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2010,55 euro. Zoveel gaf Wallonië in

2011 per persoon uit aan gezond-

heidszorg. Dat is 109,93 euro per per-

soon meer dan Vlaanderen, zo blijkt

uit cijfers van het Vlaams Neutraal

Ziekenfonds. Die uitgavenkloof ver-

dubbelde ten opzichte van 2010. 

De N-VA is een staatsgevaarlijke par-

tij die het Koninkrijk België wil

afschaffen en daarom moet ze verbo-

den worden, zo luidt het bij de

Belgische Unie-Union Belge (BUB).

“Sharia4Belgium - een organisatie

die we hier niet proberen goed te

praten - opereert tenminste nog bin -

 nen een Belgisch kader terwijl de

N-VA een staatsgevaarlijke partij is”,

schrijft het BUB in een persbericht. 

Onderzoek van de VU Brussel leert

dat bijna de helft van de expats

(eurocraten, diplomaten of mede-

werkers van internationale organi-

saties, instellingen of ngo's) die in

Vlaanderen wonen, ook lessen Nederlands

volgen. In een interview met Brussel.be ver-

duidelijkt Rudi Janssens van het Brussels

Informatie-, Documentatie- en Onderzoeks -

centrum van de VU Brussel dat naarmate de

expats langer les volgen, ze het Nederlands

ook positiever zien. EU-burgers hebben het

dan blijkbaar wel weer moeilijk met de taal-

politiek in de Rand. Wat Le Soir dan weer

supersnel deed besluiten dat expats het

Nederlands niet lusten, een conclusie die elke

zin voor nuance mist. Maar wie zal zich hier

nog over verbazen?

“In Vlaanderen maakte de N-VA van meet af

aan duidelijk geen kwijting te kunnen en zul-

len verlenen aan de Dexiabestuurders.

Vlaams minister van Financiën Philippe

Muyters (N-VA) wilde als voogdijminister zelf

zijn verantwoordelijkheid nemen, als de

Vlaamse regering hem niet wilde volgen. Kris

Peeters - die nog altijd niet vergeten is hoe

hij bij de redding van Dexia buitenspel werd

gezet - koos er uiteindelijk voor om ver-

deeldheid in zijn eigen ploeg te vermijden

en schaarde zich achter het standpunt van

de N-VA.”
Pieter Blomme, 

De Tijd, 10/05/2012

Cijfer van de maand

Nou moe

Geknipt

Goed bezig

Homohaat is onaanvaardbaar

Op 12 mei stapten N-VA en Jong N-VA met een stevige delegatie man-
datarissen, bestuursleden en leden mee op tijdens de jaarlijkse Gay
Pride in Brussel. De N-VA doet dit niet voor het eerst, en wil met haar
aanwezigheid het signaal geven dat enkele recente uitgingen van
homohaat en bruut geweld absoluut onaanvaardbaar zijn. Door mee
op te stappen beklemtoont de partij dat diversiteit de basis is van een
leefbare samenleving. Ook in de verschillende parlementen ijvert de
N-VA al jarenlang voor de verankering van de wettelijke gelijkwaardig-
heid van holebi’s én van de maatschappelijke aanvaarding van homo-
seksualiteit. Een discriminerend onderscheid op basis van geaardheid
of genderexpressie is voor de N-VA onaanvaardbaar.
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Begin mei gaven de Dexia-aandeelhouders hun

bestuurders kwijting voor het beleid van 2011. Een

merkwaardige beslissing. Maar in het bankendossier is

de logica nu wel al een tijdje zoek.

De Vlaamse Regering, sinds de Dexia-crisis ook (kleine) aan-

deelhouder, formuleerde een duidelijk standpunt: geen sprake

van om de bestuurders van Dexia kwijting te geven. De

Vlaamse Regering had hiervoor alle argumenten. In het Dexia-

dossier stapelen de onbeantwoorde vragen zich immers op.

Wie weet, bijvoorbeeld, waar het heen moet met de door

België verleende staatsgaranties? 

Wie nu denkt dat de federale regering een antwoord heeft op

de vele vragen, die heeft het mis. Maar voor Di Rupo en co

vormde dit alvast geen beletsel om  kwijting te verlenen. Enkel

het Vlaamse ‘neen’ deed de federale regering naar een ‘onthou-

ding’ schuiven. Met de billen bloot. En met de angst voort -

durend op het gelaat. 

Komt er natuurlijk van als een premier meer richting Parijs kijkt

dan naar de belangen van de eigen burgers. Di Rupo gaat graag

Dexia-crisis: crisis
van het oude België

naar Parijs. Zo was géén buitenlands staatshoofd hem voor om

de pas verkozen François Hollande te bejubelen … Voor heel

wat francofonen is en blijft de République Française het gids-

land. Di Rupo bevestigde. Waarvan akte.

Klinkt hier fatalisme? Neen. Wel integendeel. Philippe Muyters,

onze N-VA-minister van Financiën in de Vlaamse Regering,

heeft het partijstandpunt tot standpunt van de regering ge -

maakt. Knap gewerkt! In groot contrast met de Groenen, die

ondanks stoere verklaringen uiteindelijk zowel in de Brusselse

als in de Waalse regering overstag gingen en zich door de PS

lieten verleiden tot een onthouding.

Dat de Vlaamse minister-president Kris Peeters de loyauteit ten

aanzien van zijn Vlaamse Regering en de N-VA hoger stelde

dan de loyauteit ten aanzien van zijn CD&V-partijgenoten op

het federale niveau, is tekenend voor de staat van de staat. De

Dexia-crisis illustreert het einde van het oude België. 

Precies daarom: N-VA, de kracht van verandering!

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VAIn  memoriam

UITGESPROKEN

Prof. dr. Juul Hannes (1938-2012)
Op 25 april overleed professor Juul Hannes, emeritus hoogleraar aan de Universiteit

Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Juul Hannes was decennia lang actief binnen de

Vlaamse liberale beweging. Hij doceerde onder meer fiscaal-economische geschiede-

nis en historische kritiek. Vooral zijn studie ‘De mythe van de omgekeerde transfers.

Over de geldstromen tussen Vlaanderen en Wallonië sinds 1830’ (2007) maakte ophef.

Hannes onderbouwde hiermee zijn stelling dat Vlaanderen in de 19de eeuw niet uit de

hand van Wallonië heeft gegeten. En dat Vlaanderen al sinds 1830 méér bijdraagt tot de Belgische schatkist

dan Wallonië. Hannes’ studie haalde de valse solidariteitsmythe van vele unitaristen definitief onderuit.
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Vlaams
antidiscriminatie -
centrum is logisch
De N-VA-fractie in het Vlaams

Parlement vraagt dat de Vlaamse

Regering zo snel mogelijk werk

maakt van een eigen Vlaams anti-

discriminatiecentrum. Zo’n onaf-

hankelijke instelling zou de Euro -

pese en Vlaamse regelgeving inzake

gelijke kansen en antidiscriminatie

moeten uitvoeren. Dat gebeurt nu

nog niet. “Het is toch de logica

zelve dat Vlaanderen een eigen cen-

trum heeft voor haar eigen be -

voegdheden”, zo getuigen de Vlaam se

Parlementsleden Vera Celis en

Marc Hendrickx (N-VA). “Zo’n

deelstatelijk centrum heeft een één-

op-één-verhouding met de overheid

en met het parlement waar het ver-

antwoording aan moet afleggen.”

Een ander voordeel van een derge-

lijk nieuw en onafhankelijk Vlaams

centrum is dat men beter kan

afstemmen met de eigen Vlaamse

prioriteiten. Dat kan tot een breder

draagvlak leiden bij de Vlamingen.

DNA-databank moet
misdaden helpen
oplossen 
N-VA-senator Inge Faes wil dat er

een databank komt waarin het DNA-

profiel van verdachten van ernstige

misdaden kan worden opgeslagen.

Het gerecht kan zware misdaden zo

sneller en beter oplossen. Het DNA-

profiel is een unieke numerieke

code op basis van DNA-analyse. “De

rol van DNA wordt steeds belangrij-

ker, zeker sinds de Salduzwet”,

aldus Faes. “Door deze wet heeft

een verdachte vanaf het eerste ver-

hoor door de politie recht op een
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265 000 Belgen
gemiddeld zeven 
jaar ziek
N-VA-Kamerlid Nadia Sminate ver-

nam van staatssecretaris voor So -

ciale Zaken Philippe Courard (PS) dat

de groep langdurig zieken almaar

Het federale Centrum voor Gelijke

Kansen en Racismebestrijding (CGKR)

blijft bestaan, al wil de N-VA zeker

een debat over de kerntaken van dit

federale Centrum. 

werk te maken van een betere bege-

leiding van langdurig zieken.

Nederland kan hier als voorbeeld

gelden. “Want hoe langer mensen uit

hun klassieke werkomgeving weg

zijn, hoe lastiger het wordt om hen

weer aan de slag te laten gaan, en

hoe meer een ticket richting armoede

dreigt”, legt Nadia Sminate uit. “Een

betere begeleiding zou wellicht ook

het aantal gevallen van sociale frau-

de doen dalen.”

groter wordt. Langdurig zieken zijn

mensen die langer dan één jaar ziek

zijn. Er zijn momenteel ongeveer

265 000 langdurig zieken in ons

land. Gemiddeld zijn die bijna zeven

jaar lang ziek. Bovendien bleek uit

de cijfers die Sminate opvroeg dat de

langdurig zieken gemiddeld bijna

een jaar lang afhankelijk blijven van

een ziekenfondsuitkering. Deze groep

kost de ziekenfondsen zo'n 4 miljard

euro per jaar. Vooral psychische

stoornissen (34 procent) zijn een be -

langrijke oorzaak van langdurige

ziekteperiodes. Sminate vraagt aan

staatssecretaris Courard om dringend
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vroeg. De verhoging van het aantal

terugvorderingsdossiers zou te

maken hebben met de enorme toe-

name aan aanvragen enerzijds en

een doorgedreven automatisering

anderzijds. “Het is zeer goed dat er

wordt geïnvesteerd in middelen en

mensen voor de optimalisering van

het systeem”, zo stelt Vermeiren.

