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500 miljoen euro. Voor dat

bedrag misrekende de regering

zich in haar begroting. N-VA-

Kamerlid Steven Vandeput bere-

kende dit op basis van cijfers

van het Rekenhof. Het gaat daar-

bij alleen maar over die zaken

waarover het Rekenhof voldoen-

de informatie had gekregen. De

situatie is dus nog erger dan

Europa al dacht. 

Christophe Deborsu, die zich in

Vlaanderen meer en meer lijkt te

profileren als een communau -

taire pijnstiller, ziet geen syndi-

cale kloof tussen noord en zuid

in dit land. “Het idee blijft dat

Walen stakingszaaiers zijn.

Terwijl er toch echt geen verschil

is met Vlaanderen”, zei hij in Het

Nieuwsblad (29/12/2011). De link-

se Franse krant Libération kopte

een week eerder naar aanleiding

van de wilde stakingen wél dat

België in twee is gesneden (“La

Belgique est coupée en deux”,

21/12/2011).

Een riante opslag van acht procent (in

plaats van een vermindering met 5 pro-

cent) en nog wat extra personeel, dat

hadden de federale ministers zich (bijna)

gegund. Gelukkig kon de N-VA daar nog

een stokje voor steken. In regerings -

kringen heet het nu dat het om een tech-

nische fout ging.

“Ere wie ere toekomt, Theo Francken en

Ben Weyts van de N-VA hebben gedaan

wat ze moesten doen. De uitgaven contro-

leren tot op de euro. Het is de taak van

álle parlementsleden, ook die van de

meerderheid.”

Luc Van der Kelen 

Het Laatste Nieuws (09/01/2012)

“In plaats van hun tijd te verliezen aan

het kappen op de N-VA zouden onze poli-

tici er beter aan doen hun huiswerk te

maken. Nu staan ze met hun billen bloot,

omdat die van de N-VA wél hun huiswerk

maakten.”

Eric Donckier

Het Belang van Limburg (09/01/2012)

Cijfer van de maand

Nou moe

Geknipt

Goed bezig

De spot op
Op 11 oktober 2012 wordt Robby Brans uit Nieuwerkerken 18
jaar. Drie dagen later mag hij voor het eerst gaan stemmen, en
wel “absoluut op de N-VA”. Maar in Nieuwerkerken bestond
nog geen N-VA-afdeling. Robby besloot dan maar om zélf een
afdeling op te richten. Met de steun van N-VA-Kamerlid
Karolien Grosemans  organiseerde hij op 10 januari een eerste
informatievergadering.
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De N-VA sloot 2011 af met 25 483 leden. Op één jaar

tijd een winst van tienduizend, elke maand kwa-

men er zowat duizend nieuwe leden bij. Pessimist

als ik ben, vreesde ik dat dit niet kon blijven duren.

En ik kreeg gelijk ... In de maand na het aantreden van Di

Rupo werden er geen duizend nieuwe mensen lid maar wel

tweeduizend. 

In een jaar van lokale verkiezingen is het goed te weten dat

ook het aantal lokale afdelingen fors is toegenomen. We zijn

nu met een afdeling aanwezig in 292 van de 308 gemeen-

ten. Dat zijn er 67 meer dan vorig jaar. 219 afdelingen staan

klaar om zelfstandig deel te nemen aan de stembusstrijd. En

er zullen er nog volgen.

Maar sta me toe ook ervoor te waarschuwen dat onze ach-

terstand op de traditionele partijen groot is. Wie denkt dat

we die volledig kunnen wegwerken, organiseert onze neder-

laag. Geloof dus in eigen kracht, maar blijf realistisch in de

Kiezen voor 
verandering

doelstellingen. De N-VA zal kracht nodig hebben. De kracht

van de verandering, in de strijd tegen tegenstanders die op

elkaars schouders kruipen om de N-VA te stoppen. Met alle

mogelijke middelen zullen ze dit proberen. Maar wij gaan

voor de verandering, met een warm en positief project. We

staan met een glimlach in de Dorpsstraat.

Ondertussen blijven we Vlaanderen mee besturen. Onze

partij is ook klaar voor een felle oppositie tegen de federale

minderheidsregering. Terwijl Di Rupo I blijft spookrijden op

de Europese snelweg wil ik echter eindigen met een bood-

schap van hoop. De hoop dat Europa enerzijds en de

Vlamingen anderzijds Di Rupo I stevig onder druk zullen

zetten. De hoop dat de Vlamingen dit jaar nog meer dan

vroeger kiezen voor verandering. De hoop dat Di Rupo I de

laatste regering van het status quo zal zijn. 

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Mededelingen
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UITGESPROKEN

Jaarrapport 2011
Aan het begin van 2012 blikt Europees Parlementslid Frieda Brepoels
terug op het afgelopen jaar: “Europa bevindt zich in het oog van de
storm. De eurocrisis plaatst regio's, lidstaten en de hele EU voor enorme
uitdagingen. Maar de dagelijkse realiteit leert me dat Europese samen-
werking meer dan ooit noodzakelijk is.” 2011 was ook het jaar van onder
meer de Arabische lente en van succesvolle verkiezingsresultaten van
bevriende volksnationalistische partijen in Schotland, Baskenland en
Catalonië. Voldoende stof dus voor een interessant jaarrapport! 
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HET HALFROND

“Daarom pleitte de N-VA tijdens de

onderhandelingen voor een over -

heveling van het Kadaster naar de

gewesten. Maar dat is niet opgeno-

men in het regeerakkoord van Elio

Di Rupo. Er moet nochtans dringend

een nieuw, moderner en rechtvaar-

diger systeem van belastbare basis

worden ingevoerd”, besluit Wilfried

Vandaele. 

Brugpensioen en
arbeidsmarkt hervormen
Dat de socialistische vakbonden en

ziekenfondsen hebben meegehol-

pen aan het regeerakkoord, verwon-

dert arbeidsspecialiste en N-VA-

Kamerlid Zuhal Demir niet. Dat

diezelfde vakorganisatie onlangs

staakte tegen de pensioenhervor-

ming, wél. Zuhal Demir: “Eerder

dan te staken tegen hervormingen

die noodzakelijk zijn maar niet ver

genoeg gaan, heeft onze arbeids-

markt nood aan een zuurstofkuur.

Dat de vakbonden dat niet inzien,

getuigt van weinig realiteitszin. Ze

spelen met onze welvaart.” Voor de

N-VA, en dat is niet nieuw, zijn er

maatregelen nodig om onze oudere

werknemers aan de slag te houden.

“We moeten dringend de loonlasten

en het ontslagrecht hervormen en

Kadastraal Inkomen 
is onrechtvaardig
Wie een eigen woning bezit, betaalt

daar jaarlijks een belasting op.

“Maar het Kadastraal Inkomen (KI)

nieuwe loopbaanmodellen beden-

ken. Alleen zo blijft het voor oudere

werknemers aantrekkelijk en aan-

genaam om te werken in plaats van

voor brugpensioen te kiezen.”

is hopeloos verouderd en funda-

menteel onrechtvaardig”, vindt

Vlaams Parlementslid Wilfried

Vandaele (N-VA). Het KI is het fic-

tief gemiddeld netto jaarinkomen

dat een eigenaar uit de verhuring

van zijn woning zou kunnen ver-

werven. Het (federale) Kadaster

baseert zich hiervoor nog altijd op

huurprijzen die dateren van 1975,

zowel voor nieuwbouw als na een

renovatie. “Daardoor ontstaan ab -

surde situaties”, zegt Wilfried Van -

daele. “Zo hebben bepaalde rij -

huizen in de Amsterdamstraat in

Oostende bijvoorbeeld een hoger KI

dan een villa in Knokke-Heist of een

pand met zicht op de reien in

Brugge. Maar de huidige huur -

prijzen verhouden zich tot de actu-

ele verkoopwaarde.” Bovendien is

het KI ook de basis voor verschillen-

de andere belastingregelingen zoals

de onroerende voorheffing, een jaar-

lijkse gewestelijke belasting op de

onroerende goederen. De inning van

de onroerende voorheffing gebeurt

momenteel door de Vlaamse over-

heid en de opbrengsten komen naar

Vlaanderen, maar de vaststelling

van het KI gebeurt nog federaal.
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Nieuw Vlaams 
adoptiedecreet
Vlaams Parlementslid Lies Jans

(N-VA) werkte mee aan een mense-

lijker Vlaams adoptiedecreet. “Het

is de bedoeling om mensen die een

adoptieprocedure hebben opgestart

zo snel mogelijk duidelijkheid te

geven over hun adoptiekansen. De

kandidaten zullen ook veel sneller

uitsluitsel krijgen over de termijn

waarbinnen hun een kind zal wor-

den toegewezen”, licht Lies Jans de

krachtlijnen van het decreet toe. In

het decreet is ook, op vraag van

adoptiekinderen zelf, een uitgebrei-

der en afdoend inzagerecht opgeno-

men. Een ander speerpunt van het

Vlaams adoptiebeleid is de oprich-

ting van een Vlaams Centrum voor

Adoptie. “Iedereen die een kind wil

adopteren en informatie zoekt,

moet terecht kunnen in dat cen-

trum”, besluit Lies Jans.
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Iedereen, 
behalve de koning
Hoewel de regeringspartijen eind

2011 afspraken om de dotatie voor

de leden van de koninklijke familie

gedurende twee jaar te bevriezen,

bleek dat de totale dotatie in 2012

met drie procent stijgt. Kamerlid

Theo Francken (N-VA) bond de kat

de bel aan: “De koning zégt wel dat

iedereen offers moet brengen, maar

zijn eigen familie gaat er wel met

423 000 euro op vooruit. Ik verzet

mij hiertegen en vraag de effectieve

bevriezing van alle dotaties.” De N-VA

is ook ontstemd dat de Regie der

Gebouwen een aantal dure beveili-

gingswerken aan gebouwen van de

koninklijke familie voor haar reke-

ning zou nemen. “De koninklijke

familie krijgt meer dan 14 miljoen

euro per jaar toegestopt. Van dat

bedrag kan ze toch voor de nodige

veiligheid zorgen op en rond haar

domeinen”, vindt Theo Francken.

