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66 procent. Dat is het percentage

van de lastenverhogingen dat de

Vlamingen betalen. Van de meer

dan 2,6 miljard euro aan lastenver-

hogingen voor de gezinnen wordt

slechts 25 procent gedragen door

Wallonië en 9 procent door Brussel.

Dit staat tegenover een verdeling

van de bevolking van 58 procent in

Vlaanderen, 32 procent in Wallonië

en 10 procent in Brussel. Dat blijkt

uit berekeningen van Steven

Vandeput, begrotingsspecialist van

de N-VA. “Het is duidelijk: de

Vlaming betaalt. De lastenverhogin-

gen komen bovendien bovenop de

bestaande transfers, de financie-

ringswet en het geld voor Brussel”,

preciseert Vandeput. 

Ook al noemt hij zichzelf ‘loslopend

wild’ (De Morgen, 31/01/2012), Jozef

De Witte hoeft niet meteen te kla-

gen. Zijn mandaat als directeur van

het Centrum voor Gelijkheid van

Kansen en Racisme bestrijding

wordt nog maar eens met een jaar

verlengd en hij solliciteert voor de

post van directeur van een nieuw,

‘interfederaal’ centrum dat er zit

aan te komen. Dat belooft. Meteen

laat De Witte ook duidelijk in zijn

kaarten kijken: “De vraag ‘ben je

voor of tegen migratie’, pareer ik

met ‘ben je voor of tegen klimaat-

opwarming?’ Migratie is een feit,

migratie moet je managen … Open

grenzen, dát moet de finale doelstelling van

het migratiebeleid zijn”, aldus de directeur. 

“Bij de sportsponsoring van Belgacom valt op

dat Franstalig België op een pak meer midde-

len kan rekenen dan Vlaanderen”, vermeldt

De Morgen (24/01/2012). Slechts een tiende

van alle evenementen die Belgacom sponsort

zou Vlaams zijn. Liège Basket, Spirou

Charleroi, het tennistoernooi in Bergen, …

zijn goed voor honderdduizenden euro steun.

De krant beet zich vast in het vel van de om -

streden Belgacom-topman Didier Bellens.

“Philippe Muyters heeft zijn vel en zelfs zijn

geloofwaardigheid als minister gered. Dat

komt in de eerste plaats omdat de oppositie

een zeer zwak dossier had en op geen enkel

moment heeft kunnen aantonen dat Muyters

ook maar ergens persoonlijk in de fout is

gegaan. Het enige wat de minister kon wor-

den aangewreven, was dat enkele mede -

werkers hebben gedaan wat ze op alle kabi-

netten doen: de eigen minister beter voorstel-

len en de schuld aan een ander geven …

Nergens was er een ‘smoking gun’ en wees er

zeker van dat er met man en macht naar

gezocht is.” 
Luc Van der Kelen 

Het Laatste Nieuws (26/01/2012) 

Cijfer van de maand

Nou moe

Geknipt

Goed bezig

De spot op
Mensensmokkelaars
weten precies waar-
heen ze moeten gaan:
naar de landen met
lange en ingewikkelde
asielprocedures. “Als je
mensen heel snel kan
terugsturen, gaan zij in
hun land zeggen: je
moet het daar niet pro-
beren, want binnen de
drie weken sta je weer
buiten”, zegt Gerd Leers
(CDA), de Nederlandse
minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, in Het Laatste
Nieuws (3/02/2012). In Nederland neemt men binnen de acht
dagen een beslissing over een asielverzoek. In België duurt een
procedure … tussen 13 en 16 maanden.
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Het orkest van Di Rupo I vertolkt een kakofonie, geen

symfonie. In de winterse Wetstraathemel mengden zich

blauwe ballonnen (fiscale amnestie, een extra inspan-

ning van de deelstaten, lees: van Vlaanderen) met rode

ballonnen (BTW-verhoging, strijd tegen de fiscale fraude) en

oranje ballonnen (Algemene Sociale Bijdrage ook voor inkom-

sten uit kapitaal, indexsprong) … Een schouwspel van voorbij-

gaande aard. Er was slechts één constante: telkens ging het debat

over nieuwe belastingen. Over besparingen werd met geen

woord gerept. Integendeel, de weinige positieve hervormingen

die deze regering wilde doorvoeren, worden intussen onder druk

van de PS en de vakbonden al volledig uitgehold.

Deze regering-Di Rupo I graait schaamteloos in de portefeuille

van de Vlamingen die werken, sparen en ondernemen. Tegelijk

dreigt ze nefast te zijn voor onze economie. Bedrijven hadden

zich bij ‘verandering’ wel iets anders voorgesteld. Ze hadden

gerekend op zuurstof in plaats van op massale belasting -

verhogingen. De PS heeft de voorbije decennia al de Waalse eco-

nomie ten gronde gericht. Moet nu ook de Vlaamse economie

eraan geloven? 

De kakofonie 
van Di Rupo I 

Intussen proberen wij Vlaanderen zo goed mogelijk te besturen,

al is dat niet gemakkelijk in zo’n vijandig klimaat. Buitenlandse

investeerders blijven gelukkig voorlopig nog de weg naar Vlaan -

deren vinden. De Vlaamse Regering blijft investeren in de

Vlaamse economie en ook in sociaal beleid. De Vlaamse norm

blijft een budget in evenwicht, ook als we opnieuw stevig moe-

ten besparen. 

Temidden van zoveel sociaal-economisch onheil heeft de

regering-Di Rupo I de staatshervorming al stevig op de lange

baan geschoven. Eerst ging alles op zes maanden tijd uitgevoerd

worden, nu zegt de CD&V doodleuk dat alleen als alles perfect

verloopt, de bevoegdheden in het beste geval begin 2014 over -

geheveld zullen worden. Het geld voor Brussel en de vele toe-

gevingen voor de splitsing van BHV, waarover de Franstaligen zo

enthousiast zijn dat ze die willen betonneren in de Grondwet,

dat zal allemaal al de eerste zes maanden gebeuren. De Vlaamse

partijen zullen vervolgens braaf moeten zijn in die regering en

hopen dat ze alsnog die paar bevoegdheden overgeheveld krij-

gen. Arm Vlaanderen!

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Mededelingen
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UITGESPROKEN

We zullen doorgaan!
De 75ste editie van het Vlaams Nationaal Zangfeest wordt ongetwijfeld
weer een voltreffer. Het publiek groeit jaar na jaar aan en ook steeds meer
jonge mensen komen mee zingen en feesten. Bestel tijdig uw kaarten en
breng familie en vrienden mee om op deze schitterende feesteditie onze
Vlaamse identiteit uit te dragen.

• zondag 11 maart 2012 om 14.30 uur in de Lotto Arena in Antwerpen
• Praktische info: www.anz.be, t. 03 237 93 92
• Tickets: www.teleticketservice.com, t. 070 345 345
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Doeltreffender aidsbeleid
“Vlaanderen moet inzetten op meer

veldwerk en sensibilisatie rond HIV

en aids”, vindt Vlaams Parle ments -

 lid Lies Jans (N-VA). Samen met de

andere Vlaamse meerderheids -

partijen werkte Lies mee aan een

resolutie om het beleid doeltreffen-

der te maken. Dat is nodig, want de

laatste jaren neemt het aantal HIV-

diagnoses in ons land weer toe. De

stijging in Vlaanderen concentreert

zich voornamelijk bij homomannen

en bij migranten uit Centraal-Afrika.

Voorrangsregeling
Nederlandstalig
onderwijs in Brussel
De voorrangsregel in het onderwijs-

decreet bepaalt dat het aandeel van

de plaatsen dat in het Neder lands -

talige Brusselse basisonderwijs

wordt voorbehouden aan Neder -

“Steun voor wetenschappelijk onder -

zoek en adequate testmogelijk -

heden voor HIV en SOA zijn belang-

rijke initiatieven om een tot een

doeltreffender beleid te komen”,

zegt Lies Jans. De N-VA vindt ook

dat er te veel verschillende niveaus

bevoegd zijn voor deze materie.

“Overleg is broodnodig. Daarom

komt er een overlegorgaan dat de

band met het terrein moet verstevi-

gen”, aldus Lies Jans. 

lands  taligen, wordt opgetrokken

van 45 naar 55 procent. Het Lokaal

Overlegplatform (LOP) kan dat aan-

deel zelfs nog verhogen. Bovendien

moeten ouders die gebruik willen

maken van die voorrangsregeling

een duidelijk controleerbaar bewijs

van kennis van de Nederlandse taal

voorleggen. De Franse Gemeen -

schaps regering tekende vorig jaar

beroep aan tégen die voorrangsregel

maar het Grond wettelijk Hof heeft

dat beroep onlangs verworpen. De

Vlaamse Parlementsleden Vera

Celis en Willy Segers (N-VA), die

het dossier op de voet volgen, reage-

ren alvast tevreden. “De voorrangs-

regel garandeert kwaliteitsvol

Nederlands talig onderwijs in onze

hoofdstad”, beklemtoont Vera Celis.

Ook Willy Segers bevestigt dat: “Op

deze manier zorgen we voor een

evenwichtige samenstelling van de

klassen met voldoende Nederlands -

t aligen. Hope lijk vormt dit een sig-

naal voor de Franse Gemeenschap

opdat ook zij haar verantwoorde-

lijkheid opneemt in verband met

schoolinfrastructuur en kwaliteitsvol

onder wijs.”
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Verkoop van
Lottoproducten aan
minderjarigen
Er is een drastische daling van het

aantal overtredingen dat men in ver-

kooppunten heeft vastgesteld bij de

verkoop van Lottoproducten aan min-

derjarigen. Dat blijkt uit cijfers die

Kamerlid Minneke De Ridder (N-VA)

opvroeg bij de minister van Financiën.

