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886. Dat is het aantal gevangenen

in Belgische gevangenissen dat van

hun ziekenfonds een ‘halve’ ziekte-

of invaliditeitsuitkering krijgt.

Gevangenen die geen personen ten

laste hebben, behouden namelijk

de helft van hun uitkering. Het cijfer

kwam naar boven toen N-VA-

Kamerlid Nadia Sminate een wets-

voorstel indiende om de uitkerin-

gen tijdens de gevangenschap te

schorsen. Hebben die gevangenen

wél personen ten laste, dan behou-

den ze hun volledige uitkering.

Maar hoeveel er in dat laatste geval

zijn, weet de ziekteverzekering niet. 

FDF-voorzitter Olivier Maingain

kondigde onlangs aan dat ‘zijn’ bur -

gemeesters in de Vlaamse Rand

de oproepingsbrieven voor de

gemeenteraadsverkiezingen in het

Frans gaan versturen. Main gain

baseert zich voor zijn demarche

op verklaringen van Joëlle Mil -

quet. Die liet eerder in de Kamer verstaan

dat de federale wetgeving zou primeren op

rondzendbrieven van de deelstaten.

Nochtans oordeelde de Raad van State dat

er geen probleem is met de rondzendbrief-

Peeters. Meer nog, de Raad oordeelde dat

de gehanteerde interpretatie van de taal-

wetgeving noodzakelijk is. 

PS’er Rudy Demotte is premier van

Wallonië én van WalloBrux. En nu wil hij

tevens burgemeester worden van Doornik.

Hij is er kort geleden heen verhuisd en

voert er campagne. Twee maal premier dus

en straks ook burgemeester. Wie doet het

hem na?

“Normaal meng ik me niet in politiek,

maar wat we de laatste 4 maanden mee-

maken is nooit gezien. We zijn alle recep-

ten van de PS-staat die van Wallonië een

weinig dynamische regio hebben gemaakt

nationaal aan het uitrollen. Dit gaat de

Wallonisering van Vlaanderen versnellen.”

Geert Noels
(op Facebook, 10/03/2012)

Cijfer van de maand

Nou moe

Geknipt

Goed bezig

De Gordel blijft!

Of het in het eerste weekend van september 2012 zal regenen,
dat weten we nog niet, maar één ding staat als een paal boven
water: de Gordel 2012 gaat door. Daar heeft onze minister van
Sport Philippe Muyters voor gezorgd. BHV mag dan officieel
gesplitst worden, de N-VA blijft als een bezorgde moederkloek
waken over de Vlaamse Rand rond Brussel. Al sinds de eerste
editie in 1981 draagt De Gordel die politiek-maatschappelijke
lading. Bovendien is het een jaarlijkse gezinsafspraak die tien-
duizenden mensen niet meer willen missen. Goede tradities
kunnen we maar beter koesteren. En ’t is nog gezond ook.
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De regering-Di Rupo is intussen iets meer dan 100 dagen

aan het roer. Voor de Vlamingen is dit allesbehalve een

feestdag. 

• In de begroting van 2012 kiest de regering voor 80 pro-

cent belastingen en slechts 20 procent besparingen. 66 procent

van die nieuwe belastingen zullen moeten worden opgehoest

door de Vlamingen en dan vooral door de Vlaamse midden-

klasse. Bedrijven trekken weg, ondernemers worden collectief

als fraudeurs bestempeld. 

• In het sociaal-economische beleid durft deze regering intussen

niet de hervormingen doorvoeren die dit land dringend nodig

heeft. Inzake pensioenen zet ze enkele voorzichtige positieve

stapjes, maar door de druk van de vakbonden en de aanstoot-

gevende communicatie van minister Van Quickenborne is de

regering al meteen fel moeten terugkomen op die stapjes. Van

een groeibevorderend investeringsbeleid is geen sprake.

• De Vlamingen vragen bovendien al meer dan 20 jaar dat er

eindelijk een kordater justitiebeleid en een strikter asiel- en

migratiebeleid gevoerd zouden worden. Ook hier doet de rege-

ring-Di Rupo niets. Noch Turtelboom noch De Block hebben

100 dagen Di Rupo:
geen feestdag 
voor de Vlamingen

ook maar iets kunnen verwezenlijken de voorbije 100 dagen.

Wellicht mogen ze niet van de PS.

• Van de staatshervorming - die sowieso al een mager beestje is -

maakt deze regering bovendien een onwaarschijnlijk rommel-

tje. Federale ministers die elkaar frontaal tegenspreken, geen

enkel overleg met de deelstaten, geen enkel zicht op de timing

tegen wanneer en met welke middelen bevoegdheden worden

overgeheveld … En intussen weten we dat voor deze regering

de grondwet wel degelijk een vodje papier is. De CD&V is

inderdaad niet meer de CVP van vroeger …

Hoe erg ik dit allemaal ook vind – vooral voor de vele Vlamingen

die al jaren voor een totaal ander beleid stemmen – toch wordt

dit allemaal bijzonder relatief in het licht van het dramatische

busongeluk in Zwitserland. Zelden in mijn leven ben ik zo aan-

geslagen door de onbeschrijflijke pijn en het verdriet dat ik heb

waargenomen op de gebedswake in Lommel. Dan past eigenlijk

alleen maar stilte. En het besef hoe belangrijk het gezin, familie

en vrienden voor ons zijn. Als politicus word je daar bijzonder

nederig bij.

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Mededelingen
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UITGESPROKEN

Nieuw boek van senator Louis Ide
‘Lof der gezondheid. Van apologie tot utopie?’ 

Op 28 maart stelt N-VA-senator dr. Louis Ide zijn nieuwe boek voor. ‘Lof der
gezondheid. Van apologie tot utopie?’ weerlegt enkele hardnekkige mythes
in de gezondheidszorg. Op www.lofdergezondheid.be vindt u daags na de
voorstelling onder meer een korte reportage en een interview met de auteur.
De prijs in de boekhandel is 14,50 euro. Als lid van de N-VA betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij
Pelckmans (t. 03 660 27 20 of klantendienst@pelckmans.be) of bij bestelling
via www.lofdergezondheid.be.
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Franstaligen krijgen
vaker genade
Er is een groot verschil tussen het

aantal Nederlandstalige en Frans -

talige genadeverzoeken dat de

koning goedkeurt. De laatste vijf

jaar keurde hij 566 Franstalige ver-

zoeken tot genade goed tegenover

126 Nederlandstalige. Dat blijkt uit

cijfers die N-VA-senator Inge Faes

verkreeg van de minister van

Justitie. “Het aantal aanvragen is elk

jaar ongeveer even groot in elke

taalgroep,” weet Inge Faes, “maar

opvallend is de wanverhouding tus-

sen het aantal kwijtgescholden

straffen bij Franstalige genade -

verzoeken enerzijds en Nederlands -

talige anderzijds.” Voor de N-VA

blijft het bovendien de vraag of het

genaderecht van de koning nog past

in een moderne rechtsstaat. Zonder

zich aan iets of iemand te moeten

verantwoorden kan de koning zo

immers beslissen over iemands vrij-

heid. De N-VA wil dan ook dit

archaïsche privilege afschaffen.

“Het is immers aan de strafuitvoe-

ringsrechtbanken om te oordelen of

een gevangene al dan niet ver-

vroegd wordt vrijgelaten”, vindt

senator Faes.

Opheffing zwijgplicht
OCMW-personeel
In tegenstelling tot gewone burgers

en ambtenaren hebben personeels-

leden van het OCMW geen mel-

dingsplicht wanneer ze weet hebben

van een misdrijf. Die geheimhou-

dingsplicht belemmert de strijd

tegen sociale fraude en moet vol-

gens de N-VA worden opgeheven

wanneer de ambtenaren fraude ver-

moeden. “We willen geen verklik-

kersmentaliteit cultiveren,” verdui-

delijkt N-VA-senaatsfractieleider

Liesbeth Homans, “maar door de

uitwisseling van informatie tussen

de verschillende actoren op het ter-

rein te reglementeren, zal ons soci-

aal stelsel net beter beschermd wor-

den. De overdreven bescherming

van het individueel belang is in het

geval van sociale fraude vaak niet in

verhouding tot de schade die aange-

richt wordt aan de maatschappij.

Bovendien schokt deze passieve

houding van de overheid terecht de

publieke opinie en de belastingbeta-

ler. En straffeloosheid leidt onver-

mijdelijk tot meer fraude.”
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Veilig bloed moet
gebruikt kunnen 
worden
Een defect gen kan ervoor zorgen dat

de ijzeropname uit het maagdarm -

stelsel abnormaal hoog is. Patiënten

hebben daardoor (te) hoge ijzerwaar-

den in hun bloed. Het lichaam kan het

overtollige bloed niet zelf afvoeren en

de enige behandeling bestaat uit regel-

matige bloedafnames. N-VA-Kamerlid

Manu Beuselinck vindt dat dit bloed

ook gebruikt moet kunnen worden

voor bloeddonatie. “Zodra we kunnen

garanderen dat bloed veilig is, moet

het gebruikt kunnen worden”, vindt

Beuselinck. Maar het bloed dat men

bij een medische behandeling af -

neemt, wordt momenteel nog als

onbruikbaar beschouwd. Niet omdat

er iets mis mee is, maar omdat de wet-

geving voorziet dat de donor het bloed

‘onbaatzuchtig’ moet afstaan. Zo gaat

bruikbaar bloed verloren, terwijl er

elk jaar periodes zijn waarin het Rode

Kruis alle zeilen moet bijzetten om de

donoren te mobiliseren. Beuselinck: 

“Ik wil een nieuw advies van de Hoge

Gezondheidsraad met duidelijke crite-

ria over de basis waarop bloed met

een hoger ijzergehalte toch op een vei-

lige manier in circulatie kan worden

gebracht. Daarna zal ik een voorstel
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Steeds meer niet-
begeleide minder -
jarige asiel zoekers 
Het aantal minderjarigen dat een

asielaanvraag indient, stijgt proble-

matisch. “Voor minderjarigen is op -

vang gedurende de hele asielproce-

dure gegarandeerd,” legt N-VA-

Kamerlid Sarah Smeyers uit, “en

door het verbod om minderjarigen

in gesloten centra op te vangen, ver-

groot het aantal onder hen dat val-

selijk beweert minderjarig te zijn.”