“Ik vraag de schrapping van het

wetsartikel met betrekking tot de

Regie der Gebouwen. De koninklij-

ke schenking moet haar financiële

huishouden zelf op orde krijgen,

desnoods met financiële hulp van-

uit de civiele lijst. Dat moet de

belastingbetaler niet doen.”

Ecolo, LDD én de PS, die zijn wets-

voorstel mee ondertekenden. 
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HET HALFROND

het Rijksregister. Op die manier zou

dit negatieve etiket ook verdwijnen

van officiële documenten zoals

loonbriefjes of papieren van de

bank. Bert Maertens: “De notie

‘gescheiden’ heeft juridisch geen

enkele impact. Ze behoort tot de

privésfeer. Daarnaast is het voor

mensen die uit de echt zijn geschei-

den vooral stigmatiserend en kwet-

send om er telkens opnieuw mee

geconfronteerd te worden. Het

wetsvoorstel lijkt op het eerste

gezicht misschien maar een onbe-

nulligheidje, maar gescheiden men-

sen zullen er heel blij mee zijn.”

Het wetsvoorstel houdt in dat het

Rijksregister voortaan enkel mag

vermelden of iemand gescheiden is

als de persoon in kwestie daarmee

instemt. “En de betrokkenen kun-

nen de verwijzing op eenvoudig

verzoek laten verwijderen. Zij krij-

gen dan gewoon de status ‘onge-

huwd’”, legt Bert Maertens uit. Hij

kreeg alvast de steun van Groen,
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Meer anderstalige
leerlingen in Vlaamse
Rand
Het aantal anderstalige leerlingen

dat school loopt in de Vlaamse

Rand is de voorbije jaren gevoelig

gestegen. In de 19 randgemeenten

bedraagt het percentage nu overal

meer dan 20 procent. In sommige

gemeenten is zelfs een meerderheid

in de klassen anderstalig. “Daar -

door komt de kwaliteit van het

onderwijs in het gedrang”, stelt

Vlaams Parlementslid Mark De -

mes maeker (N-VA). Op initiatief

van de Vlaamse N-VA-fractie is in de

nieuwe inschrijvingsprocedure

daarom het ‘afstandscriterium’ op -

genomen. Daarmee kunnen scholen

voorrang geven aan kinderen uit de

buurt. “Anderstalige leerlingen uit

Brussel worden zo aangemoedigd

om in onze hoofdstad een plaats te

vinden”, legt Vlaams Parlements -

lid Willy Segers (N-VA) uit. De

Vlaamse Regering is ook bezig met

een systeem van bij komende lestij-

den voor anderstaligen in het basis-

onderwijs. “Deze maatregelen zul-

len echter niet volstaan”, aldus

Demesmaeker. “Ik pleit voor een ver-

‘Gescheiden’ niet meer
in Rijksregister
N-VA-Kamerlid Bert Maertens

dient een wetsvoorstel in om de

term ‘gescheiden’ te schrappen uit
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sterkte engagements verklaring van

de ouders. Ouders die bewust kie-

zen voor het Nederlandstalige

onderwijs moeten hun verantwoor-

delijkheid nemen en zich engageren

om het Neder lands ook een plaats te

geven in hun dagelijkse leven in de

Vlaamse Rand.”
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BREEDBEELD

Het debat is niet nieuw, want De Lijn

weet dat ze moet besparen. Het dos-

sier kwam recent weer uitgebreid in

de actualiteit. De N-VA ventileerde

haar standpunt via tussenkomsten

van Vlaams minister Geert Bourgeois,

van parlementsvoorzitter Jan Peu -

mans en van Vlaams Parle ments lid

Lies Jans, die zetelt in de commissie

Mobiliteit. Zij vertolkte het N-VA-

stand punt onder meer in De Stan -

daard en in Knack.

De Lijn moet om meerdere redenen

besparen: de vervoersmaatschappij

zit al jaren met een structureel tekort,

los van conjuncturele problemen en

kostendrijvers waar ze geen vat op

heeft, zoals loonkost en brandstof -

prijzen. Bij ongewijzigd beleid zou het

tekort in 2012 kunnen oplopen tot 60

miljoen euro.

Waar situeert het tekort zich con-
creet?
Lies Jans: “In 2011 realiseerde De Lijn

137,3 miljoen euro eigen inkomsten,

terwijl het kostenplaatje 960,5 mil-

joen euro bedroeg. Wij zijn niet de

enigen die zeggen dat die groeiende

kloof, uitgedrukt in de term ‘kosten-

dekking’,  niet langer kan. Bovendien

ging die kloof almaar sneller groeien

door het decreet Basismobiliteit.”

Doet De Lijn daar nu iets aan?
Lies Jans: “De Lijn besliste onlangs 60

miljoen euro te besparen om de

begroting 2012 op orde te krijgen.

Maar dat staat los van het scenario

voor de verhoging van de kostendek-

kingsgraad, die van 15 procent naar

Met een dreigend begrotingstekort ontsnapt ook de Vlaamse overheid niet aan een
ongetwijfeld lastige besparingsronde. Op zoek naar enkele honderden miljoenen wordt
het de komende weken in het Vlaams Parlement en in de Vlaamse Regering politiek
trekken en duwen. Zo is de gratis-politiek van De Lijn niet langer houdbaar.

De Lijn in het rood: einde van het gra
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atis-verhaal
17,5 procent moet in 2015, en van de

extra besparing die mogelijk door de

Vlaamse Regering zal worden

gevraagd.”

Hoe zit dat in het buitenland of in
andere regio’s?
Lies Jans: “De kostendekkingsgraad

in Wallonië, Brussel en in onze buur-

landen ligt heel wat hoger, tussen 30

en 50 procent.”

Minder uitgeven, meer inkomsten
zoeken, of beide samen: vanuit
welk principe vertrekt de N-VA?
Lies Jans: “Wij gaan ervan uit dat het

niet kan dat de reiziger die nu al de

volle pot betaalt alléén de last van de

broodnodige besparingen zou moeten

dragen. Als er aan de tarieven wordt

gesleuteld, is het voor de N-VA essen-

tieel dat dit voor álle klanten geldt,

dus ook voor de 46,5 procent gebrui-

kers die nu gratis of bijna gratis rei-

zen. Mensen zijn bereid om te betalen

voor openbaar vervoer als dat goed is

georganiseerd, met comfortabele bus-

sen en trams, voldoende aanbod op

de juiste plaats en stipte ritten. Ook

de Bond van Trein-, Tram- en Bus -

gebruikers (BTTB) liet al weten dat

het gratis-verhaal niet volledig in

stand moet worden gehouden.”

Denk je dan vooral aan de 65-
plussers?
Lies Jans: “Ook. Tachtig procent van

de abonnementen zijn op een of

andere manier ‘gratis’ of goedkoop.

Slechts tien procent wordt aan de

‘normale’ prijs verkocht. In het

Vlaams Gewest zijn er ongeveer 1,2

miljoen 65-plussers die vandaag een

gratis netabonnement ontvangen van

De Lijn. Dat de senioren gratis mogen

rijden, was een goedbedoelde maat-

regel. Maar is het echt zo gek dat we

ook van hen een bijdrage vragen?” 

En wat met de minder begoeden?
Lies Jans: “Gepensioneerden met een

laag inkomen kunnen zich beroepen

op het omnio-statuut en tegen een
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Lies Jans (38) woont in Hasselt. Ze is licentiaat in de sociologie. Haar politieke loopbaan

begon in 2006, toen ze voor de N-VA provincieraadslid werd in Limburg. In 2009 werd ze

verkozen als Vlaams Parlementslid.
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Bij ongewijzigd beleid zou 
het tekort in 2012 kunnen

oplopen tot 60 miljoen euro. 



voordelig tarief (32 euro vanaf 1 fe brua -

ri) of in sommige gevallen zelfs gratis

blijven reizen. Een tarief dat overigens

ook geldt voor leefloners, asielzoe-

kers, weduwen, invaliden, gepensio-

neerden en wezen, mensen met een

omnio-attest van het ziekenfonds …”

Jan Roegiers (sp.a) noemde de
besparingsvoorstellen een apart-
heidssysteem.
Lies Jans: “Dat is slogantaal. De

socialisten moeten eens leren aan-

vaarden dat niet alles wat de over-

heid organiseert een succesverhaal

is, of in alle omstandigheden be -

taalbaar. Wat Roe giers zegt, is nog

een doorloop van het gratis-verhaal

van Steve Stevaert. Maar in tijden

van crisis is dat niet meer houd-

baar. Politici moeten de moed tonen

om dat te zeggen. Gratis bestaat

immers niet. Er is altijd iemand die

de rekening moet betalen.”

Minder bussen en trams betekent
meer wagens, meer files, meer ver-
vuiling?
Lies Jans: “Door lege bussen af te

schaffen zullen de files echt niet lan-

ger worden. En milieuvriendelijk zijn

die lege bussen evenmin.”

Hoeveel kan een tarief voor 65-
plussers opbrengen?
Lies Jans: “Als één op de vijf gepen-

sioneerden een abonnement van 50

euro zou aanvragen, dus aan minder

dan één euro per week, levert dat

jaarlijks 12 miljoen euro op.”

Wat met de beheersovereenkomst
die de overheid met De Lijn af sloot?
Tot 2015 zouden de tarieven niet
stijgen boven de index.
Lies Jans: “Tickets worden niet duur-

der. We zouden alleen de categorieën

veranderen van personen die voor -

delen genieten.”

En een keiharde aanpak van het
zwartrijden?
Lies Jans: “Meer controle is  zeker no -

dig, maar dat zou jaarlijks hooguit

400 000 euro opleveren.” 