Momenteel worden terugvorderin-

gen waarvan het be drag lager ligt

dan 50 euro echter niet uitgevoerd

door de administratie. “De Vlaamse

overheid liep de voorbije vijf jaar zo

meer dan 200 000 euro mis”, bere-

kent Goedele Ver mei ren. “Dat is geen

gigantisch bedrag. Maar toch pleit

ik ervoor om deze bedragen auto-

matisch in te houden als er het jaar

nadien opnieuw een aanvraag

wordt ingediend.” Bij bespreking in

de commissie Onder wijs van het

Vlaams Parlement bleek dat de

automatische terugvordering mo -

menteel door technische tekort -

komingen niet mogelijk is, maar dat

dit spoor zeker verder kan worden

bestudeerd.
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Marokko aarzelt met
overbrenging veroor-
deelde landgenoten
Volgens het Terugstuurverdrag tus-

sen België en Marokko kunnen

Belgen die veroordeeld werden in

Marokko en Marokkanen die in

België werden veroordeeld hun

gevangenisstraf uitzitten in hun land

van herkomst. Uit het antwoord van

minister van Justitie Turtelboom op

een parlementaire vraag van N-VA-

senator Karl Vanlouwe blijkt dat

Marokko voorlopig instemt met de

overbrenging van slechts zes veroor-

deelde landgenoten. Sinds 2007

moet de gevangene daar zelf niet

meer mee instemmen, maar toch

blijven er nog voorwaarden bestaan

die het terugsturen kunnen beletten.

Vorig jaar bleek dat België van de

1 132 gevangenen met de Marok -

kaan se nationaliteit (op een totaal

van ongeveer 11 000 gevangenen)

slechts 190 dossiers in aanmerking

heeft genomen. “Nochtans kunnen

dergelijke Terugstuurverdragen met

Marokko, maar ook met andere lan-

den, de overbevolking in de

Belgische gevangenissen op een effi-

ciënte wijze aanpakken. België moet

dan ook de nodige diplomatieke en

politieke druk blijven uitoefenen om

Dubbel zoveel 
studietoelagen 
teruggevorderd
Het aantal terugvorderingen dat de

afdeling Studietoelagen uitvoerde

in 2011 is een verdubbeling in verge-

lijking met het jaar voordien, zo blijkt

uit cijfers die Vlaams Par le ments lid

Goedele Vermeiren (N-VA) op -

gevangenen met een andere nationa-

liteit hun gevangenisstraf in hun

land van herkomst te doen uitzit-

ten”, verduidelijkt Karl Vanlouwe.

advocaat. Daardoor is het veel moei-

lijker om via het klassieke verhoor

de verdachte tot een bekentenis te

laten overgaan.” In Frankrijk,

Nederland, Duitsland en Groot-

Brittannië heeft men al verschillen-

de jaren een DNA-databank voor

verdachten. En met succes. “Gewo -

ne burgers hoeven zich geen zorgen

te maken”, stelt Inge Faes. “Hun

DNA zal niet zomaar in een data-

bank te vinden zijn. Het wetsvoor-

stel bouwt namelijk voldoende waar-

borgen in voor de bescherming van

de privacy. Enkel de DNA-gegevens

van verdachten en inverdenking -

gestelden van ernstige misdaden

zoals doodslag, terrorisme, mensen-

handel en verkrachting ko men in

deze databank.” Boven dien zal

slechts één landelijk georganiseerde

DNA-cel toegang hebben tot de data-

bank.
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BREEDBEELD

Eind mei komt daar hopelijk veran-

dering in. Dan debatteert de Kamer

over de zogenaamde energiemix.

De beleidsverantwoordelijken moe-

ten immers beslissen op welke tech-

nologieën men de komende twintig

tot dertig jaar wil inzetten om een

bevoorrading aan een betaalbare

prijs te blijven verzekeren. Kamer -

lid Bert Wollants en Vlaams Parle -

mentslid Liesbeth Homans zijn de

N-VA-specialisten op dit domein. Zij

pleiten beiden voor een stabiele

mix van de meest kostenefficiënte

energievormen.

De Kamer zal zich straks buigen

over de wijze waarop we onze

stroom produceren. Is daar dan nog

niet over nagedacht?

Bert: “Het probleem is dat men nooit

keuzes heeft gemaakt. Men heeft

enkel gezegd wat men níet wou:

kernenergie en steenkool bijvoor-

beeld. Intussen zijn er geen nieuwe

centrales bijgekomen omdat alles

werd afgeblokt. Daarom is het

belangrijk dat we nu beslissen hoe

we onze energie de komende decen-

nia willen verzekeren. Het belang-

rijkste is dat elke energiegebruiker in

ons land voortdurend kan beschik-

ken over betaalbare energie. De

Energie is de jongste maanden niet uit het nieuws weg te slaan. Nu de prijzen voor bedrijven
en doorsnee gezinnen de pan uit swingen, regent het snelle en ondoordachte maatregelen en
uit de hoge hoed getoverde oefeningen om energie betaalbaar te houden. Voor N-VA-
parlements leden Liesbeth Homans en Bert Wollants is het nochtans duidelijk: “De energie-
prijs staat of valt met het energie beleid. En daarover denkt men nu amper structureel na.”

Geen lage factuur zonder een goede 
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voorbije maanden haalden we tot

twintig procent van onze stroom-

voorziening uit dure piekcentrales in

Frankrijk en Nederland. Als we daar

geen verandering in brengen, beta-

len we de factuur door niet te kiezen

voor een goede mix van energievor-

men.”

Liesbeth: “Zoals Bert zegt, die visie

op lange termijn ontbreekt volledig.

Na de kernramp in Japan kan je zeg-

gen: we moeten alle kerncentrales

sluiten, voor onze eigen veiligheid.

Maar wat ben je daarmee als de cen-

trales van onze buurlanden vlakbij

de Belgische grens staan en we kern-

energie vanuit diezelfde buurlanden

invoeren? Een goed mix tussen

diverse energievormen vinden: dát

is de uitdaging.”

Hoe kan een werkbare energiemix

er uitzien?

Bert: “Willen we nog hogere ener-

gierekeningen vermijden, dan kun-

nen we niet exclusief op één energie-

bron inzetten. Daarom hebben ook

kerncentrales volgens de N-VA een

plaats in de energiemix. Die bieden

de mogelijkheid om relatief goed-

koop elektriciteit te produceren. Ten

slotte moeten we flexibel omsprin-

gen met de energiemarkt. Ons land

heeft nood aan centrales die goed

aansluiten bij de productie van

wind- en zonne-energie, ter vervan-

ging van onder meer de verouderde

steenkoolcentrales. De combinatie

van die drie elementen vormt een

stabiel kader waarmee je de komen-

de dertig jaar verder kunt.”

Liesbeth: “We moeten systematisch

ons aandeel hernieuwbare energie

optrekken. Europa verplicht ons daar

overigens toe. Maar we moeten ook

beseffen dat daar een zekere kost-

prijs aan verbonden is. Europa

vraagt dat we tegen 2020 dertien

procent van onze elektriciteit uit her-

nieuwbare energie halen. Ook bio-

massa kan hierin een rol spelen. Met

biomassa bekomt men energie door

de verhitting of vergassing van plant-

aardig en dierlijk materiaal. Dank zij

de goede kostenefficiëntie en het

hoge rendement kan dit een belang-

rijke energievorm voor de toekomst

zijn.”

Vlaanderen zette de voorbije jaren

massaal in op zonnepanelen. Was

dit dan een foute keuze?

Liesbeth: “Zonnepanelen leg je het

best in een land waar de zon veel

schijnt. In Vlaanderen is het rende-

ment van een zonnepaneel dus niet

zo hoog als in een zuiders vakantie-

land, dat is de logica zelve. Net zoals

een windmolen hier minder bij-

draagt dan aan de kust van

Schotland of Denemarken. We

mogen zeker inzetten op deze tech-

nologieën; we moeten dat zelfs

doen. Maar niet exclusief.”

Bert: “In Vlaanderen liggen meer

zonnepanelen dan in heel Australië.

Alleen produceren we daar amper

hernieuwbare energie mee. Als we

een deel van dit budget hadden inge-

zet op andere hernieuwbare energie-

vormen, dan lag onze elektriciteits-

productie vandaag hoger. Bovendien

moet je net een technologie promo-

ten wanneer die het meest efficiënt

is en daardoor dus ook een grotere

impact heeft op de energiefactuur.

Bij ons is het omgekeerde gebeurd.”

Liesbeth: “Dat neemt niet weg dat

Vlaanderen, in tegenstelling tot het

federale niveau, zijn verantwoorde-
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N-VA-energiespecialisten Bert Wollants en

Liesbeth Homans: “Enkel structurele maat-

regelen kunnen de energieprijs gedurende

een lange periode onder controle houden.”
©

 M
ie

l 
P

ie
te

rs

energiemix



factuur, maar allerlei taksen en heffin-

gen. De politiek koos er zelf voor om de

groenestroomsubsidies in het distribu-

tienettarief te verrekenen. Hoewel ik

zeker niet de grootste fan ben van

Electrabel, kan je hen dus zeker niet als

enige met de vinger wijzen voor de hui-

dige prijsstijging.”

mag niet omhoog, zeggen ze. Maar ze

nemen niet de beslissingen om daar-

voor te zorgen. Iedereen weet welke

maatregelen nodig zijn, maar er gebeurt

weinig tot niks. In alle eerlijkheid, niet

zozeer het aandeel van de leverancier of

de nettokosten van de netbeheerder

wegen het zwaarst op de energie -

lijkheid niet ontloopt. De Vlaamse

premies voor onder meer hernieuw-

bare energie blijven bestaan, maar

de mensen moeten ook beseffen dat

minder verbruiken de grootste

invloed heeft op een dalende ener-

giefactuur.”

