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Louis Ide:

De taalgrens blijft een zorggrens

Philippe Muyters scoort
ook in het buitenland

Geert Bourgeois: duurzaam
erfgoedbeleid loont

MAGAZINE VAN DE

Dexia en de christelijke zuil:
het verhaal stopt niet

KO RT GE K N I P T
Cijfer van de maand
1. Welgeteld één strafrechter zou er
overblijven om alle Nederlandstalige strafzaken rond onder meer
drugs, geweld, terrorisme en financiële fraude in Brussel te behandelen. Dat is een gevolg van het BHVakkoord over de splitsing van de
Brusselse rechtbanken. “De prijs
die de Vlaamse partijen hebben
betaald om het gerechtelijke arrondissement BHV te splitsen, is loodzwaar”, besloot De Tijd, die de
nota van de Nederlandstalige rechters aan minister van Justitie Turtelboom (Open Vld) kon inkijken.

Nou moe
We mogen qua productiviteit dan
wel dan aan de top staan in
Europa, bij het werknemersrendement bengelt België helemaal
onderaan in de lijst die PwC op-

stelde. “Door onze kostenstructuur
verliezen we het voordeel van onze
productiviteit”, meent PwC. “Voor
elke euro die in een Belgische
werknemer wordt gestoken, verdient de werkgever 1,06 euro terug.
Dat is het minste van alle 18 landen.” Het onderzoek bevestigt nog-
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Ondernemende gemeente

Vlaams minister Bourgeois feliciteerde eind maart N-VA-parlementslid en schepen in Brasschaat Jan Jambon met de nominatie van zijn gemeente als ‘Ondernemende Gemeente 2012’. De
prijs voor de meest ondernemende gemeente ging uiteindelijk
naar Overijse en de ‘Laureaat voor ondernemende stad’ werd
Aalst. Met deze prijs wil UNIZO de gemeenten en steden belonen voor hun duurzame en ondernemers-stimulerende beleid.
Ook de N-VA vindt het essentieel om een ondernemingsvriendelijk en -ondersteunend lokaal beleid te voeren.
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maals dat de fiscale en sociale lasten in dit
land loodzwaar zijn.

Goed bezig
Sinds bekend is dat de N-VA een beroep doet
op de expertise van Hendrik Vuye, neemt de
RTBF de professor grondwettelijk recht aan
de Naamse universiteit regelmatig onder
vuur. Onlangs vroeg de zender zelfs aan zijn
studenten of ze Vuye geen racist vonden en
of hij niet ontslagen zou moeten worden.
Maar bij de RTBF lachen ze nu toch wel
groen, want de studenten van de Naamse
rechtsfaculteit verkozen Hendrik Vuye tot
beste prof van dit academiejaar. “De RTBF
maakte geen melding van deze erkenning
van de academische meerwaarde van een
Vlaamse professor voor een Franstalige universiteit”, merkte Knack (21/03/2012) fijntjes
op.

Geknipt
De nieuwe slogan van CD&V luidt ‘Iedereen
inbegrepen’. Als baseline zou de partij daar
best aan toevoegen: ‘Maar eigen volk eerst’.
Eigen partij, eigen vakbond, eigen bestuurders, eigen beleggers, eigen hachje.
Jan Segers
over de Dexia/Arco/ACW-affaire
in Het Laatste Nieuws (29/03/2012)

U I T GE S PR O K E N

© Miel Pieters

Regering-Di Rupo
moddert verder aan
Dit land heeft dringend nood aan verandering.
Ik heb het hier al meermaals geschreven, maar
ik vrees dat deze boodschap pertinenter dan
ooit is.
De Vlamingen vragen al meer dan 20 jaar om een strenger
asiel- en migratiebeleid. Wat stellen we vast? PS-senator
Fatiha Saïdi verhindert op een vliegtuig dat een
Marokkaanse crimineel het land uitgezet wordt.
Vervolgens weigert premier Di Rupo in het parlement
om deze senatrice terug te fluiten. En staatssecretaris
Maggie De Block presteert het om een veroordeelde
drugsdealer te regulariseren. Waar zijn we in dit land in
godsnaam mee bezig?
Intussen blijft de concurrentiekracht van onze bedrijven
achteruit gaan. Deze regering durft niet de hervormingen
doorvoeren die dit land dringend nodig heeft. Van een
groeibevorderend investeringsbeleid is nog altijd geen
sprake. Elke ballon die daarover wordt opgelaten door

een Vlaamse partij, wordt vakkundig doorprikt en met
een staalhard “non” beantwoord door de PS. “On n’y
touche pas”, is het mantra dat Laurette Onkelinx blijft
herhalen. De traditionele Vlaamse partijen staan erbij
en kijken ernaar.
Intussen hangen er zware donderwolken boven dit
land. Door de schandelijke deal die de regeringLeterme met de Fransen heeft gesloten over Dexia,
hangt er een waarborg van tientallen miljarden als een
molensteen om onze nek. En de berichtgeving over de
restbank Dexia wordt alsmaar onheilspellender. Op de
financiële markten was het even wat rustiger, maar
vooral in Spanje loopt de onrust weer hoog op. In plaats
van ons te wapenen tegen mogelijk nieuw stormweer,
blijft deze regering-Di Rupo rustig verder aanmodderen.
De Vlamingen betalen intussen massaal belastingen,
om het orkest op de Titanic te laten voortspelen alsof er
niets aan de hand is.

M e d e d elin g e n

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Netwerkbijeenkomst voor zorgverstrekkers (8 mei, Brussel)
Bent u arts, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, verpleegkundige, psycholoog of een andere medische zorgverstrekker? Dan bent u van harte welkom op deze eerste netwerkbijeenkomst van de Palfijngroep! Vooraf inschrijven is
noodzakelijk en kan tot en met 30 april 2012 via het
invulformulier op www.n-va.be/palfijngroep. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Jolijn Jorissen
op het nummer 02 501 76 25 of via palfijngroep@n-va.be.

3

HET HALFROND
Federale regering
remt klimaatbeleid

Hervorming
Orde van architecten

Genoeg onbebouwde
grond in Vlaanderen

Terwijl op Europees vlak alle over-

N-VA-Kamerlid Peter Luykx vreest

Uit het antwoord op een parlemen-

heden volop de discussie voeren

dat de regering een hervorming van

taire vraag van Vlaams Parle-

over een vermindering van de CO2-

de Orde van Architecten wil doorvoe-

mentslid Liesbeth Homans (N-VA)

uitstoot met 30 procent, staat de

ren die indruist tegen de visie van de

blijkt dat er voldoende onbebouwde

federale regering bij ons op de rem

Vlamingen. Het ontwerp dat nu op het

grond is om aan de woonbehoeften
te voldoen. Hoewel bouwgrond in

de huidige doelstelling van een ver-

Vlaanderen schaars en duur is, zijn

mindering van 15 procent in ons

er nog 247 553 bouwgronden beschik-

land. Dat concludeert N-VA-Kamer-

baar. De cijfers komen uit het

lid Bert Wollants na een monde-

Register Onbebouwde Percelen, dat

linge vraag aan staatssecretaris voor

in de mate van het mogelijke werd

Leefmilieu en Energie, Melchior

geactualiseerd door het kabinet van

Wathelet (cdH). “De gesprekken

minister van Ruimtelijke Orde-

rond de verdeling van de inspan-

ning Philippe Muyters (N-VA).
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over de verdeling en uitvoering van

ningen die geleverd moeten worden

Tussen de prijs per vierkante meter

om de doelstelling te halen, liggen

kabinet van minister Laruelle (MR)

en het aantal beschikbare bouw-

al lange tijd stil. De regering zou

ligt, is immers enkel gebaseerd op

gronden in een regio is er geen aan-

voorstellen van de Franstalige partij-

toonbaar verband. Zo zijn er

en. Laruelle stelt een vierledige struc-

gemeenten waar veel bouwgronden

tuur voor. “Maar de Vlamingen vragen

ter beschikking zijn maar waar de

van de Orde vooral efficiënte dienstverlening aan de sector, een degelijke
tuchtrechtspraak en effectieve beleidsbeïnvloeding”, weet Peter Luykx. Momenteel is de Nationale Raad paritair
© Dreamstime

samengesteld uit tien Vlamingen en
tien Franstaligen. Beslissingen gebeuren nooit volgens de voorkeuren van
de Vlamingen. Terwijl de Vlamingen
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56 procent van alle rekeningen beta-

gebakkelei en werk maken van de

len, krijgen ze 0 procent inspraak. De

doorstart van de Nationale Klimaat-

N-VA stelt daarom voor om de

commissie. Enkel zo kan de discus-

Nationale Orde te hervormen naar

sie over de klimaatdoelstelling op

confederaal model: twee autonome

prijzen voor een modaal gezin onbe-

een grondige manier gevoerd wor-

vleugels met daartussen een overleg-

taalbaar blijven. “De Vlaamse

den”, vindt Wollants. De Nationale

orgaan zonder beslissingsrecht. “Enkel

Regering trok alvast 50 miljoen euro

Klimaatcommissie vertegenwoor-

een volledige splitsing van de Orde,

uit om zelf percelen aan te kopen in

digt alle gewesten en moet in ons

naar het voorbeeld van de Orde van

gebieden waar de gronden duur

land het Nationale Klimaatplan

Advocaten, kan een oplossing bie-

zijn”, zegt Liesbeth Homans. “Met

opvolgen.

den”, besluit Luykx.

dit initiatief wil de N-VA ook het
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beter stoppen met haar getreuzel en

HET HALFROND
Vlaamse karakter van de rand rond

Sophie De Wit. De minister kondigde

door de Brusselse administratie

Brussel helpen bewaren. Zo vermij-

aan dat er geen aanwervingen

“omdat de nabijheid van een

den we dat de gronden enkel en

komen bij het NCET, ook niet voor

Vlaamse onderwijsinstelling de wijk

alleen gekocht worden door rijke

de thuisdetentie. Onbegrijpelijk,

zou vervlaamsen”. Brussels Parle-

Europeanen en/of Franstaligen.”

vindt De Wit. “Als de minister een

mentslid Paul De Ridder (N-VA)

betere strafuitvoering wil, zal ze erin

herkent het probleem. Begin 2011

moeten investeren.”

