesde belangrijkste probleem. Ze liggen
meer wakker van gezondheidszorg,
migratie, economie, criminaliteit en
belastingen dan van hervormingen in
de staatsstructuur.’

‘Je vervangt niet
zomaar iemand die
17 jaar succesvol
voorzitter is’
Al die thema's zijn uiteraard ook
communautair. Wat is volgens uw onder
zoek het potentieel van de N-VA?
‘Volgens De Stemming zit de N-VA op
dit moment rond een potentieel van
40 procent van de Vlaamse stemmen.
Daarmee heeft de partij veruit het
grootste potentieel van alle Vlaamse

partijen. Het Vlaams Belang staat op de
tweede plaats met een potentieel van 33
procent. Van alle partijen, met uitzondering van het Vlaams Belang, is de
N-VA ook degene die het grootste deel
van dat potentieel al heeft gerealiseerd.
Tussen 2020 en 2021 is het bijkomende
potentieel van de N-VA wel wat gedaald.’
‘We kunnen niet over het potentieel
van de N-VA spreken zonder het over
de grote concurrent Vlaams Belang te
hebben. In alle data die we zien – van
voor en na 2019, of de wijzigingen
tussen 2020 en 2021 – blijft het een constante dat veel N-VA-kiezers overwegen
op het VB te stemmen en omgekeerd.
Veel kiezers hebben die overstap in het
verleden ook gemaakt en ze blijven dat
doen; 52 procent van de kiezers van
N-VA stemde ooit voor het VB. Dat is
de grootste overlap van alle partijduo’s
in Vlaanderen. Alleen al in het laatste
jaar, tussen 2020 en 2021, zien we dat de
stromen van kiezers tussen N-VA en VB
veruit de grootste zijn van alle soorten
van kiezersstromen tussen alle Vlaamse
partijen. Als de N-VA verliest, wint het
VB, en als het VB verliest dan wint de
N-VA. De N-VA heeft het segment van

BUITENWACHT

Geflitst
Dat de N-VA de jongste
kerncentrales wil openhouden,
is geen geheim. Ook de
Economische Commissie voor
Europa van de Verenigde
Naties trad deze zomer dat
standpunt bij: ‘We kunnen het
ons niet veroorloven om een
CO2-arme
technologie buiten
2
beschouwing te laten.’

ongeveer een kwart van het Vlaamse
electoraat dat tot 2004 steeds opnieuw
voor VB stemde, losgeweekt en mobiel
gemaakt. Maar een groot deel van die
kiezers blijft twijfelen en schipperen.
Om samen een Vlaams-nationalistische
meerderheid te bereiken, moeten
ook kiezers bij de andere vijf partijen
weggesnoept worden. Op dit moment
lijkt alleen het electoraat van de CD&V
te verleiden tot een N-VA-stem. Bij de
andere partijen zijn er weinig afvalligen.’
Wat zijn de uitdagingen voor de N-VA
de komende jaren?
‘Zonder enige twijfel: de mogelijke
vervanging van Bart De Wever als
voorzitter. De Wever is een uitzonderlijk
politicus. Hij heeft de N-VA niet op z’n
eentje groot gemaakt maar hij is een
begenadigd spreker, ademt een sterke
ideologische visie uit, slaagt erin de partij
inhoudelijk op één lijn te houden, wordt
nauwelijks openlijk intern gecontesteerd,
en maakt meestal de juiste strategische
keuzes. Dat iemand het zo lang volhoudt
aan de absolute top zonder dat er
meetbaar verval op zit, is bijzonder. Nog
steeds is hij volgens De Stemming bij de
meest populaire politici in Vlaanderen.
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Hij wordt spontaan door heel veel kiezers
genoemd en loopt enorm in de kijker.
Iemand die 17 jaar succesvol voorzitter is,
vervang je niet zomaar. Ondanks het feit
dat de partij in regeringen zit en zat en er
daardoor een hele reeks andere populaire
kopstukken opstonden, is De Wever
de partij geworden. Als hij vertrekt,
dan komt de N-VA tenminste tijdelijk
in woeliger water terecht. De Wever is
herkozen tot 2023. Het zou uiteraard
kunnen dat hij de partij nog doorheen de
verkiezingen van 2024 loodst en dat zijn
vervanging niet aan de orde is. Maar hoe
lang kan iemand zulke politieke topsport
volhouden?’