Brengt de Vlaamse overheid die

theorie van energiezuinig werken

en leven ook in de praktijk?

Liesbeth: “De Vlaamse overheid

heeft een voorbeeldfunctie. Als wij,

onder meer via het Vlaams Energie -

bedrijf, ons eigen patrimonium

energie zuiniger maken, dan heeft de

Vlaam se burger daar overigens ook

iets aan. Wanneer parlementen, over -

heids gebouwen, administraties of

Vlaamse zwembaden en rusthuizen

minder verbruiken, dan komt er geld

vrij op de begroting. Die middelen

kunnen we besteden aan andere

zaken die belangrijk zijn voor de

Vlamingen.”

Een goede energiemix is dus geen

streven op zich, maar vooral een ide-

aal middel om de energiefactuur van

een gemiddeld gezin te doen dalen?

Bert: “Juist. Wat de federale regering

momenteel doet, is uitstel van exe-

cutie. Het bevriezen van de energie-

prijzen is als het vasthouden van

een elastiek. Negen maanden lang.

En als men de elastiek loslaat, zal

men tot de conclusie komen dat dit

een gigantische invloed heeft op, bij-

voorbeeld, de index. Enkel structure-

le maatregelen zullen de energieprijs

gedurende een lange periode onder

controle houden.”

Liesbeth: “Sommige partijen zijn daar

heel hypocriet in. De energie factuur
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Bedrijven van eigen bodem
Vlaamse bedrijven die willen

investeren in energie-innovaties

hebben heel wat goede ideeën.

Maar vaak ontbreekt het hen aan

het financiële duwtje in de rug om

die uit te werken. Het Vlaams

Energiebedrijf brengt daar veran-

dering in. Er is 20 miljoen euro

beschikbaar om te participeren in

innoverende, hernieuwbare ener-

gietechnologieën. Zo worden

bedrijven van eigen bodem finan-

cieel ondersteund in baanbrekend

werk.

Stel: een Vlaamse ondernemer

ontwikkelt een nieuwe vorm van

warmte pomp, maar heeft onvol-

doende middelen om die op de

markt de brengen. Het Vlaams

Energiebedrijf leent hem dan het

geld. Hiermee kan de ondernemer

zijn uitvinding lanceren en tot een

succes maken. Het geld stroomt

vervolgens terug naar het Vlaams

Energiebedrijf, dat dit opnieuw

kan inzetten om een Vlaams inno-

vatieproduct te steunen.

Energiebesparende 
maatregelen
Dit is niet de enige taak van het

Vlaams Energiebedrijf. Er is bij-

voorbeeld ook aandacht voor

energiebesparende maatregelen in

gebouwen die de Vlaamse over-

heid beheert. Maar met de partici-

patie in innovatieve technologieën

kan Vlaanderen een vooraan-

staande rol spelen in het energie-

debat. Dat is niet alleen belangrijk

voor het ondernemersklimaat,

maar ook voor de energiefactuur

van de Vlaming.

Het Vlaams Energiebedrijf onder-

steunt bedrijven van eigen bodem

die investeren in energie-innovaties.

©
 D

re
am

st
im

e 

Vlaams Energiebedrijf 
moedigt innovatie aan
Vlaanderen vat de koe bij de horens als het op betaalbare energie aan-
komt. Begin dit jaar werd het Vlaams Energiebedrijf boven de doop-
vont gehouden.

“Iedereen weet welke maat -
regelen nodig zijn, maar er
gebeurt weinig tot niks.”
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De N-VA wil dat systeem hervormen en heeft daar meerdere redenen

voor:

• Het systeem werd uitgewerkt op een moment dat maar een handvol

mensen en bedrijven investeerde in hernieuwbare energie. Vandaag is

de situatie helemaal anders. Vraag en aanbod stijgen, wat leidt tot

goedkopere prijzen van de verschillende hernieuwbare energietechnolo-

gieën. Daarom moeten we onder andere het subsidiebedrag herbe kijken.

• De huidige regeling maakt woekerwinsten mogelijk. Investeren in her-

nieuwbare energie mag rendabel zijn, maar niet op de kap van de hele
bevolking. Bovendien mag de competitiviteit van bedrijven in

Vlaanderen niet verder aangetast worden.

Als we toelaten dat de kosten van groene stroom vervat zitten in de

energie prijs, moeten we ervoor zorgen dat we met datzelfde bedrag zo
veel mogelijk hernieuwbare energie kunnen maken. Gigantische

bedragen uitgeven aan technologieën die weinig bijdragen aan de Europese

doelstelling van dertien procent hernieuwbare energie, brengt geen zoden

aan de dijk. 

De N-VA blijft dus investeringen in diverse energievormen aanmoedigen,

maar hanteert daarbij een duidelijk criterium: kostenefficiëntie moet
voorop staan.
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Bert: “Een bijkomend probleem is de

versnippering van bevoegdheden.

Als Vlaanderen zelf bevoegd was

voor de distributienettarieven, zou-

den we de prijzen veel beter kunnen

controleren en afdwingen. Leveran -

ciers kunnen bepaalde federale fac-

tuurnormen nog steeds niet na -

komen omdat die verschillen van die

van de Vreg, de Vlaamse energiere-

gulator. Van dit stukje bevoegdheid

zou het federale België dus beter de

handen afhouden.”

Niet alleen in België is het energie-

vraagstuk brandend actueel. Welke

rol speelt Europa in het debat?

Liesbeth: “Europa heeft berekend dat

België een potentieel heeft van der-

tien procent hernieuwbare energie.

Dat is ook de doelstelling die we ons-

zelf hebben opgelegd. Vergelijk dat

met Duitsland en je zal zien dat hun

doelstelling minder dan een derde

van hun potentieel bedraagt. Omdat

we hier met deelstaten zitten, is de

vraag: hoe verdelen we die dertien

procent over Vlaan deren en Wal lo -

nië?”

Bert: “Je hebt ook capaciteit uit her-

nieuwbare bronnen nodig als het

niet waait of als de zon niet schijnt.

Dat is de grote uitdaging voor elk

Europees land: bevoorradingszeker-

heid garanderen, 24 uur per dag.

Zoals Liesbeth zegt, verschilt de con-

crete invulling van die uitdaging ech-

ter van land tot land. We mogen dus

zeker niet naar Europa kijken om het

voor ons allemaal even op te lossen.

Het is de rol van de afzonderlijke lid-

staten en regio’s om een visie op

lange termijn te ontwikkelen. De

nakende Kamerdebatten bieden ons

die mogelijkheid. Willen we onze

energie betaalbaar houden, dan

moeten we die kans grijpen.”

Groenestroomcertificaten: 
nood aan hervorming
Mensen die investeren in hernieuwbare energie kunnen daar Vlaamse subsi-

dies voor krijgen. Met die ‘groenestroomcertificaten’ subsidieert Vlaanderen

onder meer zonnepanelen en windmolens.
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GEMANDATEERD

Hoe ziet het politieke landschap van uw gemeente er uit? Met het oog op de
verkiezingen van 14 oktober een boeiende, maar zeker niet altijd makkelijk te
beantwoorden vraag. 

Natuurlijk vindt u vlug informatie

over de gemeenteraad of het sche-

pencollege, maar wat bijvoorbeeld

met de vele gemeentelijke samen-

werkingsverbanden? Een nieuwe

databank maakt u wegwijs in de

wirwar van structuren, 2 229 in

totaal om precies te zijn.

Vlaams minister van Bestuurszaken

Geert Bourgeois (N-VA) stelde recent

het eerste rapport voor van de zoge-

noemde ‘regioscreening’. Dit rapport is

een inventaris van alle gemeentelijke

samenwerkings verbanden en dito

struc turen. Nu de inventaris er is, wil

Bourgeois een volgende stap zetten:

vereenvoudiging. De bal ligt nu in het

kamp van de lokale besturen die hun

deelname aan de samenwerkingsver-

banden moeten evalueren en zo nodig

ook opnieuw bekijken. 

Gemiddeld 68 structuren
per gemeente
Het eerste rapport van de ‘regioscree-

ning’ geeft niet alleen een inventaris

van de bestaande structuren maar

brengt deze ook uitdrukkelijk in kaart.

Tegelijk toetst het af of er (groepen van)

gemeenten zijn te onderscheiden die

meer met elkaar samenwerken dan

met andere. Per gemeente telden de

onderzoekers gemiddeld zo maar

eventjes 68 structuren, een spectacu-

laire stijging ten opzichte van tien jaar

geleden. Enerzijds gaat het vaak om

kleinschalige samenwerkingsverban-

den tussen gemeenten, anderzijds gaat

het ook om structuren die vanuit de

Vlaamse overheid zijn opgezet. 

Verrommeling swingt 
de pan uit
“In mijn beleid staan sterkere gemeen-

ten centraal”, zegt Geert Bourgeois. “De

gemeenten moeten immers voldoen

aan de eisen van de 21ste eeuw. De

burgers willen professionaliteit, kwali-

teit, bestuurskracht. Kleine gemeenten

kunnen aan die eisen niet altijd vol-

doen. 

Een schaalvergroting of fusie leidt niet

noodzakelijk tot een grotere afstand

voor de burger. Uit de studie blijkt nu

dat gemeenten - steeds meer - op zoek

gaan naar samenwerking. Dat is niet

per definitie slecht, maar het moet wel

beheersbaar blijven. De ‘verromme-

ling’ swingt vandaag echt de pan uit.”

Databank screent lokale 
beleidsstructuren 

www.lokalestatistieken.be
Of het nu gaat om het opstellen van verkiezingsprogramma’s of de redactie van bestuursakkoorden: een goede profielschets

van uw gemeente is bijzonder nuttig. Sinds 2010 vindt iedereen alle info netjes gerangschikt en geordend per gemeente op

www.lokalestatistieken.be.