Tot daar het verhaal van meer -
inkomsten. Kan De Lijn dan ook
niet zelf gaan besparen? De uit -
gaven beperken?
Lies Jans: “Bussen inzetten op de juis-

te plaatsen, daar waar ze meer

gebruikt worden, kan winst opleve-

ren. Daarom ook staan we kritisch ten

opzichte van het principe van basis-

mobiliteit, waarbij 90 procent van het

grondgebied via openbaar vervoer

moet worden ‘gedekt’. Kent niet

iedereen buslijnen waar – zeker op

bepaalde tijdstippen – nauwelijks

volk op zit? Zakt de dekkingsgraad

naar 80 of 85 procent, dan realiseren

we ook hier een behoorlijke winst.

Het uitdunnen of zelfs afschaffen van
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BREEDBEELD

• Eric Van Rompuy (CD&V) noemde het “budgettair onvermijdelijk” dat

er een einde komt aan het gratis-verhaal van De Lijn (De Morgen,

20/12/2011). Hij zat hiermee meer op de lijn die de N-VA al een jaar volgt

dan op die van zijn partijgenote Hilde Crevits, de Vlaamse minister van

Mobiliteit.

• Geert Bourgeois (De Standaard, 5/01/2012)

wees erop dat De Lijn nu een miljard euro aan

werkingsmiddelen krijgt, terwijl de maatschap-

pij een kostendekkingsgraad heeft van amper 15

procent. “Het gratis-verhaal heeft zijn limieten
bereikt. Dit moeten we herbekijken”, aldus

de minister. 

• Vlaams Parlementsvoorzitter en oud-directeur

bij De Lijn Jan Peumans noemde de toestand

onhoudbaar (De Morgen, 5/01/2012): “In basis-

mobiliteit heb ik nooit geloofd en ik ben altijd
voorstander geweest van een jaarlijkse
tariefverhoging. Alleen mocht dat destijds nooit

van de bevoegde minister (Stevaert, n.v.d.r.),

want ‘dat was niet goed voor de mensen’.”

Mobiliteit was van 1995 tot 2009 in handen van

socialistische ministers. 

• Sp.a-voorzitter Bruno Tobback reageerde zoals verwacht kregelig. Niet

bang van retoriek omschreef hij het centenpakket voor De Lijn als “de prijs

voor de beschaving”. Besparen, dat wordt voor hem “verplichten van de

mensen om weer achter de haard te blijven zitten” (Het Laatste Nieuws,

6/01/2012).  

Stemmen over De Lijn

“Gratis bestaat niet. 
Er is altijd iemand die 

de rekening moet betalen.”
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De jongste jaren zijn er meer stakingen en

meer stakingsdagen. In de eerste jaarhelft

van 2011 al dubbel zoveel als in heel 2009

(zie tabel). En staken kost geld. Lies Jans:

“Ik hoop dat De Lijn niet de weg opgaat van

de NMBS, die ter zake wel een heel slechte

reputatie heeft opgebouwd. Daarom pleit

de N-VA ook al geruime tijd voor alternatie-

ven zoals een betaalstaking of het garande-

ren van een minimale dienstverlening.” Die

kan men garanderen door bijvoorbeeld tij-

dens de spitsuren een normale dienstrege-

ling te hanteren. “Staken is een recht,”

bevestigt Lies Jans, “maar dit recht is niet

absoluut. Het is begrensd door het recht op

mobiliteit van anderen.”

onderbenutte lijnen moet bespreek-

baar zijn.”

Zijn er nog andere structurele in -
grepen mogelijk die geld opbrengen?
Lies Jans: “De Lijn heeft een gedecen-

traliseerde ‘provinciale’ structuur.

Diensten als marketing en ICT kunnen

meer gecentraliseerd werken. Op de

technische dienst kan tot 20 procent

worden bespaard, erkende ook Ingrid

Lieten toen ze baas was van De Lijn.

Ook op de personeelskost kan worden

bespaard. Van juli tot eind 2010 gebeur-

de dat. Maar in 2011 ging het aantal

personeelsleden weer stijgen, met

meer dan 200 personeelsleden tot

boven de 8 600. Dat er extra bus- en

trambestuurders bij De Lijn werden

aangeworven is nog te verantwoorden,

dit is al langer een kritische functie.

Maar een nieuwe toename in de ‘back

office’ (directie en administratie, mar-

keting, personeelsbeleid, verkoops -

organisatie en zo meer) is volgens ons

moeilijker te verantwoorden. Tot slot:

ook de geplande investeringen zoals

tramprojecten moeten kritisch worden

bekeken.”

In de recente golf van stakingsacties bij De Lijn stond de concrete
aanleiding vaak los van de situatie in het bedrijf zelf.
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Lamme Lijn, dure Lijn
Aangenaam zijn ze niet, die stakingen bij het openbaar vervoer. Helaas wordt ook bij De Lijn vaak
gestaakt. Lies Jans bracht het onderwerp ter sprake in het Vlaams Parlement.

Constructief sociaal overleg 
De stijging van het aantal stakingen en stakingsdagen staat in contrast met het constructieve sociale overleg in het

bedrijf. “Dat werd inderdaad bekrachtigd met een nieuwe bedrijfs-CAO voor de periode 2011-2012”, bevestigt Jans. “In

de recente golf van stakingsacties stond  de concrete aanleiding vaak los van de actuele situatie in het bedrijf zelf. Dat

was onder meer het geval voor de acties tegen het Inter professioneel Akkoord (IPA) uit de privésector of tegen het fede-

rale regeerakkoord.”

Staken is goedkoop 
“Volgens minister Hilde Crevits zijn stakingen evenwel ‘goedkoop’ voor De Lijn, en als je dat met enig cynisme bekijkt

klopt dat ook”, besluit Lies Jans. “Veel bussen en trajecten zijn verlieslatend. Als er gestaakt wordt, blijven die bussen

op stal. Een mooier bewijs dat de kosten buitensporig zijn kon de minister zelfs niet verzinnen.”

2009 2010 2011 (eerste jaarhelft)
Aantal stakingen 7 12 14
Aantal stakingsdagen 8 15 14
Gemiste ontvangsten 138 000 euro 193 000 euro 277 000 euro
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Minister van Vlaamse Rand Geert Bourgeois wil de leefbaarheid en het Vlaamse
karakter van de rand rond Brussel ondersteunen en versterken. De nabijheid
van de grootstad zorgt immers voor heel wat druk. Denk maar aan de ontneder-
landsing, de verstedelijking of de stadsvlucht.

Om het Vlaamse karakter van de

rand te versterken werkte hij een

‘Vlaamse Rand’-beleid uit dat ver-

trekt vanuit een geïntegreerde aan-

pak, over meerdere beleidsdomei-

nen heen. In december keurde de

Vlaamse Regering alvast zijn initia-

tief goed rond het flankerend beleid

‘Vlaams strategisch gebied rond

Brussel’.

Integratiebeleid
Nagenoeg alle ministers zijn hierbij

betrokken en engageren zich om een

hele reeks maatregelen te treffen die

het eigen karakter van de Vlaamse

Rand ondersteunen. Geert Bourgeois

zal de voortgang van die maatrege-

len opvolgen en er halfjaarlijks over

rapporteren. “Wat mijn eigen

bevoegdheden betreft, zet ik verder

in op een goed uitgebouwd ont-

vangst- en integratiebeleid in die

Vlaamse Rand”, legt minister

Bourgeois uit. “Ik denk hierbij aan

de oprichting en versterking van

integratiediensten in de zes rand -

gemeenten, de verdere uitbouw van

taalondersteuningsinitiatieven en

taalpromotie, een verbetering van

het toeristische onthaal voor de

Groene Gordel en een versterking

van het toeristisch-recreatieve

aanbod.”

Wonen in eigen streek
Zijn collega-ministers werken aan

een maximaal behoud van de open

ruimte door verdere aankoop en

beheer van natuur- en bosgebieden.

Er komt een uitbreiding van de mid-

delen ‘Taal en Rand’ voor het basis-

onderwijs en taalondersteuning voor

het secundair onderwijs in Halle-

Vilvoorde. Er is eveneens een extra

investeringsdotatie voor Vlabinvest

die de mogelijkheid tot wonen in

eigen streek moet versterken. Op het

vlak van mobiliteit worden maat -

regelen voorbereid om de verkeers-

knoop rond Brussel aan te pakken.

Projectsubsidies
Projecten die het Vlaamse karakter

en/of de integratie van anderstaligen

in de Vlaamse Rand bevorderen,

kunnen een subsidieaanvraag indie-

nen. Zo kende de minister in decem-

ber een subsidie toe van 50 000 euro

aan de gemeente Machelen voor de

uitwerking van een ‘masterplan

woonzones Diegem-Machelen’. Met

dit plan wil de gemeente de dorps-

kernen versterken en kwalitatief

inrichten. Ook de versterking van het

gemeentelijke onderwijs en de uit-

bouw van een kwalitatieve infra -

structuur voor sport  en cultuur is in

dit masterplan opgenomen. 

Daarnaast kreeg ook de gemeente

Asse een subsidie van 50 000 euro

voor de inrichting van volkstuintjes

in Zellik. Dat project is gericht op

taal en integratie. Volkstuintjes en de

daarmee gepaard gaande ontmoe-

tingsgelegenheden vormen immers

een aanzet tot gemeenschaps -

vorming en integratie van nieuw -

komers. 

Geert Bourgeois in de bres
voor de Vlaamse Rand
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Eind december stelde Vlaams minister van Financiën en Begroting Philippe
Muyters de begrotingsresultaten van 2011 voor. Ondanks de turbulente econo-
mie en de vereffening van de Gemeentelijke Holding overtreft Vlaanderen de
doelstelling om in 2011 een begroting in evenwicht te bereiken.

De Vlaamse begroting sloot zelfs af

met een overschot van 96,9 miljoen

euro. Dat wordt grotendeels ingezet

om schulden af te bouwen. Het posi-

tieve resultaat is in de eerste plaats te

danken aan het voorzichtige begro-

tingsbeleid van de Vlaamse Regering.

Dankzij de aan gelegde buffers kon de

factuur van de Gemeentelijke Holding

grotendeels meteen betaald worden.