Stefaan Walgrave is
professor Politieke Wetenschappen
aan de universiteit Antwerpen.
In zijn wetenschappelijk onder
zoek maakt hij onder de noemer
De Stemming scherpe analyses
van de Vlaamse politieke partijen
en hun kiezers.

CD&V-minister Annelies
Verlinden vond het nodig om
de Antwerpse vaccinatiegraad
te bekritiseren. Goedkoop
opportunisme, lijkt ons.
Want Antwerpen is met een
vaccinatiegraad van meer dan
80 procent van de 18-plussers
wereldtop onder de diverse
steden met meer dan een half
miljoen inwoners.
‘Tijdsdruk, door corona’ is
volgens Open Vld-voorzitter
Lachaert de reden waarom
het regeerakkoord zo vaag en
roodgekleurd is. Bij de vorming
van paars-groen was de
coronacrisis nochtans al zeven
maanden bezig. En het was
uitgerekend Open Vld die in
maart 2020 mee de vorming
van een noodregering
saboteerde.
Vorig schooljaar maakten 2.818
Vlamingen de overstap van de
privésector naar het onderwijs.
Dat is het hoogste cijfer ooit.
Sinds 1 september 2020 kunnen
zogenaamde zij-instromers
tot acht jaar anciënniteit
meenemen. Het is een van
de maatregelen om het
lerarentekort aan te pakken.
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9.000 N-VA’ERS TRAPPEN
VERJAARDAGSFEEST
OP GANG IN PLOPSALAND
De N-VA viert op 13 oktober haar twintigste
verjaardag en dat mag gevierd worden! Liefst 9.000
leden en sympathisanten verzamelden op zondag
12 september voor de familiedag van de N-VA in
Plopsaland De Panne.
Niks dan lachende gezichten, die zondag in De Panne.
Het weerzien van de N-VA-familie deed zichtbaar
deugd en de sfeer zat er onmiddellijk goed in. Vanaf
10 uur ’s morgens overspoelde de gele golf het pretpark
van Samson, Mega Mindy en Kabouter Plop. Jonge en
minder jonge N-VA’ers leefden zich uit op de attracties,
schoven aan om het nieuwe boek van Bart De Wever
te laten signeren, keken naar het optreden van Samson
en Marie, gingen op de foto met partijtoppers en
luisterden naar de toespraak van Bart De Wever.
De familiedag in Plopsaland was de opener van een
reeks evenementen waarmee de N-VA haar twintigste
verjaardag in de kijker zet. Op 18 september volgde
een academische zitting rond de historische missie van
de partij, en later deze maand zijn er onder meer nog
verjaardagsrecepties in elke Vlaamse provincie.
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NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1

2

3

1

MEER MOMENTEN DIE
BLIJVEN KLEVEN

2

Deze week trekt het WK Wielrennen nog
eens door Vlaanderen, en dat willen we niet
onopgemerkt laten voorbijgaan. Helpt u mee
om er een sportieve, Vlaamse hoogdag van te
maken? Hang dan zeker uw Vlaamse Leeuw
uit. Want Vlaanderen houdt van de koers!

U hebt vast gemerkt dat er bij deze LEO
een bijlage zit, en wel het tweede vel
zelfklevers voor uw unieke verzamelboek
over 20 jaar N-VA. Het derde vel met
zelfklevers ontvangt u begin november,
samen met de volgende editie van LEO.
Met het zelfkleverboek wordt de
geschiedenis van de N-VA in woord en
beeld gebracht, aan de hand van de
meest memorabele momenten. Of zoals
voorzitter Bart De Wever het omschrijft
in zijn woord vooraf: ‘Beschouw het
album als een leuk aandenken aan de
succesvolle maar soms moeilijke tocht
die we samen al aflegden. En laat het u
inspireren voor de weg die voor ons ligt.’
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JAN JAMBON KOMT NAAR U TOE
Corona heeft levens veranderd en sectoren
stilgelegd. We staan in Vlaanderen meer dan
ooit voor een uitdaging. Daarom investeert
de Vlaamse overheid de komende jaren 4,3
miljard euro in 180 projecten.
Om het relanceplan bekend te maken,
verschenen er de voorbije maand affiches,
muurstickers en accolades in het
straatbeeld. En begin oktober gaat minister-
president Jan Jambon de boer op om het

relanceplan toe te lichten aan de leden van
de N-VA, te luisteren naar uw bedenkingen
en te antwoorden op uw vragen:
•