U vindt er stapels cijfergegevens om het lokale beleid nog beter te onderbouwen of het te vergelijken met andere gemeen-

ten. Heel recent werden de gegevens geactualiseerd en werden er cijfers toegevoegd, zoals prognosecijfers van huishoudens

en alleenstaanden, gemeentelijke ondernemingen, cultuur, kinderopvang, onderwijs, milieu, criminaliteit …

De volledige databank staat nu online. Gemeente per gemeente worden alle samenwerkingsverbanden in detail opgelijst.

Surf naar: http://binnenland.vlaanderen.be/werking-besturen/gebiedsdekkende-regioscreening-vlaanderen



11

GEMANDATEERD

Onlangs kwam aan het licht dat 187 mensen jarenlang onterecht een Vlaamse aan-
moedigingspremie kregen. Minister Philippe Muyters (N-VA) heeft beslist dat alle
betrokkenen hun premie zullen moeten terugbetalen. In totaal gaat het om een
onterecht uitbetaald bedrag van ruim 1,3 miljoen euro. 

Werknemers in de socialprofitsector

die minstens 20 jaar werkervaring

hebben, kunnen vanaf hun 50ste vier

vijfde of halftijds gaan werken. Ze ont-

vangen daarvoor, naast hun loon en

een uitkering van de RVA, ook een

aanvullende Vlaamse aanmoedigings-

premie, de zogenaamde landings-

baanpremie. De ontvanger van de pre-

mie is zelf verplicht te melden wan-

neer hij niet meer voldoet aan de

voorwaarden. 

Koppeling
Begin dit jaar werd het technisch

mogelijk om de databanken van de

federale RVA en van het Vlaams

Subsidieagentschap voor Werk en

Sociale Economie te koppelen. Dank -

zij deze elektronische uitwisseling van

gegevens ontdekte men dat 187 perso-

nen niet langer recht hadden op een

landingsbaanpremie, maar dat ze toch

nog steeds maandelijks het geld ont-

vingen. 

Minister van Werk Philippe Muyters

(N-VA) wil nu dat deze premies terug-

betaald worden. “83 procent van de

personen die niet langer recht hadden

op de premie heeft dit wel degelijk

gemeld, tegenover 17 procent die dat

niet gedaan heeft”, verduidelijkt de

minister. “Het zou dan ook getuigen

van een grote oneerlijkheid tegenover

de grote meerderheid die correct

gehandeld heeft om de onterecht uit-

betaalde premies niet terug te vorde-

ren.” In totaal gaat het om een bedrag

van ruim 1,3 miljoen euro. Twaalf

mensen ontvingen onterecht zelfs

meer dan 20 000 euro. 

Interne controle
Het is op zijn minst eigenaardig dat

er nooit eerder controles gebeurd zijn

op de uitbetalingen. Minister Philippe

Muyters wil dan ook dat de dienst

Interne Audit van de Vlaamse Ad -

ministratie een interne controle uit-

voert om na te gaan hoe dit kon

gebeuren. Uit die doorlichting zal ook

moeten blijken of er gelijkaardige

onterechte uitbetalingen gebeurd zijn

bij andere Vlaamse aanmoedigings-

premies. 

Vanaf nu loopt er maandelijks auto-

matisch een  koppeling van de data-

banken. Zo kunnen knelpunten

meteen worden opgespoord.

1,3 miljoen euro onterecht uitbetaald

Werknemers in de socialprofitsector kunnen vanaf hun 50ste vier vijfde of halftijds gaan

werken. Ze ontvangen daarvoor een zogenaamde landingsbaanpremie.
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Wat is een landingsbaanpremie?

Wat? Een Vlaamse premie voor werknemers in de social -

profitsector die halftijds of vier vijfde werken. De premie komt

bovenop de uitkering van de federale Rijksdienst voor

Arbeidsvoorziening (RVA). Het gaat om verpleegkundigen,

opvoeders, begeleiders in de kinderopvang, socioculturele

medewerkers, verzorgenden, monitoren in de beschutte en

sociale werkplaatsen, … Zij werken in openbare of privé-

organisaties in de gezondheids- en welzijnssector, de socio -

culturele sector en de sociale economie. 

Voorwaarden? Minstens 50 jaar oud zijn, ministens 20 jaar

werkervaring hebben en minstens drie jaar werken bij de hui-

dige werkgever.

Hoe lang? Onbeperkt tot aan het pensioen. Als de werknemer

niet meer voldoet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld bij pen-

sioen, langdurige ziekte, ontslag, …) moet hij dat melden.
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Benoît Cerexhe, Brussels minister van
Tewerkstelling, wil bedrijven verplichten
om hun vacatures door te spelen aan
Actiris, de Brusselse dienst voor arbeids -
bemiddeling. Het plan van Cerexhe wekt

enige verwondering. Het probleem ligt immers
niet bij de bedrijven, maar bij de werking van
Actiris zelf. 

zelfs op tot 39 procent. “Actiris zou - net zoals de VDAB in

Vlaanderen - veel meer moeten focussen op activering van

werklozen”, stelt Brussels parlementslid Paul De Ridder

(N-VA). “En hier knelt het schoentje. Mede door het subsi-

diëren van de gesco’s beschikt  Actiris amper over een

budget om consulenten te werk te stellen.” In Brussel

moet één consulent zorgen  voor ongeveer 350 werkzoe-

kenden. In Vlaanderen beschikt men over één consulent

per 80 werkzoekenden. De middelen van Actiris kunnen

dus veel  efficiënter worden ingezet. “Werkzoekenden

moeten systematisch opgevolgd en begeleid worden naar

een  nieuwe, reguliere job”, vindt De Ridder. “Maar jam-

mer genoeg zijn vele Brusselse politici, en die van de PS

op kop, van oordeel  dat men werkzoekenden tot niets kan

verplichten.”

Oplossing in de maak?
“Via de VDAB en de FOREM moeten de  gemeenschappen

in Brussel én opleiding én bemiddeling  aanbieden”, zegt

De Ridder. “Zij beschikken daartoe over de nodige experti-

se en ze genieten het vertrouwen van de werkgevers. Maar

door het akkoord binnen de regering-Di Rupo over de

(zesde) staatshervorming dreigen we precies in de omge-

keerde richting te evolueren. Want het Brussels Gewest zou

voortaan zelf beroepsopleidingen kunnen organiseren.

Vandaag zijn de gemeenschappen hiervoor exclusief

bevoegd.” VDAB en FOREM bewijzen metterdaad dat zij de

werkloosheid aanpakken. In plaats van meer input en

samenwerking vanuit de gemeenschappen krijgt het slecht

functionerende Actiris echter net meer armslag en

bevoegdheden. “Zo komen de Brusselse werkzoekenden

en werkgevers geen stap verder”, besluit Paul De Ridder.

Actiris hanteert als slogan ‘De weg naar werk’. Maar de

instelling draait al jaren vierkant. Actiris  heeft twee jaar

moeten wachten op de aanstelling van een nieuwe direc-

teur-generaal. Na een maandenlange  zoektocht viel de

keuze uiteindelijk op Grégor Chapelle, een jonge PS-sche-

pen uit Vorst. Sinds zijn aanstelling kwam er nog niet veel

nieuws uit de bus …

Minst efficiënte vorm
Actiris wordt vandaag slecht beheerd. Van het jaarlijkse

budget van 263 miljoen euro gaat niet minder dan 80 pro-

cent naar de zogenaamde gesco’s (‘gesubsidieerde con-

tractuelen’), waarvan de lonen integraal betaald worden

door de Brusselse overheid. In Vlaanderen bestaan deze

gesco’s ook, maar er is een algemene consensus om dit

statuut te hervormen. Dit soort van directe jobcreatie door

de overheid is immers de minst efficiënte vorm van

arbeidsmarktbeleid. Toch bepaalt het Brusselse regeer -

akkoord expliciet de bestendiging van deze gesco’s.  

Torenhoge werkloosheid
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt de werkloosheid

(17 procent) meer dan driemaal zo hoog als in het Vlaams

Gewest (5 procent). Bij jongeren onder de 25 jaar loopt dit

Brusselse 
dienst voor 
arbeidsbemiddeling
(Actiris)
werkt niet
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“Het federale asielbeleid faalt fors.”
Deze vaststelling is niet nieuw. Maar de
cijfers die N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers
recent bovenspitte zijn zonder meer stui-
tend. Quo vadis, Di Rupo?

was Sarah Smeyers niet. Meer zelfs: “De Block begrijpt 

het gewoonweg niet. Haar ‘nieuwe’ instructies om regula-

risatieaanvragen van criminelen voortaan ‘strenger’ te

behandelen, zullen het probleem niet oplossen. De Block

schroefde de ‘probleem’-grens voor veroordeelden terug

van 18 maanden naar zes maanden. Hilarisch! Dergelijke

aanvragen behandel je gewoon niét.” 

Begin mei kreeg Sarah Smeyers haar analyse al bevestigd.

Toen bleek dat De Block dit jaar al aan zeven gevangenen

papieren gaf. Zelfs nadat ze zogenaamd ‘strengere’

instructies had gegeven, heeft de liberale staatssecretaris

nog drie criminelen geregulariseerd.

Correct asielbeleid
De N-VA blijft op haar lijn: volledige

transparantie en een correct asiel beleid.

En: de overheid moet de regie duidelijk in handen nemen.

Voortdurende regularisaties zijn sowie so een symptoom

van een falend beleid en moeten dus zeker uitdoven.

Smeyers: “De N-VA is duidelijk: criminelen kunnen nooit

worden geregulariseerd.”  

Lakse houding
Met haar lakse houding ondergraaft de federale regering

nog maar eens alle mooie woorden en de vele intenties.