werd bekend dat de Vlerick Leuven

Uitstel voor
thuisdetentie
Justitie De Clerck (CD&V) als huidig

Ongelukkige timing
voor extraatjes

Justitieminister Turtelboom (Open

Tijdens de voorbije begrotingscon-

Zowel voormalig minister van

trole moest de Vlaamse overheid de
buikriem harder aantrekken. De

Gent Management School een akkoord had met Euronext om een
campus te openen in de leegstaande
gebouwen van de Brusselse beurs.
De beursfirma had nog tot 2093 een
erfpachtovereenkomst met de eige-

VRT kwam daar zonder kleerscheuren vanaf. Maar nu kondigt de
openbare omroep in deze nog
steeds economisch moeilijke en
onzekere tijden aan dat ze erover
nadenkt om bonussen uit te keren.
Vlaams Parlementslid Wilfried
© Dreamstime

Vandaele (N-VA): “Er werd de
voorbije jaren inderdaad veel inzet
gevraagd van de VRT-werknemers.
Maar om dan nu, net na de
Vld) lanceerden het afgelopen half

Vlaamse begrotingscontrole, te

jaar trotse aankondigingen over het

gaan spreken over extraatjes, is een

naar, de Stad Brussel. Het schepen-

systeem van de thuisdetentie.

klap in het gezicht van de andere

college van de Stad Brussel ging

Thuisdetentie zou een eenvoudiger

Vlaamse ambtenaren die hun wer-

evenwel niet akkoord. Blijkbaar was

alternatief zijn voor de elektronische

kingsmiddelen zien dalen. De

Vlerick te Nederlandstalig. Concrete

enkelband en een pasklare oplos-

timing is hoogst ongelukkig te noe-

alternatieven waren er toen nog niet.

sing om de povere strafuitvoering te

men. In deze tijden is het belangrij-

Wat later beëindigde de stad dan

verbeteren. Maar Kamerlid Sophie

ker dat het management het totale

maar

De Wit (N-VA) vernam als antwoord

kostenplaatje zo laag mogelijk

Euronext. Kostprijs voor de stad: 4,7

op een schriftelijke vraag dat de

houdt om eventuele tegenvallers in

miljoen euro. “Vlerick wou heus

invoering van het systeem plots ver-

de toekomst te kunnen opvangen.”

geen hoogoven, olieraffinaderij of

traging

heeft

opgelopen.

de

overeenkomst

met

kerncentrale op de locatie bou-

“Het

wen”, reageert Paul De Ridder. “Een

Toezicht (NCET) zou het extra werk

Brussels
vastgoedbeleid

organisatorisch nog lang niet aan-

“Brussel bekijkt zijn vastgoedbeleid

geen 4,7 miljoen euro hebben

kunnen. Bovendien is er in de gevan-

liever niet door een al te Vlaamse

gekost. Deze invulling zou perfect

genissen onvoldoende capaciteit om

bril”, titelde het weekblad Trends

hebben aangesloten bij het belang

wie zich niet aan de voorwaarden

recent. Een vastgoedpromotor zag

en de uitstraling van Brussel als

houdt op te sluiten”, zo vernam

een studentencomplex geblokkeerd

wetenschappelijk centrum.”

Nationaal Centrum voor Elektronisch

hogeschool zou de stad alleszins
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BREEDBEELD

De taalgrens is nog steeds een zorggr
In zijn nieuwe boek ‘Lof der gezondheid.Van Apologie tot Utopie?’ stelt N-VA-senator en arts
Louis Ide de scheefgegroeide Belgische gezondheidszorg aan de kaak. Hoezo? Klaagde de
senator het tweesporenbeleid in de gezondheidszorg in 2006 al niet aan in een eerste ‘Lof der
Gezondheid’? Dat klopt. Maar er is vandaag nog niets veranderd.
“’Lof der Gezondheid. Van apologie
tot utopie?’ is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg
bekommert”,
schreef Knack-directeur Rik Van
Cauwelaert over het nieuwe boek
van Louis Ide. Daarmee is de toon
gezet over een boek dat, zes jaar na
het eerste deel, nogmaals haarscherp de scheefgegroeide Belgische
gezondheidszorg aanklaagt en dat
ook oplossingen aanbiedt om onze
6

gezondheidszorg overeind te houden.
Bij de voorstelling van het boek
zei je dat je dit boek deels uit frustratie hebt geschreven. Frustratie
omdat de boodschap uit je eerste
boek niet is aangekomen?
Louis: “Ja en neen. In het eerste
boek toonde ik aan dat de taalgrens
een echte zorggrens is geworden. Dat
begrip is ondertussen gemeengoed,

maar er is ondertussen nog niets veranderd. Er blijven twee gezondheidsculturen bestaan in dit land, terwijl
er wel een eenzijdig beleid wordt
gevoerd. Daarnaast leefde er bij mij
ook wat frustratie over de onderhandelingen rond de gezondheidszorg in
2010 en 2011. Die hebben veel gevergd
maar hebben niet tot het gewenste
resultaat geleid. Ik heb dat van me
afgeschreven, zeg maar. Dat werkt
therapeutisch.”

Je schreef dit boek voor de zorgverstrekkers en de beleidsmakers maar
ook voor elke Vlaming.
Louis: “Dat klopt. De gezondheidszorg kost ons jaarlijks 35 miljard
euro. Tien miljard daarvan betalen
we uit eigen zak. Je kan dus stellen
dat de modale lezer betrokken partij
is. Ook al ben je vandaag gezond, het
kan morgen anders zijn. Dan mag je
terecht verwachten dat mensen voor
je klaar staan en dat de structuur van
de gezondheidszorg voor de nodige
opvang zorgt. Ik gun de lezer ook een
blik achter de schermen van het
gezondheidsbeleid en geef aan welke
kansen we momenteel laten liggen.”

Kritiek geven is gemakkelijk,
maar je biedt ook concrete oplossingen aan. Al zet je ze wel onder
de noemer ‘utopie’.
Louis: “(lacht) Het is een woordspeling. Het is zeker niet utopisch te
gaan dromen van een Vlaamse
gezondheidszorg. ‘Apologie’ verwijst
naar het feit dat ik volgens mijn
medewerker ‘in de verdediging’ zat
tegen de RIZIV-studie die stelde dat
Vlamingen meer uitgeven aan
gezondheidszorg dan eender welke
Franstalige. Die studie rammelde
langs alle kanten. En van apologie
ging het vlot naar ‘utopie’.”
Een Vlaamse gezondheidszorg,
dus een splitsing?
Louis: “Er is een duidelijk verschil in
gezondheidscultuur tussen het noorden en het zuiden. Je kan daaraan
niet tegemoet komen met één federaal beleid. Andere problemen vereisen een andere aanpak. Vlamingen vinden hun huisarts belangrijk. Dat weerspiegelt zich in het

hoge aantal Globaal Medische
Dossiers (GMD’s). Vlamingen kiezen
ook voor meer thuiszorg, thuisverpleging, beschut wonen … In
Wallonië gaat men veel sneller naar
specialisten of het ziekenhuis. Ik
geef daar geen waardeoordeel over,
ik stel het maar vast: ondanks één
federaal beleid zijn er twee gezondheidsculturen.”
Je geeft in je boek ook aan hoe we
onze gezondheidszorg efficiënter
kunnen organiseren.
Louis: “Door te digitaliseren kunnen
we veel tijd en geld uitsparen. Ik
denk bijvoorbeeld aan het ‘e-health’systeem. Daarmee zou men vorige
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rens

‘Lof der Gezondheid’ verwijst naar
de bekende satire ‘Lof der Zotheid’. Dat is wellicht geen toeval.
Louis: “Neen. Onze gezondheidszorg
is langzamerhand ook een beetje
een satire aan het worden. Patiënten
hebben wel de indruk dat er een
kwalitatief goede gezondheidszorg
is, maar dat is dankzij de zorgverstrekkers en ondanks het systeem. Als patiënten tien miljard uit
eigen zak moeten betalen om het
systeem draaiende te houden, dan
kan je onze gezondheidszorg
bezwaarlijk de hemel blijven in prijzen. Toch verandert er niets. De
enorme uitgavenverschillen tussen
Vlaanderen en Wallonië blijven bestaan. Daarom gebruikte ik dezelfde
titel voor mijn tweede boek.”

N-VA-senator en arts Louis Ide: “We kunnen vorm geven aan een moderne, sociale
en hopelijk Vlaamse gezondheidszorg zonder een sociaal bloedbad aan te richten.”
radiologieresultaten kunnen opvragen en dubbel werk vermijden. Via
e-health kan een huisarts of specialist zijn of haar patiënt mee opvolgen
als die wordt doorverwezen naar
een ziekenhuis. De patiënt zelf zal
veel minder administratie te verwerken krijgen, bijvoorbeeld voor een
7

BREEDBEELD

Een term die vaak terugkomt in je
boek is responsabilisering.
Louis: “Wie hulp en steun nodig
heeft, heeft daar recht op. Maar aan
dat recht zijn ook plichten verbonden. Iedereen heeft een individuele
verantwoordelijkheid. Stel nu dat je
naar de huisarts moet en je betaalt
enkel het remgeld. Voor veel mensen
is dat amper 1 euro. Wel, maak daar
tijdens de kantooruren 2 euro van, ‘s
avonds 5 euro en ’s nachts 10 euro.
Ga je naar de spoedafdeling zonder
verwijzing van de huisarts of zonder
dat je opgenomen wordt: 25 euro
remgeld. De rest van de centen
betaalt het ziekenfonds direct en snel
aan de huisarts. Zo bespaar je jaarlijks honderd miljoen euro én kweek
je ook een attitude: voor de meeste
gevallen eerst naar de huisarts! En
dan spreek ik nog niet over de besparingen doordat een aantal overtallige onderzoeken in de spoed niet
meer zal gebeuren. Intelligent besparen noem ik dat: zonder een sociaal
bloedbad aan te richten vorm geven
aan een sociale, moderne en hopelijk ooit Vlaamse gezondheidszorg.”
Hoe probeer je je voorstellen in de
praktijk om te zetten? Je parlementair werk rond de materie is
ondertussen genoegzaam bekend.
Louis: “Ik heb inderdaad al heel wat
resoluties en wetsvoorstellen ingediend. Onlangs werd de wet-Ide
gestemd. Dankzij die wet mogen
mensen nu bloed geven tot de dag
dat ze 71 jaar worden. Vroeger was
dat slechts tot hun 65ste. Ik heb er
8