•

•

op maandag 4 oktober om 20 uur in
Flex XL, Flanders Expo (Gent) samen met
Vlaams minister Matthias Diependaele en
gastheer Lorin Parys,
op dinsdag 5 oktober om 20 uur in de
Tiendschuur (Hasselt) samen met Vlaams
minister Zuhal Demir en gastvrouw
Valerie Van Peel, en
op donderdag 7 oktober om 20 uur in
Ter Elst (Edegem) samen met Vlaams
minister Ben Weyts en gastheer Lorin Parys.

Meer info vindt u op www.n-va.be/
jan-jambon-vlaamse-veerkracht.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
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ONVERGETELIJKE EDITIE
VAN DE GORDEL
Zo’n 11.000 sportievelingen namen dit jaar
in de week van 28 augustus tot 5 september
deel aan de Gordel. Vlaams minister van
Vlaamse Rand Ben Weyts, zelf een fervent
fietser, was er uiteraard bij. ‘We kunnen
spreken van een onvergetelijke gordeleditie,
met als hoogtepunt een zonovergoten slotdag met een uitgebreid sportief programma
en tal van optredens en animatie. De vele
nieuwigheden in het parcours, maar ook de
Gordelklassieker van 100 kilometer werden
erg gesmaakt. Ook door mezelf.’
De boodschap was ook dit jaar klaar en
duidelijk: aandacht vragen voor de specifieke
problematiek in onze Vlaamse groene Rand.
Het verhaal van de Gordel 2021 is overigens
nog niet ten einde. De Bûûmplanters zullen
met zo’n 10.000 bomen – eentje voor elke
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geregistreerde deelnemer – de Vlaamse
Rand nóg groener maken.
5

meubelbeslag. Hun verslag en dat van
tientallen andere N-VA-mandatarissen
leest u erop na op www.voka.be/
voka-zomerstages-voor-politici.

PARLEMENTSLEDEN OP
ZOMERSTAGE
Veel politici zijn in het parlement bezig met
dossiers die een directe impact hebben op
onze ondernemingen. Tijdens het zomerreces maakt Voka gebruik van de politieke
luwte om politici aan het werk te zetten
in onze bedrijven. Met de voeten op de
werkvloer komen de parlementaire dossiers
tot leven en krijgen verkozenen de kans om
de relance in actie mee te maken.
Zo liep Allessia Claes stage bij DHL in
Zaventem, leerde Jan Jambon vaccins
maken bij Pfizer en ging Peter Buysrogge
in zijn thuisstad Sint-Niklaas op stage bij
Van Hoecke, marktleider in functioneel

6

AFTRAP POLITIEK JAAR
MET FRACTIEDAGEN
Naar jaarlijkse gewoonte bliezen de
N-VA-parlementsleden en de fractiemede
werkers aan het begin van het politieke jaar
verzamelen voor de fractiedagen.
Dit jaar werd het gloednieuwe Van der Valk
Hotel in Gent uitgekozen als locatie voor
de tweedaagse. Daar namen ze zorgvuldig
de eigen werking onder de loep en zetten
ze tegelijk ook de inhoudelijke en organisatorische krijtlijnen uit voor het komende
politieke werkjaar én het algemene
ledencongres in 2023.
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ACHTER DE SCHERMEN