Bovendien werd een aantal voorziene

budgetten niet volledig uitgegeven,

zoals dat voor het elektronisch stem-

men. Dit dossier zat in 2011 immers

vast op federaal niveau. Ook de kos-

ten van de werken aan verschillende

gevaarlijke kruispun ten vielen weg

omdat een aantal projecten vertraagd

is. Daarnaast vielen de gewestbelas-

tingen een stuk hoger uit dan ver-

wacht. De impact van de recessie was

nog niet voelbaar in de begroting 2011. 

Veerkrachtige economie
Vlaams minister Philippe Muyters is

tevreden, en terecht. “We hebben

onze doelstelling om in 2011 een

begroting in evenwicht te hebben

behaald. Een overschot van 97 mil-

joen euro op een budget van 26 mil-

jard euro beschouw ik immers niet

als een overschot maar als een even-

wicht”, verduidelijkt de minister. “Op

drie jaar tijd is de Vlaamse Regering

er met andere woorden in geslaagd

het tekort op het vorderingensaldo

weg te werken, en dit als enige rege-

ring in dit land. Een goede financiële

huishouding is een absolute voor-

waarde om onze economie veer-

krachtig genoeg te maken.”

Moeilijke oefening 
Ondanks dat positieve resultaat wijst

minister Muyters wel op het broze

evenwicht. “We moeten voorzichtig

blijven, want 2012 kondigt zich op

begrotingsvlak aan als een enorme

uitdaging. Er is natuurlijk de haperen-

de economische groei,” zegt de minis-

ter, “maar we zullen wellicht ook

rekening moeten houden met de

gevolgen van een aantal federale

beslissingen. Ik denk bijvoorbeeld

aan een verhoogde bijdrage voor de

pensioenen van de Vlaamse ambte-

naren, de discussie over de zoge-

naamde ‘usurperende bevoegdheden’

of de beloofde be voegd heids over -

drachten. Daarom hebben we vorig

jaar al zoveel mogelijk facturen

betaald. Alle facturen die we konden

en moesten betalen, zijn betaald. Op

die manier leggen we geen extra druk

op 2012. Want ook dit jaar gaat de

Vlaamse Regering voor een begroting

in evenwicht.”

Slim besparen 
Dat er dit jaar extra bespaard moet

worden, is duidelijk. Hoe dat moet

gebeuren, zal de Vlaamse Regering

bespreken tijdens een vroege begro-

tingscontrole in februari. “Vast staat

dat we volop blijven inzetten op  eco-

nomie en werkgelegenheid en dat we

dus  voor slimme besparingen zullen

moeten kiezen. Enkel op die manier

kunnen we Vlaanderen wapenen

voor de toekomst”, besluit minister

Muyters.

Muyters bereidt Vlaamse kas voor 
op de toekomst
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Vlaams minister Philippe Muyters: "Een goede financiële huishouding is een absolute voor-

waarde om onze economie veerkrachtig genoeg te maken."
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Mijn iPhone trilt, op het schermpje lees ik
de cijfers 022194930. Het nummer van
het Volksunie-secretariaat? Met een bre -
de glimlach beantwoord ik de oproep. Het
is de medewerkster van Piet De Zaeger,

algemeen directeur van de N-VA. Bijna 24 jaar
later is het telefoonnummer nog hetzelfde.

mijn vrouw en mijn zoon en een kleine schare naaste vrien-

den. Ik vroeg me af of ik nu andermaal mijn fijne job van

journalist zou opgeven, toch een van mijn grootste passies.

Waarom zou ik opnieuw kiezen voor die zo onzekere poli-

tiek, een wereld waar het spel hard en al eens achterbaks

wordt gespeeld? De politieke prikkel haalde het van de ver-

twijfeling. Gesteund door die enkele vertrouwelingen en ver-

leid door het enthousiaste project van N-VA Brugge raakte ik

overtuigd.

Bart verwoordde het raak op de persvoorstelling en zo is het

ook: het voelt aan als thuiskomen. Van in mijn studententijd

tot vandaag was en ben ik actief in de ontvoogdingsbewe-

ging. Ik begon bij de VUJO eind jaren 70

en werd lid van het Brugse VU-bestuur.

In 1983 zetelde ik als jongste lid in de

raad van onze stad. Ik schreef daarna

voor het partijweekblad Wij en ging als

woordvoerder bij Hugo Schiltz aan de

slag. Van 1988 tot 2007 was ik voltijds

Wetstraat jour na list. Mijn Vlaamse over-

tuiging verborg ik nooit. Franstalige col-

lega’s noemden mij ‘le flamin gant’ en

‘le républicain’. 

Dik vier jaar geleden geloofde ik echt

dat het verbond tussen CD&V en N-VA

een Vlaamse doorbraak zou kunnen

realiseren, na jarenlang paars-Belgisch

bewind. Niet dus. Het verhaal van de breuk en wat daarop

volgde is bekend. Vandaag zit ik terug daar waar mijn politie-

ke verhaal begon. Ik heb er ontzettend goesting in. Om van

de N-VA een van de sterkere partijen van de mooiste stad van

Vlaanderen te helpen maken. Tegelijk wil ik mijn professio-

nele kennis aanwenden om N-VA-gekozenen bij te staan op

communicatief vlak. Bedankt voor het vertrouwen. Tot ziens

of aan de lijn. Het nummer is immers ongewijzigd.

Eind 1988 verliet ik het VU-partijsecretariaat dat gehuisvest

was op het Barricadenplein. Die week had ik ook mijn

bureau leeggemaakt op het kabinet van vicepremier Hugo

Schiltz. Op voorstel van hoofdredacteur Manu Ruys zou ik

journalist voor De Standaard worden.

In de zomer van 2011 vroeg de Brugse

N-VA-voorzitter Tijl Wael put of ik lijst-

aanvoerder wou worden. Hij formu-

leerde zijn verzoek onder de linde -

bomen van het Walplein, het stemmig-

ste plekje in onze stad, waar de over-

heerlijke Brugse Zot wordt gebrouwen.

Enkele glazen later fietste ik naar huis,

met een blij en toch vertwijfeld

gemoed. Ik heb iets met pleintjes die

van Parijs doen dromen.

Tijl is na die warme avond blijven aan-

dringen. Hij liet zich daarbij vakkundig

‘assisteren’ door andere N-VA’ers,

vooral dan door Kamerlid Daphné Dumery en gemeente-

raadslid Ann Minne-Soete. Ook zij vonden dat ik naar het

Vlaams-nationale nest moest terugkeren. Op een dag ging

Bart De Wever zich ermee moeien. Zijn overtuigingskracht

bleek groot. Op 21 december ging ik formeel en vooral voluit

in op het aanbod om de Brugse N-VA te versterken met het

zicht op 14 oktober. 

Ik dacht lang na over deze keuze en praatte urenlang met

Pol Van Den Driessche:

“Zelfs het 
telefoonnummer    
bleef hetzelfde”
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Pol Van Den Driessche begin jaren 80: 

kandidaat op de Brugse VU-lijst.
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De beleidsnota van staatssecretaris voor
Asiel en Migratie Maggie De Block (Open
Vld) mist visie. De nota bevat geen crisis-
maatregelen om de opvangcrisis te bestrij-
den, er wordt niet geraakt aan de regulari-

satie, het budget voor het terugkeerbeleid daalt
en de staatssecretaris zegt niets over een uit -
gebalanceerd migratiebeleid dat geschoolde bui-
tenlanders kan aantrekken.

Terugkeerbeleid
Het heiligste huisje van PS en cdH - het regularisatie -

beleid - wordt niet aangepakt in de beleidsnota. “Het

regulariseren van illegalen is echter het ultieme bewijs

van falend beleid”, zegt Theo Francken.  “Voor de N-VA

is een correct en kordaat verwijderingsbeleid een toppri-

oriteit. Vrijwillige terugkeer als het kan, gedwongen als

het moet. Wij roepen de staatssecretaris op om hiervoor

de nodige middelen vrij te maken in plaats van te snij-

den in het verwijderingsbudget.” De N-VA stelt daarom

voor het budget voor repatriëringen te verhogen tot op

het niveau van 2010 en het budget voor de gesloten cen-

tra tot het niveau van vorig jaar. 

Arbeidsmigratie
De laatste jaren is uitsluitend aandacht besteed aan de

passieve migratiekanalen (regularisatie, asiel, gezins -

hereniging). “Het valt ons op dat

ook de nochtans liberale staats -

secretaris opnieuw de arbeids -

migranten en studenten over het

hoofd ziet”, betreurt Daphné Dume ry.

“Onze bedrijven hebben nochtans

recht op een modern en soepel

arbeidsmigratiebeleid zonder administratieve pesterijen.”

Taaie klanten
“Als de staatssecretaris onze adviezen ter harte neemt,

dan zal ze in de N-VA een constructieve oppositie vin-

den”, besluiten de drie N-VA-Kamerleden. “Maar als ze,

zoals haar beleidsnota helaas doet vermoeden, kiest

voor de weg van de minste weerstand, dan zal ze aan

ons de drie taaiste klanten van de Wetstraat hebben!”

De N-VA pleitte reeds jaren voor één minister die

bevoegd is voor het totale migratie-, verwijderings-,

asiel- én opvangbeleid. Nu er één staatssecretaris is met

deze portefeuille, zou er eindelijk werk kunnen worden

gemaakt van een coherent beleid met een totaalvisie.

Maar voor N-VA-Kamerleden Sarah

Smeyers, Theo Francken en Daphné

Dumery schiet de beleidsnota zijn

doel voorbij. Zij pleiten voor een

nieuw migratiewetboek.

Puinhoop
“De staatssecretaris moet beginnen bij de grootste puin-

hoop: de opvang van asielzoekers”, vindt Sarah

Smeyers. “De criteria van de vluchtelingenconventie

moeten rigoureus worden toegepast. Wie internationale

bescherming nodig heeft, moet snel opgenomen worden

in de samenleving; anderen moeten snel weten dat ze

niet voldoen. Zo moet er onder meer verhinderd worden

dat asielzoekers procedures aaneen rijgen of zelfs cumu-

leren.”