Jammer. Want een realistisch en rechtvaardig migratie -

beleid - met als sluitstuk de inburgering zoals de Vlaamse

regering die vandaag al vorm geeft - speelt in het voordeel

van iedereen, ook van de nieuwkomers die volwaardig

lid willen worden van onze samenleving. De asiel -

problematiek schreeuwt om een oplossing. Maar de rege-

ring-Di Rupo reageert niet.

Begin april bracht Sarah Smeyers aan het licht dat staats-

secretaris Maggie De Block (Open Vld), bevoegd voor

Asiel en Migratie, een Marokkaanse crimineel regulari-

seerde. Reactie van mevrouw De Block? Geen vuiltje aan

de lucht, het betrof “toch maar” één crimineel. 

Kort daarop kwamen nieuwe cijfers

boven water. Sarah Smeyers: “Al vlug

bleek dat er meer aan de hand was.

Van het voorjaar 2009 tot eind 2011

werden niet minder dan 81 criminelen

geregulariseerd die recent in de gevangenis hadden geze-

ten. Onvoorstelbaar! Hoe kan je nu illegalen regulariseren

die nog maar net uit de gevangenis komen?”

Smeyers trok haar analyse overigens nog verder door: “In

dat cijfer van 81 regularisaties worden niet eens alle cri-

minelen geteld. Want die 81 illegalen zijn enkel de aller-

ergste gevallen van effectief gedetineerden. Criminelen

die bijvoorbeeld door plaatsgebrek niet in de overvolle

gevangenissen werden opgesloten, zijn in de cijfers niet

meegeteld.”

Verantwoordelijkheid?
Staatssecretaris De Block weigerde haar verantwoorde-

lijkheid te nemen. Ze verwees naar haar voorganger

Melchior Wathelet (cdH) en beloofde voortaan strengere

instructies te laten toepassen. Maar echt gerustgesteld

Illegale 
criminelen 
regulariseren
kan niet!
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Sarah Smeyers: “Hoe kan
je nu illegalen regularise-

ren die nog maar net uit de 
gevangenis komen? Dat is

toch onvoorstelbaar.”
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Axana (41) haalde recent de landelijke media toen bekend werd dat zij de N-VA-lijst
zal trekken in Herentals. Die media-aandacht was niet verwonderlijk, want Axana was
tijdens de jaren negentig al bekend met de damesgroep Def Dames Dope.

De populaire meidengroep had een

pak succesvolle nummers. Zo haalde

Def Dames Dope in de zomer van 1993

de Radio 2-Zomerhit met Ain’t Nothing

To It. In Zuid-Afrika toerde de groep

zelfs  in het voorprogramma van

Latoya Jackson. Def Dames Dope haal-

de de hitlijsten in Tsjechië, het Verenigd

Koninkrijk, Frankrijk, Canada en Israël.

De in discotheken luidkeels meegezon-

gen zinnen Me no want no HIV, I said,

not without a rubber (no!) en Hey you,

don’t be silly, put a condom on your

willy uit de gelijknamige single hebben

in 1994 zonder twijfel geholpen om vei-

lig vrijen beter bespreekbaar te ma ken. 

Samen met haar zus Larissa runt

Axana nu La Sorpresa, een zaak voor

gepersonaliseerde doopsuikerverpak-

kingen en drukwerk. “Met La Sorpresa

presenteren we lekkere zoetjes met een

naam erop. In onze zaak kan je terecht

voor de meest trendy doopsuiker -

creaties, zowel voor de groothandel als

voor de particulier.”

Over haar keuze voor de N-VA is

Axana duidelijk: “Voorzitter Bart De

Wever is rechtuit en speelt nooit op de

man wanneer hij het heeft over ande-

re partijen. Dat siert hem. Ik ben een

middenstander in hart en nieren en

toch wat liberaal. De N-VA vind ik

altijd positief ingesteld, zonder veel te

palaveren over het verleden. N-VA

heeft een juiste en realistische toe-

komstvisie voor Vlaanderen en de

plaats van Vlaanderen binnen Europa.

België moet diepgaand hervormd wor-

den. Ik ga voor een land waar iedereen

gelukkig kan zijn.”

Als lijsttrekker van de N-VA bij de

gemeenteraadsverkiezingen weet Axa -

na zeer goed wat ze in Heren tals

meteen wil veranderen. “De midden-

stand in het centrum heeft hard gele-

den onder de ‘kasseienkwestie’ op de

Markt. Door al het geklungel hebben

de Herentalse na ren veel te veel

betaald. En mede door de aanhouden-

de werken zijn talloze winkels spijtig

genoeg over de kop gegaan. De socia-

listen hebben veel te weinig rekening

gehouden met de middenstand.”

“Ook de jeugd verdient extra aan-

dacht”, vindt Axana. “Herentals kan

veel meer leven, zeker in het weekend.

De Lakenhal moet als centrale, histori-

sche trekpleister een impuls vormen

voor het toerisme. De ideale oplossing

voor het drukke parkeerverkeer is een

ondergrondse parking. Een piste die

op zijn minst het onderzoeken waard

is.” De N-VA gaat het op 14 oktober

goed doen in Herentals, weet

Axana: “Daar ben ik vast van over-

tuigd.”

Gezin: gehuwd met Wim, stiefmama 
van Jorn en Nils

Lid van de N-VA sinds: 2010 

Houdt van: koken, lekker eten 
en filosoferen, werken

Levensmotto: grote avonturen 
beginnen klein

Grootste voorbeeld: alle mensen die de
kracht hebben om van iets negatiefs iets 
positiefs te maken

Laatste boek: Suikerspin van Erik Vlaminck

Favoriete reisbestemming: thuis met een
boek, of voor familie en vrienden 
een barbecue organiseren

Axana
Ceulemans
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Barcelona-coach Pep Guardiola
werd begin dit jaar uitgeroepen tot
beste coach ter wereld. Wat maakt
hem zo speciaal?
Guardiola is een man met een missie,

de missie van de barcelonista: de

voetballer is een artiest met zijn voe-

ten. Kijk naar Messi, Xavi, Iniesta.

Guardiola heeft iets Gaudiaans. Op

zoek naar de volmaakte kunst, maar

die bestaat niet. Ze is nooit af. Kijk

maar naar Gaudi’s Sagrada Familia,

de wereldberoemde basiliek van

Barcelona. Pep Guardiola is ook een

individualist. Hij gaat de weg die nie-

mand verwacht. Zo verwijst hij vaak

naar de zanger Lluis Llach en zijn

beroemde versregel uit L'Estaca: I ens

podrem alliberar (‘Ooit zullen we

bevrijd zijn’). Het lied wordt gezongen

tijdens massale demonstraties voor

autonomie, waar ook Guardiola graag

aan deelneemt. Lluis Llach is de

bekendste vertegenwoordiger van de

beweging Nova Canço (‘Het Nieu we

Lied’), die in de jaren zestig ijverde

voor democratie en het recht op zin-

gen in het Catalaans. Het was meteen

ook het muzikale ‘neen’ te gen de fas-

cistische dictatuur van Franco, destijds

nauw verbonden met Real Madrid.

Wat maakt Barça uniek? 
Tot de grote waarden van FC Bar ce lo -

na behoren zorg voor de gemeen-

schap, universaliteit, catalanisme, de -

mocratie en sport. Wie het stadion

binnenwandelt ziet vier kantelende

panelen, met het welkomstwoord en

met beelden van Messi, Xavi, Iniesta,

Puyol en andere toppers tijdens fina-

les. De beelden wisselen af met slo-

gans: Catalanitat, Universalitat, Com -

pro mis Social, Democracia. Bood -

schappen van Catalaans zelfbewust-

zijn en universele menselijke waar-

den, doorspekt met beelden van het

schone spel, van Barça's

beautiful game. En dan

zien be zoekers ook die

letters: Més Que Un

Club!

Wat betekent die 
slogan eigenlijk?
Més Que Un Club, méér

dan een club. Voetbal

speelt ook buiten het

veld zijn rol! Barça staat

zowel voor catalanisme

als voor wereldburger-

schap. Barça steunt

maatschappelijk werk

in eigen stad en regio,

en tegelijk ook mondia-

le samenwerking met

Unicef voor de kinder-

rechten. Més Que Un

Club! In een prachtige choreografie

van blauw, rood en geel: de kleuren

van Barça én van Catalonië. Zo sim-

pel, zo schoon.

Over zijn liefde voor het voet-

bal, maar ook zijn opinie

over de maatschappelijke veranke-

ring ervan, lees je Raf Willems op

zijn website, www.redhetvoetbal.net.

In onze ru briek Meerwaarde (bladzij-

de 19) verloten we vijf exemplaren

van Barça, Baaarça!

Raf Willems (52) is verzot op voetbal en schreef er ondertussen ook meer dan twintig boe-
ken over. Dit voorjaar verscheen ‘Barça, Baaarça! Droomvoetbal van Guardiola tot Messi’.
Willems houdt van mensenrechten, muziek (blues, folk, poprock) en voetbal. En dan nog
het liefst in combinatie met elkaar. 

BUITENWACHT
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sRaf Willems: “6 juli 1985: een koor van 100 000 Barçafans
neuriede in een betoverende atmosfeer, de aanstekers 
in de lucht, die voor Barcelona zo kenmerkende zin … 

I ens podrem allibar. Guardiola was een van hen.”

Raf Willems: “FC Barcelona: 
Més Que Un Club!”
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Vliegpersoneel moet binnenkort onder het socialezekerheidsstelsel vallen van de lidstaat
waarin men gewoonlijk de arbeid begint en eindigt. Met deze beslissing sluit Europa op niveau
van de sociale zekerheid een belangrijke achterpoort, waar voornamelijk lagekostenmaat-
schappijen dankbaar gebruik van maken. 