Piet De Zaeger is sinds 2004 algemeen directeur van de N-VA

‘De pioniers van toen
weten dat we van erg
ver komen’
Ook achter de schermen timmeren
al twintig jaar mensen mee aan het
succes van de N-VA. Zo onder anderen
Piet De Zaeger. Zijn verhaal ‘op de barricade’ start zelfs eerder: ‘Mijn ouders
waren actief in de Volksunie. Zelf werd
ik partijlid op m’n zeventiende. Toen
ik na m’n studies een vacature zag in
het VU-weekblad Wij aarzelde ik geen
seconde en solliciteerde.’
Op de selectieproeven kwam Piet
compagnon de route Bart De Wever
tegen. ‘Sinds we elkaar in de faculteitsbibliotheek geschiedenis van de UFSIA
ontmoetten – dat moet in oktober 1990
zijn geweest – bleven we vrienden. Ook
na onze studententijd. Na een schriftelijke proef en een selectie-interview
werd ik aangeworven. Bart maakt
daarover nog altijd hetzelfde grapje: ‘Ik
was niet goed genoeg om voor de partij
te werken dus ben ik er maar voorzitter
van geworden.’’ Piet begon in april 1996

op het legendarische Barricadenplein in
Brussel. Als medewerker maakte hij de
laatste jaren van de VU mee.
Voortbouwend op 45 jaar geschiedenis
en gesteund door een enthousiaste
basis startte de N-VA in 2001 aan haar
vernieuwde opdracht. Met frisse moed
maar amper middelen. Bovendien wierp
de paars-groene regering-Verhofstadt
kiesdrempels op. ‘Tropenjaren’, herinnert
Piet zich. ‘De pioniers van toen weten
dat we van erg ver komen. Toen we in
2004 in kartel met CD&V de strijd tegen
de paars-groene regeringen-Dewael en
-Verhofstadt aangingen, hadden Bart en
ik regelmatig campagneoverleg in het
CD&V-hoofdkwartier in de Wetstraat.
Bleek dat hun partijsecretariaat meer
verdiepingen telde dan het onze medewerkers. Sindsdien is veel veranderd.
Wat bleef is het enthousiasme van onze
basismilitanten. Het zijn er nu veel
meer, maar ook toen al konden we sterk
mobiliseren.’

‘Razendsnel moesten we lijsten
vormen, een campagne uit de
grond stampen, drukwerk bestellen
en meetings organiseren’
28

Wat helemaal veranderde, is zijn
jobinhoud. Nadat hij in 2004 directeur
werd, nam Piet nog jarenlang uitvoerende taken voor zijn rekening. Vandaag
is het een voltijdse managementfunctie.
Dat komt er vooral op neer de interne
besluitvorming te stroomlijnen, teams
mensen en middelen te geven om taken
uit te voeren én zorgen dat hun doelstellingen en richtlijnen helder zijn.

Transformatie
Strépy, het V-congres in 2014, de
aankoop van de Koningsstraat 47, …
Herinneringen passeren de revue.
Gevraagd naar zijn meest memorabele
moment antwoordt Piet: ‘Dat is 2010.
Na mei 2009, de eerste en succesvolle
verkiezingen na de kartelbreuk met

Piet De Zaeger: ‘De zomer van 2010 leerde me dat je je limieten moet bewaken.’

CD&V, wierven we extra medewerkers
aan om onze werking uit te bouwen.
Daarom moesten we op zoek naar
nieuwe huisvesting. We planden onze
verhuis op 28 mei 2010. Maar in april
viel plots de federale regering-Leterme II
en volgden vervroegde verkiezingen.
Razendsnel moesten we lijsten vormen,
een campagne uit de grond stampen,
drukwerk bestellen, meetings organiseren. En tegelijkertijd verhuisde het
partijsecretariaat zoals gepland. Het lukte
ons als personeelsploeg, maar het was
waanzin.’
De N-VA groeide door naar 28 procent.
‘Die zomer van 2010 stond de partij voor
een organisatorische transformatie terwijl
we federale regeringsonderhandelingen
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en de fractiewerking in Kamer en Senaat
opstartten. Plots hadden we middelen om
onder meer een volwaardige studiedienst
uit te bouwen. Maar klein detail: vandaag
heb ik een persoonlijk assistente, is er een
personeelsverantwoordelijke en adviseert
een extern bureau ons bij de eerste
selecties. Toen zaten er zonder overdrijven 2000 sollicitaties in mijn mailbox en
stond ik er qua personeelsbeleid alleen
voor.’