Maar liefst 705 van de 3 258 niet-

begeleide minderjarige vreemdelin-

gen die vorig jaar gesignaleerd wer-

den aan de dienst Voogdij, bleken

na onderzoek meerderjarig. Er zijn

vluchtelingen die écht hun leeftijd

niet kennen. “Maar wie wél liegt,

mag niet dezelfde procedurele

garanties krijgen als de eerlijke

asielzoeker. Door misbruik onge-

straft te laten, vergroot immers het

aanzuigeffect”, aldus Sarah Smeyers.

Net door dat aanzuigeffect krijgt

men de hotelopvang maar niet afge-

bouwd. In afwachting van hun leef-

tijdsbepaling verblijven er nog altijd

181 minderjarige asielzoekers in een

hotelkamer.
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stand in nauw overleg met de sec-

tor. “De wet op de openingsuren

was onduidelijk voor winkels bij

tankstations”, legt Peter Luyckx uit.

“Om ook ’s nachts open te mogen

blijven, moeten de tankshops meer

dan 50 procent van hun omzet
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Gelijk loon voor
gelijk werk
Op Internationale Vrouwendag keur -

de de Kamer omwille van de sym-

boliek een wetsvoorstel goed om de

loonkloof tussen mannen en vrou-

wen te dichten. De N-VA heeft zich

bij die stemming onthouden. “Niet

omdat wij niet vinden dat mannen

en vrouwen die hetzelfde werk

doen, niet hetzelfde moeten verdie-

nen”, verduidelijkt N-VA-Kamerlid

Miranda Van Eetvelde. “Maar wél

omdat een wetsvoorstel alleen geen

einde zal maken aan de loonkloof.”

Er bestaan immers tal van andere

redenen waarom mannen en vrou-

wen gemiddeld niet evenveel ver-

dienen. Zo werken vrouwen meer

dan mannen in ‘zwakkere’ sectoren,

Winkels aan tank -
stations langer open
Winkels aan tankstations mogen

voortaan ook ’s nachts open blij-

ven, nu het wetsvoorstel van N-VA-

Kamerlid Peter Luykx is aan -

genomen. Dankzij de soepelere

openingsuren blijven alleen al in

Lim burg zo’n 100 jobs gegaran-

deerd. Het wetsvoorstel kwam tot
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waar de lonen lager liggen. Vrouwen

werken meer deeltijds, met minder

kans op carrière. En bij loonsonder-

handelingen spelen voor vrouwen

vaak andere prioriteiten, bijvoor-

beeld de combinatie arbeid en

gezin. Ook nadat dit wetsvoorstel

goedgekeurd is, zullen de loonver-

schillen dus blijven bestaan. “Gelijk

werk moet gelijk verloond worden,

daar blijven wij bij. Maar de histori-

sche strijd voor gendergelijkheid

verdient beter dan een alleenstaand

en symbolisch wetsvoorstel op een

symbolische dag. Echte gender -

gelijkheid vereist een mentaliteits-

wijziging”, concludeert Van Eetvelde.

halen uit brandstofartikelen en olie.

De nieuwe wet brengt duidelijkheid

in een complexe wetgeving die de

openingsuren en sluitingsdagen

regelt. De rechtsonzekerheid is weg-

gewerkt.” Peter Luykx is ervan

overtuigd dat het aanbod van de

tankstations een aanvulling is en

geen concurrentie vormt voor de

buurtwinkels. 

indienen om de wet van 5 juli 1994

over bloed en bloedderivaten van

menselijke oorsprong in die zin aan te

passen.” Eerder werd op voorstel van

N-VA-senator Louis Ide de maximum-

leeftijd voor bloeddonoren al opge-

trokken van 65 naar 70 jaar.
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Aanvankelijk kreeg het idee niet al

te veel aandacht en medestanders.

Maar bijna één jaar later liggen de

kaarten anders, niet in het minst

dankzij het werk van onze N-VA-

parlementsleden Jan Jambon, Theo

Francken, Karolien Grosemans en

Bert Maertens in de Kamer -

commissie Defensie. Wij vroegen

Bert Maertens meer uitleg. 

De N-VA pleit voor een Leger van
de Lage Landen. Maar hebben
we eigen lijk nog wel een leger
nodig?
Bert: “Verschillende internationale

organisaties zoals de Verenigde

Naties, de Navo en de Europese

Unie hebben als doel de vrede en

veiligheid in de wereld te bewaren.

Als trouw lid moeten we onze ver-

antwoordelijkheid blijvend kunnen

en durven nemen bij internationale

conflicten. De tijd van de Koude

Oorlog, toen Defensie louter het

eigen grondgebied moest bescher-

men, is definitief voorbij. Willen we

onze rol als betrouwbare internatio-

nale partner behouden, dan is een

goed uitgerust en performant leger

noodzakelijk. 

“Eén Leger van de Lage Landen, dat is dé toekomst voor onze Defensie”, verkondigde N-VA-
defensiespecialist Bert Maertens op 5 mei 2011 in een volle plenaire vergadering van de
Kamer.  “Samenwerking, liefst samensmelting, is het enige juiste antwoord om het ambitie-
niveau van ons leger te handhaven bij een steeds kleiner wordend defensiebudget.” 

Op naar een Leger van de Lage Land
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Grote conflicten elders hebben

immers ook gevolgen voor ons

leven en onze veiligheid hier. We

kunnen in een mum van tijd de

wereld rondreizen, via het internet

goederen bestellen in het buiten-

land of bellen met een vriend aan

de andere kant van de wereldbol.

Vandaag vormen grenzen voor ons

nauwelijks nog een hindernis. Maar

dat betekent dat ook problemen

niet beperkt blijven tot binnen de

landsgrenzen. Conflicten zorgen bij-

voorbeeld voor migratiestromen,

onrust op de financiële markten,

schommelingen in energieprijzen ...

Ook in dit land worden we dus via

de media, aan de brandstofpomp of

in de supermarkt geconfronteerd

met problemen die elders in de

wereld zijn ontstaan. We zijn een

schakel in de internationale ge -

meenschap en kunnen niet zomaar

onze ogen sluiten voor problemen.”

Waarom moet het Belgische
leger dan opgaan in een groter
geheel?
Bert: “De laatste jaren staan de

defensiebudgetten in Europa, maar

ook in de VS, steeds meer onder

druk. De financiële crisis dwingt

iedereen te besparen. En dan komt

Defensie nogal vaak als eerste in

het vizier. Legers krimpen in en spe-

cialiseren zich steeds meer. Voor

individuele landen wordt het stil-

aan onmogelijk om een volledig uit-

gerust leger te hebben dat gespecia-

liseerd is in alle domeinen. In

België is dit niet anders. Er wordt

steeds meer bespaard op Defensie,

met alle gevolgen van dien. 

Vooral de slinkende marges voor

investeringen zijn problematisch

(zie kaderstuk bladzijde 8). Nood -

zakelijke aankopen van nieuw
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Kamerlid en N-VA-defensiespecialist Bert Maertens: “Defensie kan tal van kosten drukken

door op internationaal vlak intens samen te werken.”
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leger materieel worden uitgesteld of

definitief afgeblazen. De training

van onze militairen komt in het

gedrang en er zijn steeds minder

mogelijkheden om internationaal

actief te zijn op verschillende terrei-

nen. Maar minder trainingsmoge-

lijkheden zorgt ook voor meer vei-

ligheidsrisico’s op het terrein. En

die risico’s moeten we uiteraard te

allen prijze vermijden. Door op

internationaal vlak intens samen te

werken, kunnen we tal van kosten

drukken: groepsaankopen van

legermaterieel, gezamenlijke trai-

ning en onderhoud, … Daaren boven

worden vandaag de dag bijna alle

missies uitgevoerd met een interna-

tionale troepenmacht. Hetzelfde

materieel aankopen en samen trai-

nen zorgen ervoor dat deze troepen-

macht op het terrein nog beter zal

presteren.” 

Waarom op Benelux-niveau
samenwerken en niet op
Europees vlak?
Bert: “Eén groot Europees leger bin-

nen NAVO-verband is het ideaal-

beeld. Maar de realiteit is dat de

Europese samenwerking op het

vlak van Defensie vandaag nog

steeds zeer schuchter is. Dat zal ook

nog een hele tijd zo blijven. Vooral

bij de grote lidstaten is er weinig

bereidheid om de eigen soevereini-

teit - zelfs maar gedeeltelijk - af te

staan. Maar het Verdrag van

Lissabon voorziet voor de lidstaten

die dat wensen wel de mogelijk-

heid tot doorgedreven defensie -

samenwerking. 

België, Nederland en Luxemburg

vormen een uitstekende kern waar-

rond zulke Europese samenwerking

kan worden uitgebouwd. Op het

vlak van militaire samenwerking

hebben deze landen al behoorlijk

wat ervaring. Luxemburg leidt bij-

voorbeeld officieren op aan de

Koninklijke Militaire School in

Brussel en stuurt regelmatig militai-

ren mee op buitenlandse missies

met Belgische militaire detache-

menten. Met Nederland werkt onze

Marine al decennia lang heel nauw

samen in de Admiraliteit Benelux.

Onder andere training en opleiding

van de mariniers en de verwerving

en het onderhoud van bijvoorbeeld

fregatten en mijnenjagers doen we

met succes samen.

Een leger van de Lage Landen kan

8
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“De budgettaire situatie van Defensie

is alles behalve rooskleurig”, weet

N-VA-Kamerlid Karolien Grosemans.

“Het defensiebudget is al twee decen-

nia in vrije val. Ook de specifieke

positie van Defensie in de maat-

schappij draagt hiertoe bij.” In de

ogen van de publieke opinie kunnen

immers veel betere dingen gedaan

worden met de financiële middelen

die voor het leger zijn bestemd. “Dat

maakt van Defensie een gemakkelijk

slachtoffer voor politici die sanerin-

gen willen doorvoeren”, zegt Karo -

lien. “De investeringsbudgetten van

Defensie zijn daar vaak het eerste

slachtoffer van. Maar besparen op de

wedde van militairen of de aankoop

van brandstof ondermijnt de werking

van Defensie op korte termijn.” 