N-VA blijft
hameren op
evenwichtig
migratiebeleid
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Er moet werk gemaakt worden
van een coherent beleid met een
totaalvisie. Maar de beleidsnota 

van Maggie De Block schiet 
zijn doel voorbij.
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Olivier (42) werkt in Brussel als account manager voor een groot Amerikaans IT-bedrijf.
In de loop der jaren heeft hij veel professionele contacten opgebouwd - zowel in
Wallonië als in Vlaanderen en Brussel. Zeker op professioneel vlak merkt hij een duide-
lijk verschil tussen het noorden en het zuiden van het land.

In 1999 verhuisde Olivier van

Charleroi naar Brussel. Vóór deze

sprong naar de hoofdstad van

Europa had hij nooit Nederlands

gesproken. Hij kwam toen voor het

eerst in contact met Vlamingen en

de Vlaamse cultuur. Een positieve

ervaring: “Het werd mij al snel dui-

delijk dat de Vlaamse mentaliteit

en aanpak mij beter lagen dan de

nonchalance die ik in Wallonië had

gekend.” Voor Vlaamse partijen

stem men werd voor hem daarom

heel snel een evidentie.

Olivier begon zich steeds meer te

ergeren aan de politieke toestand in

Brussel en de manier waarop men

daar beleid voert. De Brusselse

politici hebben volgens hem geen

langetermijnvisie en durven de echt

structurele problemen niet aan te

pakken. “Maar als je een stad als

Brussel moet besturen, mag je je

niet tevreden stellen met middel-

matige oplossingen”, vindt Olivier.

“Het is vooral het tekort aan ambi-

tie voor mijn stad dat me tegen de

borst stoot.” 

Daardoor zag Olivier zich voor een

moeilijke keuze geplaatst: Brussel

verlaten, zoals de meeste

Vlamingen, en in Vlaanderen gaan

wonen. Of zich politiek engageren

en zich inzetten om de situatie

vooruit te helpen. Het werd dat

laatste. “Ik heb niet lang moeten

nadenken om mijn partij te vin-

den”, blikt Oliver terug. “Ik kwam

onmiddellijk terecht bij de N-VA-

afdeling van het Brusselse arrondis-

sement.”

Sinds december is Olivier onder-

voorzitter van N-VA Brussel-stad.

“Het is enorm boeiend om aan de

wieg te staan van zo’n belangrijke

afdeling van de grootste partij van

Vlaanderen. De huidige politieke

context en de komende gemeente-

raadsverkiezingen geven ook een

extra dimensie aan onze opdracht”,

vertelt Olivier enthousiast. 

Samen met de andere bestuurs -

leden wil hij de Brusselse N-VA-

afdeling op de kaart zetten, zowel

binnen de partij als erbuiten. Naast

motivatie en politiek engagement

ziet hij ook ruimte voor humor,

tolerantie en openheid bij de N-VA.

“Gelukkig heb ik deze eigenschap-

pen tot nu toe ook teruggevonden

bij veel andere N-VA-leden!”

Gezin: relatie met vriend Bart, geen kinderen
noch huisdieren
Lid van de N-VA sinds: 2010
Houdt van: waarheid en rechtvaardigheid,
mountainbiken in de Vlaamse Ardennen
Levensmotto: behandel de anderen zoals jij zelf
graag behandeld wordt

Grootste voorbeeld: nog niet ontmoet
Culinair hoogtepunt: zelfgemaakte pizza, 
quiche en frangipanetaart
Laatste voorstelling: Yahia Yaïch (Amnesia)
van de Tunesische theatercoryfee Fadel Jaïbi
Favoriete reisbestemming: India en Israël met
de rugzak

Olivier
Godfroid
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Herman Van Rompuy noemde de
euro een slaappil. Deelt u die
opmerking?
Ja. Het succes van de lancering van de

euro en de goede economische resulta-

ten in de beginperiode wiegden ieder-

een in slaap. Bij de start van de mone-

taire unie in 1999 wist men nochtans

dat het huis verre van af was. Maar

vanuit de politieke elite weerklonk dat

de europlant als het ware vanzelf zou

groeien. Toenmalig premier Dehaene

verkondigde dat Europa crises nodig

heeft om te groeien. En zo zou het ook

met de euro lopen. Er is echter nooit

ernstig rekening gehouden met die ene

crisis waar de politieke elite geen ant-

woord op zou kunnen bedenken. De

slaappil is nu uitgewerkt, iedereen -

zeker in de financiële markten - is

klaarwakker.

In uw boek stelt u dat als Europa de
euro wil behouden, men de optima-
le muntunie moet voltooien. Wat
moet Europa dan nog concreet
beslissen?
De eurocrisis bestaat eigenlijk uit vier

deelcrises. Ten eerste is er de structure-

le crisis van de monetaire unie zelf. Die

kan maar opgelost worden door naar

een politieke unie te gaan of minstens

naar strakke, automatische en

afdwingbare akkoorden op het vlak

van begrotingen en schuld, banken -

toezicht en internationale competitivi-

teit. Ik zeg niet dat we daar per se naar-

toe moeten. Ik zeg wel dat als we de

euro willen redden, die politieke unie

onvermijdelijk is. De tweede crisis is

die van de openbare financiën. De

overheidsschuld wordt onhoudbaar. Er

moet bespaard worden maar er moet

ook dringend meer economische groei

komen. Dit laatste is ook belangrijk om

de derde subcrisis op te lossen, die van

het Europese bankwezen. De banken

moeten dringend hun kapitaal (eigen

vermogen) verhogen. De markten

staan daar zeer aarzelend tegenover.

De vierde en meest onderschatte sub-

crisis is die van de com-

petitiviteit. Vooral de

zuidelijke landen zitten

in een helse neerwaart-

se spiraal. De Griekse

economie zit echt in een

depressie. Naar de toe-

komst toe zal men

mechanismen moeten

hebben die voorkomen

dat landen hun inter -

nationaal concurrentie-

vermogen te zeer uit de

pas laten lopen. Ook dit

vereist inlevering van

nationale soevereiniteit.

Hoe hoog schat u de
kans in dat we eind

2012 de euro nog in de zeventien
eurolanden zullen hebben?
Relatief laag. Ik verwacht een exit van

Griekenland, eventueel ook Portugal.

Een exit zal neerkomen op een devalu-

atie en daardoor zullen deze landen

aan internationaal concurrentievermo-

gen herwinnen. De economische groei

kan dan hernemen. Uiteraard is er een

zware kost verbonden aan een derge-

lijke exit. Maar de huidige toestand is

voor deze landen ook extreem koste-

lijk. Een exit van die twee landen lost

de fundamentele problemen van de

resterende monetaire unie echter

geenszins op.

Johan Van Overtveldt is momenteel hoofdredacteur van Trends en Knack. Recent schreef hij
een boek met de titel ‘Het einde van de euro’. Een gedurfde maar ook verfrissende stelling
in een land als België, waar in het debat over de toekomst van de Unie vaak enkel de stem
van de Europese elite te horen is. 

BUITENWACHT
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Johan Van Overtveldt: “Een exit van Griekenland en Portugal
lost de fundamentele problemen van de resterende monetaire

unie niet op.”

Johan Van Overtveldt: 
“Het einde van de euro”



Hongarije ondergaat een politieke metamorfose.
Het centrumrechtse Fidesz behaalde bij de laatste
parlementsverkiezingen in april 2010 in een lijst -
verbinding met een kleine christendemocratische
partij 53 procent van de stemmen. Deze overwinning
leverde het bondgenootschap, door de eigenheid van
het kiessysteem, een tweederde meerderheid in het
parlement op. 

“De overwinning van centrumrechts was geen verrassing”, zegt
N-VA-partijraadslid Dirk Rochtus. “De socialisten hadden het
door wanbeleid en corruptie verkorven bij de bevolking. Maar
premier Viktor Orbán (Fidesz) begon vanaf zijn aantreden in
sneltreintempo te werken aan een radicale herstructurering van
de instellingen in Hongarije. Zo lanceerde Fidesz vorig jaar een
nieuwe mediawet die de greep van de regering op de media
versterkt.”

Kortwieken
Op 1 januari 2012 trad een nieuwe grondwet in voege die vol-

gens Amnesty International fundamentele mensenrechten aan-

tast. “Belangrijke instanties worden ook gekortwiekt”, zegt

Dirk Rochtus. “Het Grondwettelijk Hof verliest zijn  beoorde-

lingsbevoegdheid over alles wat met de staatsbegroting en het

belastingrecht te maken heeft. De Nationale Bank verliest haar

onafhankelijkheid doordat ze samengevoegd wordt met een

overheidsdienst voor financiële controle.”

Nationale revolutie
“De grondwet bejubelt de duizendjarige geschiedenis van de

Hongaarse natie. Volgens Zsolt Nemeth, de staatssecretaris van

Buitenlandse Zaken, omvat die ook de Hongaarse minder -

heden in Roemenië en Slowakije. Critici zien hierin een gevaar

voor spanningen met de buurlanden”, zegt Rochtus. “We zou-

den kunnen gewagen van een ‘nationale revolutie’ in

Hongarije. Alleen raakt het op zich positieve begrip van de

natie - dat ten tijde van het communisme nog een verlossend

perspectief bood - besmet door het geheel van repressieve

maatregelen dat Orbán lanceert.”

Protest
Sinds november zwelt het protest in Hongarije tegen de rege-

ring aan. Volgens opiniepeilingen van midden december zou

de partij van Orbán nog maar op 35 procent van de stemmen

kunnen rekenen. “Maar zelfs als de ontevredenheid uitdijt, is

de kans miniem dat ze zich ooit parlementair vertaalt in een

‘anders geaarde’ tweederde meerderheid die nodig is om de

vele wetswijzigingen van Fidesz weer ongedaan te maken.