In 2007 was nog 87 procent van de

gecontroleerde verkooppunten in

overtreding. In 2011 was dat nog maar

35 procent. “Maar het moet nog

beter”, vindt Minneke De Ridder. De

Nationale Loterij controleert de ver-

koop door zogenaamde ‘mystery

shoppers’ in te zetten, minderjarigen

die in de verkooppunten aan gok -

producten proberen te geraken. De

verkooppunten worden vooraf via een

nieuwsbrief verwittigd. Dat systeem

mist duidelijk zijn effect niet. Sinds

vorig jaar hanteert de Nationale Loterij

ook een boeteprocedure. Verkoop -

punten moeten bij herhaalde over -

tredingen een deel van hun omzet

afstaan. Dat kan oplopen tot 60 pro-

cent. Maar bij een eerste en tweede

overtreding zijn de sancties bijzonder
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Eén enkele sociale
inspectiedienst
Voor de N-VA is de strijd tegen de

sociale fraude een prioriteit. “De

ver schillende federale sociale in -

spectiediensten moeten fuseren tot

één coherente inspectie. De huidige

versnippering is nefast voor een

efficiënt fraudebeleid.” Zo reageert

N-VA-Kamerlid Nadia Sminate op

het voornemen van staatssecretaris

voor Fraudebestrijding John Crom bez

(sp.a) om in te zetten op een betere

samenwerking tussen de inspectie-

diensten. “Zowel op het vlak van

sensibilisering als op het vlak van

controle, bestraffing en invordering

zou één sociale inspectiedienst veel

efficiënter kunnen wer ken.” Nu is

er de Sociale In spectie, het Toezicht

Sociale Wet ten, de Inspectie RVA en

de Inspectie RSZ. Dat betekent ver-

schillende politieke verantwoorde-

lijken, verschillende directies, ver-

schillende richtlijnen en verschil-

lende klemtonen. “Die versnippe-

ring dient enkel de benoemingspoli-

tiek. Een fusie zou bovendien een

besparing op de werkingskosten

opleveren”, weet Nadia Sminate. 
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doen op een hypothecaire lening.

De Kamercommissie heeft dat wets-

voorstel van N-VA-Kamerlid Peter

Dedecker unaniem aanvaard. “De

Belgische kredietsector kan hier

alleen maar baat bij hebben”, zegt

Peter. “Kandidaat-kopers konden

voordien niet anders dan een duur

persoonlijk krediet aangaan. Of ze

vluchtten naar Nederland of Frank -

rijk om hun schip daar te registre-

ren en in het buitenland een hypo-

thecaire lening af te sluiten.” Door

een halt toe te roepen aan de scheeps -
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Leefloon afhankelijk
van integratie
De OCMW-uitkeringen moeten een

hefboom kunnen zijn voor de acti-

vering en integratie van legale

nieuwkomers. Dat is de kern van

een wetsvoorstel van de N-VA. “Om

volwaardig te kunnen participeren

in onze samenleving, is een mini-

male kennis van onze taal onont-

beerlijk. Daarom geloof ik er sterk

in dat we nieuwkomers kunnen sti-

muleren zich te integreren door hun

leefloon afhankelijk te maken van

hun taalkennis en integratiegehal-

te”, verduidelijkt N-VA-Kamerlid

Daphné Dumery, die het voorstel

mee indiende. “In Antwerpen bij-

voorbeeld is tweederde van de

steuntrekkers van vreemde origine.

We kunnen dus niet anders dan

volop inzetten op de maatschappe-

lijke aanvaarding van dit systeem.

Hypothecair krediet
voor woonboten
Wie een woonboot of een horeca-

schip wil kopen, kan daarvoor bin-

nenkort ook eindelijk een beroep
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Het is een verhaal van rechten en

plichten.” Met het voorstel wil de N-VA

voornamelijk mensen uit de armoe-

de krijgen. Het armoederisico bij

migranten van Oost-Europese en

niet-Europese afkomst ligt tot drie

keer zo hoog als het Vlaamse gemid-

delde. “Hoe sneller en hoe beter

iemand onze taal spreekt, hoe een-

voudiger het wordt om werk te vin-

den of minstens een beroepsoplei-

ding te starten”, besluit Daphné.

vlucht zal ook de werkgelegenheid

in de Belgische scheepswerven en

bij de toeleveranciers er wel bij

varen.

gering. Minneke De Ridder: “Het boete -

systeem is te mild. Nochtans kunnen

we niet streng genoeg zijn. Het gaat

hier tenslotte om het beschermen van

jongeren tegen een gokverslaving.”
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Hoe dat begon? Een minimaal histo-

risch inzicht volstaat om te weten dat

het unitaire België van bij de oprichting

een constructie was waarin de franco -

fonie het voor het zeggen had.

Verhalen over de verfransing van poli-

tiek, gerecht, onderwijs, leger, admini-

stratie en bestuur, en over de langduri-

ge en moeizame strijd van de taalfla-

minganten: er zijn bibliotheken mee

gevuld. Die taalstrijd mag na 180 jaar

door sommigen dan wel als afgerond

worden beschouwd, in Vlaams-

Brabant weten ze best dat dit verhaal

verre van afgelopen is.

‘Non’ is zwaarder dan ‘ja’ 
Moeizamer verliep de strijd om de poli-

tieke macht en de autonomie, die veer-

tig, vijftig jaar geleden leidde tot de eer-

ste stappen in de uitbouw van een

federale staat. Vanuit hun bevoorrechte

positie zorgden de Franstaligen er al

van bij de eerste staatshervorming (in

1970) voor dat elke beweging in de rich-

ting naar meer autonomie er een zou

zijn aan hun leiband. Dat hun minder-

heid op het politieke veld de facto een

meerderheid zou worden. Dat hun

‘non’ in de besluitvorming zwaarder

weegt dan het ‘ja’ van de meerderheid. 

Belgisch compromis
Daar bestaat een eufemisme voor: ‘het

Belgische compromis’. Dat was meteen

- en is nog steeds - het democratische

deficit van deze staat. Een babbel hier-

over met de parlementsleden Karim
Van Overmeire (Vlaams Parlement)
en Kristien Van Vaerenbergh (Ka mer). 

Karim: “Het democratische deficit is zo

oud als België. Binnen de Vlaamse

Beweging bestonden er historisch twee

stromingen: enerzijds degenen die de

De Belgische staat heeft er tot dusver voor gezorgd dat de Vlaamse meerderheid altijd
net een maatje te klein bleef voor de Franstalige minderheid. En dat de meerderheid
de facto een minderheid werd. Noem het gerust het democratische deficit van België. 

Het democratische deficit is zo oud a
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‘bestuurlijke scheiding’ of het federalis-

me als oplossing zagen, anderzijds

degenen die vonden dat de Vlamingen

hun eisen konden realiseren door de

Vlaamse meerderheid binnen België te

laten spelen. Sommigen droomden er

zelfs van dat de Vlaamse meerderheid

de macht in België zou overnemen. De

tweede strategie mislukte omdat de

Vlaamsgezinde elite niet talrijk genoeg

was. De eerste strategie eindigde in een

valstrik: het federalisme zou worden

ge schreven op maat van de Walen en

Franstaligen. Hun machtspositie moest

binnen België altijd overeind blijven.”

Op de lange weg naar federalisme
lieten de Vlaamse traditionele partij-
en zich regelmatig een oor aan -
naaien?
Karim: “Ze construeerden mee de

mechanismen waarmee ze werden

bekampt: afspraken over pariteit, bij-

zondere wetten, de belangenconflic-

ten, de alarmbel, en zo verder. De hele

structuur is zó opgezet dat de

Franstaligen bijna onuitputtelijk kon-

den en kunnen grijpen naar die blok-

keringsmiddelen. De Vlamingen lieten

zich in een unieke situatie wringen.

Een meerderheidsvolk dat federalisme

vraagt, dat vind je nergens anders op

de wereld. Dat had veel te maken met

het gebrek aan ruggengraat bij veel

Vlaamse vooraanstaanden in de poli-

tieke, sociaal-economische en culturele

wereld.  Joost Ballegeer legde die

zwakte bloot in zijn boek De Vla -

mingen. Een volk zonder bovenlaag.

Vla mingen redeneren in termen van

rechtvaardigheid, Franstaligen in ter-

men van machtspolitiek.”

Kristien: “Nooit was dit zo duidelijk als

de jongste jaren in de strijd rond BHV,

toen de Vlamingen voor het eerst in de

Belgische geschiedenis hun numerieke

meerderheid eensgezind wilden gebrui-

ken om een eigen splitsingsvoorstel

Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh: “De staatshervormingen hebben van een land van

twee democratieën een onbestuurbaar conflictenland  gemaakt.”
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erdoor te drukken. De Franse Ge -

meenschap, het Waalse Gewest en de

Cocof (de Franse Gemeenschaps -

commissie in Brussel) riepen elk om de

beurt een belangenconflict in. Ver -

volgens waren de Duitstaligen aan zet.

En het parlement van het Brusselse

Hoofdstedelijk Gewest had dat ook nog

gekund. Het geschut vanuit zoveel

Franstalige parlementen heeft de eenzij-

dige splitsing uiteindelijk geblokkeerd.” 

De BHV-crisis heeft de Vlamingen wel
geconfronteerd met de ‘Bel gische’
rekenkunde?
Kristien: “Dat in de BHV-saga 62

Franstalige Kamerleden 88 Neder land -

s talige collega’s zomaar de mond kon-

den snoeren, komt volgens hoogleraar

staatsrecht Hendrik Vuye alleen maar

‘omdat dit land krom werd hervormd

tijdens onderhandelingen achter ver-

grendelde deuren’ (De Standaard,

8/05/2010).”

Karim: “Vóór 2007 besefte het publiek

gewoon niet dat Vlaanderen totaal af -

gegrendeld is en dat de democratie in

feite niet meer speelt. Eind 2007 kwam

dat besef al wat dichterbij. Grendels

dienen duidelijk niet meer tot bescher-

ming van een Franstalige minderheid,

maar tot blokkering van een Vlaamse

meerderheid, die men dan probeert

wijs te maken dat dit een moderne

vorm van democratie is.”

Over het democratische deficit ge -
sproken … Over de samenstelling
van de huidige regering valt ook
wel iets te vertellen?
Kristien: “In het recente politieke ver -

leden kwam het nooit eerder voor dat

de grootste taalgroep in het parlement

daar geen meerderheid bezit. Maar Di

Rupo regeert nu met de steun van drie

(verliezende) Vlaamse partijen. In de

verkiezingen van 2010 behaalden die

amper 46,5 procent van de Vlaamse

stemmen. Aan Waalse zijde heeft Di

Rupo de steun van 70 procent van de

stemmen. En we gaan er niet op voor-

uit: de regering-Di Rupo bestaat uit

zeven Franstaligen en zes Vlamingen.