De besparingen op de investerings-

budgetten leiden ertoe dat de toe-

komst van Defensie steeds meer

wordt ondergraven. “Door de opeen-

volgende besparingen kunnen her-

vormingen niet volledig worden

doorgevoerd, waardoor het ene plan

het andere in snel tempo opvolgt.

Ook de bescherming en de veiligheid

van de militairen komen hiermee op

termijn in het gedrang”, waarschuwt

Karolien.

N-VA-Kamerlid Karolien Grosemans

is lid van de Kamercommissie voor

Leger aankopen.
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Te weinig middelen voor investeringen

Deze grafiek geeft de onderlinge verhou-

dingen weer tussen de verschillende uit-

gavenposten van Defensie in 2012. In een

moderne krijgsmacht zou deze verhou-

ding tussen de uitgavenposten perso-

neel, werking en investering respectieve-

lijk 50 % - 25 % - 25 % moeten zijn.

Onderlinge verhouding uitgavenposten

Personeel Werking Investering

5%
23%

72%
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een katalysator voor een Europees

leger worden. Wanneer andere

Europese landen zien dat een Bene -

luxleger goed functioneert, kan dat

de andere Europese landen mis-

schien aanmoedigen om de stap

naar meer integratie zelf ook te zet-

ten.” 

Hoe zou zulke samenwerking tot
stand kunnen komen?
Bert: “Een leger van de Lage Landen

kan er stap voor stap komen. Wij

zien vier grote fases in dit een -

makingsverhaal. Laten we in eerste

instantie beginnen met het stan-

daardiseren, het samen aankopen

en onderhouden van materieel en

het gezamenlijk organiseren van

training en opleiding van onze mili-

tairen. Een aantal operationele

taken samen uitvoeren is dan een

logische volgende stap. Integratie

van de luchtruimbewaking, het

luchttransport en medische steun

valt bijvoorbeeld snel te realiseren.

In een derde fase kunnen er geza-

menlijke eenheden worden opge-

richt, zoals een luchtmobiel regi-

ment, een transport- en jachtwing,

een mediumbrigade, een school

voor kaderopleidingen of een geza-

menlijk militair hospitaal. In een

vierde en laatste grote stap kunnen

de staven gedeeltelijk geïntegreerd

worden. 

Heel belangrijk in dit verhaal is

natuurlijk de aanwezigheid van een

breed politiek draagvlak in de drie

deelnemende landen. Dat is er nu

toch stilaan aan het komen. Onze

inspanningen in de Kamer en op het

internationale terrein werpen stil-

aan vruchten af, zodat een eenge-

maakt Leger van de Lage Landen

misschien wel eens meer dan een

verre droom zou kunnen worden.”

In mei vorig jaar stak Bert Maertens in de Kamer het vuur aan de lont.
Sindsdien namen onze parlementsleden al heel wat initiatieven om van
het Leger van de Lage Landen een belangrijk thema te maken.  

• In oktober 2011 trok Bert samen met N-VA-fractieleider Jan Jambon naar Den

Haag voor een overleg met Nederlandse collega-parlementsleden van de

meerderheidspartijen CDA en VVD. Ze promootten er de integratie van onze

legers en maakten enkele concrete samenwerkingsafspraken om het thema

op de politieke agenda te zetten in beide landen. Binnenkort volgt er een

tegenbezoek van de Nederlanders aan Brussel.

• Op 29 februari van dit jaar bezocht een delegatie N-VA-parlementsleden

samen met de commissie Landsverdediging de marinebasis in Den Helder.

Daar kregen de parlementsleden een uitgebreide rondleiding op de

Nederlandse basis van waaruit de Belgische en Nederlandse Marine opereren.

Ze bezochten er eveneens het hoofdkwartier van de Admiraliteit Benelux. 

• Op aandringen van de N-VA komen er heel binnenkort hoorzittingen over de

militaire samenwerking in de Benelux en Europa, waar specialisten en des-

kundige militairen hun visie en praktijkervaringen met de parlementsleden

zullen delen. Op basis van die hoorzittingen en gedachtewisselingen in de

Kamercommissie Defensie kunnen onze volksvertegenwoordigers dan ver-

dere parlementaire initiatieven nemen met het oog op meer militaire samen-

werking en integratie.

• Om het N-VA-idee over het Leger van de Lage Landen ook naar de buiten -

wereld en bij militairen te promoten, werkt Bert Maertens momenteel aan

een specifieke website en een uitgebreide documentatiebrochure waarin hij

ons plan helder maar gedetailleerd vorm geeft. We houden u op de hoogte!

N-VA in de bres 
voor het Leger van de Lage Landen

N-VA-Kamerleden Bert Maertens, Theo Francken en Karolien Grosemans en senator

Karl Vanlouwe aan een fregat op de marinebasis in Den Helder.
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De nationale vormingsdagen en inhoudelijke haltes zijn achter de rug. De lokale
N-VA-afdelingen zijn voldoende gewapend om de verkiezingen van 14 oktober
2012 voor te bereiden. Niet alleen de politieke partijen voelen de verkiezings-
koorts stijgen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur en bevoegd minister Geert
Bourgeois gaven onlangs de aftrap voor de praktische organisatie. 

De minister stuurde in febru-

ari reeds een brief naar alle

gemeente- en provinciale

besturen met richtlijnen ter

voorbereiding van de verkie-

zingen. “De lokale besturen

en andere betrokkenen

beginnen zich te organiseren

en hebben er alle baat bij dat

ze goed geïnformeerd zijn

om van dit ‘feest van de

democratie’ een succes te

maken. Goed begonnen is

half gewonnen, en bij de

voorbereiding van verkiezin-

gen kan dat tellen”, lacht

Geert Bourgeois.

Richtlijnen 
en nieuwigheden 
“Een van de meest opvallen-

de nieuwigheden in het kies -

decreet is de vermindering

van het aantal te verkiezen provin-

cieraadsleden tot 72 (in Limburg

63)”, legt de minister uit. “De gren-

zen van de provinciedistricten zijn

bovendien hertekend, zodat er

voortaan per kieskring minstens

zes provincieraadsleden worden

verkozen.” Voor de vaststelling van

het aantal gemeenteraadsleden zal

het inwoneraantal op 1 januari 2012

in aanmerking worden genomen.

Uiterlijk op 1 juni zal de regering die

lijst vastleggen. In gemeenten waar

met potlood en papier wordt ge -

stemd, zijn de stembureaus open

van 8 tot 13 uur. Daardoor kan het

tellen vroeger beginnen dan in

2006.

Andere praktische informatie

in de brief van minister

Bourgeois heeft betrekking op

de bekendmaking van de kie-

zerslijsten, het indienen van

de kandidatenlijsten, de

samenstelling en de taken van

de hoofdbureaus, stembu-

reaus, telbureaus, de kosten

verbonden aan de organisatie

van de verkiezingen, …

Digitaal stemmen
De Vlaamse Regering biedt

nieuwe digitale stemappara-

tuur aan alle gemeenten waar

vroeger digitaal gestemd werd

plus aan de zes centrumsteden

waar nog met potlood en

papier werd gestemd. Die in

totaal 149 gemeentebesturen

dienden ten laatste op 23

maart 2012 te laten weten of ze

op het aanbod in gaan. Waar digi-

taal gestemd wordt, kunnen kiezers

stemmen van 8 tot 15 uur. De kandi-

daten zullen als volgt gepresenteerd

worden op de lijst: in één kolom

indien er 19 of minder kandidaten

zijn, in twee kolommen indien er

20 tot 38 kandidaten zijn, en in drie

kolommen bij 39 tot 55 kandidaten.

De aftrap naar oktober 2012
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Website ‘Vlaanderen kiest’
Op de verkiezingswebsite www.vlaanderenkiest.be krij-

gen tal van vragen een antwoord. U vindt er onder meer

informatie over volmachten en stembureaus, maar ook

belangrijke data, bijvoorbeeld die waarop de kandidaten-

lijsten moeten ingediend zijn. De website wordt bovendien

permanent geactualiseerd. Wie altijd op de hoogte wil zijn

over de verkiezingsorganisatie kan zich via de website

abonneren op de elektronische verkiezingsnieuwsbrief.

Geert Bourgeois: “De Vlaamse Regering biedt
149 gemeenten digitale stemapparatuur aan.”
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Er is een nieuw Vlaams decreet dat familiale ondernemers ertoe aanzet om op tijd
hun opvolging te regelen, zodat de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd blijft.
Geen overbodige luxe in een deelstaat waar familiebedrijven bijna 80 procent van
de ondernemingen uitmaken.

De Vlaamse Regering heeft beslist dat

aandelen in familiebedrijven ge -

schonken kunnen worden zonder dat

er schenkingsrechten moeten worden

betaald. Worden de aandelen niet

geschonken vóór de eigenaar over -

leden is,  dan betalen de erfgenamen

in rechte lijn 3 procent, en anderen 7

procent. 

Jezelf misbaar maken
Familiale ondernemers doen er dus

goed aan de koe bij de hoorns te vat-

ten. Vlaams minister van Financiën

Philippe Muyters: “Goed ondernemen

wil ook zeggen: jezelf misbaar maken

voor de volgende generatie. Het nieu-

we decreet zet ondernemers aan om

tijdig hun zaakjes te regelen en conti-

nuïteit te verzekeren.” Het woord tij-

dig is voor interpretatie vatbaar, maar

specialisten vinden dat het geschikte

moment zich aandient wanneer de

opvolger zowat 35 jaar is.

De Vlaamse werkgeversorganisatie

Voka heeft het onderzocht: de meeste

ondernemers hebben er geen benul

van wat er met hun bedrijf gebeurt als

zij ermee ophouden. Dat baart hen

zorgen. Toch schuiven ze de hete aard-

appel vaak voor zich uit. De dwang

van elke dag is nu eenmaal altijd drin-

gender voor een drukbezet zaken-

mens. Bovendien drukt zo ‘n regeling

een mens met de neus op de feiten:

ooit houdt het op ... 

Een prima zaak
Tot voor kort hadden familiale onder-

nemers geen incentive om vooruit te

kijken. Sterker nog: als de aandelen

bij leven werden overgedragen, gol-

den er schenkingsrechten tot 3 pro-

cent. Met het nieuwe decreet wordt

de situatie compleet omgedraaid. 