Limieten bewaken
Tussen al die professionele drukte door
kregen Piet en vrouw Marleen eind
2009 een tweede dochtertje, kochten ze
een nieuwe woning en verhuisden. ‘Na
anderhalf jaar stress zat ik er einde zomer
2010 door en was m’n fysieke weerstand

zo zwak dat ik een virale én een bacteriële
infectie opliep. Een week antibioticakuur
en rust in het UZA hielpen me snel weer
op de been, maar die nare ervaring leerde
me dat je je limieten moet bewaken.’
In het boek The Power People. Over macht
en invloed in Vlaanderen van Ivan De
Vadder zette een jury de N-VA-directeur
op de dertiende plaats van een top 40 van
invloedrijkste mensen. ‘Dat ranglijstje
leek me een commerciële eis van de
uitgever en in tegenstelling tot de rest van
het boek minder onderbouwd. Maar als
republikein en Liersesupporter was ik
blij verrast vóór koning Filip en Vincent
Kompany te eindigen. Daarvan waren
mijn dochters wel onder de indruk.’
(lacht)
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domeinen waarin de breuklijnen
heel zichtbaar zijn.

MEER
WAARDE

Wie het boek koopt, krijgt meteen
ook toegang tot de bijhorende
online vodcast. En met de bon
onderaan deze pagina koopt u het
boek met tien procent korting in
elke Standaard Boekhandel. Online
geniet u van dezelfde korting én
gratis verzending met de kortingscode NVA2021 in de webwinkel
van uitgeverij Pelckmans:
www.pelckmansuitgevers.be/
botsen-de-beschavingen.html.

5x gratis

Botsen de beschavingen?
Twintig jaar na de terroristische
aanslagen van 9/11 staat
Botsen de beschavingen? stil bij
de maatschappelijke polarisatie
die sindsdien stevig escaleerde.
N-VA-voorzitter Bart De Wever en
imam Khalid Benhaddou gaan in
gesprek met journaliste Lisbeth
Imbo op zoek naar een antwoord
op de vraag of beschavingen
botsen, en zo ja, of er dan toch nog
toekomstperspectief is.
De Wever en Benhaddou
sparen daarbij geen heilige huisjes.
Thema’s als integratie, identiteit,
klimaat, vrije meningsuiting en de
wokecultuur, fake news en sociale
media, globalisering en migratie
komen aan bod. Stuk voor stuk

Vijf lezers krijgen van ons een
exemplaar. Ze moeten wel het
juiste antwoord kennen op de
vraag: ‘Waar vonden de gesprekken
voor het boek plaats?’ Stuur uw
antwoord voor 8 oktober naar
LEO@n-va.be of naar N-VA, redactie
LEO, Koningsstraat 47 bus 6,
1000 Brussel.

De doodgravers van België
Waarom kost het Alexander
De Croo tien maanden van
aarzelen, draaien en keren, voor
hij uiteindelijk premier wordt van

een Vivaldi-regering? En hoever
precies gingen Bart De Wever en
Paul Magnette in het sluiten van
hun ‘grote deal’ voor België? De
doodgravers van België geeft een
unieke inkijk in de machinekamer
van de Belgische politiek.
Op basis van tientallen achtergrondgesprekken vertelt journalist
Wouter Verschelden het verhaal
van de val van de regering-Michel
tot de dag dat de regering-De Croo
een feit werd. Hij neemt u mee naar
confidentiële gesprekken tussen
partijvoorzitters en de koning,
geheime afspraken op Brusselse
appartementen, dure gezworen eden
en een boulevard van gebroken
beloften. Hoe is het zo ver kunnen
komen en hoe moet het nu verder
met de toekomst van dit land?
De doodgravers van België van
Wouter Verschelden is verkrijgbaar
in uw lokale of online boekhandel
en kost 24,99 euro.