Je mag dan nog - enigszins wereld-

vreemd toch - Di Rupo ‘taalneutraal’

noemen, die verhouding is wel een

héél merkwaardig ‘evenwicht’. In het

kernkabinet zitten vier Franstaligen en

drie Nederlands taligen.”

Een Belgische regering vormen zon-
der Vlaamse meerderheid is blijk-
baar geen probleem meer?
Kristien: “De staatshervormingen heb-

ben van een land van twee democra-

tieën (de culturele, maar ook de econo-

mische en politieke verschillen zijn erg

groot) een onbestuurbaar conflicten-

land  gemaakt. Aangezien een minder-

heid zich hier per definitie als een

meerderheid mag blijven gedragen, zal

België zich blijven verliezen in een per-

petuum mobile van tegenstellingen.”

Karim: “Na de uitbouw van het

Belgische federalisme met al zijn blok-

keringsmechanismen hebben de Vla -

mingen de facto nog maar één instru -

ment om veranderingen af te dwingen

en dat is dwars liggen bij de vorming

van een federale regering. Dit leidde in

2007 en 2010 al tot een ‘chicken game’.

Maar tweemaal haalden de Vlamingen

bakzeil, wat voor de Franstaligen een

geruststellende gedachte  moet zijn. Ze

weten dat de traditionele partijen

genetisch onbetrouwbaar zijn.” 

Het is dus de kiezer die uiteindelijk
zal beslissen? 
Kristien: “De Vlamingen rechten stil-

aan de rug, en ze weten waarom.

Vlamingen en Walen zullen immers

blijven kiezen voor compleet andere

partijen, voor andere meerderheden,

voor een andere politiek. Onze politie-
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Vlaams Parlementslid Karim Van Overmeire: “Vlamingen moeten ophouden met Lamme

Goedzakken te zijn.”
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“De inspanning die nodig is 
om het Belgische federalisme

nog fundamenteel te 
wijzigen, is groter dan de

inspanning die nodig is om 
die federatie te ontbinden.”
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Staatshervorming 1970: 
de grendelgrondwet 

1. Pariteit in de federale regering
De Belgische staat, waarin de Vlamingen 60 procent uit -

maken van de bevolking, wordt bestuurd door een paritair

samengestelde regering (gelijke vertegenwoordiging van

Franstalige en Nederlandstalige ministers). 

2. Bijzondere 
meerderheidswet

De bijzondere meerder-

heidswet is onder meer

van toepassing voor de

afbakening van de

bevoegdheidsverdeling tus-

sen federatie, Gemeen -

schappen en Ge westen, en

voor de begrenzing van

taalgebieden. Ze moet door

zowel Kamer als Senaat

worden goed gekeurd, en

wel met een meerderheid

in beide taalgroepen én

met een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden.

3. Alarmbel
Deze procedure schorst via een motie de behandeling van

een wetsontwerp of -voorstel in het federaal parlement als

drie vierde van één taalgroep dat wil. De motie gaat naar

de Ministerraad, die binnen de dertig dagen moet reageren

met een amendering, een alternatief, een advies. Ze kan

maar eenmaal worden toegepast per ontwerp of tekst. Dit

is gebeurd bij de stemming van de splitsing van BHV.

Staatshervorming 1980 

1. Bevoegdheidsconflict
Een parlement dat zich benadeeld voelt door de beslissing

van een ander parlement kan een beroep tot vernietiging

instellen bij het paritair samengestelde Grondwettelijk Hof

(vroeger het Arbitragehof).

2. Belangenconflict
Dit kan door een parlement

worden ingeroepen in

geval van conflict met een

ander parlement van het

federale België. De

Vlamingen kunnen via de

Vlaamse Rege ring één keer

een belangenconflict inroe-

pen, de Franstaligen - zo

werd duidelijk toen de

BHV-splitsing voorlag -

meerdere keren (via de

Franse Gemeen schaps -

regering, de Waalse Gewest -

regering, de Cocof). 

3. Overlegcomité
Het Overlegcomité is paritair samengesteld uit vertegen-

woordigers van alle regeringen en moet (binnen 40 dagen)

bevoegdheidsconflicten proberen voorkomen en belangen-

conflicten regelen. Het kan enkel beslissen bij consensus.

ke democratie zou al een stuk efficiën-

ter werken als de permanente contro-

verse tussen Vlamingen en Franstaligen

van de agenda verdwijnt. De politieke

agenda zou krimpen en de institutione-

le chaos zou uitklaren.” 

Karim: “Deze tweeledige federatie kan

niet blijven bestaan wanneer één van

de twee componenten weigert om nog

mee te doen. Dat is de les van

Noorwegen-Zweden, Tsje chië-Slovakije

en Servië-Mon tene gro. We zitten op een

punt dat de Vlamingen die stap zullen

en kunnen zetten. De volgende kracht-

meting zijn de verkiezingen van 2014.

De inspanning die nodig is om het

Belgische federalisme nog fundamen-

teel te wijzigen, is groter dan de inspan-

ning die nodig is om die federatie te ont-

binden en Vlaan de ren-in-Europa te

realiseren.” 

Wat is het alternatief?
Karim: “Vlamingen moeten ophouden

met Lamme Goedzakken te zijn. Lode

Claes schreef het al in zijn boek De afwe-

zige meerderheid: “De Vlamingen ont -

lopen de krachtproef.” Zonder confronta-

tie is evenwel geen verandering mogelijk.” 

©
 I

D
-B

ar
t 

D
e 

W
ae

le

De remmen van de Franstaligen
De staatshervormingen van 1970 en 1980
creëerden een ruim aantal mechanismen om de
politieke macht van de Franstaligen intact te
houden.

Door het Belgische federalisme met al zijn blokkeringsmecha-

nismen konden 62 Franstalige Kamerleden in de BHV-saga

88 Nederlands talige collega’s zomaar de mond snoeren. 
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De onduidelijke en tegenstrijdige federale
communicatie over de bevoegdheidsover-
dracht van de hypothecaire leningen heeft
voor heel wat onrust gezorgd bij burgers
en ondernemingen.  “Dat was nergens voor

nodig”, meent Liesbeth Homans. Meer nog, de
N-VA zal erop toezien dat in de toekomst dezelf-
de voordelen blijven gelden voor wie een woning
wil aanschaffen. 

Vlamingen onnodig de gordijnen in te jagen.”  

Liesbeth Homans roept op tot rust en duidelijkheid.

“Vlaanderen zal alle aangegane engagementen nakomen.

Maar vooraleer de Vlaamse Regering bevoegd wordt, is het

aan de federale regering om het systeem eerst te hervormen.

De huidige belastingaftrek moet omgevormd worden tot een

belastingkrediet. Vlaanderen is namelijk niet bevoegd voor

belastingaftrek.”

Op beide oren slapen
“De mensen die al een lening lopen hebben, mogen op hun

beide oren slapen”, benadrukt Liesbeth, die in het Vlaams

Parlement ook in de commissie

Wonen zetelt. “Zij zullen in de nieu-

we regeling dezelfde voorwaarden

krijgen als er nu gelden. De Vlaamse

Regering zal geen contractbreuk ple-

gen.”

Dat Vlaanderen deze bevoegdheid

kan overnemen in 2014, vindt het

Vlaams Parlementslid een goede

zaak, maar echte homogene be -

voegd heidspakketen waren natuur-

lijk beter geweest. “Eerst en vooral

moet er duidelijkheid komen over

het budget. In eerste instantie gaan

we dat gebruiken om bestaande

leningen veilig te stellen. Als er

nadien nog ruimte is, zullen we bin-

nen de Vlaamse Regering bekijken welke accenten we gaan

kunnen leggen. Maar voor de N-VA staat voorop dat de wer-

kende Vlaming geen nadeel mag ondervinden”, beklemtoont

Liesbeth. “Het blijft cruciaal dat we het verwerven van een

eigen woonst stimuleren.”

Bij de communicatie over de bevoegdheidsoverdracht liep

het op federaal niveau volledig fout.

De belastingaftrek voor hypothecai-

re leningen zou volgens de ene

CD&V-minister enkel worden af -

geschaft voor nieuwe leningen, ter-

wijl een ander regeringslid van de

CD&V volhield dat deze maatregel

ook de bestaande leningen zou tref-

fen. De Vlaamse Regering kreeg dan

ook nog eens het verwijt dat ze niet

voorbereid was op deze bevoegd-

heidsoverdracht. 

Addertjes onder het gras
“Het is nochtans de federale regering

die duidelijkheid moet scheppen”,

stelt Vlaams Parlementslid en frac-

tievoorzitter in de Senaat Liesbeth

Homans. “Vooral over de financiële middelen die naar

Vlaanderen overkomen. Hoe kunnen we nu een correct

debat voeren als we de juiste cijfers niet hebben? De federa-

le regering zou beter eerst orde op zaken stellen wat de

timing en de nodige wetteksten betreft in plaats van de

Geen contractbreuk
voor hypothecaire 
leningen

Liesbeth Homans: “De werkende Vlaming mag

geen nadeel ondervinden.”
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Rijden op water lijkt wel een idee geplukt
uit een stripverhaal. Toch is de automobiel-
wereld langzaam maar zeker op weg naar
dit langgekoesterde ideaal. Vlaanderen mag
de innovatieboot niet missen, vindt Vlaams

Parlementslid Matthias Diependaele.

jecten stimuleert die uitgaan van waterstof als drager van ener-

gie. En ze hadden inderdaad een heuse brandstofcelwagen

mee. De wagen wordt aangedreven door een elektrische

motor, die zijn voeding haalt uit een brandstofcel waar water-

stof en zuurstof worden gemengd, met elektriciteit en water als

eindproduct.” 