Fidesz heeft vele sleutelposten in politiek, gerecht en media met

haar getrouwen bezet. Het enige wat Orban ten val kan bren-

gen, is de economische en financiële malaise”, besluit Dirk

Rochtus. 
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De politieke metamorfose van Hongarije
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Europese Unie: hoeder van de Europese verdragen
Ook Europees Parlementslid Frieda Brepoels (N-VA) stelt zich vragen bij de ontwikkelingen in het land van de Magyaren. “Als EU-

lidstaat moet het land de grondrechten respecteren die in heel de Europese Unie gelden. Het is niet meer dan logisch dat de Europese

Commissie, als hoedster van de Europese verdragen, een inbreukprocedure heeft ingeleid na heel wat voorafgaande briefwisseling

met en waarschuwingen aan de regering-Orbán. De onafhankelijkheid van de centrale bank, de rechterlijke macht en de autoriteit

voor databescherming zijn democratische waarborgen en behoren tot de grondslagen van het Europees recht. Zij kunnen niet zo -

maar op de helling worden gezet. Hongarije is indertijd lid geworden van de Unie met de bedoeling om, na het communisme, het

democratische pad op te gaan. We moeten heel alert blijven dat de Hongaarse politici hier niet van afwijken.”

Op 2 januari betoogden tienduizenden Hongaren in
Boedapest tegen de grondwetswijzigingen van de
regering-Orbán.



Europees Parlementslid Frieda Brepoels tekende present, verwees in
haar toespraak naar de hechte band die bestaat tussen Friesland en
Vlaanderen en klonk uiteraard op vijftig jaar politiek engagement.
De FNP is een van de stichtende leden van de Europese Vrije
Alliantie (EVA) en vervult vandaag een rol van betekenis in de pro-
vincie Friesland. Al van bij haar oprichting in 1962 ijvert de partij
onder andere voor de bescherming van de Friese taal en cultuur.

VERREKIJKER

In het Vlaams Parlement ging de voorbije weken
heel wat aandacht naar het Afrikaanse continent. Zo
was Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx de drij-
vende kracht achter een resolutie tegen landroof in
de Derde Wereld en interpelleerde hij over Malawi.
Vlaams Parlementslid Karim Van Overmeire onder-
vroeg minister-president Peeters over de nieuwe
mediawet in Zuid-Afrika.

Speculatie leidt tot landroof
Onder druk van de economische en de

voedselcrisis richten steeds meer malafide

speculanten hun pijlen op Afrikaanse

landbouwgrond. Corrupte politici ver -

kopen hun honderdduizenden hectares

waardevolle landbouwgrond aan dum-

pingprijzen. De bewoners worden verjaagd en met de grond

gebeurt vaak niets, omdat het enkel om speculatie gaat. Met

zijn resolutie vraagt Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx

om de Vlaamse partnerlanden Malawi en Mozambique te

helpen in hun strijd tegen landroof. Ontwikkelingshulp heeft

immers geen zin als tegelijkertijd de Afrikaanse landbouw

verkommert.

Medicijnen voor Malawi
Marc Hendrickx voelde Kris Peeters ook aan de tand over de

ernstige gezondheidscrisis in Malawi. Zolang de regering er

de verduistering van ontwikkelingshulpfondsen niet actie-

ver aanpakt, weigeren enkele belangrijke internationale

donoren elke hulp. Medicijnen tegen aids en malaria zijn er

bijna niet meer te krijgen. Volgens Marc moet Vlaanderen

inderdaad kordaat optreden tegen het misbruik van ontwik-

kelingsgeld. Maar hij wees wel op de zware gevolgen voor

de bevolking. De minister-president verklaarde dat enkele

donoren, onder wie ook Vlaanderen, ondertussen hebben

beslist om met de opgeschorte hulp medi-

cijnen aan te kopen en die via UNICEF te

verspreiden in het land. Niettegenstaande

deze problemen boekt het partnerland

overigens goede resultaten inzake het

terugdringen van hiv/aids, malaria en tbc.

De Vlaamse inspanningen hebben dus wel

degelijk effecten op het terrein.

Nieuwe mediawet in Zuid-Afrika
Vlaams Parlementslid Karim Van Over meire ondervroeg

minister-president Peeters ten slotte nog over de  nieuwe

mediawet in Zuid-Afrika. De nieuwe wet voorziet gevange-

nisstraffen tot 25 jaar voor ‘het openbaren van geheime

overheidsinformatie’. Het is verontrustend dat de wet jour-

nalisten en klokkenluiders nog altijd viseert. Corruptie kan

door de nieuwe wetgeving veel moeilijker worden aange-

klaagd. Peeters beloofde de Belgische ambassadeur, de

eigen Vlaamse vertegenwoordiger en de contacten bij het

ANC op de hoogte te brengen van de bezorgdheid van het

parlement. 
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Schijnwerper op Afrika in Vlaams Parlement
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Partnerland Malawi kent een
serieuze gezondheidscrisis.

De Fryske Nasjionale Partij (FNP), onze zusterpartij in
Friesland, bestaat in 2012 vijftig jaar. In het idyllische
Earnewâld, aan de rand van het prachtige veengebied 'De
Aelde Feanen’, organiseerde de partij een jubileumcongres. 

Fryslan
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Jong N-VA verzet zich daartegen en wil dat de copyright -
wetgeving opnieuw een burgerrechtelijke aangelegenheid
wordt.

De hoeveelheid wetgeving stijgt de laatste jaren enorm, en
de wetgeving vervreemdt in veel gevallen meer van norma-
le rationeel en ethisch verdedigbare normen. Zo is recent
de ‘Anti-Counterfeiting Trade Agreement’ (ACTA) onder -
tekend. Dat verdrag is heel omstreden omdat het in zou
gaan tegen de vrijheid van meningsuiting en de privacy. Zo
zou bijvoorbeeld een Internet Service Provider, zonder tus-
senkomst van een rechter, de identiteit van een overtreder
moeten prijsgeven. De EU heeft mee onderhandeld over het
verdrag maar het nog niet getekend. Jong N-VA hoopt dat
dit zo blijft.

Criminalisering van de burgers
Door al die wetgeving evolueren we naar een situatie waar
quasi iedereen quasi dagelijks quasi achteloos de wet over-
treedt. In toenemende mate voert het publiek, de jonge
generatie nog het meest, zijn protest niet meer via de poli-
tiek maar inciviek: door de vérstrekkende en verstikkende
wetgeving massaal en frequent met de voeten te treden.
Draconische copyrightwetgeving maakt en masse misdadi-
gers van de jeugd.

Burgerrechterlijke aangelegenheid
Overtredingen op het copyright horen niet in het strafrecht
thuis en moeten voor Jong N-VA beschouwd worden als
burgerrechterlijke aangelegenheden tussen de rechtheb-
bende en diegene die een inbreuk pleegt, zowel voor over-
tredingen op kleine als op grote schaal. De enige mogelijke
‘bestraffing’ van overtredingen dienen dan ook burgerrech-
terlijke schadevergoedingen te zijn, en in geen geval gevan-
genisstraffen, boetes, of uitsluitingen van het internet. 

Copyright wordt almaar belangrijker in de wereldwijde handel. Illegaal downloaden tast dat copyright op grote
schaal aan. Maar in de strijd tegen namaak, piraterij en illegaal downloaden slaat de slinger te ver door richting
criminalisering en repressie. 

JONGE LEEUWEN
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Copyrightwetgeving: iedereen crimineel?

Economisch klimaat
Ondanks het stijgende maatschappelijke belang ervan,
komt de gaming industrie in Vlaanderen moeilijk van de
grond. Jong N-VA wil daarom dat Vlaanderen een geschikt
economisch klimaat creëert voor de sector, bijvoorbeeld
naar het succesvolle model van de Vlaamse filmindustrie. 
Vlaanderen mag niet enkel een afzetmarkt blijven in deze
hoogtechnologische sector.

Educatief
Games lenen zich uitstekend voor educatieve doeleinden.
Het is bewezen dat games een positieve invloed kunnen
hebben op de cognitieve capaciteiten van kinderen. Die sti-
mulans kan zich op vele gebieden manifesteren, van ruim-
telijk in zicht tot taalkennis.

De gamingindustrie is een bijzonder innovatieve en toekomstgerichte sector. Jong N-VA pleit al langer voor de kwa-
litatieve uitbouw van de sector in Vlaanderen. De jongeren zijn dan ook blij dat de Vlaamse Regering 2,5 miljoen
euro uittrekt voor de ondersteuning van twee  gameprojecten. 
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Jong N-VA tevreden met Vlaamse ondersteuning gamingsector

Computer- en videospellen kunnen bij kinderen een
positieve invloed hebben op hun ruimtelijk inzicht.
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MEERWAARDE

ONVERGETELIJK

542 dagen, zolang duur -

de het vooraleer België

een nieuwe regering

kon be groeten.  Een

triest wereld record …

Maar mensen vergeten

snel. Daarom hebben

Eric Donckier (politiek

hoofdredacteur van Het

Belang van Limburg)

en cartoonist Canary

Pete (Gazet van Ant -

werpen) de handen in elkaar geslagen en een boekje

gemaakt waarin alles nog eens haarfijn wordt uit gelegd.

Het hele parcours wordt met de nodige kanttekeningen

op een heldere manier uitgestippeld door Eric Donckier.

Canary Pete legt met zijn onnavolgbare cartoons de vin-

ger vaak pijnlijk op de wonde en zorgt voor een milde

monkellach. ‘Wereldrecord’ werd zo een grappig boekje

over een niet zo grappige materie.

Eric Donckier en Canary Pete, “Wereld record. 542 dagen

regerings onder handelingen”, Vertelpunt Uitgevers, 

17,95 euro. Bestellen kan via

www.vertelpuntuitgevers.be/webwinkel/bestellen

Wereldrecord!

3 x gratis
Van Vertelpunt Uitgevers mogen wij ‘Wereldrecord!’ weg-

geven aan drie lezers die het antwoord kennen op de

vraag “Welk land was de vorige wereldrecordhouder
regeringsonderhandelen?” Stuur uw antwoord voor

8 februari naar magazine@n-va.be of naar N-VM,

Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Februari 1962. In de geschiedenis van Vlaanderen

worden exact vijftig jaar geleden wat stenen verlegd.

Schots en scheef nog wel. Bouw werkjes met gaten. En

verre van afgewerkt. Na hevig

Vlaams verzet tegen ‘gebiedsroof

en verfransing’, met als hoogtepunt de eer-

ste mars op Brussel (1961), zijn de talen -

tellingen afgeschaft. De strijd concentreert

zich rond de taalontwerpen van minister

Arthur Gilson (PSC). Op 15 februari 1962

worden de eerste teksten in de Kamer

goedgekeurd. 