Ondernemers die zinnens zijn om te

schenken, doen straks een prima

zaak. Voor de anderen wordt de situ-

atie minder aantrekkelijk omdat hun

opvolgers 3 procent successierecht

riskeren. Philippe Muyters: “We had-

den natuurlijk op beide fronten een

nultarief kunnen hanteren, maar dan

zouden we verzaakt hebben aan ons 

doel om tijdige opvolgingsregelingen

te promoten.” 

Familiale ondernemingen
Het nultarief voor de schenking van

aandelen is wel afhankelijk van

voorwaarden. Zo moet de activiteit

van het bedrijf nog minstens drie jaar

na de schenking worden voortgezet.

De regeling geldt overigens enkel

voor familiale ondernemingen en

vennootschappen die daadwerkelijk

actief zijn in de industrie, handel,

ambachtswereld of landbouw. Patri -

monium  vennootschappen, die geen

reële economische meerwaarde bie-

den, ko men niet in aanmerking. 

Voor wie leidt: schenk op tijd!
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Een nieuw Vlaams decreet zet familiale ondernemers ertoe aan om tijdig hun opvolging te

regelen.

De Vlaamse Regering keurde het uitvoeringsbesluit met betrekking tot de overdracht
van familiale bedrijven onlangs definitief goed. De attesten voor de schenkingen of
successies kunnen uitgereikt worden door de Vlaamse Belastingsdienst. De formulie-
ren staan op http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=127.
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Vijf concrete denksporen
1. Daders van dit soort gewelddaden moeten voelen dat hun gedrag niet wordt getolereerd. De politie moet effectief werk maken

van het identificeren en oppakken van homobashers. En uiteraard moet justitie volgen! 

2. Te vaak staan mensen erbij en doen ze niets. In Nederland voert de overheid gerichte campagnes om getuigen van geweld -

delicten aan te sporen zich effectief als getuige te melden. Dit moet bij ons ook mogelijk zijn. 

3. De politie moet vaker aanwezig zijn in holebi-uitgaansbuurten, in uniform én in burger. De aanspreekbaarheid van agenten moet

flink omhoog. 

4. De allochtone gemeenschap moet actief worden aangesproken over dit probleem. We vragen van niemand dat hij zijn religieuze

overtuiging vaarwel zegt. Maar iedereen in onze samenleving moet de gelijkwaardigheid van holebi’s en hetero’s respecteren. 

5. Het actieplan ‘Preventie Gewelddadige Radi ca li sering en Polarisering’ van minister Milquet moet homofoob geweld opnemen

als aandachtspunt. 

VINGER AAN DE POLS

De lijst met incidenten waarbij homo’s of
lesbiennes op straat worden lastig gevallen
is helaas lang. Soms gaat het enkel om vuil-
bekkerij, maar al te vaak komen er klappen
aan te pas.

problematiek meermaals ter sprake in Senaat en Kamer. Voor

hen is het duidelijk: de tijd van cijfers verzamelen, studies

bestellen, het probleem onderzoeken, … is voorbij. Er is actie

nodig. De ministers Milquet en Turtelboom spelen daarbij een

sleutelrol. Joëlle Milquet is immers niet alleen bevoegd voor

binnenlandse zaken (en dus voor de politie) maar ook voor

gelijke kansen. En Annemie Turtelboom draagt met justitie

eveneens een grote verantwoordelijkheid. De N-VA reikt beide

ministers alvast vijf concrete denksporen aan. 

Onaanvaardbaar
Voor de N-VA maakt het niet uit of geweld

gepleegd wordt door autochtonen of

allochtonen. “Geweld is onaanvaardbaar,

punt. De emancipatie van holebi’s is een

lange strijd geweest die begon omstreeks

1970, met Will Ferdy die op zijn 43ste uit de

kast kroop, en die zowat dertig jaar later

werd afgerond met drie grote juridische

sluitstukken: de antidiscriminatiewet, het

homohuwelijk en de adoptie door homo’s.

De juridische gelijkheid van holebi’s is

daarmee prima geregeld maar dat zegt

helaas niets over de maatschappelijke aan-

vaarding”, vreest Piet De Bruyn.

Waar het aanvankelijk vooral een fenomeen van de grote ste-

den Brussel, Antwerpen of Gent leek, horen we nu ook van

incidenten in kleinere steden als Mechelen of Leuven. Piet De

Bruyn: “Het lijkt wel of ‘homobashen’ een populaire sport

geworden is. Veel te vaak zijn het jonge allochtone jongens die

zich schuldig maken aan homobashen. In

politiek correcte taal heet het dat hun ‘reli-

gieus-culturele achtergrond’ hiervan de

oorzaak is, of dat zij opgroeien in een

‘machocultuur’. Alsof een religieuze over-

tuiging, machogedrag of een culturele ach-

tergrond ooit een criterium kan zijn om

onaanvaardbaar gedrag toch aanvaard-

baar te maken.” 

Tijd voor actie
Voor de N-VA is het duidelijk dat geweld,

en ook dit soort geweld, nooit aanvaard

kan worden. Zowel senator Piet De Bruyn

als Kamerlid Zuhal Demir brachten deze

Homofoob geweld 
is onaanvaardbaar
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Senator Piet De Bruyn: "Het is tijd

voor actie."
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De meerderheidspartijen en de groenen
keurden samen een wijziging van artikel
195 van de Grondwet goed. Daardoor kun-
nen enkele Grondwetsartikelen gewijzigd
worden, ook al waren die niet voor herzie-

ning vatbaar verklaard.Tal van politicologen, pro-
fessoren grondwettelijk recht en politici vinden de
procedure illegaal. 

om wordt artikel 195 even geschorst, zodat men die pri-

vileges in de Grondwet kan inschrijven. En vervolgens

valt men terug op het oude artikel 195, zodat een vol-

gende politieke meerderheid in de toekomst de facto

niet meer aan die Franstalige garanties kan raken. Dit

druist helemaal in tegen een ander grondwetsartikel

(art. 187), dat stelt dat de Grondwet noch geheel, noch

gedeeltelijk kan geschorst worden.” 

Vlaamse toegevingen betonneren
De N-VA mag volgens critici geen kritiek uiten, aange-

zien zij zelf de Grondwet aan de kant zou willen schui-

ven. Bart De Wever stelde namelijk dat de stap naar

het confederalisme in 2014 misschien buiten de

Grondwet om zal moeten gebeuren. 

“Voor ons kan de procedure om de Grondwet aan te

passen perfect vereenvoudigd worden”, reageert Ben

Weyts. “Maar dan moet het wel gaan om een perma-

nente aanpassing. In dat geval kunnen we elk moment

de Grondwet aanpassen om het confederalisme in te

voeren. Vandaag schuift men de Grondwet echter tijde-

lijk aan de kant om alle Vlaamse toegevingen aan de

Franstaligen in ruil voor de BHV-splitsing in de

Grondwet te betonneren.” De regering noemt haar juri-

dische truc ‘perfect legaal’ maar durft dit toch niet

voorleggen aan grondwetsspecialisten. Ook het voor-

stel van Ben Weyts om advies te vragen aan de Raad

van State werd weggewuifd. “Als de Grondwet geen

belemmering is voor Di Rupo, is ze dat ook niet voor de

N-VA. Ofwel respecteren we allemaal de regels, ofwel

niet”, concludeert Ben Weyts.

Om de Grondwet te kunnen herzien  vereist het beruch-

te artikel 195 vandaag twee parlementaire meerder -

heden op twee verschillende momenten. Het ene par-

lement (de ‘preconstituante') duidt met een gewone

meerderheid de Grondwetsartikels aan die men wil

herzien. Dan wordt het parlement ontbonden en vol-

gen verkiezingen. Het parlement dat vervolgens tot

stand komt (de ‘constituante’) kan de aangeduide arti-

kels wijzigen met een tweederde meerderheid.

Juridische hocus-pocus
“Deze procedure zou iets soepeler kunnen worden

door toe te laten dat een en hetzelfde parlement zowel

artikels voor herziening vatbaar kan verklaren als ze

effectief kan herzien”, stelt N-VA-Kamerlid Ben Weyts.

“Maar wat de regering nu doet is artikel 195 tijdelijk

uitschakelen met juridische hocus-pocus.” 

Weyts legt uit waarom: “De regering doet dat niet  voor

een grote staatshervorming. Want voor de overdracht

van bevoegdheden is geen wijziging van artikel 195

nodig, laat staan een tijdelijke opschorting. Men wil

gewoon bijkomende voorrechten voor de Franstaligen

in Vlaams-Brabant betonneren in de Grondwet. Daar -

Goochelen met
de Grondwet
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Joris is nog maar 34 maar heeft al een heel parcours afgelegd binnen de Volksunie en
de N-VA. In zijn eigen gemeente Maarkedal wil hij met een jonge groep N-VA'ers op 14
oktober een alternatief zijn voor de traditionele partijen.

Joris is al sinds zijn studententijd politiek

actief. “Ik was praeses van de VNSU, de

Vlaams-Nationale Studenten unie. Die was

destijds heropgericht door onder anderen

nationaal ondervoorzitter Ben Weyts. We

engageerden ons in de Volksunie om tegen-

gas te bieden aan Bert Anciaux, die de

bestaansreden van de partij in vraag stel-

de. Met veel jeugdig enthousiasme stuurde

een twintigtal Gentse studenten een brief

naar toenmalig VU-Kamerlid Geert

Bourgeois. We vroegen hem zich kandi-

daat te stellen voor het voorzitterschap, om

zo de VU weer op koers te krijgen”, herin-

nert Joris zich. “Geert ging met de steun

van de zogenaamde ‘oranjehofgroep’ de

uitdaging aan. Maar het voorzitterschap

combineren met een ‘vijandig’ partij -

bestuur bleek geen sinecure. Het was volle

Lam ber monttijd toen we met het inder-

haast opgerichte ‘Ronduit’ op een maan-

dagmorgen het partijbestuur van de VU

binnenvielen en het partijsecretariaat be -

zet ten met de duidelijke oproep trouw te

blijven aan de eigen overtuiging. Toen VRT-

journalist Siegfried Bracke op de persconfe-

rentie vroeg wat er diende te gebeuren met

diegenen die het daar niet mee eens

waren, waren we zo arrogant hen te vra-

gen de partij te verlaten. Het was een eer-

lijk, soms naïef, maar zeer gedreven enga-

gement waar ik met veel plezier op terug-

kijk.”