Dus geen ongezonde uitlaatgassen meer. 
Nog meer voordelen?
Matthias: “Water is quasi onuitputtelijk, in tegenstelling tot

fossiele brandstoffen. En de wagen rijdt geluidloos. Dat is zonder

meer een pluspunt voor de leefbaarheid in dichtbebouwde

gebieden, al moet men wel nog iets bedenken om voetgangers

en fietsers er op attent te maken dat een wagen in aantocht is.

Bereik en prestaties van de waterstofwagen zijn vergelijkbaar

met die van de traditionele voertuigen, de wagens zoals we die

nu kennen. Ook de veiligheid van dit type brandstof zit snor,

want crashtests werden met glans doorstaan. Er zit dus veel

potentieel in de waterstofwagen, en hij kan op zijn minst een

valabel alternatief bieden voor wagens met andere vormen

van aandrijving, zoals aardgas en elektromotoren.” 

Hoe zie je de ontwikkeling van dergelijke wagens ver-
der evolueren?
Matthias: “Ik zie vooral heil in toepassingen voor het open-

baar vervoer, waar we met constructeur Van Hool een troef in

huis hebben. Maar het grote probleem blijft de prijs en het

gebrek aan infrastructuur om bij te tanken. We hebben dus

nood aan gecombineerde initiatieven van de overheid en het

bedrijfsleven om die nieuwe technologie mee te ontwikkelen

en betaalbaar te maken. In Duitsland hebben verschillende

partners de handen in elkaar geslagen. Onder impuls van

WaterstofNet en met steun van Europa en de Vlaamse Rege -

ring kan Vlaanderen dit voorbeeld volgen.”

Water als energiebron, is dat geen sciencefiction?   
Matthias: “Waterstof kan in de toekomst een belangrijk

milieuvriendelijk alternatief worden voor de aandrijving van

auto’s, bussen of in de binnenvaart. Auto constructeurs spelen

daar nu reeds op in. Volgens een studie van McKinsey wordt

de commercialisering van dit type voertuig al in 2015 ver-

wacht, na de intrede van elektrische voertuigen die nu op til

is.”

Waarom mag Vlaanderen deze ontwikkeling niet missen?   
Matthias: “De N-VA vraagt uitdrukkelijk aandacht voor deze

innovatie rond waterstof als energiebron. Natuurlijk is niet

iedere innovatie een garantie op onmiddellijk succes. Maar in

tijden van crisis is het van belang dat een overheid de juiste

keuzes maakt om maatschappelijke en economische meer-

waarde te creëren. Wat de invoering van de elektrische auto

betreft, lopen we in vergelijking met onze buurlanden wat ach-

terop. Op het vlak van waterstof zijn we best mee van in het

begin, en liefst nog in de kopgroep. Enkele bedrijven en instel-

lingen hebben nu al de kennis om Vlaanderen in die kopgroep

te plaatsen.”

Je hebt zelf al kunnen proeven van de toekomst … 
Een goede ervaring?
Matthias: “Onlangs ontving ik in het Vlaams Parlement een

delegatie van WaterstofNet, dat initiatieven groepeert en pro-

Rijden op
water: geen
sciencefiction
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GEMANDATEERD

Imams worden te vaak als moslimpriesters gezien. Maar dat zijn ze niet. Imams zijn
als het ware de ‘geestelijke leiders’ van een moslimgemeenschap. Zij geven religieus
advies en gaan voor in het gebed. Maar omdat religie niet los beleefd wordt van het
dagelijkse leven, hebben ze vaak ook rechtstreeks impact op het samenleven.

Daarom liet Vlaams minister van

Inburgering Geert Bourgeois (N-VA),

met medewerking van de moslim-

gemeenschap, een onderzoek uit-

voeren naar de positie van de

imams en de moskeeën in onze

samenleving. Daaruit zijn drie grote

conclusies te trekken. Ten eerste: dé

islam bestaat niet, net zomin als hét

christendom. Bijgevolg bestaat ook

dé imam niet. Er zijn meerdere

strekkingen, en de diversiteit bin-

nen de islam is groot.

Generatieconflict
Een tweede conclusie is dat er in

Vlaanderen een probleem is met de

imams. Vrijwel alle imams die hier

vandaag actief zijn, zijn geboren in

het buitenland en daar opgeleid.

Velen onder hen spreken weinig of

geen Nederlands en hebben nauwe-

lijks voeling met de lokale samen -

leving. Dat zorgt vooral voor een

probleem binnen de eigen moslim-

gemeenschap, met name dan voor

de jongeren die hier zijn opgegroeid

en die Nederlands spreken. Zij wil-

len een beroep kunnen doen op een

imam die de maatschappelijke uit-

dagingen in Vlaanderen kent en die

advies kan geven over de proble-

men die zich hier voordoen. 

“De kloof met de jonge generatie

situeert zich op het vlak van taal en

van de beleving van de religie”, legt

minister Bourgeois uit. “De imam

lijkt hierin een positieve rol te kun-

nen opnemen. Het is cruciaal dat

hij voeling zoekt en behoudt met

zowel de jongeren als met de samen -

leving waarin hij leeft. Een goede

kennis van de taal maakt dat mee

mogelijk. Een imamopleiding in

Vlaanderen zou soelaas kunnen

bieden.”

Socio-culturele rol van de
moskee
Ten derde bleek uit het onderzoek

dat de erkenning van een islam -

gemeenschap positieve effecten

heeft. Minister Bourgeois: “De islam

heeft, net als elke levensbeschou-

wing, een plaats in onze samen -

leving. Ondanks radicaliserende

stemmen en precies om radicalise-

ring te vermijden, ben ik ervan

overtuigd dat ook de islam die

plaats moet krijgen, op voorwaarde

dat ze ook onze pluralistische

samenleving erkent. Dat impliceert

het recht van bestaan van meerdere

levensbeschouwingen, religieuze en

niet-religieuze, in een samenleving.

Dat vergt ook een aanvaarding van

onze verlichte democratie, met haar

fundamentele rechten en vrijheden:

het recht van vrije meningsuiting,

het recht om zich te verenigen, de

gelijkheid van man en vrouw, en zo

meer.”

Moskeeën mogen geen afgesloten

eilandjes worden of blijven. De

erkenning van een moskee komt die

integratie ten goede: de moskee -

besturen stellen zich open voor de

lokale gemeenschap en organiseren

culturele activiteiten. Niet alleen

voor eigen gelovigen, maar ook in

samenwerking met de gemeente en

het verenigingsleven. In Vlaanderen

zijn - nog maar - 24 islamgemeen-

schappen en dus moskeeën erkend.

Imams in Vlaanderen 
moeten Nederlands leren
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Het is cruciaal dat de imams in Vlaanderen voeling krijgen met de gemeen-
schap waarin ze leven.
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Op het moment dat de vakbonden op federaal niveau in de clinch liggen met de
regering-Di Rupo, is de Vlaamse Regering erin geslaagd om samen met de
Vlaamse sociale partners een nieuw werkgelegenheidsakkoord af te sluiten.
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters is zeer verheugd dat werkgevers én
werknemers de volledig nieuwe loopbaanvisie onderschrijven.

Hoe komt het dat dit op Vlaams
niveau wel is gelukt?
Philippe Muyters: “Dit is het bewijs

dat het sociaal overleg op Vlaams

niveau wel werkt en niet blokkeert

door stakingen, zoals onlangs het

geval was op federaal niveau.

Overleg en inspraak zijn twee kern-

begrippen in mijn beleid. Ik heb heel

veel tijd geïnvesteerd in overleg met

de sociale partners over mijn nieuwe

visie op de arbeidsmarkt. Geleidelijk

zijn zij mee in de goede richting op -

geschoven en hebben ze ook hun

desiderata aan de tekst kunnen toe-

voegen. Daarom denk ik dat we nu

een gedragen ge heel hebben dat de

Vlaamse arbeidsmarkt klaarmaakt

voor de uitdagingen die op ons af -

komen.”

Wat zijn de krachtlijnen van het
nieuwe werkgelegenheidsakkoord?
Philippe Muyters: “Naast een con-

creet actieplan voor de komende

twee jaren (2012-2013), omvat het

akkoord ook een globale visie op het

toekomstige arbeidsmarkt- en loop-

baanbeleid in Vlaanderen. Deze visie-

tekst vormt de blauwdruk voor het

werkgelegenheidsbeleid de komende

jaren. Het voornaamste uitgangspunt

is meer mensen aan de slag, in

gemiddeld langere loopbanen en

meer werkbare jobs. De focus van de

prioritaire acties voor 2012 en 2013 ligt

op twee doelgroepen die zwak staan

op de arbeidsmarkt: de groep van

mensen die ongekwalificeerd op de

arbeidsmarkt komen en de 50-

plussers. Ook aan de ondersteuning

van alle werknemers wordt ge werkt.” 

Hiervoor wordt de loopbaanbege-
leiding verder structureel uit -
gebouwd?
Philippe Muyters: “Inderdaad. Om

iedereen de kans te geven opnieuw

aansluiting te vinden bij de arbeids-

markt, bewandelt de Vlaamse over-

heid al enkele jaren het spoor van de

begeleiding op maat. Door zowel het

profiel van werknemers als van de

uitgeschreven vacatures naar compe-

tenties te vertalen, willen we tot een

veel betere overeenstemming komen

tussen vraag en aanbod. Individuele

begeleiding staat daarbij centraal.

Via een Persoonlijk Ontwikkelings -

plan (POP) moeten we er op termijn in

slagen een databank aan te leggen

waarin iedereen zijn competenties bij-

houdt op een digitaal platform. Het

model van zo’n sluitend maatpak

moet er ook voor zorgen dat knelpunt-

vacatures sneller ingevuld geraken.”

Vlaanderen werkt! 
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Met het nieuwe werkgelegenheidsakkoord wil de Vlaamse overheid iedereen de kans

geven opnieuw aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt.
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Allessia Claes (°1981) woonde nog niet zo lang in Scherpenheuvel-Zichem toen ze zich al
engageerde in de welzijns- en de cultuurraad. Na de verkiezingen van 2010 sloot ze zich aan
bij de N-VA. Ze zet haar schouders onder het ‘Vrouwen In Actie’-initiatief van de partij.