Daarom is dit een belangrijke stap vooruit in het tot stand brengen van een gelijk speelveld
tussen de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Het vliegpersoneel van Ryanair op de
luchthaven van Charleroi werkt immers veelal onder (goedkopere) Ierse contracten, ook al is
het personeel helemaal niet in Ierland actief. Met de nieuwe maatregel krijgt Zaventem dus
meer gelijke wapens om de concurrentie met Charleroi en andere luchthavens aan te gaan.
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EUROPA

Europa sluit achterpoortjes

Begin maart begonnen vijftien Koerden een hongerstaking
in de kerk van Saint Maurice in Straats burg. Hiermee sloten
ze zich aan bij een gelijkaardige actie van vierhonderd in
Turkse gevangenissen opgesloten Koerden. 

Hun smeekbede om steun bleef niet onopgemerkt. Op 18 april bracht
Frieda Brepoels hen samen met collega-Euro parle ments leden een bezoek
om hun strijd voor de erkenning van de rechten van het Koerdische volk
te steunen. Tegelijk bepleitte de delegatie de herstart van de onderhan-
delingen voor een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie in
Turkije en de vrijlating van alle politieke gevangenen. 
Frieda Brepoels had ook een ontmoeting met Leyla Zana, Koerdisch
parlementslid en winnaar van de Sakharovprijs. Leyla heeft zelf aan
den lijve ondervonden wat het betekent om in het Turkse parlement
Koerdisch te spreken: een veroordeling tot 15 jaar in een Turkse cel.

N-VA steunt Koerdische hongerstakers

Meer dan een jaar na de start van de Arabische
Lente kan een eerste balans worden opgemaakt
van de ontwikkelingen in de regio. Egypte, met
bijna 85 miljoen inwoners, speelt daarin een cru-
ciale rol. 

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 23 en
24 mei bracht Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA),
samen met de Mashrekdelegatie van het Europees
Parlement, een bezoek aan Egypte om in gesprekken
met het middenveld, politieke vooraanstaanden, kandi-
daten voor de presidentsverkiezingen, vrouwenactivis-
ten en politieke bloggers een breed overzicht van de
situatie te krijgen. Egypte bevindt zich mo men teel in
een moeilijke overgangsperiode van het Moe barak-
regime naar een pluriforme samenleving. Nu de Mos lim -
broeders 47 procent en de salafisten 25 procent van de
stemmen hebben behaald bij de recente parlements -

verkiezingen, is het duidelijk dat zij een grote stempel
op de ontwikkelingen zullen drukken.

Machtsvacuüm
“Egypte staat voor huizenhoge uitdagingen. Zo worden
universele waarden zoals gelijkheid van man en vrouw
en de scheiding van kerk en staat nog steeds niet aan-
vaard”, getuigt Frieda. “Het leger moet ook zo snel
mogelijk de macht overdragen aan een burgerregering.
Maar heel wat personen die ik heb gesproken vrezen dat
fundamentalisten het machtsvacuüm na de revolutie
willen kapen. De idealen van de betogers van het
Tahrirplein zijn steeds minder terug te vinden in de reto-
riek van deze fundamentalistische groepen. Europa
moet daarom met concrete projecten ter plaatse blijven
inzetten op de uitbouw van een sterk maatschappelijk
middenveld, een democratische en inclusieve grondwet
en de vrijwaring van de mensenrechten.”

Eén jaar na de ‘Arabische Lente’

Europarlementslid Frieda Brepoels bepleit een 
politieke oplossing voor de Koerdische kwestie.
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VERREKIJKER

Tyne Cot Cemetery is de laat-

ste rustplaats voor duizen-

den gesneuvelde soldaten

van het Britse Gemenebest.

In Passen dale werden na de

oorlog verschillende kleinere

begraafplaatsen en geïso-

leerde graven van de slagvel-

den rond Lange mark en

Passendale samen gebracht.

Daar door is Tyne Cot Ceme -

tery de grootste Common -

 wealth-begraafplaats ter wereld. Er liggen in totaal bijna

12 000 grafstenen. Op de muur die de begraafplaats omringt,

staan nog eens de namen van bijna 35 000 Britse en Nieuw-

Zeelandse militairen die sneuvelden in 1917-1918 en die ver-

mist of niet-geïdentificeerd zijn. 

ANZAC-day
25 april was een bijzonder symbolische dag voor het bezoek

aan de begraafplaats. Die dag staat in Australië en Nieuw-

Zeeland bekend als ANZAC-day, wat staat voor ‘Australian

and New Zealand Army Corps’. AN ZAC-day herdenkt de

eerste belangrijke militaire expeditie van de Australische en

Nieuw-Zeelandse troepen tijdens de Eerste Wereld oorlog. Op

25 april 1915 landden de

ANZAC in Turkije, een bond-

genoot van Duitsland, om

Con stan ti no pel (het huidige

Istanbul) te veroveren. Deze

expeditie duurde uiteindelijk

acht maanden en de verlie-

zen voor de ANZAC-troepen

wa ren bijzonder groot.

Nationale identiteit
Het verlies van zovele man-

schappen maakte een grote indruk op de Australiërs en

Nieuw-Zeelanders. Al in 1916 werd 25 april uitgeroepen tot

ANZAC-day en sindsdien wor den her en der herdenkings-

diensten georganiseerd. Sinds 1901 maakten Australië en

Nieuw-Zeeland deel uit van het Britse Gemenebest. De

ANZAC-herinnering die tijdens en na de Eerste Wereldoorlog

groeide, gaf een belangrijke impuls aan de verdere vorming

van de nationale identiteit. 

Moeizaam rouwproces
De impact van de Groote Oorlog op de Australische en

Nieuw-Zeelandse bevolking was dan ook bijzonder groot:

een tiende van de bevolking, dus alle gezonde mannen

ouder dan 18 jaar, was verplicht om te gaan vechten in de

oorlog. 60 000 Australiërs en 18 000 Nieuw-Zeelanders lie-

ten daarbij het leven. Degenen die terugkeerden waren

fysiek en mentaal getekend door de oorlog. Ook de achter-

gebleven families hadden het moeilijk. Onwetendheid over

het lot van hun geliefden, maar ook de verre afstand en

de vaak beperkte middelen voor een bezoek aan hun

laatste rustplaats, zorgden voor een bijzonder moei-

zaam rouwproces. Dit verklaart deels waarom Tyne

Cot Cemetery jaarlijks meer dan 180 000 bezoekers

ontvangt. Velen komen in Passendale zoeken naar

hun familiegeschiedenis.
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Australië en Nieuw-Zeeland herdenken 
de Groote Oorlog
Op 25 april trok Jong N-VA samen met de N-VA-Kamerleden van de commissie Landsverdediging
naar de Westhoek. Naast een bezoek aan de IJzertoren in Diksmuide stond ook een rondleiding
op het indrukwekkende ‘Tyne Cot Cemetery’ in Passendale (Zonnebeke) op het programma. Een
dag van herinneren en herdenken … Op 25 april is het immers ANZAC-day.  
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ANZAC-day

Tyne Cot Cemetery in Passendale is de grootste
Commonwealth-begraafplaats ter wereld.
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25 april werd reeds in 1916 uitgeroepen tot ANZAC-
day. Sindsdien worden overal in Australië en Nieuw-
Zeeland herdenkingsdiensten georganiseerd.



Om onze jongerenafdelingen en onze jongerenverantwoorde -
lijken binnen de N-VA-afdelingen de kans te geven tijdens de
kiescampagne eigen accenten te leggen, stelt Jong N-VA een
eigen programma ter beschikking. Dit programma is gebaseerd
op de visieteksten van de N-VA, aangevuld met tips en acties
die afdelingen van Jong N-VA al in het verleden voerden.

Uiteraard staat Jong N-VA ook steeds ter beschikking voor de
praktische ondersteuning van een actie, het nalezen van een
persbericht of het aanbieden van heel wat promomateriaal.
Mail daarvoor naar jong@n-va.be.

Roze zaterdag: 
respect voor alle mensen

Op zaterdag 12 mei trok de Gay Pride opnieuw door
de straten van Brussel. Naar jaarlijkse traditie stap-
ten zowel Jong N-VA als N-VA dit jaar mee op. 

Is er voor de holebi’s op het vlak van de wettelijke
gelijkwaardigheid de voorbije jaren heel wat verbeterd,
op maatschappelijk vlak kan en moet er nog heel wat
gebeuren. Denk maar aan de recente gevallen van
geweld tegen homo’s, de vele jongeren die gepest wor-
den om hun geaardheid of die niet ‘uit de kast’ durven
komen, de weigering om holebikoppels samen in te
schrijven in een rusthuis, de hoge zelfdodingscijfers bij
jonge holebi's, … Ook internationaal is er nog een pak
werk aan de winkel. Er zijn nog steeds landen waar op
homoseksualiteit de doodstraf staat. 

Onze samenleving evolueert. Homoseksualiteit werd
(eindelijk) juridisch gelijkwaardig gemaakt en ook de

maatschappelijke
aanvaarding is al bij
al enorm toegeno-
men. Deze trends
zijn positief en moe-
ten actief verdedigd
worden. Het is daar-
om meer dan evident
dat Jong N-VA en de
N-VA-mandatarissen
mee op de barrica-
den staan!

Nu de lijsten voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen steeds duidelijker vorm krijgen, komen ook steeds meer
jongeren naar voren als N-VA-kandidaat. Logisch. En een goede zaak! Jong N-VA stimuleert dit overigens van harte.

JONGE LEEUWEN
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14 oktober: ook veel jongeren op N-VA-lijsten

De jongerenkandidaten van N-VA Brugge, op de foto met
Brugs lijsttrekker Anne Minne-Soete.
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Jong N-VA wil 
ombudsdienst voor SABAM 
Jong N-VA vraagt de oprichting van een ombudsdienst voor
klachten over SABAM. Herhaalde incidenten rond de wer-
king van de inningsorganisatie tonen immers aan dat er
actie ondernomen moet worden.