‘Palfijngroep’ brengt zorgverstrekkers
binnen de N-VA samen
De Palfijngroep groepeert binnen de N-VA de Vlaamse en federale parlementsleden, de experten van het kabinet, de studiedienst en de fracties
die zich toeleggen op het gezondheids- en welzijnsbeleid.
Samen met senatoren Louis Ide en
Elke Sleurs is N-VA-Kamerlid Manu
Beuselinck een van de trekkers van
de Palfijngroep. “Het is een ontmoetingsplaats tussen de verschillende
parlementen”, legt Manu uit. “De
volksvertegenwoordigers van Kamer,
Senaat en Vlaams Parlement en de
medewerkers houden elkaar op de
hoogte van welke dossiers op de
agenda staan in hun respectievelijke
parlementen. Ze bespreken die in de
groep en bepalen een gezamenlijk
standpunt. Ook voorstellen van andere partijen passeren de revue.
Bovenal denken we na over de toekomst van de gezondheidszorg.
Waar willen we als partij én als
Vlaming heen met onze gezondheidszorg, en dit over één, vijf of twintig
jaar?”
Op 8 mei om 20 uur organiseert de
Palfijngroep in het Vlaams Parlement
(De Schelp) een eerste netwerkbijeenkomst. “Deze avond is voor zorgverook goede hoop op dat een wetsvoorstel over orgaandonatie wet zal
worden. In de Senaatscommissie
Sociale Aangelegenheden, voorgezeten door N-VA-collega Elke Sleurs, is
er eveneens heel wat gelegenheid tot
discussie. Het is toch wel een luxe
dat een partijgenote voorzitter is. Ze
slaagt erin dingen te laten gebeuren
in de commissie. Daarnaast probeer
ik zoveel mogelijk op het terrein aanwezig te zijn, via presentaties voor
huisartsenkringen en in debatten
rond gezondheidszorgbeleid. In

© Miel Pieters

snelle terugbetaling van geneesmiddelen. Dat zorgt er automatisch voor
dat ook de administratiekosten bij
de ziekenfondsen zullen dalen.
Kortom, een efficiëntere werking én
een besparing.”

N-VA-Kamerlid Manu Beuselinck
strekkers een unieke kans om met
de N-VA-mandatarissen en met collega-zorgverstrekkers van gedachten te wisselen over het gezondheids- en welzijnsbeleid”, zegt Manu.
“Als klap op de vuurpijl zal Bart De
Wever een korte lezing houden over
‘De gezondheidszorg van Rome tot
Vlaanderen’.”
Meer informatie vindt u
op bladzijde 3 en via
www.n-va.be/palfijngroep
2009 heb ik mijn voordrachten eens
geteld: dat waren er 52. Sindsdien
ben ik gestopt met tellen (lacht).”
Weet je al waarover je derde boek
zal gaan?
Louis: “Het verhaal is nog niet af.
Maar een derde boek zal niet voor
meteen zijn. Schrijven is werken. Ik
moet vele mensen bedanken die dit
boek mogelijk hebben gemaakt. Een
speciaal woord van gemeende dank
ook voor Roger Van Houtte, die vorig
jaar overleed.”

U vindt het nieuwe boek van Louis Ide in de boekhandel voor 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.

Traject 2012

Inzetten op het lokale gezondheidsbeleid
Als u ziek bent, gaat u naar de dokter of, in ergere gevallen, naar het ziekenhuis. U zoekt in ieder geval hulp, maar
u zoekt die niet aan het loket van het gemeentehuis. Dat is ook niet de geschikte plaats. Toch kan de gemeente of
stad een belangrijke rol spelen in de gezondheid en het welzijn van haar inwoners.

© Miel Pieters

gemeente parkeerkaarten uitreiken.
“Mensen gaan in geval van ziekte of
Tegelijk kan ze de huisartsen motivezorgbehoevendheid vaak op zoek
ren door hen bij het gezondheidsnaar informatie”, weet N-VA-senator
beleid te betrekken. “De gemeente
Elke Sleurs, die zelf arts is. Zij pleit
kan ook sensibiliseren, bijvoorbeeld
voor een doorgedreven samenwerover de gevaren van asbest, en initiaking tussen alle betrokken instanties
tieven ondersteunen zoals de
rond sociaal beleid en lokale
mammo-mobiel en bloeddonatie”,
gezondheidszorg. “Ik denk in de eerstelt Elke voor.
ste plaats aan de gemeente en het
OCMW. Het OCMW - of nog beter,
het Sociaal Huis - speelt een cruciale
OCMW-raad
rol en zou in feite alle sociale taken
De OCMW-voorzitter zal vanaf 2012
van de gemeente op dat vlak moeten
automatisch deel uitmaken van het
overnemen. Dat vereist een verreschepencollege. De N-VA wil een
gaande samenwerking met de ande- Senator Elke Sleurs: “De OCMW-voorzitter moet stap verdergaan en de OCMW-voorre diensten van de gemeente: ICT, schepen van Sociale Zaken en Gezondheid worden.” zitter ook schepen van Sociale Zaken
personeel, financiën. Ook fysiek,
en Gezondheid maken. Daarmee
door alle diensten in één gebouw samen te brengen.”
worden die cruciale bevoegdheden gecentraliseerd. De
invulling van de OCMW-raad moet ook raadzaam gebeuHuisarts
ren. “De OCMW-raad dient niet om ‘gebuisde’ kandidaten
Een centrale rol is weggelegd voor de huisarts. “De huisarts op te vissen na de verkiezingen. We moeten daar competenweet veel. Naast arts en vertrouwenspersoon is hij of zij ook te mensen plaatsen die met kennis van zaken meewerken
de geschikte persoon om het juiste netwerk in te schake- aan een lokaal gezondheidsbeleid”, vindt Elke.
len”, verduidelijkt Elke. “Ik denk maar aan thuiszorg voor
ouderen, zodat bejaarden langer thuis kunnen wonen, of Lokaal gezondheidsoverleg
palliatieve thuiszorg. In zulke gevallen is het vaak een kwes- Voor het lokale gezondheidsbeleid zijn de LOGO’s (LOkaal
tie van de juiste informatie te vinden. De huisarts is daarbij GezondheidsOverleg) een ideaal samenwerkingsplatform.
Het gaat om een regionaal samenwerkingsnetwerk van
op gemeentelijk niveau de ideale partner.”
gemeenten en OCMW’s dat samen met scholen, ziekenfondsen, huisartsenkringen, ziekenhuizen, … gezondheidsSensibiliseren
De gemeente kan een rol opnemen door de artsen duidelijk acties organiseert volgens lokale behoeften. “Valpreventie
in kaart te brengen. Zo wordt een mogelijk tekort aan huis- voor senioren, sensibiliseren voor borstkankerscreening,
artsen zichtbaar en kan men oplossingen voorstellen. Om sportbeleid, … Zelfs de promotie van gezonde snacks in
het zorgverstrekkers gemakkelijker te maken, kan de scholen is een initiatief van het LOGO”, besluit Elke.
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Investeren in onroerend erfgoed?
Dat loont!
De recessie dwingt de Vlaamse overheid de tering naar de nering te zetten. Maar
het uitgangspunt blijft een begroting in evenwicht. Geen tekorten, maar ook
geen overschotten. Daarom blijft de Vlaamse Regering investeren, ook in ons
bouwkundig erfgoed.

De restauratieve werken houden vooral moderniserende ingrepen in die
noodzakelijk zijn voor de onderwijsfunctie, maar steeds met respect voor
de rijke geschiedenis van de waardevolle gebouwen. De historische gebouwen worden daarmee niet alleen goed
beheerd en bewaard, ook de onderwijssector én onze economie hebben
er baat bij.

Goed voor de economie
De restauratiepremies, die goed zijn
voor ongeveer 50 miljoen euro per jaar,
hebben een krachtig hefboomeffect.
Door het zeer arbeidsintensieve karakter heeft restauratie immers het hoogste tewerkstellingseffect van alle moge-

© N-VA

Dat blijkt uit de subsidies die de
Vlaamse Regering recent goedkeurde
voor het bouwkundig erfgoed in de
onderwijssector. Er wordt 6,23 miljoen
euro opzij gezet voor de restauratie van
negen beschermde schoolgebouwen:
een inhaalbeweging voor alle restauratiedossiers van onderwijsinstellingen
die op de wachtlijst staan.

De Wandeling in Bilzen, gebouwd in 1880 en beschermd sinds 2001, wordt
gerestaureerd en omgevormd tot Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunsten, Muziek en Woord.
lijke investeringen. De zorg voor onroerend erfgoed schept een werkgelegenheid van 26,7 indirecte jobs voor elke
directe job. Dat is hoger dan het
tewerkstellingseffect van nieuwbouw.
Een recente studie1 becijferde de toegevoegde waarde van onroerend erfgoed voor de bouwsector op ten minste 300 miljoen euro per jaar.

Daarnaast is er ook de indirecte return
via de toeristische aantrekkingskracht
en de activiteiten in de horeca en de
recreatieve sector die daarmee samenhangen. Volgens diezelfde studie komt
de toegevoegde waarde van toerisme
en recreatie die aan onroerend erfgoed
gerelateerd kan worden, op zeker 600
miljoen euro. Een duurzaam erfgoedbeleid loont, dat is zeker!

Geërfd goed
De benaming ‘erfgoed’ zegt het al: we hebben het goed inderdaad letterlijk geërfd van de vorige generaties. Het is onze plicht
om er als goede rentmeesters zorg voor te dragen, het te bewaren en het door te geven aan de generaties die na ons komen.
Onroerend erfgoed bewaren gaat immers niet alleen om het bewaren van stenen. Het gaat ook om de bewaring van de tijd,
de omstandigheden, en de geest waarin het gebouw tot stand is komen.
De Vlaamse Regering investeert 6,23 miljoen euro in de restauratie van negen beschermde schoolgebouwen: Virga Jessecollege
in Hasselt, De Wandeling in Bilzen, PTS in Boom, Xaveriuscollege in Borgerhout, Sint-Lucas in Gent, Sint-Aloysiusvleugel in
Mechelen, Tinnen Schotel in Tienen, Sint-Angela-Instituut in Tildonk en Katholiek Basisonderwijs Lozen in Bocholt.
1

De socio-economische impact van het onroerend erfgoed(beleid) in Vlaanderen, studie door studiebureau SumResearch en het
Centrum voor Economische Studiën van de KULeuven (2011)
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Vlaamse sirene verleidt de Denen
‘Minister Muyters goes international’. Zijn inbox bevat een hartelijke bedankmail
van de Deense koepel van sportclubs. Die laat weten dat het Vlaamse project ‘Sport
Na School’ navolging heeft gekregen in het land van de Kleine Zeemeermin. Maar
ook het nieuwe dopingbeleid van onze sportminister bekoort het buitenland.