De Limburgse Allessia kwam na haar

studies in Scherpenheuvel-Zichem

terecht. “Ik kende de stad en de mensen

niet. Daarom reageerde ik op de oproep

om een gemeentelijke welzijnsraad op

te richten. Dat was voor mij de ideale

manier om het lokale welzijnsbeleid te

leren kennen én om mensen te ontmoe-

ten. Ik werd al snel verkozen tot onder-

voorzitter. Later sloot ik me aan bij de

cultuurraad. In zulke adviesraden leer je

veel over je stad en bouw je mee aan

een beter sociaal en cultureel beleid

voor alle inwoners. Lokaal engagement

vraagt inzet, maar die inzet is zeker de

moeite waard.”

Allessia, die werkt als adviseur Onder -

zoek en Ontwikkeling bij Vorme lek,

engageert zich ook in V.I.A. (Vrouwen In

Actie), een initiatief van enkele N-VA-

vrouwen uit de Leuvense regio. Samen

willen ze het cliché doorbreken dat de

politiek een mannenwereldje is. “Ik wil

vrouwen overtuigen om de politieke uit-

daging aan te gaan. Vrouwen hebben

evenzeer als mannen de capaciteiten

om politiek te voeren. Hoe diverser de

samenstelling, hoe meer verschillende

ervaringen en noden er worden meege-

nomen in het beleid. Verschillende

ideeën, prioriteiten en ervaringen kun-

nen leiden tot nieuwe en verrassende

voorstellen. Door hun rol en positie in

de gemeenschap hebben vrouwen een

meerwaarde voor de politiek, ook al

doen ze anders aan politiek. V.I.A. kan

een duwtje in de rug zijn voor vrouwen

die zich politiek willen engageren. Met

dit initiatief tonen we dat deelnemen

aan politiek ook op een aangename,

vrouwvriendelijke en ontspannen ma -

nier kan.”

De goesting om aan lokale politiek te

doen groeide bij Allessia na de nationa-

le verkiezingen van 2010. “Ik koos voor

de N-VA omdat het een duidelijke partij

is met haalbare ideeën. Het was voor

mij ook belangrijk dat de N-VA onge-

bonden is. Er worden vaak beslissingen

genomen boven de hoofden van de

inwoners, verenigingen, buurt- en

belangengroepen. Maar de N-VA vraagt

de mening van de inwoners en werkt

deze ideeën met veel enthousiasme uit.”

Via het huis-aan-huisblad van N-VA

Scherpenheuvel-Zichem kwam Allessia

in contact met de lokale voorzitter. Die

bezorgde haar alle informatie over de

lokale acties en standpunten van de

partij. Sindsdien is het zeer snel gegaan.

“De nood aan vrouwelijke bestuurs -

leden motiveerde mij om in het bestuur

te stappen. Te weinig vrouwen nemen

de uitdaging aan om mee de partij te

besturen. Maar je moet niet wach-

ten op een ander om zelf iets te

doen. Mijn overtuiging is dat je

enkel iets kan veranderen door zelf

voluit te gaan, actie te ondernemen,

mee te denken en samen met ande-

ren het verschil te maken.”

Gezin: samenwonend, twee katten en twee kippen

Lid van de N-VA sinds: 2010

Culinair hoogtepunt: De Gouden Muts 

Favoriete reisbestemming: Portugal

Favoriete muziek-genre: jazz

Beste concert: BOX (www.boxband.net)

Allessia
Claes



Uw bevindingen waren voor
sommigen een signaal uit ‘onver-
wachte’ hoek.
Ik ben geen lid van een partij en

heb geen band met de Vlaamse

Beweging. Ik heb gereageerd als

Vlaamse mediawatcher, op eigen

initiatief en zonder opdrachtgever

of sponsors. Wetenschappelijke

belangstelling en intellectuele eer-

lijkheid stonden ook voorop in mijn

vroeger onderzoek over beeld -

vorming in de media van ‘arbeid’,

van ‘slachtoffers’, van ‘vrouwen’.

Het negatieve beeld van Vlaan -

deren dat Mise au Point bijna weke-

lijks ophing, was voor Walter

Angioletti en mezelf de prikkel om

dat intensief te onderzoeken. Het

resultaat, vastgelegd in beeld en

woord, overtrof de verwachting. De

lezer moet het vooral bekijken en

zelf oordelen.

Luc Van der Kelen van Het Laatste
Nieuws noemt uw onderzoek
“schandalig, ja zelfs nattevinger-
werk”. 
Ik vrees dat Van der Kelen niet

gekeken had naar de collages en de

teksten niet had gelezen. Ik heb de

indruk dat hij vanuit zijn liefde

voor België en zijn affiniteit met

Mise au Point heftig heeft gerea -

geerd. Mijn onderzoek is een docu-

ment voor lezers van wie ik ver-

wacht dat ze in staat zijn zich een

eigen idee te vormen. Wij tonen

onze data open en bloot. 

Pascal Verbeken (auteur van
onder meer Arm Wallonië) trekt
uw conclusie niet in twijfel, maar
zegt dat ook de N-VA boter op het
hoofd heeft. Door vrachtwagens
vol nepgeld naar Wallonië te stu-
ren. Akkoord?
Neen. De N-VA is een politieke par-

tij met haar eigen

actievormen, de RTBF

is een openbare om -

roep met als taak

objectief te informe-

ren, en niet om zich in

te schakelen in een

politieke agenda. Dat

is het verschil. Kijk

bijvoorbeeld naar de

VRT. Die is niét syste-

matisch negatief en

vijandig tegenover

Franstaligen. Niet in

het algemeen, niet

tegenover één partij,

niet tegenover één

partijleider.

Franstaligen zeggen
dan weer dat je
geen onderscheid

maakt tussen Vlaanderen en de
N-VA. 
Het is juist het omgekeerde. Ik leg

bloot dat de attitudes tegenover

Vlaanderen, en Vlamingen in het

algemeen, vaak niets te maken heb-

ben met de N-VA.

Het zeer toegankelijke en ruim

gedocumenteerde onderzoek van

Magda Michielsens is na te lezen op

www.vlaanderenscherpgesteld.be

Voormalig professor Magda Michielsens heeft onze Franstalige landgenoten een spie-
gel voorgehouden. Ze onderzocht het kwaadwillige beeld dat in het RTBF-programma
Mise au Point tijdens de onderhandelingen week na week werd opgehangen van
Vlamingen, van de N-VA en van Bart De Wever.

BUITENWACHT
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Magda Michielsens: “Mijn onderzoek is een document voor
lezers van wie ik verwacht dat ze in staat zijn zich een eigen

idee te vormen.”

Magda Michielsens:  
“Systematisch negatief over Vlaanderen”



Dertig tot vijftig procent van alle gezond en eetbaar
voedsel gaat in Europa verloren. Dat is jaarlijks 90
miljoen ton, of maar liefst 179 kilo per persoon ... 

Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA) steunt de oproep
van het Parlement om de verspilling tegen 2025 te halveren.
“De kwestie heeft niet alleen economische en ecologische
gevolgen”, zegt Frieda. “De verspilling staat ook in schril con-
trast met de toenemende armoede.” Het Parlement vraagt
2014 uit te roepen tot ‘Europees Jaar tegen de
Voedselverspilling’ en om maatregelen van boer tot bord uit
te werken.

Bewustmaking
Het dossier wint ook in Vlaanderen aan belang. Vlaams

Parlementslid Wilfried Vandaele volgt het voor de N-VA

nauwlettend op. “Om de voedselverliezen goed in kaart te

brengen, richtte de Vlaamse Regering een interdepartementa-

le werkgroep op. Ze laat ook studies uitvoeren over voedsel-

verliezen in de landbouwsector, over het aandeel van voedsel

in het restafval, en over voedselverspilling in de horeca. Ook

een bewustmaking van het overheidspersoneel wordt voor-

bereid”, zegt Vandaele.

Perfecte producten
“Voedselverspilling is de verantwoordelijkheid van producen-

ten en distributeurs, maar ook van ons, de consument. Wij

eisen immers dat onze producten er perfect uitzien, zonder

vlekje of blutsje, en dat de versheidsdatum met geen halfuur

wordt overschreden”, beklemtonen Brepoels en Vandaele.
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Stop voedselverspilling!
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Niet alleen Europa heeft last van de crisis en de
besparingen die daarmee gepaard gaan. Ook het
Amerikaanse leger zal het dit jaar met 662 miljard
dollar minder moeten doen. President Obama zette
daarvoor zijn handtekening onder een drastisch
besparingsprogramma via de National Defense
Autho rization Act (NDAA).

Niet dat de war on terror door de besparingen nu wordt
stopgezet, integendeel. De NDAA bevat een aantal bepalin-
gen waardoor de VS terreurverdachten onbeperkt kan vast-
houden, zonder dat men de waarborgen van de
Amerikaanse grondwet kan inroepen. Obama plaatste hier
overigens zelf serieuze vraagtekens bij. Ondertussen ‘vierde’
Guantanamo op 11 januari zijn tienjarige bestaan. Het
beruchte detentiecentrum op Cuba, met nog steeds zowat
170 gevangenen, is twee jaar na Obama's vooropgestelde
sluitingsdatum nog steeds open. 

Europese mensenrechtencommissie
Stof genoeg dus voor N-VA-Europarlementslid Frieda
Brepoels, die hierover een aantal vragen stelde in de

mensenrechtencommissie op 25 januari. De Europese Dienst
voor Extern Optreden (EDEO) moest toegeven ‘bezorgd’ te
zijn over de nieuwe Amerikaanse wetgeving omdat die
“mogelijkerwijs tegen de rechtsstaat en de mensenrechten
ingaat en daardoor ongetwijfeld een invloed zal uitoefenen
op de transatlantische antiterreursamenwerking”. Ook zal
de EU zeer binnenkort haar opmerkingen overmaken en
reageren vóór verdere uitvoeringswetgeving van kracht
wordt.