De Volksunie en Wij
digitaal
20 jaar na het einde van de
Volksunie wijdt het ADVN | archief
voor nationale bewegingen een

themanummer en een website aan
het erfgoed van die partij. Sinds zijn
oprichting in 1984 verzamelde het
ADVN honderden meters erfgoed
van de VU: van het omvangrijke
archief van het partijsecretariaat
tot de enige twee nummers van
De Keikop, het ledenblad van
VU-arrondissement Roeselare-Tielt.
In nummer 73 van de ADVN-
Mededelingen, dat samen met
het volgende nummer van LEO
in de bus valt, kan u meer lezen
over de geschiedenis van de
VU, het erfgoed in het ADVN en
het historische onderzoek dat
op basis daarvan gebeurt. Op
de daaraan verbonden website
(https://volksunie.advn.be) kan u
onder meer alle jaargangen van de
partijbladen De Volksunie (19551965) en Wij, Vlaams-nationaal
(1965-2000) doorbladeren en de
eerste tv-uitzending van de Vlaams
Nationale Omroepstichting (VNOS)
bekijken.
Hoewel het ADVN meer dan 200
archieven van mandatarissen,
kaderleden en afdelingen
bewaart, vertoont de collectie
nog veel hiaten. Hebt u nog
vergaderverslagen, briefwisseling,
lokale tijdschriften, affiches, foto’s
of filmmateriaal, kortom erfgoed
dat kan helpen om de geschiedenis
van 47 jaar Volksunie te schrijven?
Aarzel dan niet om contact op
te nemen met het ADVN via
collectie@advn.be of telefonisch
op 03 225 18 37.
Het juiste antwoord op de
wedstrijdvragen en de winnaars
vindt u telkens terug op
www.n-va.be/meerwaarde.

COLUMN – WAAROM EEN VOLK ZO VOLKS IS
Joost Houtman zoekt in deze column een antwoord op de vraag wat er zo
typisch is aan een welbepaald Europees volk. En ja, Joost mag het weten.

WAT MAAKT
MONEGASKEN ZO
MONEGASKISCH?
Witwasweelde
Op de avond van 8 januari 1297 vermomden de
twee neven Francesco en Reinier Grimaldi zich
als franciscaner monnik. Deze piraten wilden alzo
toegang forceren tot het fort op de rots van Monaco,
dat toen in handen was van de stadstaat Genua. Een
gewaagde actie, maar ook wel een beetje dubbelop,
want ‘monaco’ is het Italiaanse woord voor monnik
en de link tussen Francesco en franciscaner is ook
makkelijk te leggen. Nadat Francesco met zijn
zwaard een bewaker doodde, konden de Grimaldi’s
samen met hun trawanten de vesting betreden.
Die Francesco Grimaldi
was geen lieverdje. Hij
'ALS HET ONTSTAANS
voerde een regelrecht
VERHAAL AUTHENTIEK
schrikbewind over de
IS, DAN IS MONACO
rots waarbij hij nota bene
ook zijn eigen geliefde ter
HET VOORWERP VAN
dood veroordeelde. Op de
EEN WITWASMISDRIJF'
brandstapel sprak mevrouw
dan ook de volgende
banvloek uit: ‘Nooit zal een
Grimaldi in een huwelijk het ware geluk vinden.’
Mevrouw kreeg gelijk. Althans toch als we de
gespecialiseerde pers mogen geloven.

Joost Houtman is auteur
van o.a. Bella Figura
– Waarom de Italianen zo
Italiaans zijn en De Rest
Is Parking – Waarom de
Antwerpenaren zo Antwerps
zijn. Hij werkt volop aan
een opvolger in deze reeks
met Frankrijk als lijdend
voorwerp. Houtman is
geen lid van de N‐VA en
schrijft deze column in
alle onafhankelijkheid.

LEO

Magazine van de N-VA

Meer dan 800 jaar later besturen verre, verre nazaten
van deze Grimaldi’s nog altijd de stadstaat. Voor die
criminele opstart van hun dwergstaatje schamen de
Monegasken zich trouwens niet. Voor het prinselijke
paleis staat sinds 1997 immers het beeld Malizia
oftewel ‘de sluwe’, Francesco Grimaldi’s bijnaam.
Het beeld stelt een monnik voor met onder zijn pij
een zwaard.
Als het ontstaansverhaal van Monaco authentiek
is, dan is wat nu een bijzonder mondaine badplaats
annex belastingparadijs, beroemd casino, beau
monde en jaarlijkse Formule 1 Grand Prix is, het
voorwerp van een witwasmisdrijf. ‘Onrechtmatig
verworven bezit’, ‘nooit aangegeven bij de fiscus’
en daardoor ‘eeuwig profiterend van dat misdrijf ’?