De mail die Philippe vanuit Aalborg
ontving is helder: “Thank you very
much for the inspiration. Without
‘Sport Na School’ we would not have
been able to develop ‘Sport2go’ in
such a successful way.” (Hartelijk
dank voor de inspiratie. Zonder ‘Sport
Na School’ hadden we van ‘Sport2go’
nooit zo’n succes kunnen maken.) Wat
de Denen vooral charmeerde was de
lage drempel van ‘Sport Na School’,
waardoor jonge gasten diverse sporten leren kennen zonder dat ze
meteen een lidkaart moeten kopen of
moeten meedraaien in een of andere
competitie.

Nieuw dopingbeleid
Maar Philippe Muyters valt zijn buitenlandse collega’s om nog andere
redenen op. Zo heeft hij onlangs, op
een vergadering van de Europese
sportministers, een prima beurt
gemaakt met zijn nieuwe dopingbeleid. Het ontwerp van decreet daarover werd intussen trouwens goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
Waarover gaat het? Tijdens wedstrij-

© Vlaamse overheid, CJSM

Met ‘Sport Na School’ laat de Vlaamse
overheid jongelui kennismaken met
een hele rist sporten: van zumba tot
squash, van urban golf tot muurklimmen. De leerlingen krijgen een sportpas waarmee ze terecht kunnen in
zwembaden, fitnesscentra, maneges,
wielerbanen of middelbare scholen in
de buurt. Goed gezien, dachten de
Denen. Voor hun eigen ‘Sport2go’project haalden ze de mosterd dus bij
Muyters.

Minister Muyters laat internationaal van zich spreken en dat legt Vlaanderen geen windeieren.
den zijn er hoe dan ook controles; het
draait dus vooral rond dopingcontroles buiten competitie. Om die mogelijk
te maken, moeten elitesporters vooraf
melden waar ze zich dagelijks bevinden. Het doorgeven van die fameuze
‘whereabouts’ zit veel sporters hoog.
Daarom zullen ze voortaan worden
ondergebracht in vier categorieën.
Enkel sporters uit categorie A, die
vaak individueel trainen en op moeilijk voorspelbare plaatsen (zoals wielrenners), moeten nog gedetailleerd
melden waar en wanneer ze precies
beschikbaar zijn voor controle. Voor
sporters die in een bepaalde sportaccommodatie trainen (zoals in een
zwembad, op een tennisbaan of voetbalveld) wordt de meldingsplicht soe-

peler, en sportlui die niks kunnen hebben aan doping buiten competitie
(zoals boogschutters of ruiters) moeten zelfs niets meer doorgeven.

Efficiënt en klantvriendelijk
Philippe Muyters: “Doping kan nooit,
dat is duidelijk, maar we mogen
sporters niet méér administratie in
de maag splitsen dan nodig is.” Met
die tegelijk efficiënte en klantvriendelijke aanpak levert onze minister
pionierswerk, ligt hij in de bovenste
la van het World Anti-Doping Agency
(WADA) en gaat hij over de tong van
zijn collega-ministers in Europa.
Muyters laat internationaal van zich
spreken en dat legt Vlaanderen geen
windeieren.
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© Miel Pieters

Schaamteloze
zelfbediening

In de bespreking van het rapport en de
aanbevelingen van de bijzondere commissie Dexia maakten we een hallucinant
schouwspel mee. Voor de deal die de regering van lopende zaken onder Yves
Leterme afsloot met Dexia en het ACW bestaan
slechts drie woorden: zelfbediening, belangenvermenging en schaamteloosheid.
“Het is urgent om te weten via welke formule wij kunnen neerdalen uit de Dexia-holding en onze positie als aandeelhouder van
Dexia Bank België kunnen innemen”, sprak ACW-voorzitter
Patrick Develtere op 10 oktober vorig jaar in Terzake. De woorden
van Develtere kregen eind maart nog een extra invulling met de
300 000 winstbewijzen die de christelijke zuil uit de nieuwe
(staats)bank Belfius zoog. Het strafste is dat Develtere op 10 oktober helemaal niets meer moést vernemen. Yves Leterme zelf had
namelijk in de verkoopovereenkomst van 9 oktober tussen de
staat en Dexia Bank België de ACW-winstbewijzen onverkort opgenomen, terwijl alle andere mogelijke aanspraken op aandelen
vervielen. Mits er enig fatsoen was geweest, waren er nochtans
elegante uitwegen mogelijk. Maar neen. Develtere wilde koste
wat het kost ‘neerdalen’ in de bank.

Bovendien zal de N-VA het Rekenhof vragen om de aanwending
van belastinggeld in dit dossier nader te onderzoeken.

Verantwoordelijken aanpakken
“Voor de regering is het verder simpel”, zegt Jambon. “De deal met
de winstbewijzen moet ongedaan gemaakt worden. En indien de
regering het echt meent om de verantwoordelijken aan te pakken,
dan moet ze ervoor zorgen dat op 9 mei tijdens de algemene vergadering er geen décharge aan de bestuurders wordt verleend. Het
kan niet dat wij het gerecht oproepen zijn werk te doen, maar dat
we ‘en stoemelings’ Dehaene, Swiggers en consoorten via de algemene vergadering van Dexia zouden laten ontsnappen.”

Geen moreel recht
Aan de regering-Di Rupo dus om enkele fundamentele beslissingen te nemen. Want ook de bescherming van de Arco-aandeelhouders blijft onduidelijk. Voor de Europese Commissie gaat het
alvast om onwettige staatssteun. Ze noemt de waarborgregeling
‘niet geschikt, niet noodzakelijk en niet proportioneel’. “De enige
billijke oplossing is dat het ACW zelf zijn aandeelhouders schadeloos stelt. Dit mag voor het ACW, dat volgens Develtere over nog
voldoende middelen beschikt, geen probleem zijn. En verder
heeft geen enkele organisatie nog een moreel recht op winst uit
Belfius”, besluit Jambon.

N-VA vraagt hoorzittingen
Voor de deal die gesloten is tussen de regering van lopende zaken
onder premier Leterme, Dexia en het ACW bestaan slechts drie
woorden: zelfbediening, belangenvermenging en schaamteloosheid”, vindt N-VA-Kamerfractieleider Jan Jambon. “Wij vragen
daarom dat de commissie Financiën hoorzittingen organiseert
met de organisatoren van dit handeltje. Swiggers, Develtere,
Dehaene, Leterme en Reynders mogen de manier waarop dit verhaal werd gemonteerd in de Kamer komen toelichten.”
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Het verhaal stopt niet
Ondertussen schromen Develtere en co niet om toe te geven dat
ze ‘inschattingsfouten’ maakten. Maar de claim op toekomstige
winsten laten vallen? Daar is geen denken aan! Sterker nog, nu de
bank is gered met belastinggeld zoekt men samen met het
management, dat nu in overheidsdienst is, een nieuwe formule waarmee de christelijke vakbeweging de Belfius-winsten kan
blijven opstrijken.

V I N GER A A N D E P O L S

© ID-Bas Bogaert

Vodje
uitwijzingspapier

In 2010 reikten de politiediensten bijvoorbeeld 28 000
‘Bevelen om het Grondgebied te Verlaten’ uit en vertrokken slechts 4 400 vreemdelingen ook effectief. Eén
begeleide terugkeer op de drie mislukt omdat de
betrokkene zich verzet.

“Wanneer wil men bij de PS en haar Vlaamse volgelingen van sp.a, CD&V en Open Vld eens inzien dat het
geen zin heeft om iemand het bevel te geven om het
land te verlaten als dat niet wordt uitgevoerd?” vraagt
Theo Francken zich af. “Di Rupo moet nu handelen. Een
vreemdeling die na 30 dagen het bevel niet nakomt,
moet bij een tweede uitwijzingsbevel meteen worden
opgepakt en gedwongen worden uitgewezen. Het verhaal van deze man is de beste illustratie van waar het
fout loopt met het uitwijzingsbeleid,” aldus Francken,
“er is er gewoonweg geen. Het Bevel om het Grondgebied te Verlaten is niet meer dan een vodje papier.”

Criminele feiten

Gesloten terugkeercentrum

Het gedrag van PS-senator Fatiha Saïdi zorgde dan ook
voor immense verstomming toen ze zich tijdens een
vlucht naar Casablanca mengde in een discussie met
een uitgeprocedeerde Marokkaan die wat amok maakte rond zijn repatriëring. Mede door haar tussenkomst
werd de uitwijzing stopgezet. Hallucinant, vindt ook
N-VA-Kamerlid Theo Francken. Mohammed Chadli verbleef 16 jaar illegaal in België, werd in die periode 42
keer opgepakt voor criminele feiten en kreeg 20 keer
het bevel het land te verlaten. Zonder de tussenkomst
van de PS-senator zat hij nu misschien ook écht in
Marokko. Intussen wacht Chadli nog steeds op zijn
repatriëring naar Marokko.

De N-VA wil tevens dat er snel werk wordt gemaakt van
een gesloten terugkeercentrum voor criminele illegalen.
Bart De Wever vraagt dit al jaren in Antwerpen. “Wij
roepen de Vlaamse partijen op om daarover aan één
zeel te trekken. Maak op
korte termijn een vleugel
vrij in een bestaand centrum
en maak op langere termijn
werk van een apart centrum”, stelt Theo Francken
voor. Deze centra dienen
bovendien communautair
eerlijk verdeeld te worden.
Vlaanderen telt momenteel
zes centra voor illegalen, in Theo Francken: “Het
Bevel om het Grondheel Wallonië staat er welgebied te Verlaten is niet
geteld één terugkeercen- meer dan een vodje
papier.”
trum, in Vottem bij Luik.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
Maggie De Block van Open Vld zegt dat ze
uitgeprocedeerde asielzoekers sneller zou
willen repatriëren. Gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Het blijft een ingewikkelde
karwei om afgewezen asielzoekers uit te wijzen.