‘Normale’ Amerikaanse wetgeving
Voor Frieda is de Amerikaanse houding verontrustend.
“Was het opsluiten van terreurverdachten zonder aanklacht
en zonder proces onder Bush nog zogezegd noodzakelijk
omwille van 9/11, dan wordt dit nu ingeschreven in ‘norma-
le’ Amerikaanse wetgeving. De EU moet hier bezwaar tegen
aantekenen en tegelijk van de Amerikanen garanties krijgen
dat individuele rechten van Europese burgers gerespecteerd
zullen worden”, zegt Frieda. “Overigens zou de EU best ook
zelf haar terrorismebeleid grondig evalueren om in de toe-
komst fouten te voorkomen die begaan werden in de oorlog
tegen terreur (cfr. CIA-vluchten).”

Obama en ‘change’?



N-VA-senator Elke Sleurs voelde bevoegd minister Onkelinx al meer-
maals aan de tand. “De N-VA vindt dat elk van deze verwijderingen
moet worden terugbetaald. Het gaat immers over manifeste fraude
met waarschijnlijke gezondheidsproblemen tot gevolg”, legt senator
Sleurs uit. In principe moeten de kosten op de producent worden
verhaald, maar die heeft zich failliet laten verklaren. “De regering
beveelt alle betrokken vrouwen aan om PIP-implantaten te laten ver-
wijderen, ook als er nog geen lekken zijn. Daarom is het verdedig-

baar dat het RIZIV alle terugbetalingen voor zijn rekening neemt.”
“Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, dringen een betere registratie, meer controle en traceerbaar-
heid zich op”, voegt Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA) toe. Het Europees Parlement vraagt dat bijvoorbeeld
het Europees Geneesmiddelenbureau fungeert als contactpunt voor de coördinatie van gegevens. Het Parlement wil
ook weten of de wetgeving inzake medische hulpmiddelen geschonden werd, en of er instanties in gebreke zijn geble-
ven. “De herziening van de wet komt binnenkort naar het Parlement. Wij zullen er nauw op toezien dat alle mazen
gedicht zijn”, besluit Brepoels.

VERREKIJKER

“But we can still rise now and be that nation again!”
Als een halve verzuchting vormt het derde couplet
de climax in Schotlands officieuze hymne, The
Flower of Scotland. Dat net deze strofe vandaag met
extra kracht gezongen wordt, hoeft niet te verbazen. 

Bij zijn eedaflegging vorig jaar beloofde Alex Salmond (SNP),

de flamboyante Schotse regeringsleider, een volksraad -

pleging over de toekomst van Schotland in de herfst van

2014, niet toevallig 700 jaar nadat Schotse patriotten een

onoverwinnelijk Engels ridderleger in de pan hakten op de

drassige weiden rond Bannockburn. Het aangekondigde

referendum jaagt politiek Londen de gordijnen in en

beheerst de voorpagina's van de kranten op het Britse

eiland.

De ongeduldige Britse premier Cameron garandeerde dat hij

de Schotten hun volksraadpleging niet zou ontzeggen … op

voorwaarde dat Westminster de regie mag bepalen. Zo moet

het referendum voor hem snel plaatsvinden en mag de

vraag enkel over onafhankelijkheid gaan. Cameron beseft

maar al te goed dat de tijd in zijn nadeel speelt en dat een

meerderheid in Schotland nog niet gewonnen is voor onaf-

hankelijkheid, maar wel voor verregaande autonomie. Alex

Salmond repliceerde scherp: “Schotland zal zelf wel beslis-

sen wanneer en hoe.” In het Schotse parlement kondigde hij

alvast een eerste stap van het referendum aan met een voor-

stel van vraag: “Bent u het ermee eens dat Schotland een

onafhankelijke staat moet worden?”
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“Scotland the Brave!” (Dapper Schotland)
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Sir Thomas Sean Connery mengde zich ook in het debat.

“Driehonderd jaar Engelse overheersing is lang genoeg.

Uiteraard kan enkel het Schotse volk beslissen over een

referendum.” De tijd dringt voor de 007-legende. Hij ver-

kaste vele jaren geleden naar de Bahama’s, met de belof-

te pas terug te keren nadat Alba onafhankelijk zou zijn.

Om zijn terugreis te bespoedigen werd hij de belangrijk-

ste sponsor van de SNP. 

Sinds enkele weken heerst in heel Europa ongerustheid
over de borstimplantaten van de firma PIP. Door gebruik
van industriële siliconen vertonen de implantaten immers
een abnormaal risico op scheuren. 

Fraude bij PIP-borstimplantaten 
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Europarlementslid Frieda Brepoels en senator
Elke Sleurs.



Voor minister van Jeugd Pascal Smet
(sp.a) reden genoeg om de handdoek
in de ring te gooien. “Misschien moe-
ten we nadenken over een allochto-
ne jeugdbeweging, onder de koepel
van de al bestaande organisaties”,
stelt hij voor. “Onzin”, zegt Jong N-VA.

Inclusieve samenleving
Aparte jeugdorganisaties voor
‘alloch tonen’ staan haaks op een
inclusieve samenleving en de rol die
het jeugdwerk speelt in het verster-
ken van het sociale weefsel in
Vlaanderen. De oplossing voor het
probleem ligt niet in het aanvaarden

van het falen, maar in het werken
naar een oplossing. Het traditionele
Vlaamse jeugdwerk heeft de plicht te
werken aan een sterk sociaal weefsel.

Sociale samenhang
Jong N-VA wil dat minister Smet
nieuwe initiatieven neemt om
‘allochtone’ jongeren naar het klas-
sieke jeugdwerk te leiden. Via ronde-
tafels met de sector, sensibiliserings-
campagnes in het onderwijs en naar
de ouders toe kan een flinke weg
worden afgelegd richting meer socia-
le samenhang van álle jonge Vla min -
gen.

Trefdag Werk & Ondernemen
Zin in een speeddate met een Vlaamse ondernemer? Op de Trefdag
van Jong N-VA over Werk & Ondernemen komen enkele van Vlaan -
derens topondernemers en bedrijfsleiders langs. Je kan hen hon-
derduit vragen stellen over hun ervaringen met het opstarten en
leiden van hun zaak. Misschien krijg je zelf de microbe te pakken?

Allochtone jongeren vinden amper hun weg naar het traditionele jeugdwerk, zo blijkt uit een doorlichting van de
Vlaamse jeugdsector door de Raad van Europa.

JONGE LEEUWEN
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Apart jeugdwerk voor allochtonen?

Nationaal Raadslid Ralph Packet vindt dat de bonden een
ander verhaal moeten brengen. “De oorzaken van de hui-
dige crisis liggen enerzijds in een ongezond economisch

systeem en een slecht monetair beleid, en anderzijds in
onaangepaste Belgische structuren die geen responsa-
bilisering inhouden”, aldus Packet. “Het is onaanvaard-
baar dat twee derde van de Belgische begrotingsinspannin-
gen in de vorm van nieuwe belastingen wordt doorgescho-
ven naar de werkende mensen. Dát is de boodschap die de
vakbonden zouden moeten uitdragen. Maar ze protesteren
vooral omwille van de structurele kabouterhervormin-
gen die in het nieuwste regeringsakkoord zitten.”

“Hun acties raken het establishment nog niet tot aan de
enkels. De eerste slachtoffers zijn de studenten, werk-
nemers en belastingbetalers zelf. België moet niet wor-
den hervormd in een reactie op de crisis, maar om het
staatsbestel op orde zetten. Er is een rechtvaardige sociale
structuur nodig, zonder de onrechtmatige voorrechten die
sommigen zich vandaag toe-eigenen.”

De algemene staking van 30 januari kon op weinig begrip rekenen onder jongeren. Nochtans houden de vakbonden
vol dat ze het belang van alle werknemers verdedigen. Waarom lijkt hun boodschap dan een omgekeerd effect te
hebben bij veel jongeren? 
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Vakbonden slaan de bal mis

Ralph Packet: “De boodschap van de vakbonden heeft
een omgekeerd effect bij veel jongeren.”
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Zaterdag 24 maart, CC Bolwerk, Vilvoorde

13.45 uur Ontvangst

14.00 uur Werk & Ondernemen-Quiz

15.30 uur Speeddating

17.00 uur Slottoespraak

Deelname is gratis.
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ONVERGETELIJK

De Europese Vrije

Alliantie (EVA) werd

in 1981 opgericht als

een samenwerkings-

verband van politie-

ke partijen die wil-

len evolueren naar

een Europese Unie

op basis van volks-

gemeenschappen en regio’s in plaats van naar een

gecentraliseerd en unitair model. De EVA-fractie in het

Europees Parlement telt vandaag, dertig jaar later, zeven

vertegenwoordigers uit onder meer Schotland, Wales,

Galicië en Corsica. Voor Vlaanderen zetelt Frieda

Brepoels (N-VA).

Naar aanleiding van haar dertigjarige bestaan bracht

EVA een fraai vormgegeven fotoboek uit met heel wat

beeldmateriaal uit de oude en niet zo oude doos: verkie-

zingsaffiches, ludieke actiefoto’s, bekende en minder

bekende gezichten.

Wilt u het fotoboek “30 years European Free Alliance”

bestellen? Stuur dan een e-mail met vermelding van uw

naam en adres naar info@e-f-a.org en schrijf 15 euro

over op rekeningnummer BE51424647935162 

(BIC: KREDBEBB) van EFA, met vermelding “30YEFA”.

30 kaarsjes voor de Europese Vrije Alliantie

10 x gratis
Wij doen een exemplaar van ‘30 years European Free

Alliance’ cadeau aan tien lezers die het antwoord kennen

op de vraag “Welke N-VA’er is sinds 2009 voorzitter
van de Europese Vrije Alliantie (EVA)?” Stuur uw

antwoord voor 9 maart naar magazine@n-va.be of

naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Hij was Galiciër, zoals zijn voorbeeld Franco, in wiens

regering hij lange tijd minister was. Manuel Fraga

Iribarne overleed op 15 januari in Madrid. Hij was de

laatste vertegenwoordiger van een

regime dat zowel communisten als

natio nalisten keihard aanpakte. Merk -

waardig dat uittredend Euro parle ments -

voorzitter Jerzy Buzek voor deze Spaanse

fascist een minuut stilte vroeg in het Euro -

pese halfrond.