Steeds meer beroepsgroepen en ver-
enigingen worden op een nogal agres-
sieve manier door SABAM benaderd.
Artiesten ontvangen de vergoedingen
waar ze recht op hebben dan weer
veel te laat of niet. Bovendien is er
een totaal gebrek aan transparantie in
de inning en herverdeling van de
auteursrechten.
“Het is hoog tijd dat iemand de klach-

ten serieus neemt en de vele pijnpunten blootlegt”, vindt Jong
N-VA-voorzitter Kim Van Cauteren. “Een ombudsdienst die
klachten behandelt en de inningsvennootschappen op de vin-
gers tikt indien ze over de schreef gaan, zal de dienstverlening
enkel ten goede komen.”

Gezocht: 
nieuwe medewerker (m/v)
Sinds 1 mei werkt Erwin Verbeken, de voormalige stafmede-
werker van Jong N-VA, niet meer voor onze organisatie.
Erwin wilde zijn carrière een nieuwe wending geven en wij
steunen hem daarin volledig. Jong N-VA is dus op zoek naar
een nieuwe voltijdse stafmedewerker. 

Interesse? Check dan de vacature op 
www.n-va.be/vacatures of contacteer Jong N-VA 

met een mailberichtje naar jong@n-va.be. 
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Al decennia lang is het

Cata laanse ‘Futbol Club de

Barce lona’ hét parade-

paardje van het moderne

voetbal. Ron kende namen

als Johan Cruijff, Ronald

Koeman, Ro mario, Ronal -

do, Rijkaard, Van Bronk -

horst, Ronaldinho, Ri val -

do, Puyol, Xavi, Iniesta en

Mes si maakten van de

voet balsport een kunst.

Maar Barça is veel meer dan een club. FCB investeert in pro-

jecten van sociale en culturele aard en verplicht zichzelf

ertoe om “Catalonië te promoten en jongeren waarden bij

te brengen”. Zo financiert de club tal van projecten in bin-

nen- en buitenland en in samenwerking met UNICEF.

‘Barça, Baaarça! Droomvoetbal van Guardiola tot Messi’ is

een uniek document over twintig jaar FC Barcelona en een

blik achter de schermen van deze topploeg.

Raf Willems, “Barça, Baaarça! Droomvoetbal van

Guardiola tot Messi”, Uitgeverij Lannoo, 19,95 euro.
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MEERWAARDE

ONVERGETELIJK

Catalaans droomvoetbal

Honderd jaar geleden, op 7 april 1912,

werd Valère Depauw geboren. In Ronse,

waar de sociaal-politieke scheidingslij-

nen niet alleen tussen katholieken, libe-

ralen en socialisten liepen, maar nog

meer tussen franskiljonse bourgeoisie en

Vlaamse arbeidersklasse. Voorbestemd om een

franskiljonse textielfabrikant te worden - thuis

sprak men Frans - bewandelde Depauw een

totaal ander pad. Geëngageerd binnen de

Christen Volksbond van Ronse hield hij samen met Leo

Vindevogel Vlaamse meetings in de regio, nam hij deel aan

de taalgrensactie van Flor Grammens en schreef hij in Het

Volk van Ronse.

Zijn Vlaamsgezindheid en katholicisme brachten Depauw in

aanvaring met de franskiljonse adel en liberale burgerij van

zijn geboortestad. Hij won evenwel de harten van het arbei-

dersvolk door revues en een boek over de volksfiguur Tavi

(1937). Zijn medewerking aan een collaboratiekrant leverde

Depauw na de bevrijding één jaar hechtenis op. Tijdens die

internering pleegde hij om den brode stationsromannetjes.

Zes verschenen bij Angèle Manteau, die hij ook

erkentelijk was omdat zij, ondanks een publi-

ceerverbod, het toch aandurfde zijn Wieringer -

trilogie uit te geven. Zijn roman De dood met de

kogel (1950), gewijd aan de gevangenschap en

terechtstelling van zijn vriend en mentor Leo

Vindevogel, beklijft als aanklacht tegen de

repressie.

Later beoefende Depauw als schrijver meer dere

genres, van memoires (Uit alle dalen der herin-

nering) tot magisch realisme (Op weg naar Montségur). Als

volksnationalist sympathiseerde hij met buitenlandse ont-

voogdingsbewegingen, zoals bleek uit romans over Bretagne

(Breiz Atao) en Baskenland (Opdracht in Guernika). Literair

Vlaanderen liet Valère Depauw vaak onvermeld. Maar bij zijn

dood in 1994 schreef dichter Anton van Wilderode:

Je schrijversschap was meesterlijke groei

met peiling naar de binnenkant der dingen,

je helden werden Gods verkorelingen

en in je wereld stond de ziel in bloei
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De winnaars van ‘Altijd iets’ zijn: Floris Huguette (Holsbeek), Rudy Kerwyn (Destelbergen), Greet Rommel-Defruyt (Oedelem),
Monique Vanbelleghem (Gistel), Frieda Vriesacker (Peer)

Valère Depauw, de geëngageerde pen

5 x gratis
Van Uitgeverij Lannoo mogen wij ‘Barça, Baaarça!’ weg-

geven aan vijf lezers die het antwoord kennen op de

vraag “Welk voetbalicoon met als bijnaam ‘nummer

14’ mocht op 25 april 65 kaarsjes uitblazen?” Stuur uw

antwoord voor 11 juni naar magazine@n-va.be of naar

N-VM, Koningstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.



In 1988 startte hij als coördinator organi-

satie en communicatie bij de Volks unie.

Van 1992 tot eind 2003 was hij algemeen

directeur op het ‘Barrica den plein’, het

partijsecretariaat van achtereenvolgens

de Volksunie en de N-VA. Daarna was

Nico professioneel actief als gedelegeerd

bestuurder bij de Campingfederatie, als

raadgever toerisme op het kabinet van

Vlaams minister Bourgeois (2004-2008)

en als algemeen directeur bij CIB

Vlaanderen, de grootste beroepsfederatie

in de vastgoed-

sector. 

Vandaag scherpt Nico opnieuw de pen

voor de N-VA.  Nico is 48 jaar jong en

woont in het West-Vlaamse Ouden burg,

op de grens van kust en polders.
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OP DE BARRICADEN

Op 8 mei bracht de N-VA ruim 200 zorgverstrekkers samen voor een eerste net-
werkbijeenkomst. Een initiatief van de Palfijngroep, die binnen de N-VA alle par-
lementsleden en experten groepeert die overleggen rond gezondheid en welzijn. 

Het werd een succesvolle avond die artsen, apothekers, tandartsen,

verpleegkundigen, logopedisten, kinesitherapeuten, … samen-

bracht. Senator dr. Louis Ide, oprichter en voorzitter van de

Palfijngroep, zorgde voor een warm welkom. Senator dr. Elke
Sleurs duidde het belang van een lokaal gezondheidsbeleid met

een pleidooi voor meer samenwerking tussen de verschillende

instanties en een belangrijke rol voor het OCMW/Sociaal Huis. Ze verwees hier ook uitdrukkelijk naar de

centrale rol van de huisarts, die als vertrouwenspersoon goed geplaatst is

om voor de patiënt het juiste netwerk in te schakelen. Kamerlid en apothe-
ker Manu Beuselinck stelde vervolgens de leden en de werking van de Palfijngroep voor. 

Afsluiten deed nationaal voorzitter Bart De Wever. Hij nam de aanwezige zorgverstrekkers mee in

de geschiedenis en legde uit hoe de Romeinen, nog veel meer dan de Grieken en de Egyptenaren,

aandacht hadden voor de gezondheid van hun samenleving. Een trip tussen verleden en heden die

alle aanwezigen bijzonder wisten te waarderen! Een gezonde receptie sloot deze eerste netwerk -

bijeenkomst af. Tijdens de gesprekken werd nog eens duidelijk dat de N-VA heel wat gezondheids-

expertise bundelt. De Palfijngroep staat een drukke agenda te wachten. 
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N-VA brengt zorgverstrekkers samen op netwerkbijeenkomst 

N-VA Herent met Willy Kuijpers als lijstduwer naar 14 oktober

De N-VA-afdeling in het Vlaams-Brabantse Herent kondigde begin mei aan dat uittredend
burgemeester Willy Kuijpers lijstduwer wordt van de Herentse N-VA-lijst bij de verkiezin-
gen van 14 oktober. Een verrassing? Misschien wel. Maar voor wie Willy Kuijpers echt
kent, wellicht niet.

Waarom steunt oud-VU-secretaris en oud-VU-parlementslid Willy Kuijpers thans de N-VA? “Mijn

politieke inzet was altijd en is nog steeds gebaseerd op sociaal engagement en het integraal fede-

ralisme zoals dat door de Volksunie werd belichaamd”, legt Willy Kuijpers uit. “Om tot een

goede, sociale en democratische samenlevingsopbouw te komen moet de overheid zich niet bemoeien met beleidsdomeinen

die beter op een lager niveau worden geregeld. 308 gemeenten in Vlaanderen hebben nu nood aan meer nabije draagkracht

voor iedere inwoner. De interne staatshervorming, die werd ingezet door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bourgeois,

is daarom noodzakelijk. Op gemeentelijk vlak heeft dit belangrijke gevolgen. Daarvoor heb je denkende durvers nodig die voor-

uitziend handelen. Daarom zal ik als lijstduwer de N-VA steunen in Herent.”

Wil ook u uw expertise in -
zake gezondheidszorg en

zorgverstrekking met de N-VA delen? 
Mail dan naar palfijngroep@n-va.be
en u blijft zo perfect op de hoogte
van de verdere werking van de Palfijn -
groep.

Begin mei versterkte Nico Moyaert als tekstschrijver het team communicatie. Voor wie al een
tijdje meedraait binnen de N-VA is Nico zeker geen onbekende. 