Tijdens de laatste maanden van de Volks -

unie werkte Joris ook professioneel voor de

VU-ID-fractie in de Kamer. “Toen de groep

rond Bourgeois het interne referendum bij

de VU won, trad ik toe tot het eerste natio-

nale partijbestuur van wat toen ‘de nieuwe

Volksunie’ heette. Dat was een enorm leer-

rijke periode voor een jongeling als ik: de

partijorganisatie uittekenen, een nieuwe

naam kiezen, het stichtingscongres in Gent

... maar ook de slechte peilingen en de

daaropvolgende moeilijke discussies in het

partijbestuur. De federale verkiezingen van

2003 waren een zeer zware klap en door

het slechte resultaat verloor ik ook mijn job

in de Kamer.” In 2004 kon Joris terug aan

de slag bij de N-VA als medewerker van

Frieda Brepoels in het Europees Parlement.

Daar bleef hij tot hij in 2007 de stap zette

naar de bedrijfswereld. Mo men teel verde-

digt hij als adjunct algemeen directeur de

belangen van de Europese staalindustrie. 

Op lokaal vlak is Joris steeds actief geble-

ven. In 2006 kwam de N-VA nog in kartel

met CD&V op en werd Joris verkozen in de

OCMW-raad. “Maarkedal is een bijzondere

gemeente. De laatste 35 jaar haalden CD&V

en Open Vld elk apart steeds tussen de 40

en de 45 procent. We kenden hier geen

Vlaams Belang, geen Stevaert-effect … de

oppositie haalde samen nooit meer dan

één zetel.” Maar Joris en zijn ploeg hebben

de ambitie om na 14 oktober die trend te

doorbeken en een belangrijke politieke

speler te worden. “We beschikken over

een schitterende, jonge en enthousiaste

groep die al maanden keihard aan het wer-

ken is om die doorbraak te bewerkstelli-

gen.”

Gezin: getrouwd met Ilse De Brauwere (notaris in
Gent) en vader van Stiene (6) 

Lid van de N-VA sinds: de start

Houdt van: onmogelijke opdrachten, humor, reizen
en eten

Inspirerende personen: Leonard Cohen, Gerry
Adams, Etienne Vermeersch

Laatste voorstelling: Absynthe Minded (Gent jazz)

Favoriete reisbestemming: New York, Italië en
Zuid Frankrijk

Joris
Nachtergaele
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Hoe belangrijk vind jij Brussel voor
Vlaanderen, economisch gezien?
Er zijn verschillende invalshoeken. Er

is de impact van de Brusselse econo-

mie op bijvoorbeeld Halle-Vilvoorde,

dat de kenmerken heeft gekregen van

een stedelijk dienstennetwerk. Zo

zorgt de luchthaven voor pakweg

60 000 jobs. Daardoor is het arrondis-

sement na Antwerpen op economisch

vlak het grootste van Vlaanderen. De

bruto toegevoegde waarde van Halle-

Vilvoorde staat voor ongeveer 11 pro-

cent van de hele Vlaamse economie.

Dat is minder dan Antwerpen (20 %)

maar meer dan bijvoorbeeld Gent

(9 %) of Kortrijk (5 %). Daarnaast is

Brussel ook een merk in de wereld -

economie waar ook de Vlaamse eco-

nomie mee gebaat kan zijn. Het is geen

sterk merk, maar het is wel een gekend

merk. 

Maar anderzijds is Vlaanderen
ook belangrijk voor Brussel? 
Absoluut. Om te beginnen is Brussel

de hoofdstad van dit land en ook

van Vlaanderen, en dat legt Brussel

geen windeieren. Niet alleen de

ministeries en aanverwante zijn

daardoor in Brussel gevestigd. De

vele internationale en Europese

instellingen zijn goed voor 100 000

jobs en in hun voetspoor volgen tal

van internationale bedrijven die

goed zijn voor 230 000 jobs. De

Brusselse politici horen dit niet

graag, maar aan die cijfers hebben

zij zelf weinig verdienste. Eigenlijk

zijn die instellingen voor Brussel

een  toevalstreffer geweest. Oor -

spronkelijk had de Belgische rege-

ring in de jaren vijftig Luik als vesti-

gingsplaats voorgesteld voor de toen-

malige EGKS. Maar omdat de andere

landen absoluut een hoofdstad

wensten als locatie is het Brussel

geworden. Was Brussel toen geen

hoofdstad geweest - en dat was het

mede dankzij de Vlamingen - waren

al die instellingen nooit in

Brus sel terechtgekomen. 

Nog andere redenen
waarom Vlaanderen
voor Brussel belangrijk
is? 
De economische verwe-

venheid van Brus sel met

Vlaanderen is enorm.

Den ken we maar aan de

pendelarbeid, de ver -

strengelde mobiliteit, de

verclustering met de zoge-

naamde Vlaam se Ruit

(Brussel, Gent, Antwer -

pen en Leuven). Inter -

nationale eco nomen be -

schouwen die Vlaamse

Ruit als het enige stedelij-

ke netwerk in België van

internationaal niveau, te

vergelijken met Randstad-Holland of

het Ruhr gebied. Bovendien heeft

Brussel, als het economisch wil over-

leven, nood aan een economisch hin-

terland met het oog op bedrijfs -

terreinen, bereikbaarheid, werk voor

haar werkzoekenden, knowhow en

kritische massa, financiële onder-

steuning en noem maar op. 

Meer info over Johans visie

op het politiek-strategische belang 

van Brussel leest u op 

www.johanvandendriessche.eu.

Johan Van den Driessche is stichtend ondervoorzitter van de ‘Denkgroep in de Warande’ en
nationaal voorzitter van vtbKultuur. Beroepsmatig is hij actief als bestuurder van vennootschap-
pen zoals Gimv  en Vyncke Energietechniek. Bovenal gelooft Johan met hart en ziel in Brussel.

BUITENWACHT
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Johan Van den Driessche: “Ik geloof niet in Brussel omdat ik er
woon, wel ben ik in Brussel gaan wonen 

net omdat ik in Brussel geloof.”

Johan Van den Driessche: “Brussel is
belangrijk voor Vlaanderen, en omgekeerd”



De EU erkent 23 talen die als officiële talen door de Europese instellingen
worden gebruikt. Het Nederlands is er daar één van. De EU vindt deze meer-
taligheid essentieel. Ook de N-VA is een overtuigd pleitbezorger van de
meertaligheid in de EU-instellingen.

In de praktijk sputtert de talenmotor echter al eens tegen, soms ten koste van het
Nederlands. Frieda Brepoels stuurt bij overtredingen steeds een brief naar de verant-
woordelijke instantie. De klachten zijn divers: interne formulieren voor EU-ambtenaren
die niet in het Nederlands beschikbaar zijn, belangrijke informatie op de websites van
de instellingen of de vereiste taalbekwaamheid voor specifieke vacatures. 

Frieda Brepoels benadrukt dat een dergelijke assertiviteit voor het Nederlands absoluut
noodzakelijk is. “Mijn acties leveren wisselend succes op”, zegt Frieda. “Soms gaat de Europese Commissie in op mijn verzoek, soms
krijg ik een ontwijkend antwoord. Maar ik blijf op dezelfde nagel kloppen omdat aan de taalverscheidenheid niet mag worden
getornd.”

Zie www.friedabrepoels.eu voor meer informatie.
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EUROPA

Hallo Europa, hoe gaat het met uw Nederlands? 
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Op 2 februari keurde het Europees Parlement zijn
Jaarverslag over Belastingen goed met een ruime meer-
derheid. Het is de eerste keer dat het halfrond een der-
gelijk verslag publiceert waarin het aangeeft op welke
terreinen initiatieven nodig zijn om Europa competitie-
ver te maken.

Het verslag is in één opzicht bijzonder relevant, zeker in de
Belgische context. Want samen met andere volksnationalis -
tische parlementsleden heeft Europarlementslid Frieda
Brepoels (N-VA) een opmerkelijke passage weten in te brengen
in het verslag, met name dat “fiscaal federalisme een nuttig in -
strument kan zijn om eigen verantwoordelijkheid te bereiken
bij belastingbeheer op regionaal niveau en om daarmee de eco-
nomische efficiëntie te verhogen”.

Bewuster met belastinggeld
Als een regering geld kan uitgeven zonder verantwoording ver-

schuldigd te zijn voor wat met die centen gebeurt, dan zit-
ten we met een democratisch deficit. Regio’s die de contro-
le houden over hun eigen belastingen en verantwoordelijk-
heid moeten afleggen, gaan daarentegen bewuster om met
belastinggeld. Geen wonder dus dat een overweldigende
meerderheid van 516 van de 754 Europarlementsleden de
tekst goedkeurde. 

Financieringswet schiet tekort
“Om de Vlaamse economie sterker te maken, is meer fisca-
le autonomie de aangewezen weg. Eindelijk zullen we dan
werk kunnen maken van het fundamentele principe ‘no
taxation without representation’ in plaats van het huidig
geldende ‘no representation without taxation’. Helaas
schiet de voorgenomen hervorming van de Belgische
Financieringswet daarin schromelijk tekort. Gelukkig heeft
Europa wel het licht gezien”, aldus nog Frieda.

Europa steunt fiscaal federalisme

Maart is de internationale maand tegen darm-
kanker. Deze ziekte treft jaarlijks bijna 400 000
Europeanen en blijft daarmee de op een na
belangrijkste sterfteoorzaak van kanker. Om de
problematiek onder de aandacht te brengen,
organiseerde N-VA-Europarlementslid Frieda
Brepoels samen met Dr. Luc Colement een actie-
dag in het Europees Parlement. Speciaal voor de
actie ontwierp Antwerps topdesigner Tim Van
Steenbergen een kunstwerk.