Er is geen terugkeerbeleid
Theo Francken vraagt zich af of de PS wel achter het
uitwijzingsbeleid staat. Premier Elio Di Rupo weigerde
zijn partijgenoot Saïdi alvast op de vingers te tikken.
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Mieke
Hautekeete
Mieke (32) is al een paar jaar lid van de N-VA. Maar in haar woonplaats Lendelede was
tot voor kort geen N-VA-afdeling. Samen met anderen trekt zij nu aan de kar om de
N-VA ook in Lendelede op de kaart te zetten op 14 oktober.
Mieke is maatschappelijk werker in
een centrum voor leerlingenbegeleiding in Dendermonde. “Via mijn
job kom ik met veel mensen in contact. Dat heeft in grote mate mijn
maatschappijvisie bepaald. Een
samenleving kan ervoor kiezen om
sociaal zwakkeren louter te beschermen, maar ze kan hen ook
leren verantwoordelijkheid op te
nemen. Die ‘herstelgerichte visie’
vind ik ook terug bij de N-VA. Ook
omwille van de realistische en
nuchtere kijk van de N-VA op de
samenleving ben ik enkele jaren
geleden lid geworden.”
Toen Mieke lid werd van de N-VA,
bestond er in haar gemeente nog
geen N-VA-afdeling. “Gelukkig deed

Jean-Claude Villez, ook een N-VAlid en een bekend lokaal figuur,
recent een oproep in de regionale
pers om een N-VA-afdeling op te
richten in Lendelede. Vanaf dan
ging het snel. Andere geïnteresseerden meldden zich. We staken direct
de handen uit de mouwen met een
eerste huis-aan-huisblad en een
startactiviteit. Als onervaren afdeling kregen we gelukkig veel hulp
van onze ‘peter’ Kamerlid Bert
Maertens en van provinciaal bewegingsverantwoordelijke Jeroen Dujardin. Onze eerste activiteit, een
‘geboortereceptie’, werd een groot
succes. Er waren een honderdtal
aanwezigen en meerdere sympathisanten meldden zich aan om actief
mee te werken.”

Lendelede heeft al jaren een absolute CD&V-meerderheid. De oppositie bestaat uit een lokale lijst en
één verkozene van de Open Vld.
Hoewel N-VA Lendelede nog in de
kinderschoenen staat, zal de afdeling zelfstandig naar de kiezer
trekken op 14 oktober. “Onze afdeling heeft de ambitie om op een
gezonde manier de concurrentie
aan te gaan en om met een sterke
fractie een andere stem te laten
horen in de gemeenteraad. We werken op dit moment nog hard aan de
lijstvorming. Ikzelf zal er zeker en
vast opstaan en trachten zoveel
mogelijk Lendeledenaars te overtuigen!”

Gezin: gehuwd met Karsten Raes en
moeder van Andreas (1 jaar oud)

Grootste voorbeeld: mijn moeder, een
zeer sterke vrouw

Houdt van: mijn man en mijn gezin,
kalligrafie

Laatste boek: De schaduw van de wind
(Carlos Ruiz Zafón)

Levensmotto: “wie niet in wonderen
gelooft, is geen realist”

Favoriete TV-programma: Wallander
Favoriete reisbestemming: Oostenrijk

Culinair hoogtepunt: kippenpastei
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Jan Denys: “Deze bevoegdheidsoverheveling zal niet de laatste zijn”

Volstaat de inrichting van onze
arbeidsmarkt vandaag om onze
pensioenen van morgen betaalbaar
te houden?
In geen geval. Voor een duurzame
arbeidsmarkt hebben we een werk-

zaamheidsgraad nodig van 75 procent. Daar komen we helemaal niet
in de buurt. Het is zelfs onwaarschijnlijk dat we de eigen doelstelling van
73,6 procent halen.
Heeft de nieuwe federale minister
van Werk de nodige arbeidsmarkthervormingen kunnen doorvoeren?
We kunnen niet zeggen dat de regering heeft stilgezeten. De maatregelen
inzake eindeloopbaan, werkloosheid
en wachtuitkering waren de meest
doortastende in vele decennia en
gingen verder dan het
Generatiepact. Alleen is
het nu uitkijken naar de
uitvoering ervan. De
realiteit leert dat dit nog
zeer veel zaken sterk
kan uithollen. En er
wacht de minister nog
veel werk. Denk maar
aan het eenheidsstatuut
voor arbeiders en
bedienden. Het belang
daarvan voor de werking van de arbeidsmarkt kan moeilijk
overschat worden. Als
we deze kans laten
voorbijgaan om onze
arbeidsmarkt te moderniseren, dan is dit zeer
slecht nieuws.

Jan Denys: “De maatregelen inzake eindeloopbaan,
werkloosheid en wachtuitkering zijn de meest doortastende
in vele decennia. Maar de realiteit leert dat de uitvoering
nog veel zaken sterk kan uithollen.”

Zal de regionalisering van het
arbeidsmarktbeleid in de toekomst
een beter beleid mogelijk maken?
De regionalisering van het arbeidsmarktbeleid is geen doel maar een
middel om te komen tot een meer
effectief en efficiënt arbeidsmarktbeleid. Het is aan de regio’s om te
bewijzen dat dit effectief ook het
geval zal zijn. Laat de geschiedenis
dus maar oordelen. Maar het is bijna
zeker dat deze bevoegdheidsoverheveling niet de laatste zal zijn.

© Randstad

De uitzendsector komt vaak negatief in het nieuws met verhalen
over discriminatie omwille van de
herkomst van kandidaten. Hoe kunnen we dit probleem aanpakken?
De uitzendsector is een uitstekend
kanaal om allochtonen op de
arbeidsmarkt te integreren. Maar
sommige consulenten gaan te bereidwillig in op vragen van klanten om
bepaalde kandidaten te weren. De
consulenten hebben op dat vlak meer
ondersteuning nodig. Wij hebben dat
aangepakt door een Equal Treatment
Coach aan te stellen die het voorbije
jaar in gans het land opleidingssessies heeft gegeven en die de consulenten bijstaat als ze geconfronteerd worden met een moeilijke
vraag. Het is dikwijls niet duidelijk
wat kan en wat niet kan, ook niet
voor het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen. De sector moet verdergaan met het systeem van mystery
shopping en moet bedrijven die systematisch in de fout gaan bestraffen.
Vrijblijvendheid kan in deze niet
meer.

In de rubriek Buitenwacht laten wij elke maand een extern expert aan het woord.
Hij of zij verwoordt niet noodzakelijk het standpunt van de N-VA.

Jan Denys (1959) is arbeidsmarktdeskundige bij Randstad en columnist in De Tijd,
De Morgen en Job@. Hij is al jaren een bekende opiniemaker over het arbeidsmarktbeleid
en een veelgevraagd spreker op diverse fora.
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E UR O PA
EVA blijft Baskisch vredesproces ondersteunen
Op 29 maart organiseerden de Baskische Vriendschapsgroep in het Europees Parlement en de fractie van de
Europese Vrije Alliantie de conferentie ‘Aiete: a road-map for peace in the Basque country’.

© Jan Wieërs

Het colloquium was een vervolg op de internationale bijeenkomst van oktober 2011 in het paleis van Aiete in Donostia (San
Sebastian), waar onder anderen voormalig VN SecretarisGeneraal Kofi Anan, Iers ex-premier Bertie Ahern en Sinn Feinvoorzitter Gerry Adams zich achter het Baskische vredesproces
schaarden. N-VA-Europarlementslid Frieda Brepoels leidde de
conferentie in goede banen.

Hindernissen op de weg

© Jan Wieërs

Centrale gast was Jonathan Powell, die als gewezen stafchef van
voormalig Brits premier Tony Blair een niet onbelangrijke rol in
het Noord-Ierse vredesproces speelde. Zonder beide situaties te
vergelijken wees Powell op de opportuniteiten die na Aiete zijn
ontstaan. Volgens hem was Aiete zonder meer een doorbraak
en een ultieme kans op duurzame vrede. Maar tegelijk waarschuwde hij ook voor onvermijdelijke hindernissen. De onderhandelingen over het lot van de Baskische politieke gevangenen, de ontwapening van ETA en de vraag over schuld en verzoening zullen het uiterste vergen van alle betrokken partijen.

Centrale gast Jonathan Powell - hier naast Europarlementsleden
François Alfonsi en Frieda Brepoels - speelde een niet onbelangrijke rol in het Noord-Ierse vredesproces.

Twee jaar ‘Verklaring van Brussel’
In haar tussenkomst herinnerde Frieda Brepoels aan de initiatieven die werden genomen in het vredesproces. Zo stelde ze
twee jaar geleden, op 29 maart 2010, met de Zuid-Afrikaanse
mensenrechtenadvocaat Brian Currin in het Europees
Parlement de ‘Verklaring van Brussel’ voor.
Die verklaring, die ondertekend werd door een groot aantal
internationale prominenten, was de eerste publieke stap van
de internationale gemeenschap in het Baskische vredesproces.
Ze leidde tot een stroomversnelling, met als hoogtepunt de conferentie van Aiete en de daaropvolgende verklaring van ETA
(oktober 2011), waarin de organisatie het einde van haar gewapende activiteiten aankondigde. Voor Frieda moet de EU zich
nu engageren en bijdragen tot een vreedzame oplossing die
vertrouwen wekt aan alle zijden. Europa moet Spanje aansporen concrete stappen naar verzoening te zetten.

Duurzame vrede
Tijdens de conferentie sprak ook fractievoorzitter in het Vlaams
Parlement Kris Van Dijck namens de N-VA steun uit voor de
Baskische partijen in hun inspanningen tot een politieke oplossing te komen die Baskenland duurzame vrede geeft.

Europese Vrije Alliantie vergaderde in Ljouwert

V.l.n.r.: EVA-voorzitter Eric Defoort, Jaak
Vandemeulebroucke, Europarlementslid
Frieda Brepoels en Nynke Pytsje Beetstra,
voorzitter van de Frysk Nasjonale Partij.
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Ljouwert, de gezellige hoofdstad van Fryslân, vormde eind
maart het decor van de Algemene Vergadering van de
Europese Vrije Alliantie (EVA). Uit alle windrichtingen zakten regionalisten en pro-Europese volksnationalisten af
naar Friesland. Naast statutaire agendapunten waren er
inhoudelijke discussies en keek men voor de eerste keer
vooruit naar de Europese verkiezingen in 2014. De
Europese Vrije Alliantie verenigt een 40-tal regionalistische
en autonomistische partijen.