In België is zo’n feit onverjaarbaar! Wat is witwas?
Dit is witwas! Heerlijk dubbelop!

Als God in Monaco
Monaco grenst aan de Middellandse Zee en is voor
de rest helemaal ingekapseld in Frankrijk. Het mag
dan wel lekker stoer doen dat het onafhankelijk is
en fier zijn dat het geen lid is van de Europese Unie
en daarvoor helemaal geen Brexit nodig had – het
prinsbisdom steunt wel heel hard op grote broer
Frankrijk, dat veel buitenlandse politieke aangelegenheden en defensie voor zijn rekening neemt.
Een belastingvrije rekening durven wij vermoeden.
Kortom, Frankrijk is uitermate belangrijk voor
de Monegasken, maar zal Monaco nooit kunnen
annexeren. Dat werd zo vastgelegd in 2002 toen
besloten werd dat als er geen troonopvolgers zijn
om de dynastie voort te zetten, het vorstendom
niettemin een onafhankelijke staat blijft.
Met een oppervlakte van 2,03 km² is Monaco na
Vaticaanstad het kleinste land ter wereld. Met
bijna 40.000 inwoners is het de dichtstbevolkte
onafhankelijke staat ter wereld, met per hoofd
van de bevolking en per vierkante meter ook de
grootste politiemacht en -aanwezigheid ter wereld!
Een belastingparadijs én politiestaat!
Fransen maken de grootste bevolkingsgroep uit
in de stadstaat. Met 28 procent troeven zij de 17
procent Monegasken en 17 procent Italianen af.
Frans is dan ook de officiële taal in Monaco. En niet
het Monegaskisch, hoewel dat wel een verplicht vak
is op school. Het Monegaskisch stamt af van het
Genuese dialect en wordt vandaag nog door zo’n
5.500 mensen gesproken, en door zeker honderd als
moedertaal. Dat Monegaskisch werd pas voor het
eerst neergeschreven in de loop van de twintigste
eeuw. Voor schrijver Lousi Notari dat deed, bestond
het Monegaskisch enkel en alleen als gesproken taal.
Notari tekende dan ook meteen voor het volkslied
Hymne Monégasque, waarvan de belangrijkste zin
luidt: ‘E ren nun ne scangera / Tantu ch’u suriyu
lüjerà’: ‘En niets zal veranderen zolang de zon
schijnt.’ Inderdaad, leven als God in Monaco, daar
draait het om. Onder de zon, zonder fiscale zorgen.
Maar als we de vloek van mevrouw Grimaldi mogen
geloven, misschien wel met de nodige relationele
bekommernissen. Waarom de Monegasken zo
Monegaskisch zijn? Joost mag het weten.
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NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
Wanneer de Volksunie in 2001
uiteenvalt, erft de groep ‘Vlaams-
Nationaal’ rond Geert Bourgeois
de hele partij-infrastructuur van de
VU, maar niet de naam.
Op bladzijde 11 leest u waarom.

20 jaar jong

De zoektocht naar een goede naam voor Bourgeois’
nieuwe partij was niet zo simpel, zeggen N-VA’ers
van het eerste uur. Onder meer ‘Nova’ passeerde de
revue. Uiteindelijk raakte het partijbestuur het eens
over de drie kernwoorden. Maar daarmee was de
kous niet af.

Ine Tombeur zat in dat allereerste
partijbestuur. ‘Ik herinner me dat we
lang discussieerden over de volgorde
van de woorden, maar ‘alliantie’
en ‘Vlaams’ moesten er zeker in. En ook over waar
het koppelteken moest staan, is lang gediscussieerd’.
Over dat koppelteken struikelen mensen vandaag
vaak nog. Op 13 oktober 2001 onthullen Geert
Bourgeois en Ine Tombeur uiteindelijk de naam van
de erfgenaam van de Volksunie: de Nieuw-Vlaamse
Alliantie.
De rest is geschiedenis.