België worstelt zich naar een vaste taal-

grens, de overheveling van Komen-

Moeskroen naar Henegouwen en zes

Voerdorpen naar Vlaanderen, een tweetalige Brusselse agglo-

meratie van 19 gemeenten en faciliteiten in de zes. Het wordt

een verhaal met een staart tot in Hertoginnedal (1963). Tot

vandaag. Faciliteiten als overstap naar integratie? “Neen, naar

harmonieuze en tweetalige cohabitatie”, aldus historicus

Marnix Beyen, die kiest voor de Franstalige interpretatie.

“Tijdelijk dwingend”, aldus Jan Verroken (CVP), verwijzend

naar zijn commissieverslag. “De commis-

sieleden waren ervan overtuigd dat door

het onderwijs en de taalomgeving de

gebruikers van de andere taal zich zouden

aanpassen en dat zodoende de vraag naar

faciliteiten vanzelf zou verdwijnen.” (De

Tijd, 13/08/1997)

Nog in februari 1962: Wilfried Martens

pleit op een VVB-Congres voor een fede-

raal België. “Mijn beste rede”, noteert hij

later in zijn mémoires. Mooi begin. Maar

voor de B-Plusser van vandaag ook een eindpunt. En in

Leuven betogen op Valentijnsdag duizend studenten met de

slogan ‘Walen buiten’. Een vlam in de Leuvense pan. En uit-

eindelijk in die van de unitaire staat.
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De winnaars van ‘Zonder woorden. België in spotprenten’ zijn: D. Berckmans (Sint-Jans-Molenbeek), P. De Bie (Keerbergen),
J. Kuyl (Mortsel), P. S’heeren (Jeuk) en R. Sonck (Denderleeuw).

De vlam in de pan

Toenmalig CVP'er Jan Verroken



Na de succesvolle edities van de voorbije jaren in Antwerpen vond het jaar-
lijkse N-VA-Nieuwjaarsfeest dit jaar plaats in Gent. De zaal in Antwerpen
was immers te klein geworden. Maar met meer dan 2 500 aanwezigen
barstte ook de Eskimofabriek op 14 januari bijna uit haar voegen!
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N-VA swingt het nieuwe jaar in

Bart De Wever is voortaan beschikbaar in de bibliotheek van Geraards bergen.

Niet in levende lijve natuurlijk, maar wel in boekvorm. Een delegatie van

N-VA Geraardsbergen onder leiding van voorzitter Steven De Boe schonk de

plaatselijke bibliotheek ‘Het kostbare weefsel’ en ‘Werkbare waarden’.

De Wever in de bib van Geraardsbergen 
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Filip D’Hose, Steven De Boe en Glenn
Bogaert van N-VA Geraardsbergen met
hun cadeautje voor de gemeentelijke
biblio theek.

Was u erbij in de Eskimofabriek? Wij maakten

voor u - én voor de afwezigen - een gezellige

sfeerreportage van de avond. Ook de integrale

toespraak van Bart De Wever en heel wat

foto’s vindt u terug op www.n-va.be/
blik vangers/nieuwjaarsfeest2012.

In zijn nieuwjaarstoespraak prees partijvoorzitter

Bart De Wever de inzet van de lokale vrijwilligers

en de mandatarissen op Vlaams en federaal

niveau. Hij haalde ook uit naar de traditionele

Vlaamse partijen die in de federale regering de

kaart van het status quo blijven trekken.

De N-VA toont zich nog steeds de

kracht van de verandering: met Geert

Bourgeois en Philippe Muyters in de

Vlaamse Regering, federaal als opposi-

tie tegen de regering-Di Rupo, en in de

meer dan 200 gemeenten waar de

N-VA meedoet aan de lokale verkie-

zingen.

Liesbeth Homans, N-VA-fractieleider

in de Senaat en gast-DJ, trok het feest op

gang. Ze koos voor het nummer ‘Meet

me half way’: “De N-VA was in de

regerings onderhandelingen wel dege-

lijk bereid compromissen te sluiten.”
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Werkbare waarden
N-VA-leden kunnen Bart De Wevers laatste boek nog steeds aankopen tegen de

verminderde prijs van 15,50 euro (in plaats van 18,50 euro). Bestellen kan via

www.werkbarewaarden.be, met een bericht naar klantendienst@pelckmans.be

of telefonisch op het nummer 03 660 27 20 van Uitgeverij Pelckmans.



21

OP DE BARRICADEN

Inhoudelijke TRAJECT 2012 - Halte 3 
Op zaterdag 17 december verzamelden meer dan 700 N-VA-bestuursleden in
de Metropolis in Antwerpen voor de derde halte van het inhoudelijk Traject
2012: ‘Kiezen voor je buurt’.

Van een gemeente een gemeenschap

maken! Als dé gemeenschaps- en

gezinspartij van Vlaanderen zet de N-VA

sterk in op het sociale weefsel en onze

gezinnen.  Een aangename buurt om te

wonen, een bloeiend verenigingsleven,

voldoende kinderopvang en goede scho-

len voor onze kinderen … het is alle-

maal van cruciaal belang voor onze

levenskwaliteit. 

De N-VA gaf daarom alle afdelingen de

mogelijkheid om bij te leren over de the-
ma’s sociaal weefsel (buurt werking en
verenigingen), gezinsbeleid, onder-
wijs en jeugd. Volks vertegen  woordigers

Marc Hendrickx (sociaal weefsel),

Sophie De Wit (gezinsbeleid) en Kris

Van Dijck (onderwijs) namen de leiding

over de drie thematische sessies. Nadien

bezochten de Antwerpse aanwezigen

samen met de Antwerpse parlementsle-

den ‘Het Keerpunt’ in Borger hout. Als
brede school is die
het kloppende hart
van de buurt en

draagt ‘Het Keer -

punt’ zijn steentje bij

aan samen leven,

leren en werken.

Net zoals vorig jaar veilden heel wat N-VA-parlementsleden en -provincie -
raadsleden zichzelf op eBay voor het goede doel van Music for Life. Dit
jaar deden ze dat onder het thema ‘Komen eten met N-VA’. 

‘Komen eten met N-VA’ voor Music for Life

Inhoudelijk TRAJECT 2012 - Halte 5 
Na de vierde halte in Oostende op 21 januari, vindt

op 4 februari in Gent de vijfde en laatste halte van

het inhoudelijke TRAJECT 2012 plaats. Tijdens de

vijfde halte komen de thema’s lokale economie,

veiligheid, woonbeleid & plattelandsbeleid en vrije tijd aan bod.

Sommige parlementsleden zullen bij de hoogste bieder thuis gaan koken,

anderen bezorgen een ontbijtmand aan huis of zullen de bieder uitnodigen

voor een etentje in het Vlaams of federaal parlement. Al deze kookacties

samen hebben maar liefst 9 675 euro opgeleverd voor Music for Life.

N-VA-fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans overhandigde de cheque in

het Glazen Huis in Antwerpen. Met recht en reden: Liesbeth zelf haalde het

hoogste bod binnen. Haar kookkunsten leveren de actie maar liefst 5 000 euro

op. Onze ministers Geert Bourgeois en Philippe Muyters deden eveneens hun

duit in het zakje.
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Ook heel wat lokale afdelingen lieten zich niet onbetuigd!
Wie benefiet zegt, zegt bakken! De

jongeren van N-VA Beernem voegden

de daad bij het woord en bakten hon-

derden cupcakes voor het goede doel. 

N-VA Grobbendonk verkocht op de

kerstmarkt zelfgebreide ‘Mutsen for

Life’. Het initiatief bracht zo maar even

500 euro op.

N-VA-fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
overhandigde de cheque in het Glazen Huis van
Studio Brussel.
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Bekijk onze reportage 
van deze halte op 

www.n-va.be/video/halte3
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Als Cedric Lingier (29) op het N-VA-
partijsecretariaat of in de Wetstraat
opduikt, kan je er prat op gaan dat Bart
De Wever niet ver uit de buurt is. Als
medewerker en chauffeur van de N-VA-

voorzitter deelt Cedric diens drukke en soms
onvoorspelbare agenda. Zo ook op maandag 16
januari.

14.00 uur: Naar de Hongaarse ambassade, waar Bart

een afspraak heeft met de ambassadeurs van de

Visegrádgroep (Hongarije, Polen, Tsjechië en Slovakije). Ik

zet de voorzitter voor de deur af en rij onmiddellijk door

naar de carwash. Het is nodig. Ik ben ruim op tijd terug

en wacht in de wagen op Bart. Om de tijd te verdrijven

kijk ik naar een aflevering van de Simpsons.

16.40 uur: Door de drukke avondspits rijd ik Bart naar

Antwerpen. We zijn net op tijd voor onze afspraak om 18

uur in het Pomphuis. Terwijl Bart voor Gazet van

Antwerpen een dubbelinterview geeft met burgemeester

Patrick Janssens kan ik even uitblazen. Ik zoek een tafel-

tje in de buurt uit en klap mijn laptop open. Even kijken

wat er allemaal gekwetterd wordt op Twitter.

19.30 uur: Vertrek richting Deurne voor een volgende

gespreksavond in Barts ‘Ronde van de districten’. Na de

vorige haltes in Wilrijk, Berchem, Merksem en Zandvliet

is vanavond dus zijn eigen district aan de beurt. De zaal

zit goed vol. Bart licht de politieke situatie in Antwerpen

en het district Deurne toe. Migratie, mobiliteit en onder-

wijs zijn de hete hangijzers. Hij luistert aandachtig naar

de problemen van de Deurnenaars en beantwoordt de

vele vragen uit het publiek. U zal het wel weten, hij doet

dat geweldig.

23.30 uur: De gespreksavond loopt op zijn einde maar

aan de toog worden de interessantste thema’s besproken. 

00.45 uur: Nadat ik Bart heb afgezet, moet ik nog tien

minuutjes naar huis rijden en kan ik nog even relaxen in

de zetel. Ik kijk naar de herhaling van Terzake en moet

moeite doen om niet in slaap te vallen.