V ER R E K I J K ER
De N-VA verlegt grenzen
Brussel is niet alleen onze hoofdstad, maar ook die van Europa. Na New York is Brussel zelfs het belangrijkste diplomatieke zenuwcentrum ter wereld. Maar niet alleen daarom volgt men in het buitenland de
N-VA met belangstelling. De N-VA maakt alvast duidelijk dat ze op internationaal vlak een betrouwbare partner is, met een langetermijnvisie die de waan van de dag overstijgt.
Veel diplomaten willen de N-VA graag beter leren kennen en er banden mee smeden. Hiervoor kijken ze verder dan wat de (Franstalige) pers bericht. Wekelijks ontvangt partijvoorzitter Bart De Wever wel een ambassadeur in zijn kantoor of geeft hij een lezing voor een internationaal publiek.

Internationale samenwerking
Het belang van die contacten mag niet onderschat worden. Als grootste politieke partij in Vlaanderen moet de
N-VA duurzame contacten opbouwen, ook met het buitenland. Voor een regeringspartij op Vlaams niveau is
internationale samenwerking bovendien een onderdeel
van het takenpakket. Want ook Vlaanderen heeft haar
eigen buitenlandse beleid, kan verdragen afsluiten en

heeft de bevoegdheden op het vlak van internationale
handel en investeringen.

Twee democratieën
De vragen die buitenlandse contacten stellen, gaan dikwijls
over de actuele politieke toestand in dit land, maar ook over
het sociaal-economische programma van de N-VA, over
technische dossiers en zelfs over de menselijke verhoudingen tussen politici. Steeds vaker is het ook voor diplomaten duidelijk dat ‘het Belgische model’ een optelsom is van
twee democratieën, met elk hun eigen politiek stelsel en
publieke opinie. Maar ook de N-VA leert bij met dergelijke
gesprekken. Over de politieke toestand in het thuisland van
onze gasten, of over technologische en wetenschappelijke
innovaties aan de andere kant van de wereld.

“An Ghaeltacht”
Om het Vlaamse karakter van de Rand te benadrukken, gordelen tienduizenden het eerste weekend van september rond Brussel. De Gordel is lang niet het enige evenement in zijn soort. Zo
lopen Iersgezinden jaarlijks een tocht van ruim 700 kilometer.
Als een soort estafettewedstrijd voert de ‘Rith’
door het smaragdgroene
eiland. Deze Ierse taalronde vormt het sluitstuk
van de Seachtain na
Gaeilge, het jaarlijkse cultuurfestival dat het Gaelic
promoot. De laatste editie
startte in het meest noordelijke punt van het
Iersprekende Donegal,
ging door Noord-Ierland
en eindigde op het prachtige Inis Mor, een mystiek
Galway.

officiële taal van de Republiek (het Engels komt
pas op de tweede plaats!)
is een bedreigde taal,
ondanks verschillende
vormen van bescherming.

© Adam

In een koker dragen de
deelnemers van de Rith
een boodschap van presiEnkel in de zogenaamde Ghaeltacht, ontvolkte dent Mícheál D. Ó hUiginn
gebieden aan de westkust, is het Iers de dagelijkse
mee. Hij belooft, zoals de
voertaal.
acht Ierse presidenten
voor hem, om het
eiland voor de kust van beschermde statuut van de ‘oude Keltische taal’ te
blijven bewaken. Inspiratie vond de Rith in Baskenland, waar de Korrika sinds 1980 jaarlijks honDe weergoden waren de deelnemers ook dit jaar niet derdduizenden op de been brengt. Bretagne heeft de
genegen: grijs en grauw overheersten. De toestand Ar Redadeg, Catalonië de Correllengua. En Vlaanvan het Iers oogt vandaag niet veel fraaier. De eerste deren de Gordel.
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J O N GE L E E U WE N
Ondernemers in debat met jongeren
Op 24 maart organiseerde Jong N-VA een trefdag die in het teken stond van ondernemen. Na een ‘ondernemersquiz’
gingen de jongeren in debat met enkele kopstukken uit de ondernemerswereld: Alex Van Cauwenbergh (Quasus),
Axel Ronse (UNIZO), Gert Van Mol (Life!Tv) en Johan Van Den Driessche (Gimv).

Jong N-VA naar Slovenië
Van 13 tot 22 juli trekt Jong N-VA met de bus naar de
Sloveense hoofdstad Ljubljana. Van daaruit verkennen we de stad en de streek. Er staan ook ontmoetingen gepland met enkele regionalistische partijen uit
de streek.
In Ljubljana verblijven we in een moderne jeugdherberg. We verplaatsen ons steeds met een autocar.
Deelname kost 425 euro. Inschrijven is noodzakelijk,
want er zijn slechts 29 plaatsen! Mail naar
jong@n-va.be voor meer info en inschrijving.

Programma
Vrijdagavond 13 juli
Zaterdag 14 juli
Zondag 15 juli
Maandag 16 juli
Dinsdag 17 juli
Woensdag 18 juli
Donderdag 19 juli
Vrijdag 20 juli
Zaterdag 21 juli

© Nele Hiers

Zondagmiddag 22 juli

Vertrek aan Brussel-Noord
Aankomst in Ljubljana en vrije namiddag
Bezoek aan Maribor
Bezoek aan Trieste (IT) en partij Slovenska
Skupnost; nadien Koper
Bezoek aan Ljubljana en Sloveens
parlement
Vrije voormiddag; ontspannende activiteit
Grotten van Postojna; bezoek aan Rijeka
(KR) en partij Lista za Rijeku
Triglav Nationaal Park
Nationaal Museum Ljubljana;
vertrek uit Ljubljana
Aankomst in Brussel

Deze zomer speelt Jong N-VA op verplaatsing in Ljubljana.
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omwille van de administratitis, de overvloed aan administratieve verplichtingen;
• de doorlooptijd om
vergunningen te krijgen is bijzonder lang
in België; en
• de hoge loonkosten
blijven ons parten
Gert Van Mol (Life!Tv) was een
spelen.
van de vier sprekers.
© Jong N-VA

De vier sprekers braken een lans voor een meer arbeidsen ondernemersgericht onderwijs. Ondanks hun verschillende achtergrond waren ze het ook roerend met
elkaar eens over enkele pijnpunten:
• het is in dit land moeilijk om een bedrijf te starten

N-VA doet er wat aan
Vlaams Parlementslid Matthias Diependaele (N-VA)
beaamde in zijn slotwoord de verzuchtingen van de
ondernemers maar beloofde ook beterschap. N-VAminister Philippe Muyters werkt aan een vereenvoudiging van het vergunningenbeleid. Ook de afstemming
van het onderwijs op de arbeidsmarkt is een van de
stokpaardjes van de N-VA. De hoge loonkosten zijn een
verantwoordelijkheid van de federale regering. Maar
daar zijn niet alle partijen ervan overtuigd dat er überhaupt een probleem is.

Traject 2012: ook voor
bestuursleden van Jong N-VA
In oktober zullen heel wat jongeren hun kans wagen
bij de gemeenteraadsverkiezingen. Jong N-VA helpt
hen op weg naar een geslaagde campagne.
Op zaterdag 5 mei wordt het eerste intervisiemoment
voor lokale bestuursleden gewijd aan de lokale verkiezingen. Bestuursleden van Jong N-VA-afdelingen en jongerenverantwoordelijken uit N-VA-afdelingen zijn die dag vanaf
14 uur welkom in Leuven voor vier sessies rond de
gemeenteraadsverkiezingen:
• Sessie 1: Omgaan met sociale media / Communicatie
naar en met jongeren
• Sessie 2: Het gemeentebestuur in de praktijk.
Panelgesprek met lokale N-VA-mandatarissen.
• Sessie 3: Hoe schrijf ik een sterk dossier?
• Sessie 4: Samen sterk: samenwerking tussen
Jong N-VA en N-VA op lokaal vlak.
Deelname is gratis, inschrijven kan via jong@n-va.be.

O N V ER GE T E L I J K
100 jaar Louis Paul Boon:

“Men had België toen gewoon moeten splitsen”
het nationaalsocialisme van het VNV en de
andere voor een flamingantisch communisme. Boon sloot zich bij de laatste groep
aan.
Heel zijn leven bleef Boon een overtuigde
Vlaming. Maar hij kleurde nooit binnen de
lijntjes van de katholieke, kleinburgerlijke
Vlaamse Beweging en had een afkeer van
doctrinair Vlaams-nationalisme. Boons
streven was niet de natie, maar de gemeenschap: het gewone volk, de sukkelende Vlaming die zich door de moderne
wereld worstelt. ‘Vlaanderen vierde graag feest. Het weende, droogde zijn tranen en vierde feest.’ Dat is Boons melancholische visie op Vlaanderen.
©ADVN

Louis Paul Boon wordt 100 en
Vlaanderen zal het weten. Met de
dubbeltentoonstelling ‘Villa Isengrimus’ en ‘Rebellen’ wordt het Boonjaar afgetrapt, met veel aandacht
voor het Vlaamse karakter van Boons literaire werk. Dat sneeuwde na zijn dood
onder. Door de opkomst van het Vlaams
Blok verengde ‘Vlaams’ tot ‘extreemrechts’
en werd Boon postuum uit de Vlaamse
Beweging geschreven.
Als jongeman was hij echter voorman van ‘Jonck
Vlaanderen’ en frequenteerde hij het Vlaams Huis in Aalst,
het trefpunt van de daensisten. Hij maakte daar de breuk
van de Jong Daensisten mee, waarbij de ene helft koos voor

M E ER WA A R D E

Wat er ook gebeurt, het is altijd iets
In maart verscheen bij uitgeverij Van Halewyck de roman ‘Altijd iets’, het debuut van Joachim Pohlmann (31).
Pohlmann militeert al sinds zijn zestiende voor onze partij, eerst voor de Volksunie en later voor de N-VA.
Momenteel werkt hij als ‘adviseur cultuur, samenleving, natie en identiteit’ op de N-VA-studiedienst.
‘Altijd iets’ schetst het beeld van een generatie die opgroeit in het
Vlaanderen van begin de 21ste eeuw. Een generatie die in een ontnuchterde wereld uit de verkaveling komt gekropen met maar één wetenschap: wat er ook gebeurt, het is altijd iets. In het boek wordt dat kleine, verdwijnende rurale Vlaanderen zelf een personage te midden een
veelvoud aan kleurrijke figuren.
‘Een prettig meanderende roman’ geschreven in een ‘vlotte, directe stijl’
dat een ‘bij momenten pijnlijk treffend beeld’ brengt, aldus De
Standaard der Letteren.
Joachim Pohlmann, “Altijd iets”, Uitgeverij Van Halewyck, 19,95 euro.