Samen sterk tegen darmkanker

Er mag niet getornd worden aan de
taalverscheidenheid in de Europese
instellingen.
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Het Syrische staatsoptreden blijft getuigen van onaanvaard-
baar geweld, ondanks herhaalde pogingen tot cosmetische
toegevingen zoals het schijnreferendum, het inkorten van de
legerdienst, het vrijlaten van politieke gevangenen en de
opheffing van de noodwet uit 1963. Het recente ‘schoon -
vegen’ van de straten van Homs is hiervan een triest hoogte -
punt.

Vreedzame overgang
De onvrede is groot. Naar schatting 40 000 soldaten liepen
al over naar het Vrije Syrische Leger. Volgens N-VA-senatoren
Karl Vanlouwe, Piet De Bruyn en Patrick De Groote moet
Syrië dan ook beseffen dat er geen toekomst ligt in een lang-
durig internationaal isolement. In een resolutie die de N-VA-
senatoren indienden, vragen ze dat de federale regering alle
steun geeft aan de initiatieven van de Arabische Liga voor
een vreedzame overgang. 

Europese steun
Nu China en Rusland VN-steun aan de opposanten blokke-
ren, moet er naar andere oplossingen worden gezocht. Voor

Europarlementslid Frieda Brepoels moet ook de EU de druk
hoog houden: “De EU moet blijven inzetten op meer inter—
nationale druk op het regime in Syrië, onder meer door ver-
dere gerichte Europese sancties. Ondertussen moet Europa
de Syrische oppositie en de Arabische Liga volop steunen in
de uitbouw van een gemeenschappelijke toekomstvisie voor
Syrië en de overgang naar een democratisch systeem.”

VERREKIJKER

In zijn verwelkoming be -

klemtoonde Marc de tradi-

tionele vriendschapsband

tussen het Koerdische volk

en de N-VA. Heel wat vragen

kwamen vervolgens aan

bod: welke rol is er voor

Vlaanderen weggelegd in

het ontwarren van de Koer -

dische kwestie? Is Tur kije

een volwaardige Euro pese democratie? Kan Tur kije een fede-

raal model aan? 

Maximale zelfstandigheid
Esat Canan van de Koerdische BDP, N-VA-parlementsleden

Karl Vanlouwe en Marc Hendrickx en professor Dirk Rochtus

schetsten een duidelijk toekomstbeeld: een einde van het

geweld, een grondig onder-

zoek naar de mensenrechten-

schendingen en maximale

Koerdische zelfstandigheid. 

Ook N-VA-Europarlementslid

Frieda Brepoels neemt al

jaren de Koerdische zaak ter

harte in het Europese half-

rond. Toch ziet ze nog steeds

veel te weinig vooruitgang, ondanks jarenlange onderhande-

lingen tussen de EU en Turkije. In plaats van tijd te verliezen

zouden beide partijen beter nadenken over een eervol alter-

natief waarbij Turkije, een land met veel potentieel, kan uit-

groeien tot een ‘welwillende avantgardist’ van het Midden-

Oosten. Europa zou er een sterke regionale bondgenoot bij

winnen.
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Een eervol alternatief voor Turkije?
Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx organiseerde op 2 maart samen met het Koerdisch Instituut een druk
bijgewoonde conferentie over het Turkse EU-lidmaatschap en de Koerdische kwestie.
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De onderdrukking van de opstand tegen de Syrische president Assad blijft de wereld schokken en heeft al
meer dan 7 500 slachtoffers geëist. 

Syrië blijft de wereld schokken
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N-VA-senatoren Piet De Bruyn, Patrick De Groote en Karl
Vanlouwe: “Syrië is niet gebaat bij een langdurig inter-
nationaal isolement.”



Jong N-VA verzet zich niet tegen een verlaging van de leef-

tijdsgrens. Het is immers belangrijk om vroeg op te treden

tegen jongeren bij wie de kans anders groot is dat ze ont-

sporen. Maar er moet aan een reeks voorwaarden worden

voldaan.

Duidelijke definitie
Zo moet er een duidelijke definitie komen van de term

‘overlast’ of de term ‘hinder’. Het kan niet de bedoeling

zijn een groepje jongeren te beboeten enkel en alleen

omdat ze met elkaar staan te praten. De sanctie moet in

verhouding staan tot het misdrijf dat gepleegd werd.

Probleem oplossen
De bestraffing van de jongeren mag niet enkel een geld-

boete zijn. Ze moet evenzeer bestaan uit gepaste begelei-

ding om het probleem ook echt op te lossen. Hierbij staat

de jongere centraal maar moeten ook de ouders betrokken

worden. Het is immers niet de staat die moet instaan voor

de opvoeding van hun kinderen. Indien dit allemaal niet

helpt, kan alsnog een boete worden op gelegd. Tot slot

moet er een duidelijke beroepsprocedure komen, net zoals

dat voor andere misdrijven het geval is. Op dit moment

ligt de drempel om in beroep te gaan immers veel te hoog.

Geen nood aan provinciaal jeugdbeleid
Het witboek Interne Staatshervorming van Vlaams minister Geert Bourgeois neemt de rol van de provincies grondig
onder de loep. Hun bevoegdheidspakket wordt duidelijk afgelijnd. Het provinciale jeugdbeleid, bij uitstek een persoons-
gebonden bevoegdheid, zal daardoor wegvallen.

Jong N-VA is een grote voorstander van deze aanpak. Het provinciale jeugdbeleid biedt momenteel financiële en inhoudelijke
ondersteuning aan jeugdraden. Daarnaast  kan het naar eigen goeddunken enkele projecten ontplooien. Ondanks het succes van
enkele initiatieven is de meerwaarde daarvan beperkt. De reeds bestaande Vlaamse ‘bovenbouw’ rond jeugdwerk (Steunpunt
Jeugd, Vlaamse Jeugdraad, VIPJeugd …) kan de provinciale taken immers allemaal overnemen. De vrijgekomen middelen kun-
nen dan gaan naar degenen voor wie ze initieel bedoeld waren: de jongeren!

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (PS) wil de leeftijdsgrens voor de Gemeentelijke Administratieve
Sanctie (GAS) verlagen van 16 jaar naar 14 jaar. Jong N-VA waarschuwt voor een verkeerde beeldvorming rond over-
last door jongeren en foute verwachtingen van het GAS-systeem. Het lijkt nu alsof de GAS enkel gericht zijn tegen
jongeren, terwijl de administratieve sancties er zijn om een heel scala van overlast en hinder aan te pakken. 

AGENDA Jong N-VA
18 april Bezoek aan de commissie Landsverdediging, Brussel/Diksmuide/Ieper

gevolgd door een uitstap naar de Frontstreek
24 april Jong N-VA-Café Kortrijk

5 mei Vormingsdag Lokale Afdelingen Leuven

JONGE LEEUWEN
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Administratieve boetes voor 14-jarigen? Ja, maar ...

Het mag niet de bedoeling zijn een groepje jongeren te beboe-
ten enkel en alleen omdat ze met elkaar staan te praten.
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De Gemeentelijke Administratieve Sanctie, kortweg

GAS, bestaat sinds 1999 om kleine vormen van overlast

en hinder in een gemeente aan te pakken. Zowat 80 pro-

cent van de Vlaamse steden en gemeenten kennen een

(beperkt) GAS-reglement. De GAS wordt vaak gebruikt

om jongeren te beboeten die voor ‘overlast’ of ‘hinder’

zorgen. De leeftijdsgrens ligt momenteel op 16 jaar. De

administratieve boete mag niet hoger zijn dan 125 euro.
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MEERWAARDE

ONVERGETELIJK

Willem Ver man -

dere is de cen-

trale gast van

de 19de editie

van de Nekka-

Nacht. De nu al

legendarische

West-Vlaamse

bard zal voor

de gelegenheid

putten uit zijn

immense reper-

toire. Hiervoor

brengt hij niet

alleen zijn vaste begeleiders mee, maar ook de 80-kop-

pige Koninklijke Harmonie Ypriana. 

Naar goede gewoonte mag de centrale gast een handvol

muzikale gasten uitnodigen. Het is een heel persoonlijke

en soms verrassende gastenlijst geworden, van klassie-

kers als Raymond van het Groenewoud, Liesbeth List en

Wannes Van de Velde tot Axl Peleman, Mira en

Yevgueni.

Al deze artiesten zullen elk op hun manier hulde bren-

gen aan Willem Vermandere. Naar goede Nekka-

gewoonte mag u tal van unieke duetten en beklijvende

muzikale momenten verwachten. Kortom, het belooft

andermaal een niet te missen hoogdag voor het Neder -

landstalige lied te worden.

Nekka-Nacht, op 20 april om 20.30 uur

in het Antwerp se Sportpaleis. 

Tickets: 078 15 51 51 of 

www.nekkanacht.be

Willem Vermandere op Nekka-Nacht 2012:

“We gaan het Sportpaleis ‘overende’ zetten”

10 x 2 gratis
Wij schenken met plezier twee toegangskaarten aan tien

lezers die het antwoord kennen op de vraag “Wie zong
al in 1973 dat hij deze nacht in de straten wou ver-
dwalen?” Stuur uw antwoord voor 6 april naar 

magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6,

1000 Brussel.

Zondag 26 maart 1972, Sint-Pietersstation Gent. Rond

7 uur zet een groep flaminganten zich in beweging

voor een wandeling van meer dan

40 km dwars door Oost-Vlaanderen

naar D'Hoppe (Vloesberg), een

Vlaamse enclave in Henegouwen. Het

bonte gezelschap van nationalisten en groe-

ne jongens, verenigd achter de leuze

“D'Hoppe, groen en Vlaams!”, groeide aan

en bereikte met 1 200 zingende wandelaars

haar bestemming. Roergangers De Pauw,

Van Ransbeeck en Flor Gram mens kondig-

den de geboorte van het Taal Aktie Komitee

(TAK) aan. 

Veertig jaar later houdt het beproefde recept stand: onaan-

gekondigde prikacties met een hoog Tijl Uilenspiegelgehalte

afgewisseld met grotere demonstraties. Het strijdtoneel ver-

plaatste zich doorheen de jaren: van de Schaarbeekse loket-

ten van FDF-burgemeester Nols over de Vlaamse kust en

Brussel tot in de Voerstreek, waar opstoot-

jes met Luiks gezinden regelmatig het natio-

nale én internationale nieuws beheersten.