7.30 uur: Het meest irritante geluid ter wereld wekt mij.

Het N-VA-Nieuwjaarsfeest van eergisteren zit me nog wat

in de koude kleren maar over 15 minuutjes moét ik mijn

bed uit.

8.40 uur: Ik kom aan bij Bart in Deurne. Onderweg heb

ik de kranten opgepikt bij de dagbladhandel om de hoek.

Ik heb tien minuutjes de tijd om ze diagonaal door te

nemen. Artikels over nieuwjaarsrecepties en fuiven vul-

len de voorpagina's.

10.10 uur: Aangekomen in Brussel haast Bart zich de

vergadering van het partijbestuur binnen. Ik heb nu even

tijd om naar de winkel te gaan. In de Delhaize in Sint-

Joost-ten-Node doe ik inkopen voor de komende drie

dagen. Ik heb geen boodschappenlijstje meer nodig en

weet alle ingrediënten voor Barts maaltijden intussen al

liggen. Elke dag mag ik één of twee keer een heerlijke

groenteschotel voor hem klaarmaken. Eerlijk? Ik doe het

graag en meestal lukt het ook aardig! 

13.05 uur: Lunchvergadering met belegde broodjes,

maar niet voor de voorzitter. Ik dien hem een dampend

bord gewokte groentjes op. Vooraleer ik aan de afwas

begin, lepel ik de restjes uit de pan. Het smaakt. 
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Medewerker en chauffeur 
van Bart De Wever

Cedric Lingier



Van bij haar oprichting is de N-VA vragen-
de partij voor een objectieve doorlichting
van de geldstromen tussen Vlaanderen,
Brussel en Wallonië. 

In zijn nieuwjaarstoespraak in Gent was Bart De Wever duidelijk:

“Vlaanderen moet zich tevreden stellen met een bric-à-brac-staats-

hervorming, waar we een zeer zware rekening voor mogen betalen

in de vorm van nieuwe, bijkomende en voortdurend groeiende geld -

stromen naar Wallonië, de Franse Gemeenschap en Brussel.” 

Herstelplannen zoals het Marshallplan zouden Wallonië uit het dal

halen. Quod non, helaas. Het zijn vooral Franstalige academici die

er op wijzen dat dit niet lukt. Ook Franstalige politici, Di Rupo op

kop, geven nu toe dat ‘het noorden’ solidair is, onder meer op het

vlak van sociale zekerheid en gezondheidszorg. “En dat voor zeven

miljard euro per jaar”, zei hij op de nieuwjaars -

receptie van de PS in Bergen. “Wat blijft er van

werkgelegenheid over als je de jobs met dien-

stencheques of RVA-subsidies en andere daar-

van aftrekt?” vroeg Philippe Defeyt al een jaar

geleden (studie Instituut voor Duurzame Ont -

wik ke ling, Le Soir). 

“De effecten op de economie blijven marginaal”, aldus Michel

Capron (UCL) die het Plan Marshall 2.Vert (2009) en de periode 1995

tot 2009 bestudeerde. De Waalse werkloosheid blijft meer dan dub-

bel zo hoog als die in Vlaanderen. De activiteitsgraad erg laag.

Industrieterreinen, buitenlandse investeringen, prestigeprojecten

van de NMBS, de gigantische TEC-tekorten, het zijn geen succes -

verhalen. “De Waalse economische vernieuwing blijft fragiel”, lezen

we op www.imavo.be.

In december luidden de Luikse economen Lefebvre, Perelman en

Pestieau de alarmklok. Inzake armoede, ongelijkheid, langdurige

werkloosheid, onderwijs en levensverwachting zijn ‘Belgische cij-

fers’ niet meer dan loze gemiddelden van een zeer goede Vlaamse

prestatie en een barslechte Waalse. De kloof blijft groeien, bevesti-

gen ook zij in Regards Eco no mi ques (12/2011).

La Dernière Heure (13/01/2012) publiceerde dan weer cijfers van het

Franstalige politiek studiecentrum Crisp: “La solidarité a coûté 1,2

milliard d’€ à la Flandre” (www.crisp.be). Let wel: dit cijfer gaat over

slechts één kanaal: de financiering van de deelstaten. 

Volgens de oude financieringswet krijgt Vlaanderen, goed voor

63,5 procent federale inkomsten via personenbelasting en BTW,

slechts 58,7 procent van de middelen. Volgens de nieuwe financie-

ringswet zou dit de eerstvolgende tien jaar niet veranderen, want

“niemand mag verarmen of verrijken”. Leuvense economen becij-

ferden dat Vlaanderen wel degelijk opnieuw inlevert aan het fede-

rale niveau (De Tijd, 17/01/2012).

En nu? Volgens het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid

(Nieuwsbrief, 12/01/2012) is Wallonië er veel slechter aan toe dan

Griekenland en moet er gesaneerd worden waar er tekorten zijn.

De jaarlijkse totaaltransfer van 12 miljard naar Wallonië en Brussel

betekent dat in deze gewesten jaarlijks 12 miljard meer uitgegeven

wordt dan wat de inwoners zelf aan belastingen en sociale bij -

dragen bijeenbrengen. “De Franstaligen noemen dit hun recht. In

Vlaanderen gebeurt het omgekeerde. Jaarlijks wordt 12 miljard

weggegeven. De Franstaligen (en de meerder-

heid van de Vlamingen) noemen dit een

plicht. Met gescheiden beurzen zouden deze

feiten zichtbaar zijn” (www.akvsz.org).

Als Béatrice Delvaux (Le Soir, 16/01/2012) ver-

kondigt dat de transfers over tien jaar zullen

verdwijnen, is het goed te weten dat tien jaar

in de politiek vaak een eeuwigheid is. Als Di Rupo toegeeft dat

Vlaanderen vandaag en alleen al in de sociale zekerheid “solidair

blijft voor zeven miljard” is dat een merkwaardig signaal. Uitkijken

of het meer is dan een poging om de Vlaamse publieke opinie en

zijn militante achterban te sussen. 

Als de Leuvense professor André Decoster stelt dat weer Brussel en

het federale niveau verrijken en de deelstaten verarmen (De Tijd,

17/01/2012), dan bevestigt hij de eerdere analyse van de N-VA. Geen

goed nieuws, niet voor Vlaan de ren, maar ook niet voor Wallonië.

Jan Van de Casteele werkte van 1999 tot 2010 voor de Vlaamse

Volksbeweging, waar hij hoofdredacteur was van het maandblad

Doorbraak. Sinds 1 december 2011 is hij tekstschrijver voor de N-VA. In deze

rubriek geeft Jan om de maand zijn eigen kijk op de actualiteit.

‘Belgische cijfers’ zijn niet
meer dan loze gemiddelden

van een zeer goede 
Vlaamse prestatie 

en een barslechte Waalse.

©
 J

an
 V

an
 d

e 
C

as
te

el
e

VAN DE CASTEELE

De zeven miljard van Di Rupo
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Je echtgenoot is gemeenteraadslid en
dus ook een actief politicus. ‘Over welke
niet-politieke zaken praten jullie dan
samen?’ vroeg Marc Hendrickx in het
vorige nummer.
Gelukkig kunnen we ook nog over iets anders
praten dan politiek en actualiteit. We hebben
veel gemeenschappelijke interesses: sport,
cultuur, muziek, boeken, vrienden, familie.
Maar de gesprekken gaan vooral over de kin-
deren. Wij hebben thuis vier jongvolwassen
kinderen tussen 16 en 24 jaar, studenten die zeer sociaal geëngageerd en creatief zijn.
We moeten dus vaak overleggen over wie, wat en waarheen. Door onze drukke agen-
da’s vergt dat vaak wat puzzel- en denkwerk. 

Wat is jou het meest bijgebleven uit het politieke jaar 2011?
Ongetwijfeld de bijzondere toestand van lopende zaken. Het is nogal speciaal om
als nieuwkomer in de politiek zo lang in een dergelijke toestand te zitten. Aan van -
ke lijk vond ik dat een nadeel, want je hebt geen volwaardige regering om te con-
troleren. Maar geleidelijk bleek dat de macht van het parlement en dus de demo-
cratie zo pas écht kon spelen, met belangrijk wetgevend werk via wisselende
meerder heden en vaak met de N-VA als stuwende kracht. En het was uiteraard
mooi meegenomen dat je net iets meer tijd kreeg om je als groentje in te werken in
je dossiers (lacht).

Op welke thema’s leg jij je toe in je parlementaire werk?
In hoofdzaak vindt mijn werk plaats in de commissie Sociale Zaken. Gezien mijn
beroepsverleden bij VDAB focus ik vooral op thema’s als werkgelegenheid en
werkloosheid: werkloosheidsuitkeringen, wachtuitkeringen, dienstencheques,
PWA’s, … Ik leg me in die commissie ook toe op de gezinsbijslagen. Veel van deze
domeinen worden (deels) geregionaliseerd. Daarnaast ben ik lid van de commis-
sie Naturalisaties en het adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie. Tot slot
ben ik voorzitter van de contactgroep België-Nederland. Ik heb daardoor regel -
matig contact met onze noorderburen, en dat is zeer verrijkend.

Wie zou jij met plezier gezelschap houden in een vastgelopen lift?
Bob Dylan mag me altijd een mini-privéconcert geven. Muziek is een van mijn grote
passies en Dylan staat in mijn persoonlijke top, ook al is hij pensioengerechtigd.
Maar ik zou ook tevreden zijn met Steven Van Herreweghe. Ik denk dat er weinig
mensen zijn die mij in zo’n situatie probleemloos kunnen entertainen!

Welke vraag zou je willen stellen aan Kamerlid Manu Beuselinck, die wij
volgende keer vijf vragen voorleggen?
Manu, waar zou jij het als tennisliefhebber over hebben na een vriendschappelijke
match tegen voormalig tennisbelofte Caroline Gennez? Over welke niet-politieke
zaken praten jullie dan samen?

Kamerlid

Miranda Van Eetvelde
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