5 x gratis
Wij schenken met plezier een exemplaar van ‘Altijd iets’ aan vijf lezers die
het antwoord kennen op de vraag “Welke prijs kreeg Louis Paul Boon
voor zijn debuut ‘De voorstad groeit’?” Stuur uw antwoord voor 6 mei
naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000
Brussel.
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OP DE BARRICADEN
Nieuwe medewerkers partijsecretariaat

© N-VA

• Arne Allosserie - lokaal beleid
Begin maart versterkte Arne Allosserie het team organisatie. Arne woont in Izegem,
waar hij Jong-N-VA-voorzitter is en bestuurslid van de lokale afdeling. De voorbije twee
jaar werkte Arne als projectcoördinator van een intergemeentelijke samenwerking
lokaal woonbeleid. Arne zal als stafmedewerker lokaal beleid de N-VA-afdelingen
inhoudelijk en organisatorisch mee klaarstomen voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2012.

Arne, Dominique en Michiel versterken
• Michiel Mentens - ledenadministratie
het partijsecretariaat.
Michiel Mentens werd begin april aangesteld als stafmedewerker ledenadministratie.
Michiel is N-VA-afdelingsvoorzitter in Begijnendijk en werkte sinds november 2010 als persoonlijk medewerker voor N-VA-Kamerlid
Els Demol. Omwille van de grote groei van het aantal leden stelden we een team van twee personen aan om de administratie hiervan in goede banen te leiden. Samen met Dominique Schelfhout zal Michiel daarvoor instaan.
• Dominique Schelfhout - ledenadministratie
Ook Dominique Schelfhout versterkte de ledenadministratie in april. Dominique woont in
Zwijndrecht en werkte voorheen als secretariaatsmedewerker in de onderwijssector. Met zijn opleiding ‘Kantooradministratie en gegevensbeheer’ zit hij in zijn nieuwe functie zeker op z’n plaats. In
de zomermaanden is Dominique ook actief in de evenementsector, waar hij regelmatig podiumverantwoordelijke is op grote festivals in binnen- en buitenland (Laundry Day, Summerfestival,
Tomorrowland ,…).

Met al uw vragen in verband met uw N-VA-lidmaatschap of om adresveranderin
gen of
andere wijzigingen door te
geven,
kunt u vanaf nu terecht op het
centrale e-mailadres leden@n-v
a.be.

Vrouwen in actie

‘Vrouwen in Actie’ organiseerde al
twee succesvolle activiteiten, waarbij
men telkens een inhoudelijk deel koppelde aan een ontspannend deel: een

quiz en brainstorm in december, en in
maart een themadag over drie belangrijke beleidsdomeinen gevolgd door
een sessie stijladvies.

N-VA’er is de fitste schepen van Sport in Antwerpen

Het succes van deze activiteiten wordt
in grote mate bepaald door de ‘actievrouwen’ die zich achter het initiatief
scharen. Ze motiveren de vrouwelijke
leden van hun afdeling om naar de
activiteiten te komen en blijven ook
nadien het contact onderhouden. Dit
maakt van ‘vrouwen in actie’ eerder
een permanente actie dan louter enkele losse samenkomsten.
Meer informatie vindt u
op www.nvavrouweninactie.be
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© N-VA Beerse

De schepenen van sport in de provincie Antwerpen
treden jaarlijks met elkaar in competitie om uit te
maken wie de fitste sportschepen is. Marc Smans,
sportschepen van de N-VA in Beerse, behaalde in 2011
het beste resultaat in de provinciale ‘fitbus’.
De hoge score van schepen Smans werd bepaald door
zijn startniveau, zijn evolutie én het eindniveau van zijn
cardioresultaat. Marc is uiteraard zeer tevreden met zijn
titel. “Het project van de fitbus bewijst dat je mits oefenen en inspanningen heel wat kunt realiseren. Ik probeer
zelf één keer per week te fietsen om in conditie te blijven. Ik ga in 2012 mijn uiterste best doen om mijn titel van fitste sportschepen te verdedigen.”

© Liselore Fuchs

Vrouwen zetten moeilijker de stap naar de politiek dan mannen. N-VA
Arrondissement Leuven besloot daarom een tandje bij te steken met
‘Vrouwen in Actie’ (VIA). Met dit initiatief willen ze enerzijds meer vrouwen
overtuigen om lid te worden en anderzijds de vrouwen die al lid zijn aanmoedigen om actiever te zijn.

OP DE BARRICADEN
Steeds volle zalen voor Bart De Wever
De afgelopen maanden trok voorzitter Bart De Wever doorheen Vlaanderen
om er te spreken voor leden en sympathisanten.

© Bjorn Van Ryckeghem

Bart De Wever in Sint-Niklaas.

In Brugge leidde lijsttrekker Pol Van
Den Driessche de partijvoorzitter in.

© Romain Poppe

Veel schoon volk voor de toespraak
van Bart De Wever in Brugge.

© Nick De Clercq

seerden. Bart De Wever kon iedere keer
als geen ander de toehoorders boeien en
motiveren om van 14 oktober 2012 een
succes te maken.

© Bjorn Van Ryckeghem

N-VA-afdelingen in onder meer Aarschot, Bonheiden, Brugge, Brussel, Deinze, Genk, Gistel, Harelbeke, Oudenaarde, Poperinge, Sint-Niklaas, Ternat,
Turnhout en Wetteren zorgden voor een
grote zaal die telkens bomvol zat met
soms wel meer dan duizend geïnteres-

Ook in Wetteren liep de zaal meer dan vol.

N-VA steunt de strijd tegen kanker

Met deze fietstocht zamelt de Vlaamse Liga tegen Kanker geld
in om de wetenschappelijke strijd tegen kanker te verbeteren.
De N-VA steunt dit initiatief volop. Ondervoorzitter Ben
Weyts, de Vlaamse ministers Geert Bourgeois en Philippe
Muyters en volksvertegenwoordiger Manu Beuselinck zegden
alvast toe om voor de N-VA mee te fietsen.

Uw gift helpt levens redden
De N-VA engageert zich zo om 5000
euro in te zamelen voor kankeronderzoek. Ook u kan het initiatief steunen.
U kan uw gift rechtstreeks overmaken aan Kom op tegen
Kanker, rekeningnummer BE14 7331 9999 9983 (BIC-code:
KREDBEBB). Belangrijk: vergeet in de ruimte voor de mededeling zeker het N-VA-actienummer 170-043-275 niet te vermelden.
Uw gift komt in aanmerking voor een fiscaal attest. Alle bijdragen gaan integraal naar het kankeronderzoek. Zo kunnen
er morgen betere behandelingen en remedies gevonden worden om mensenlevens te redden. De N-VA en haar mandatarissen danken u voor uw steun!

Omgaan met kanker is zwaarder dan eender welke fietstocht. Kamerlid Sarah Smeyers heeft een persoonlijke reden
om zich te engageren.
“Op 14 juni 2004, midden in de
eindexamens in mijn laatste jaar
aan de universiteit, kreeg het woord
‘kanker’ voor mij een gezicht. Het
gezicht van mijn mama. En de diagnose was bikkelhard: long- en botkanker, uitgezaaid naar de lever. Ik
voelde machteloosheid en ongeloof, boosheid en tranen en heel
soms de hoop op een mirakel of op een verkeerde diagnose.
Mijn moeder kon alles aan, dit zou ze ook wel overleven. Het
moest, want ze was nog zo jong. En ik moest nog aan het echte
leven beginnen. Dat ging niet lukken zonder haar. Maar exact
zes maanden later, op 14 december 2004, heeft mama de strijd
opgegeven. Om 17.55 uur die avond verloor ik de vrouw die mij
het leven gaf. Mijn oma heeft die dag haar dochter verloren. Nu
ik zelf twee kinderen heb, kan ik me voorstellen hoe zij zich nog
steeds voelt. Er is een stukje van haar gestorven. Daarom steun
ik Kom op tegen Kanker.”
© N-VA

Voor het derde jaar op rij vindt in het hemelvaartweekend van 17 tot 20 mei 2012 de langste fietstocht in
Vlaanderen plaats: de 1000 kilometer van Kom op tegen
Kanker.