TAK sprong overal in de bres voor het

behoud van het Vlaamse karakter van

rand- en taalgrensgemeenten, voor de nale-

ving van de taalwetten in Vlaanderen en

voor de Vlaamse republiek. 

De laatste jaren richtten de TAK-pijlen zich

vooral op de Fransdolle burgemeesters in

de Vlaamse Rand rond Brussel. TAK werpt

blijvend een dam op tegen de oprukkende verfransing. De

veertigste verjaardag wordt op gepaste wijze gevierd met

een wandeling in Linkebeek. 
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TAK: 40 jaar communautaire dwarsligger

26 maart 1972: Grammens en
De Pauw in D'Hoppe.



Mireille Vergucht is woordvoerder van het Vlaams Platform tegen Drugs en vice-

voorzitter van de Medical Women's Association of Belgium. Zij zet zich al jaren

in voor de strijd tegen softdrugs. “De tolerantie tegenover softdrugs is te groot”,

vindt ook VLaM-initiatiefneemster en N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers. “Onze

maatschappij heeft meer dan ooit nood aan mensen zoals Mireille Vergucht, die

vooral jongeren met de neus op de feiten drukken en de gevaren van softdrugs

beklemtonen.” 
Bekijk een kort videoverslag van de uitreiking op www.n-va.be/video/vlam2012

De N-VA fietst mee met een team.

Ondervoorzitter Ben Weyts haalde zijn

fietstenue alvast uit de kast. Hij heeft

ook zijn eigen persoonlijke reden om

zich te engageren. “We kennen alle-

maal wel iemand uit onze nabije

omgeving die vecht tegen kanker. Ik

verloor mijn moeder aan de ziekte.

Eerst genezen verklaard, vervolgens

hervallen. De artsen gaven haar nog

hooguit enkele maanden. Uiteindelijk

hield ze meer dan een jaar kranig

stand. De herinnering aan haar verbe-

ten strijd geeft vleugels in geval van

tegenslagen. Hopelijk geeft

ze me ook vleugels wan-

neer we met de fiets voor

enkele hellingen staan”,

wenst Ben. 

“Want geef toe: als we ook

maar een ietsepietsie kun-

nen bijdragen aan het terug-

dringen van de ziekte, dan

doen we dat toch gewoon. Fietsbenen 

of niet. Het afgepeigerde lijf en de

stramme spieren daags nadien, da’s

kinderspel tegenover het afzien van

zoveel kankerpatiënten. We zien

elkaar dus in het peloton. U vindt mij

makkelijk: ik bengel ergens achter-

aan.”
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OP DE BARRICADEN

Dermatologe Mireille Vergucht is de ‘Vlaamse Madam’ (VLaM) van het
jaar. Met deze prijs zetten de vrouwelijke N-VA-parlementsleden voor het
vierde jaar op rij een vrouw in de bloemetjes die zich inzet voor de mede-
mens. 
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Mireille Vergucht is VlaM van het jaar 

De N-VA engageert zich om net als de andere deelnemende teams 5 000 euro

in te zamelen voor kankeronderzoek. Wenst u uw steentje bij te dragen? U

kunt uw gift rechtstreeks overmaken aan Kom op tegen Kanker, rekeningnum-

mer BE14 7331 9999 9983 (BIC-code: KREDBEBB) met mededeling van het N-VA-

actienummer 170-043-275. Uw gift komt in aanmerking voor een fiscaal attest.

Meer informatie: www.1000km.be 

en in het volgende Nieuw-Vlaams Magazine!

In 2011 ging de VlaM naar Els Cappelle. Els stond aan de wieg van vzw Zorghuis in Oostende, een ‘bijna-als-thuis’-huis waar

met de steun en grote inzet van vrijwilligers kankerpatiënten worden opgevangen. Hoewel ze zelf erg ziek was, vond Els de

moed om aanwezig te zijn op de VlaM-uitreiking van dit jaar. Niet lang daarna, op zondagavond 11 maart, is Els gestorven in

Oostende. Wij zullen deze uitzonderlijke dame niet vergeten.

In het hemelvaartweekend van 17 tot 20 mei 2012 vindt de derde editie
plaats van de 1 000 km van Kom op tegen Kanker, de langste fietstocht in
Vlaanderen. De Vlaamse Liga tegen Kanker wil met deze fietstocht geld
inzamelen om de wetenschappelijke strijd tegen kanker te verbeteren.  

N-VA fietst 1 000 kilometer tegen kanker
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OP DE BARRICADEN

De afdelingen van de N-VA deelden op en rond Valentijnsdag 300 000 chocolaatjes uit.

Het werd een warme actie die zeer in de smaak viel bij winkelaars en winkeliers, pen-

delaars, marktbezoekers, en alle toevallige voorbijgangers die hun pad kruisten. 

Veel meer foto's vindt u op www.n-va.be/fotoalbum/valentijn2012
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N-VA heeft een       voor uw gemeente 

De kracht van verandering
“Er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men ook in die Dorpsstraat massaal op
de N-VA stemt.” Met die woorden lanceerde partijvoorzitter Bart De Wever op zaterdag 3 maart de slogan waar-
mee de N-VA in oktober naar de lokale verkiezingen trekt.

“De lokale verkiezingen van 14 oktober

2012 zijn cruciaal voor de N-VA. Onze

partij krijgt een unieke kans om zich

duurzaam te verankeren in onze Vlaam se

steden en gemeenten. En die kans moe-

ten we nu ook met beide handen grij-

pen”, benadrukt Bart De Wever. 

De verandering begint 
in uw stad of gemeente
Er is geen partij die sinds 2009 zoveel

aanhang won als de N-VA. Het leden-

aantal verdubbelde en we zijn in meer

dan 300 gemeenten aanwezig met een

afdeling. “De achterstand op de traditio-

nele partijen is op lokaal vlak vaak erg

groot”, waarschuwt Bart De Wever. “Het

resultaat van de federale verkiezingen in

juni 2010 zullen we niet evenaren. Maar

de N-VA moet blijven geloven in de

eigen kracht. Want de kracht van veran-

dering begint in uw stad of gemeente,

met de strijd tegen partijen die op me -

kaars schouders kruipen om de N-VA te

stoppen.”

Vorming: ‘Hoe de lokale verkiezingen praktisch voorbereiden? Deel 2’
De voorbije zes maanden organiseerde de N-VA maar liefst vijf inhoudelij-
ke congresdagen, één in elke provincie, met telkens een duizendtal lokale
bestuursleden. Op die dagen werden alle beleidsthema’s op lokaal niveau
zeer grondig uitgediept. De vormingsdag in Leuven vormde het sluitstuk
van dit Traject 2012. 

Elke afdeling kon voor de vormingsdag drie deelnemers afvaardigen naar drie sessies: politiek,

organisatie en communicatie. In de sessie ‘politiek’ werd er gefocust op onderhandelen, intercom-

munales, debatteren en omgaan met de media. Wie voor ‘organisatie’ koos, kreeg een spoed -

cursus verkiezingsadministratie, -wetgeving en -financiën en leerde hoe men een campagneplan

moet opstellen. In de sessie ‘communicatie’ ging het over de instrumenten waarmee afdelingen

tijdens de verkiezingscampagne kunnen communiceren (folders, affiches, websites, sociale

media ...). De partij stelde hier ook haar nieuwe web-to-printmodule voor aan de afdelingen. 
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OP STAP MET
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Rob Van de Velde is secretaris van de 27-
koppige N-VA-fractie in de Kamer. Als
rechterhand van fractieleider Jan Jambon
volgt hij het Dexia-dossier op de voet. Zo
ook op maandag 12 maart.

de antwoorden ook. Geen enkele ‘getuige’ neemt het risico om

met een ongewilde quote in de kranten te verschijnen. Toen

Groen recent lekte naar de pers, is een van de meest bezwa-

rende getuigenissen uit de ‘data room’ verdwenen.

16 uur: Hoorzitting met Jean-Paul Servais, voorzitter van de

FSMA en in 2008 voorzitter van de CBFA. De sfeer is bitsig.

Servais heeft nooit de indruk kunnen wekken dat hij los stond

van de politieke beslissingen. Vandaag wordt dat nog eens dui-

delijk: CBFA noemde de ‘funding’ voor de kapitaalverhoging

bij Dexia in 2008 namelijk zelf ‘onwettelijk’. En toch ging ze

door. CBFA zat continu tussen hamer en aambeeld. De  rege-

ring verkocht al haar beslissingen als ‘reddingen om ons spaar-

geld te beschermen’. CBFA moest zwijgen, want de waarheid

vertellen zou worden gezien als het in gevaar brengen van het

spaargeld. Maar door te zwijgen heeft CBFA de Belgische

belastingbetaler op gezadeld met enorme (toekomstige) schul-

den.

20 uur: Aan tafel met onze experts. De enorme waarde -

verminderingen die ons nog boven het hoofd hangen door de

zeer ruime Belgische borgstelling maken het noodzakelijk dat

dit dossier helemaal op tafel komt in het parlement. Het parle-

ment werd door de uitvoerende macht compleet genegeerd in

beslissingen die zowat 40 procent van ons BBP omvatten.

Kapitaalinjecties, waarborgen en leningen … het verliep alle-

maal via KB’s en allerhande afspraken zonder voorafgaande

toetsing bij het parlement. Daarom onze volgehouden roep om

een onderzoekscommissie. Je kan van een wetgever niet ver-

wachten verstandig wetgevend werk te verrichten en tegelij-

kertijd de deur naar informatie gesloten houden. Dan zouden

we doen wat onze voorgangers in 2009 deden: de kop in het

zand steken. En dat is niet meteen de N-VA-mentaliteit.

7.15 uur: Ik check de kranten, zoals steeds met meer dan

normale belangstelling voor de berichtgeving rond Dexia. De

benoemingscarrousel voor zowel Belfius als de Dexia Holding

draait volop. Het mea culpa van CD&V om vanaf nu politici uit

de banken te weren en de top aan een bekwaamheidstest te

onderwerpen is nog niet koud, of het spel begint weer.