Nooit heeft Fraga spijt betoond over zijn

actieve rol tijdens de dictatuur. Het was de

tijd dat activisten van allerlei slag werden

vervolgd, opgesloten, ter dood veroor-

deeld, verdwenen of ‘zelfmoord’ pleeg-

den. Toen Franco in 1975 stierf noemde

Fraga hem ‘een groot man’. In 1977 werd in Spanje de spons

geveegd over het weinig verheffende verleden van zijn politie-

ke medestanders, die uit beeld verdwenen. Maar Fraga bleek

een blijver. In 1989 stichtte hij de neo-falangistische partij

Allianza Popular, die later opging in de Partido Popular (PP).

Hij bleef een van de hevigste tegenstanders van autonomie

voor Basken en Catalanen. “Een symbool

van de ongemakkelijke dubbelzinnigheid

waarmee Spanje met zijn verleden

omspringt”, aldus De Morgen.

De PP maakt deel uit van de Europese

Volkspartij, waartoe ook CD&V behoort.

Dat de uittredende EP-voorzitter behalve

voor Vaclav Havel ook voor Fraga een

minuut stilte vroeg, is opmerkelijk. Frieda

Brepoels wees erop dat de man een sleu-

telrol speelde in het Franco-regime en daar

nooit enige spijt voor betuigde. “Hij is niet

het soort mens dat het Europees Parlement zich moet herin-

neren zoals dat het geval is met Havel. Dergelijke zaken moe-

ten we in de toekomst vermijden.”
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De winnaars van ‘Wereldrecord. 542 dagen regeringsonderhandelingen’ zijn: M. Jansen (Hoogstraten), G. Van Tieghem
(Assebroek) en L. Vlayen (Tienen)

Bedenkelijke eer ...

Manuel Fraga Iribarne, hier in 1977: de
laatste vertegenwoordiger van het
Franco-regime.



Goede zorgen, 
heldere afspraken
In Oostende stonden de drie sessies in

het teken van ‘Goede zorgen, heldere

afspraken’. Want een sociaal beleid en

zorg op maat, een inburgeringsbeleid

dat mensen insluit en actieve senioren

die zich inzetten zijn voor de N-VA cru-

ciale bouwstenen voor elke gemeente. 

Parlementsleden Koenraad Degroote

(sociale zaken), Manu Beuselinck

(senioren) en Bert Maertens (inburge-

ring en migratie) namen de leiding

over de sessies. Nadien bezochten de

West-Vlaamse aanwezigen Het

Kapoentje en De Katrol. Deze vzw’s

geven kansarme kinderen meer kan-

sen via opvoedingsondersteuning en

huiswerkbegeleiding aan huis. De N-VA

overhandigde hen een cheque ter

waarde van 1 000 euro als steun voor

hun werking.

Impulsen voor wonen en
werken
In Gent was het centrale thema

‘Impulsen voor wonen en werken’.

Een hecht so ciaal weefsel vraagt

immers een sterk economisch weefsel.

Bovendien heeft ieder recht op veilig-

heid, een betaalbare woning en een

vrijetijdsaanbod in zijn buurt.

Impulsen geven aan wonen, werken,

veiligheid en vrije tijd is een kerntaak

van elke gemeente die het beste voor-

heeft met zijn burgers.

N-VA-Kamerleden Karel Uyttersprot

(lokale economie) en Sarah Smeyers

(veiligheid), en Vlaams Parlements -

leden Matthias Diependaele (woon- en

plattelandsbeleid) en Lieven Dehand -

schutter (vrije tijd) namen de leiding

over de vier sessies. Achteraf trokken

de Oost-Vlaamse aanwezigen naar de

Gentse wijk ‘Brugse poort’ voor een

stadswandeling. Ze waren er getuigen

van de positieve impact van het stads-

hernieuwingsproject.

Alle afdelingen kregen de kans om N-VA-chocolaatjes te bestellen.
Daarmee konden ze in hun gemeente een Valentijnsactie organi-
seren. 
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OP DE BARRICADEN

Op zaterdag 21 januari en zaterdag 4 februari verzamelden respectievelijk
600 en 800 N-VA-bestuursleden in Oostende en Gent voor de laatste twee
haltes van het inhoudelijke TRAJECT 2012. 

Inhoudelijke TRAJECT 2012 - Haltes 4 en 5 

Kamerlid Bert Maertens deelt de N-VA-
analyse over migratie op de inhoude-
lijke halte in Oostende. 

Niet minder dan 272 afdelingen gingen in op dit aanbod, goed voor een totale

bestelling van 300 000 chocolaatjes. De afdelingen deelden ze uit in het week-

end van 10 februari en op dinsdag 14 februari aan stations, op markten, in winkel -

straten en zelfs huis-aan-huis. In de aanloop naar de lokale verkiezingen van

14 oktober tonen de N-VA-afdelingen dat ze een hart hebben voor hun gemeente!
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Een          voor uw gemeente 

N-VA deelt 300 000 chocolaatjes uit

De West-Vlaamse N-VA-parlements-
leden overhandigden een cheque
aan vzw Het Kapoentje-De Katrol.

Senator Louis Ide: het recht op een
betaalbare woning
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Ebbenhouten Spoor voor cardioloog Pedro Brugada  
Voor het vijfde jaar op rij reikte de N-VA de ‘Ebbenhouten Spoor’ uit aan een verdienstelijke nieuwe Vlaming. Dit
jaar valt die eer te beurt aan cardioloog Pedro Brugada. 

Dr. Pedro Brugada is een absolute

autoriteit onder de hartspecialisten.

Zo is hij de ontdekker van het syn-

droom van Brugada, een aandoening

waarbij de elektrische activiteit van

het hart is verstoord, wat leidt tot een

verhoogde kans op een plotse hartstil-

stand. Een van de stokpaardjes van

Brugada is de vergrijzing en de

invloed ervan op de betaalbaarheid

van de gezondheidszorg. 

Brugada is een voorbeeld van perfecte

integratie. Als Catalaan en Vlaming is

hij bovendien sterk vertrouwd met de

noties van nationaliteit, identiteit en

migratie. 

De voorbije jaren ging de Ebben -

houten Spoor naar atlete Svetlana

Bolshakova, chirurg Nasser Nadjmi,

bokser Sugar Jackson en Gilbert

Nyatanyi.

N-VA Zelzate brengt 
marktgangers heen en terug

Vorming: ‘Hoe de lokale verkiezingen praktisch voorbereiden? Deel 2’

Het inhoudelijke TRAJECT 2012 is achter de rug, maar de vorming voor onze
kaderleden ter voorbereiding van de lokale verkiezingen van 14 oktober is nog
niet afgelopen. 

Op zaterdag 3 maart staat in Leuven de vormingsdag ‘Hoe de lokale verkiezingen

praktisch voorbereiden? Deel 2’ op het programma. Er zullen sessies gegeven wor-

den over onder meer verkiezingsadministratie en -wetgeving, communicatie, cam-

pagne voeren en omgaan met de media. De afdelingen ontvangen hiervoor een

uitnodiging en bepalen intern wie ze voor deze vormingsdag afvaardigen.

Tijdens de staking van maandag 30 januari legde ook een brugwachter in

Zelzate het werk neer. Hierdoor konden minder mobiele inwoners van Zelzate-

West niet naar de wekelijkse markt. Om deze mensen toch de kans te geven

hun inkopen te doen, voorzag N-VA Zelzate alternatief vervoer. In totaal ston-

den drie wagens ter beschikking om de minder mobiele mensen van en naar

de markt te vervoeren.
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Nieuw: 
N-VA-secretariaat in Gent 
Stad Antwerpen, Limburg en Leu ven

hadden al langer een eigen secreta -

riaat. Sinds kort is er nu ook een N-VA-

secretariaat in Gent. Het is gelegen in

de Koningin Elisabeth laan 53 en is

dagelijks open van 14 tot 19 uur. Het

Gentse secretariaat is ook te berei-

ken via gent@n-va.be of telefonisch

op het nummer 09 336 89 98.
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Pedro Brugada ontving zijn ‘Ebbenhouten Spoor’ van N-VA-senator Louis Ide.
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Met de vijfde inhoudelijke halte van het
Traject 2012 in Gent op zaterdag 4
februari eindigde (voorlopig) een reeks
interessante  evenementen in het teken
van de gemeenteraadsverkiezingen. Op

dergelijke N-VA-evenementen zijn de onver-
moeibare medewerkers van het team organisa-
tie steeds in de weer. Kevin Vincke is altijd als
eerste ter plaatse … en als laatste weer buiten.

zalen verloopt prima. Dat zijn we ondertussen gewoon

in het ICC.

8.45 uur: Ruim 900 N-VA’ers schreven zich in. Dit kon-

den er nog meer zijn, maar elke afdeling mocht slechts

vier bestuursleden afvaardigen. Ik heb het gevoel dat

geen enkele partij zo vaak zo veel volk kan optromme-

len. Door de weersomstandigheden waren er vandaag

‘maar’ 800 aanwezig. Het doet deugd om te zien hoe

goed de N-VA bezig is.

12.10 uur: De voormiddagsessies zijn afgelopen en de

mensen kunnen nu een broodje eten. Wij maken van de

pauze dankbaar gebruik om de zalen te controleren en

de sprekers voor de namiddag te briefen.  Nu we sinds

kort walkietalkies ter beschikking hebben, verloopt de

coördinatie een pak beter en vooral veel sneller. Zo is

het nog plezanter werken.

13.50 uur: Niet alle sessies verlopen volgens de afge-

sproken timing. We moeten hier en daar wat bijsturen

om iedereen samen en op tijd bij de plenaire toespraak

te krijgen. 

14.15 uur: Deze laatste halte zit erop. De afdelingen

halen hun chocolaatjes op terwijl wij beginnen oprui-

men en inladen. Het evenement is heel vlot verlopen.

Op 3 maart staan we er weer, voor een vormingsdag in

Leuven.

15.30 uur: Terug aangekomen op de Barricade, het

partijsecretariaat in Brussel, moet ik de bestelwagen

nog uitladen. Collega Hans woont in de buurt en komt

even helpen. ‘De sfeer is goed!’