Meer persoonlijke getuigenissen leest u op onze
website www.n-va.be/komoptegenkanker
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O P STA P M E T

Woordvoerder van Vlaams
minister Geert Bourgeois

Peter Buysrogge is sinds vorig jaar woordvoerder van Vlaams minister Geert Bourgeois.Tevoren was Peter N-VA-fractiesecretaris in het Vlaams Parlement. Dinsdag 20
maart, een dag in het spoor van Peter ...
7.15 uur: Aan de ontbijttafel. De eerste mailberichten
komen binnen. Ondertussen neem ik de krantenkoppen
door. Zo weet ik wat er vandaag actueel is en waarop
we kunnen of moeten inspelen. Op het eerste gezicht
lijkt het nogal mee te vallen. Dat kan geen kwaad, want
het wordt een drukke dag.
7.38 uur: De trein is deze keer op tijd. Vandaag spoor
ik niet naar Brussel maar naar Gent. Gewoonlijk probeer
ik op de trein één krant grondig te lezen. De rest lees ik
straks wel in het persoverzicht dat we de eerste uren
van de werkdag ontvangen.
8.20 uur: Ik sta aan de poorten van de Sint-Baafskathedraal. Hier organiseren we samen met het Bisdom
een persontmoeting, want Geert tekent een premiebesluit van 4,6 miljoen euro ter restauratie van de SintBaafskathedraal. De opkomst zit goed: alle regionale
pers is aanwezig. Nadien blijkt dat ook de nationale
pers ruim aandacht schenkt aan het project.
9.30 uur: We rijden naar Het Pand, een paar straten
verder in de Gentse binnenstad. Daar geeft Geert de openingstoespraak voor het 13de Congres Lokale en
Provinciale Politiek van de Universiteit van Gent. De
minister geeft er een grondige uiteenzetting van al onze
hervormingen op het vlak van binnenlands bestuur en
22
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Peter Buysrogge
het Witboek Interne Staatshervorming. Ik bezorg nadien
de toespraak van de minister aan De Standaard en maak
de journalist terloops attent op de Ambitienota van de
stad Izegem. Daarin schetst het ‘managementteam’, de
top van de stedelijke administratie, een beeld van de uitdagingen voor de komende gemeentelijke bestuursperiode. Een uitstekend initiatief dat navolging verdient.
12.30 uur: Terug in Brussel. Tijdens de lunch bereiden
we de commissiezitting voor. Op de agenda staat de
bespreking van de wijziging van het gemeentedecreet.
Ik krijg ondertussen telefoontjes van Franstalige en
Brusselse pers en van pers uit de Vlaamse Rand. Zij
hebben vooral aandacht voor de passage over de stopzetting van de benoemingscarrousel. In het decreet van
Geert Bourgeois staat dat het voortaan niet meer mogelijk is om gedurende een bestuursperiode eenzelfde
persoon opnieuw voor te dragen als burgemeester. Ik
sta de schrijvende pers te woord; Geert de audiovisuele.
16.30 uur: Van het Vlaams Parlement wandel ik naar
het kabinet in de Arenbergstraat. Ik herinner me dat ik
straks op tijd naar huis moet, want vanavond is het de
‘Nacht van de Geschiedenis’ van het Davidsfonds.
20 uur: In mijn eigen gemeente, het prachtige Sinaai,
organiseert het Davidsfonds samen met plaatselijke verenigingen een avond rond het thema ‘bier’. Ik ga daar
niet alleen heen in mijn hoedanigheid als lokaal N-VAafdelingsvoorzitter van Sint-Niklaas en omdat het
thema me sterk interesseert, maar vooral omdat ik er
een heleboel bekenden zal ontmoeten.

VA N L I E D E K ER K E

© N-VA

Een tricolore lintje of de Dexia-strop?
De ware aard van het beestje verberg
je niet eeuwig achter een goedzittend
pak, een intelligent ogende bril, een
brave coiffure en veel mooipraterij.
Ooit valt het masker van zoveel
gespeeld sérieux onverbiddelijk af.
Ook bij Steven Vanackere, CD&V’er, federaal minister van
Financiën en vicepremier. Voor het eerst verkozen in 2004 kreeg de
neofiet zowat alle smakelijke posten in de schoot geworpen. Van
schepen in Brussel tot tweede hoogste in federale rang en dit in
nauwelijks acht jaar tijd. Met een verdacht spectaculaire inwisselbaarheid want achtereenvolgens minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven,
Institutionele Hervormingen, Buitenlandse Zaken … en nu dus
minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling én vicepremier.
Langer dan twee, drie jaar hebben elk van deze mandaten dus
nooit geduurd. Met welke duurzaamheid de minister zijn uiteenlopende jobs heeft behartigd, laat zich niet raden.

te organiseren voor het federale beleid. Dat lijkt immers van niemand te zijn en niemand nog te engageren”. Wat goed opgemerkt
van Reynebeau. Beter zou zijn mocht de historicus Reynebeau de
journalist Reynebeau tot een ware analyse inspireren. Want met
zijn opmerking dat “alle Belgen er, ondermeer via de sociale zekerheid, toch een direct belang in hebben”, komt hij niet weg.
Over de onwerkzaamheid van die federale sociale zekerheid heeft
senator Louis Ide (Knack, 28/03/12) wijze woorden gezegd.
Ondermeer over het feit dat delen van de gezondheidszorg wel werden overgeheveld naar de regio’s maar dat de budgetten ervoor nog
steeds federaal zijn. Ide: “Het gevolg is duur beleid, dat voor die
prijs veel te weinig resultaat oplevert.” Wat senator Francis
Delpérée (cdH) inspireerde om de hele gezondheidzorg dan maar
weer te herfederaliseren. Toeval of niet, de heer Delpérée noemt
zich net als Vanackere christendemocraat en belgicist. Beiden halen
hun stemmen bij een Brussels publiek dat, niet wetend tot welke
volksgemeenschap het behoort, dan maar een achterhaald Belgisch
ideaal koestert. Delpérée mocht reeds een Belgische onderscheiding
ontvangen, hij werd baron. Mag ook Vanackere op een tricolore
lintje hopen?

Het palmares waarop Vanackere boogt, dankt hij
Of wordt het de Dexia-strop? Want de minister zit
Ooit wordt duidelijk waarom
aan zijn ACW-stempel, binnen de christendemoals lid van het politiek comité van het ACW wreed
Steven Vanackere geen goucratie nog steeds de vrijgeleide naar de top. Maar
verneur van West-Vlaanderen verveeld met zijn aandeel in de Dexia/Arco-zaak.
de man staat ook bekend als notoir belgicist, al
Wat nog maar eens aantoont dat de christenis geworden, maar minister
mildert hij zijn fobie in verkiezingstijden teneinde
democraten lang niet genezen zijn van hun stanvan Financiën.
de achterban niet te verontrusten. Maar bij politiedenziekte. Torfs, alweer: “De standen hebben nog
ke luwte komt de ware aard van het beestje in
altijd meer te zeggen dan de volksvertegenwoordigers. Hoe de parVanackere boven. Zo ook tijdens een rondetafelgesprek voor het
tij zich na de val van Dexia heeft ingespannen om de particuliere
European Policy Centre. Op de vraag wat volgens hem de grootste
belangen van de Arco-aandeelhouders veilig te stellen, is onverpolitieke vergissing in de geschiedenis van België is geweest, antdedigbaar. Ik heb mij toen diep geschaamd.” (dsWeekblad,
woordde Vanackere: “De splitsing van de Belgische partijen in
18/02/12) In zijn elektronische column (Knack-Trends, 30/03/12)
Franstalige en Nederlandstalige partijen.” En alsof dat niet voldoenergert Johan Van Overtveldt zich aan “de gespeelde verontwaardide was, hield de vice ook een pleidooi voor de federale kieskring.
ging van minister Vanackere”. Die liet weten het niet te nemen als
Ziedaar de ideeën van deze ‘loyale kolonel’ zoals Vanackere in
CD&V-kring wordt omschreven, waar hij onverbloemd tot het
‘belgicistische kamp’ behoort. Voorzitter Beke haastte zich om te
verklaren dat de uitspraken van Vanackere niet op de politieke
agenda van zijn partij staan. Of om partijgenoot Rik Torfs te citeren: “Kun je het nog zakkeriger formuleren?”
Zijn de uitspraken van Vanackere vrijblijvend of gemeend? Of
behoren zij tot de cultuur van politici die, alweer Torfs, enerzijdsanderzijds door het leven gaan? Vrijblijvend zeker niet. Vanackere
kreeg meteen verdediging van Marc Reynebeau (De Standaard,
29/03/12) die een federale kieskring vergoelijkt als “geen vorm van
nostalgisch unitarisme maar een poging om een politiek draagvlak

zou “de politiek het ACW in de Dexia-zaak goed bediend hebben
en de belastingbetaler daarvoor de zware prijs zou laten betalen.”
Achteraf bekeken ziet het er verdacht naar uit dat Vanackere, wetende wat het ACW met Dexia te wachten stond, minister van
Financiën is geworden en niet gouverneur van West-Vlaanderen.
Levert zijn pleidooi voor een federale kieskring hem misschien een
tricolore lintje op, of wacht hem de Dexia-strop?

Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van het
VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij zijn kijk
op actualiteit en maatschappij.
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Je bent bestuurslid van het jeugdcentrum Moevement in Lier. “Is het
moeilijk om vrijwilligers te vinden
voor dergelijk jeugdwerk?” vroeg
Ingeborg De Meulemeester je in het
vorige nummer.
Het valt op dat vooral mensen die langere tijd vrijwilliger willen blijven moeilijker te vinden zijn dan vroeger. Jongeren
willen zich nog altijd en met veel plezier
inzetten, maar vaak zorgt een brede interessesfeer ook voor snelle wisselingen. Maar zoals steeds bevestigt ook hier
de uitzondering de regel. Er zijn heel wat hondstrouwe werkkrachten.

2

3

Komt je vroegere ervaring als kabinetsmedewerker van Geert
Bourgeois van pas in je parlementaire werk?
Zeker en vast! Op het kabinet heb ik, net als heel wat andere jongeren, de
stiel kunnen leren. Denk maar aan het samenstellen en uitwerken van een
politiek dossier, het formuleren van politieke speerpunten en het effectief
onderhandelen van voorstellen. Allemaal ervaringen die nu uiteraard goud
waard zijn om in het parlement voorstellen uit te werken en kritisch te kijken
naar het beleid. De kneepjes van het vak gebruik ik dus vrijwel dagelijks om
de regering het vuur aan de schenen te leggen.
Welk van jouw dossiers zou je het liefst verwezenlijkt zien deze
legislatuur?
Dat is moeilijk kiezen. De hervorming van de luchtverkeersleiding ligt me bijvoorbeeld nauw aan het hart, maar ook een realistisch klimaatbeleid en
betaalbare energievoorziening behoren tot mijn stokpaardjes. Als ik echt
moet kiezen eindigt een langetermijnplan voor energievoorziening op nummer één. Dat wordt meer dan ooit een belangrijke maatschappelijke en politieke uitdaging voor de komende jaren.
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Naast wie zou je graag een lange vliegtuigreis maken en waarom?
Joelia Timosjenko, omdat ik nogal gefascineerd ben door de gebeurtenissen
sinds het grote publiek haar leerde kennen als gezicht van de oranjerevolutie.
Daarnaast ook wel omdat ze ooit minister van Energie was in Oekraïne.
Welke vraag zou je willen stellen aan Danielle Godderis-T’Jonck, die
wij volgende keer vijf vragen voorleggen?
Danielle, als dochter van een burgemeester heb je jarenlang de lokale politiek
van dichtbij beleefd en zien evolueren. Wat zijn de belangrijkste verschillen
die je ziet met de gemeentepolitiek van vandaag?
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