9.30 uur: Voorbereiding van de hoorzittingen met leden van

NBB (Nationale Bank) en FSMA (de voormalige beurswaak-

hond CBFA). De aanleiding zijn de niet-legale leningen van

Dexia Bank aan Arco en Gemeentelijke Holding in 2008 voor

een kapitaalverhoging bij de Dexia Holding. Die piste moet in

de toekomst afgesloten worden. We moeten vermijden dat een

regering dergelijke casino-beslissingen op eigen houtje kan

nemen.

11.30 uur: Met Jan Jambon en collega-Kamerlid Peter

Dedecker overloop ik de historiek. CBFA heeft in 2008 gewoon

meegespeeld in het blinde paniekvoetbal van de regering-

Leterme. De situatie was toen penibel, dat geeft iedereen toe.

Maar sommige beslissingen konden écht niet door de beugel.

Jean-Luc Dehaene zei zelf in de bijzondere commissie Dexia

dat een kapitaalverhoging in 2008 een slechte keuze was.

14 uur: De hoorzittingen beginnen, achter gesloten deuren. Zo

zouden de sprekers  ‘vrijer’ spreken. Natuurlijk is dat bijna

nooit zo. De benoemingen in NBB of FSMA zijn politiek, dus
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Fractiesecretaris in de Kamer

Rob Van de Velde



Eind vorig jaar verscheen ‘Scherven
van de oorlog’. Daarin beschrijven
de historici Bruno Benvindo en
Evert Peeters de strijd om de 
herinnering aan WOII in België.  

De studie draait rond de gedenkplaatsen Breendonk, Congres -
kolom, Dossinkazerne en IJzertoren. Vier bekende plekken waar -
weliswaar in afnemende mate - oorlogsleed wordt herdacht. Het
boek geeft een nauwkeurig relaas van de totstandkoming van elk
van deze memorialen en van de strijd die er rond werd gevoerd;
alsof aan de oorlog nooit een einde is gekomen. De auteurs verster-
ken die gedachtegang door te besluiten dat “van de Konings -
kwestie tot het lange federaliseringproces politieke tegenstanders
telkens opnieuw de spoken uit de Tweede Wereldoorlog opriepen.”
Het staat de lezer vrij het begrip ‘spook’ naar eigen goeddunken te
interpreteren. Wordt ermee bedoeld: verbeelding, schrikbeeld of
denkbeeldig gevaar?  

Het lijkt erop dat de auteurs onvoldoende besef hebben van het
Vlaamse verlangen om zich van het Belgische juk
te bevrijden. De nasleep van WOII sneed diep in
de Vlaamse opinie omdat de repressie in vele
gevallen mateloos hard was geweest. De afkeer
voor een overheid die onmachtig bleek om daar
een einde aan te stellen en weer goed te maken
wat kapot was gemaakt, nam een blijvende vorm aan en werd van
generatie tot generatie doorgegeven. 

Vlaamse politici die voor federalisme ijverden, werden van fascis-
me beschuldigd. De gotische letters op de FDF-affiche Brüssel
Vlaams? Ça, jamais! waren daar de zichtbare uitdrukking van. Dat
de auteurs in hun boek de IJzerbedevaarten als een samenkomst
van Vlaamse collaborateurs omschrijven, past volkomen in dat
beschuldigende en ronduit beledigende plaatje. Voor amnestie
opkomen was al even erg, zo niet nog erger. Aan dit beeld werd
ook door vooraanstaande politici meegewerkt. Zo verklaarde de
toenmalige PVV-voorzitter Omer Vanaudenhove in 1966 voor de
BBC dat de VU de voortzetting van het VNV was en dat hij betreur-
de dat na de oorlog niet alle VNV’ers waren terechtgesteld. 

Met zo’n indoctrinatie mag het niet verbazen wat de Franstalige
columnist Thomas Gunzig in een openhartige vrije tribune (De
Standaard, 01/03/12) schrijft. Toen hij als knaap met zijn ouders op
tv het verslag van een Vlaamse betoging zag, merkte zijn moeder -
met goedkeuring van vader - op: “Ze hebben echte fascisten -
koppen!” Op zijn lagere school in Sint-Pieters-Woluwe werd het ver-

maledijde vak Nederlands ‘fascistentaal’ geheten en als je op de
speelplaats een Vlaming wilde imiteren “hield je een vinger bij
wijze van snor onder je neus en bracht je de Hitlergroet”.  

De auteurs van Scherven van de oorlog verbazen er zich over dat
de verschillende herinneringsgemeenschappen in België nooit met
elkaar tot een gesprek kwamen. Van historici zou je mogen ver-
wachten dat ze onderzoeken wat daaraan ten grondslag ligt. Een (in
hun boek niet eens aangehaalde) bron zouden de 60 tv-uitzendin-
gen kunnen zijn waarin Maurice De Wilde collaboratie en repressie
in België tot op het bot in beeld bracht. Dat hij daarin mild oordeel-
de over de kleine collaborateurs en de wandaden van het Belgische
verzet aanklaagde, werd hem niet in dank afgenomen. Maar zijn
rechtvaardigheidsgevoel en zijn drang om de waarheid te tonen,
haalden het van een voorbijgestreefd Belgisch patriottisme waar-
van de verzetsbewegingen de laatste verdedigers zijn. De Wilde
toonde ook aan dat nooit alles wit of zwart is en dat tussen die twee
uitersten vele vormen van idealisme, lafheid, vooringenomenheid,
eigenbelang en veel leed liggen.  

Dat niet iedereen tot dergelijke eerlijkheid in staat is, leert de bio-
grafie Elsschot. Leven en werken van Alfons de
Ridder van Vic van de Reijt. ‘Linkse’ mensen heb-
ben het er steeds moeilijk mee gehad dat hun
schrijvende boegbeeld het in een gedicht voor de
terechtgestelde August Borms had opgenomen.
Ook Van de Reijt ontsiert zijn biografie met

gekronkel om toch maar niet te moeten toegeven dat Elsschot sym-
pathie voor het Vlaams-nationalisme koesterde. In zijn recensie oor-
deelt Matthijs de Ridder (Wetenschappelijke tijdingen, dec. 2011)
onomwonden: “Van de Reijt probeert krampachtig om de schrijver
Elsschot buiten het Vlaams-nationalisme te houden door hem neer
te zetten als een sympathieke allemansvriend met een groot recht-
vaardigheidsgevoel, maar hij slaagt er nooit in om duidelijk te
maken waarom het schrijverschap (…) en het flamingantisme, in
welke vorm dan ook, elkaar zouden uitsluiten.”     

Spoken uit WOII? Niemand minder dan hoflakei Amand De Decker
(MR) haalde ze onlangs nog eens boven door op de RTBf (Mise au
point, 26/09/11) te verklaren dat “Bart De Wever en bij uitbreiding
de N-VA de rechtstreekse afstammelingen van de collaborateurs
zijn.” Levende spoken of spokende levenden?

Een Vlaming imiteren? Een
vinger onder je neus bij wijze

van snor en de Hitlergroet.

VAN LIEDEKERKE

Levende spoken of spokende levenden?
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Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van het
VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij zijn kijk

op actualiteit en maatschappij. 23
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Ingeborg, je zit in een zangkoor.  “Wat
is je opmerkelijkste herinnering in dat
verband?” vroeg Manu Beuselinck je in
het vorige nummer.
Ik zing inderdaad in een kamerkoor, De

Bekooring in Antwerpen. Wat me steeds is bij-

gebleven is een concert in Police nad Metuji,

het geboortedorp van onze Tsjechische diri-

gent Petar Galic. Ik kan het me nog levendig

voor de geest halen: een klein donker kerkje,

zo koud dat we drie lagen kleding aanhadden

om niet te bevriezen. En dan contrasterend: het warme, emotionele applaus van de

Tsjechen. Dat vergeet ik nooit meer. 

Hoe ben jij in de politiek beland?
Uit idealisme. Als voorzitter van de ouderraad van de vrije school De Zonnepit in

Vrasene (Beveren) vond ik het namelijk mijn plicht om de problematiek omtrent de

gemeentescholen en de vrije scholen mee op te lossen. De scholen in deelgemeente

Vrasene liggen rechtover elkaar. Maar tijdens de Week van het bos bijvoorbeeld stap-

ten de kinderen van de gemeenteschool op een gemeentebus en de kinderen van de

vrije school op een gehuurde bus om naar hetzelfde bos te gaan en om er hetzelfde

programma te volgen. Aan de kant staan roepen over halfvolle bussen had echter

geen effect. Daarom stapte ik in de politiek. En van het ene kwam het andere … Nu

kan ik me ook nationaal inzetten!

Op welke thema’s en dossiers leg jij je toe in je parlementaire werk?
Ik zetel in de commissie Buitenlandse Zaken. Als sociaal verpleegkundige specialiseer

ik me daar in ontwikkelingssamenwerking, vrouwenrechten, mensenrechten en de

millenniumdoelstellingen. Momenteel werk ik aan een nota over ontwikkelings -

samenwerking. Die moet volgens mij opnieuw bekeken worden. We hebben bijvoor-

beeld 18 partnerlanden, maar drie daarvan zijn geen ontwikkelingsland meer. Ik stel

me daar vragen bij. Het hele verhaal mist ook transparantie. Zo krijgt Congo al het

langst en het meeste ontwikkelingsgeld, maar we hebben geen zicht meer op wat er

met dat geld gebeurt.

Welke historische figuur zou je graag eens ontmoeten en waarom?
Jeanne d’Arc. Ik heb heel veel respect voor die piepjonge vrouw vol idealen die haar

mannetje stond in een echte mannenwereld. Verkleed als man kon ze met haar

vroomheid, zelfvertrouwen en enthousiasme de gedemoraliseerde Franse troepen in

hun oorlog tegen Engeland terug vertrouwen geven. Zo werden de Engelsen op 8 mei

in 1429 gedwongen het beleg van Orléans op te geven. Hoedje af!

Welke vraag zou je willen stellen aan Kamerlid Bert Wollants, die wij vol-
gende keer vijf vragen voorleggen?
Bert, je bent bestuurslid van het jeugdcentrum Moevement in Lier. Is het moeilijk om

vrijwilligers te vinden voor dergelijk jeugdwerk?
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Kamerlid

Ingeborg De Meulemeester