4.45 uur: Het doet altijd pijn om op zaterdag zo vroeg

op te staan. Gelukkig is dit de laatste inhoudelijke

halte. War me kledij uit de kast halen is de eerste taak

vandaag. Het heeft de hele nacht gesneeuwd.  

6.00 uur: Netjes op tijd kom ik aan bij het ICC in Gent.

Eerste werk: contact opnemen met de lokale verant-

woordelijke. Daarna kan ik de bestelwagen uitladen en

alles meteen op zijn plaats zetten. Het promotiemate -

riaal gaat via de dienstlift naar de eerste verdieping.  De

beachvlaggen krijgen een plaats aan de ingang. Zo is

meteen duidelijk dat hier een N-VA-activiteit plaats-

vindt.

7.00 uur: De eerste teamgenoten arriveren, mét koffie-

koeken. Ze beginnen alvast met het sorteren van maar

liefst 300 000 chocolaatjes. 272 afdelingen halen hier

vandaag hun bestelling op om rond 14 februari een

Vlaams fenomeen te maken van de grote N-VA-

Valentijnsactie. Logistiek is dit geen simpel karwei,

maar de teamleden zijn goed op elkaar ingespeeld en

het loopt gesmeerd. Ook de technische controle van de
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Stafmedewerker organisatie

Kevin Vincke



Vlamingen doen er goed aan de evo-
lutie van het zogenaamde Plan W op
de voet te volgen. Ook zij hebben er
alle belang bij dat Wallonië voor
meer zelfstandigheid gaat.

Na het plotsklaps opgedoken Plan B midden verleden zomer, broe-
den regionalistisch gezinde wallinganten op een Plan W. Het was
Béatrice Delvaux die Vlaanderen meedeelde dat “hooggeplaatste
Walen in beweging zijn gekomen en een toekomst zonder Vlaan -
deren en Brussel voorbereiden” (De Standaard, 12/01/12). Zonder
Vlaanderen, tot daar aan toe; maar zonder Brussel? Dat is pikant
nieuws, want dan zou de pas opgerichte Waals-Brusselse Federatie
ontbonden moeten worden, nog voor ze in werking treedt.   

Het bericht haalde bij monde van Waals minister Jean-Claude
Marcourt (PS) de kolommen van Le Soir en La Libre Belgique en
leidde tot een snellopend vuurtje. Waarop ‘Bezorgde Belgen’
meteen aan het blussen sloegen. Onder hen prof. Pascal Delwit
(ULB). Hij haalde de verbaasde Vlaamse lezers uit hun droom door
in De Standaard (18/01/12) het plan “oude wijn in
nieuwe zakken” te noemen en niets meer dan
“een koortsopstoot”. 
Toch vond de prof het nodig het plan “met de
nodige voorzichtigheid te benaderen”. Het waar-
om daarvan kwam er na de uithaal van Philippe
Moureaux. De PS-coryfee vindt dat in het geval van een Plan W
Brussel de neus richting Vlaanderen moet zetten, met andere woor-
den: naar daar waar de centen vandaan komen. Moureaux weet
als geen ander hoe armlastig het hoofdstedelijk gewest is, zijn eigen
Molenbeek in het bijzonder. Brussel is zonder Vlaams geld niet leef-
baar, wat met het Vlinderakkoord nog maar eens bewezen wordt.
Moureaux, nooit vies van wat dreigement, hoopt met een ‘Vlaamse
reflex’ zijn Waalse partijgenoten tijdig bij zinnen te brengen.  

Welgeteld veertien dagen later (16/01/12) kwam Béatrice Delvaux
terug op haar verhaal dat, zo bekende ze, “… de lont aan het fran-
cofone kruitvat had gestoken”.  De senior writer van Le Soir titelde
haar nieuwe bijdrage ‘Het moeras Plan W’, waarmee ze haar onge-
wilde rol van pétroleuse enigszins wilde verschonen. In een hand-
vol punten legde ze haar Vlaamse lezerspubliek uit wat er in
Wallonië aan de hand is, en dat lijkt heel wat te zijn. Onder meer
de woede van FGTB en uiterst links om de ‘liberale’ ommezwaai
van Di Rupo en Onkelinx.    
De voorbije onderhandelingsmaanden hebben ook in Wallonië
veel losgemaakt. De hardnekkige houding van de N-VA dwong het

traditionele politieke veld tot een compromis waarover de grootste
onduidelijkheid bestaat. Hoe vaak hoort men, ook binnen de
regerings partijen, niet zeggen dat er dan wel een akkoord is maar
dat niemand er tevreden over is? Laat staan dat men weet wát er
precies overeengekomen is en wat níet. 

Door het aanhoudende succes van de N-VA weten de Waalse poli-
tici dat het federale België geen toekomst meer heeft, dat de
Vlaamse financiële lankmoedigheid opgebruikt raakt, dat Brussel
meer een blok aan het been is dan een parel aan ’s lands kroon.
Waarom zou Wallonië die lastpost nog langer onderhouden?
Bruxelles-national is Zaventem geworden terwijl de eigen luchtha-
ven in Charleroi glinstert van succes. Zonder Brussel dus, ook
omwille van het FDF, voor wie het toch nooit genoeg zal zijn waar-
door de strijd om de Vlaamse Rand een eeuwigdurende carrousel
dreigt te worden. Bovendien speelt dat hoopje Brussels ongeregeld
nu ook in Wallonië stokebrand, onder meer in Charleroi, waar het
plaatselijke FDF meteen ‘een schandaal’ serveert. Zonder Brussel
dat niet zonder geld kan, geld dat ook door de regio’s moet worden
opgehoest. Wallonië, zelf in hoge mate armlastig, ziet de centen
voor Brussel dan ook liever vanuit Vlaanderen komen. 

Plan W mag dan nog lang niet een welomschre-
ven project zijn, “het idee maakt opgang in brede
kringen van vakbondsmensen, werkgevers, aca-
demici en politici van alle strekkingen”, verklaar-
de Waals parlementslid Christophe Collignon
(Knack, 01/02/12). De PS’er herhaalde de eis om

Waals gewest van Franstalige gemeenschap te scheiden zodat Wal -
lonië, bevrijd van  Brussel, volop kan investeren in eigen onderwijs,
cultuur en tewerkstelling. Kortom de sleutels tot een eigen Waals
beleid. Broodnodig, vindt Collignon, Wallonië en vooral de regiona-
listen beleven aan de jongste staatshervorming weinig plezier. Een
ander niet te verwaarlozen element is, aldus Collignon, dat
Wallonië ook eindelijk kan beginnen werken aan een Waals iden-
titeitsgevoel. De man heeft een punt als hij zegt: “Kijk hoe goed de
Schotten het ervan afbrengen. Dat moeten wij ook kunnen.” 

Voorwaar een boeiende evolutie die Vlaanderen tot nadenken moet
stemmen, over zijn verdere toekomst, over de plaats van het hoofd-
stedelijk gewest daarin en over de eigen identiteit. Daarom welkom
aan Plan W! 

“Bevrijd van Brussel kan
Wallonië volop investeren 

in de eigen toekomst.”   

VAN LIEDEKERKE

Welkom aan Plan W
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Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van het
VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij zijn kijk

op actualiteit en maatschappij.
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“Waar zou jij het als tennisliefhebber
over hebben na een vriendschappelijke
match tegen voormalig tennisbelofte
Caroline Gennez?” vroeg Miranda Van
Eetvelde je in het vorige nummer.
Dat hangt af van het resultaat natuurlijk. Bij

winst zou het wat langer over de wedstrijd

mogen gaan. Bij verlies zou ik het al snel heb-

ben over Theater Aan Zee, hier in Oostende.

Ik weet dat ze daarvoor jaarlijks een weekje

naar Oostende afzakt. Ik zou het ook met haar

hebben over de eenzaamheid in de topsport. Je staat er, zoals in alle individuele spor-

ten, alleen voor. Ver van huis, alleen, in een hotelkamer, wachtend op je wedstrijd.

De anonieme nummer 122 van de wereld in de tennissport, toch een hele prestatie,

zou je dat willen zijn? 

Hoe weet een goed politicus wat er leeft onder de bevolking?
‘De waan van de dag’ is niet zo heel moeilijk om volgen: kranten, internet, radio,

lezerscommentaren, vrienden, twitter, gesprekken, en in deze periode natuurlijk de

traditionele recepties … mogelijkheden genoeg. Maar het is moeilijker om het brede-

re plaatje te herkennen en in te schatten, de onderstroom. Als je dat buikgevoel van

de mensen dan ook nog eens goed en geloofwaardig kunt verwoorden, zonder in

populistische slogans te vervallen, dan heb je al veel in huis om een heel goed poli-

ticus te worden.

Wat wil je in 2012 verwezenlijkt zien in de politiek?
De gemeenteraadsverkiezingen worden belangrijk. Kunnen we ons lokaal veranke-

ren, ook in een centrumstad als Oostende? In het federale parlement wil ik mijn

steentje bijdragen aan meer doelmatigheid en kosteneffectiviteit in de gezondheids-

zorg. De uitdagingen zijn groot. We zullen meer gezondheid moeten produceren met

dezelfde financiële middelen. Mijn wetsvoorstel om artsen vrijwillig maar motive-

rend veel goedkoper te laten voorschrijven, kadert perfect in dat streven. 

Wat zou je zeker meenemen naar een onbewoond eiland?
‘Wat’ is moeilijker te beantwoorden dan ‘wie’ … Mijn fotoalbum vol herinneringen

wellicht, muziek, wat filosofische, politieke of geschiedenisboeken, pen en papier. En

de mogelijkheid om dagelijks één korte sms te versturen en te ontvangen, de kans

dus om toch nog contact te hebben met de ‘buitenwereld’. Geef me dus toch maar lie-

ver een bewoond eilandje (lacht).

Welke vraag zou je willen stellen aan Kamerlid Ingeborg De Meulemeester,
die wij volgende keer vijf vragen voorleggen?
Ingeborg, je hebt me ooit verteld dat je in een zangkoor zit. Treden jullie ook op? En

wat zijn je opmerkelijkste herinneringen in dat verband?

Kamerlid

Manu Beuselinck
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