Nieuw op het partijsecretariaat: Nico Moyaert
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OP DE BARRICADEN

N-VA Aalst en N-VA Mechelen steken de koppen bij elkaar
Mechelen en Aalst vertonen enkele opvallende gelijkenissen. Beide

centrumsteden tellen meer dan 80 000 inwoners en worden geconfron-
teerd met een toenemende inwijking. 

Beide steden liggen op 25 km van Brus -

sel en worden doorsneden door een

ri vier, wat gevolgen heeft voor de mobi-

liteit. Ze zijn beide ook de tweede stad

van hun provincie en liggen aan de pro-

vinciegrens.

Ideeën uitwisselen
De N-VA-mandatarissen van Aalst en

Mechelen besloten dan ook om de kop-

pen bij elkaar te steken en te bekijken

wat er goed en minder goed draait in

hun stad. In beide steden zit de N-VA

overigens in de oppositie. Op vrijdag 4

mei ontvingen de Aalstenaars hun

Mechelse collega's voor een overleg

rond de thema's middenstand, mobili-

teit en parkeerbeleid, stadsvernieuwing,

veiligheid en inburgering. Ideeën en er -

varingen werden uitgewisseld.

Verbetering
Voor de Aalstenaars was het duidelijk

dat Mechelen een onbetwistbare voor-

sprong heeft. Dat blijkt ook uit de cijfers

van de stadsmonitor. Het aantal

Mechelaars dat trots is op de eigen stad,

is gestegen van 64 naar 69 procent. In

Aalst is dit aantal gezakt van 60 naar 55

procent. Dat heeft alles te maken met

een falend beleid en een bestuur dat

kansen laat liggen. Toch kent ook

Mechelen nog altijd belangrijke proble-

men. De perceptie is veranderd, maar

het is niet allemaal goud wat blinkt. Er

is zeker ruimte voor verbetering.

Het huis-aan-huisblad van N-VA Lebbeke,’t Wielebelleke, bestaat

35 jaar. Het blad ging in 1978 van start als ‘Volksunie Infor matie -

blad Groot Lebbeke’. De naam ’t Wielebelleke is een samentrek-

king van Wieze-Lebbeke-Belle. Het is ongetwijfeld uniek in de

streek en zelfs in Vlaanderen dat een politiek huis-aan-huisblad

het, zonder enige onderbreking, 35 jaar vol houdt. Proficiat dus!

In de loop der jaren is 't Wielebelleke sterk van uitzicht veranderd:

aanvankelijk een zwart-wit stencil met primitieve tekeningen, later

in offset gedrukt, en vandaag een professioneel uitgegeven blad in

vierkleurendruk.

In november nodigde het gemeentebestuur met veel tamtam de Low Impact
Man uit voor een overigens zeer goede en nuttige presentatie. Een maand later

deed dat gemeentebestuur net het tegenovergestelde van wat er op die presenta-
tie werd voorgesteld. Ze plantte een dure en brandstof verslindende reuzentent
neer voor de kerstmarkt. Je moet het maar doen. Zeiden de blauwen niet dat ze
groen waren? Alleszins niet in hun daden. Ik noem dat hypocriet.

Iedereen die de gave van het verstand heeft, weet dat Kerstmis in de winter valt en
er dus veel kans is op winterse temperaturen. Het zou trouwens veel sfeervoller zijn
om die chalets van het kerstdorp buiten in open lucht te plaatsen.

3 785 LITER MAZOUT
Wat helemaal misplaatst was, zowel in functie van onze ecologische afdruk als van
het financiële plaatje, was om die reuzetent constant te verwarmen. In deze tijden
waar sommigen een probleem hebben om de mazouttank voor de winter gevuld te
krijgen met zeer dure brandstof gaat ons gemeentebestuur de grote sier maken met
onze centen en zo maar even voor 3 460,13 euro mazout doorjagen! Gerekend aan
0,9142 euro /liter is dat pakweg 3 785 liter tijdens de duur van het kerstdorp!

Er zijn zeer veel mensen die zeer blij zouden zijn mochten zij hun mazouttank mogen
vullen met een deel van deze verspilling die wij allemaal ‘mogen’ meebetalen.

50 000 EURO
De kosten van het ganse gebeuren bedragen ruim meer dan 50 000 euro. Gemakke-
lijkheidshalve vergeet het gemeentebestuur de kosten van het personeel (die wij ook
‘mogen’ betalen) te verrekenen in hun balans. 

Ik zou zeggen: volgende maal meer
respect voor de financiële impact die
zo’n project heeft op elke Groot-
Lebbeekse belastingbetaler.

Andre Segers, 
voorzitter N-VA Lebbeke

Onder dit motto trekt de N-VA in gans
Vlaanderen, en dus ook in Lebbeke-Den-
derbelle-Wieze voor het eerst alleen naar
de gemeenteraadsverkiezingen. 

Op één jaar tijd groeide de N-VA van 
15 000 naar meer dan 26 000 leden. In Leb-
beke steeg het ledenaantal met meer dan
30 procent. Daarmee behoren we tot de ab-
solute top in de provincie.

Bij de verkiezingen van 14 oktober gaat het
hoofdzakelijk over het lokaal beleid en lo-
kale thema’s en de beoordeling van de kie-
zer over het gevoerde bestuur. Maar
aangezien de lokale beleidsverantwoorde-
lijken behoren tot dezelfde partijen die in
de huidige regering, met een minderheid
aan Vlaamse kant, de dienst uitmaken, zal
hun non-beleid ook afstralen op de lokale
verkiezingen.

De Vlaamse kiezers zijn kwaad op het fe-
derale wanbeleid, maar de traditionele re-
geringspartijen Open Vld, sp.a en CD&V
hopen dat diezelfde kiezers dit op 14 okto-
ber even vergeten en toch zullen stemmen
op hun lokale burgemeesters en schepe-
nen. Alsof die niet tot dezelfde partijen be-
horen die de Vlamingen te veel belasten.
De lokale kopstukken van de traditionele
partijen zijn medeplichtig aan het beleid
van hun partijgenoten in Brussel.

Wilt u dat er in de Wetstraat echt geluisterd
wordt naar de Dorpstraat, dan moet u bij
de gemeenteraadsverkiezingen ook voor
de N-VA stemmen.

De kracht van 
verandering
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Moet er nog mazout zijn?

V.U. André Segers
Fochelstraat 47
9280 Lebbeke

’t Wielebelleke

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger

De burgemeestermobiel 
van N-VA Herenthout 

Iedereen heeft een eigen mening, alleen wordt

die niet altijd gehoord. N-VA Herenthout trekt

daarom met een rijdende burgemeesters mobiel

naar evenementen in de gemeente. De afdeling

moedigt de inwoners zo aan om zowel hun

positieve als negatieve evaluatie kenbaar te

maken. Gekleed als burgemeester mochten de

Herent houtenaren in het Grote Burgemeester   -

boek neerpennen wat zij in Herenthout zouden

veranderen als zij de burgemeester zouden zijn.

De Mechelse N-VA-mandatarissen te
gast in Aalst: beide steden vertonen
opvallende gelijkenissen.
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Goede rapporten voor 
N-VA-burgemeesters

De krant Het Laatste Nieuws analyseerde samen met
professor Herman Matthijs de financiële toestand van
alle Vlaamse steden en gemeenten. De N-VA-burge-
meesters scoorden in het algemeen bijzonder goed. 

Kris Van Dijck (Dessel) en Huub Broers (Voeren) haalden

allebei maar liefst 8,5/10. Koenraad Degroote (Dentergem)

scoorde een 8 en Annette Stulens (Hoeselt) en Dirk Car -

doen (Zon nebeke) behaalden 7,5/10. Daarnaast mocht

ook de 9 op 10 van Brasschaat, waar Jan Jambon schepen

van Financiën is, gezien worden!

35 jaar 't Wielebelleke in Lebbeke
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Katrien Thorré coördineerde op 8 mei de
eerste netwerkbijeenkomst van de Palfijn -
groep, die een ruim pallet van zorgverstrek-
kers samenbracht voor kennismaking en
overleg met de parlementsleden en exper-

ten gezondheidszorg en welzijn van de N-VA.

nam de voorbije dagen gelukkig een pak administratief werk

op zich.

16 uur: De laatste accreditatieattesten worden opgemaakt. Ik

bereid nog vlug een vergadering voor ’s anderendaags voor,

over ouderenzorg. Daarna rep ik me naar het Vlaams

Parlement.

20.25 uur: Louis Ide heet de meer dan 200 aanwezigen wel-

kom. De opkomst overtreft onze verwachtingen. Wat later

schuift ook voorzitter Bart De Wever mee aan. Speciaal voor

de zorgverstrekkers heeft hij een andere vergadering even

onderbroken om hier een lezing te geven over de gezondheids-

zorg in het oude Rome. Van het oude Rome naar de N-VA-visie

anno 2012: Bart weet ernst en humor naadloos en meesterlijk

te combineren. 

21.25 uur: Tijdens de receptie verduidelijkt een ziekenhuis-

apotheker uit Berchem de grieven: de structurele implementa-

tie van de klinisch apotheker in het zorgbeleid laat nog op zich

wachten. We spreken af dat we dit verder opvolgen. Een uit-

wisseling met officina-apothekers bevestigt de verwachte pro-

blemen als gevolg van de nieuwe richtlijnen inzake de voor-

schriften op stofnaam voor antibiotica en antimycotica. Ook

een aantal artsen laat zich horen. 

23.30 uur: Opruimen en huiswaarts. Maar eerst nog een

korte nabespreking met de parlementsleden. Iedereen is tevre-

den. En Louis Ide denkt al meteen aan een volgende bijeen-

komst: “Liefst eentje waar we overleggen over specifieke the-

ma’s, telkens gekoppeld aan een parlementslid of expert. Met

de rode draad gaan we dan in het parlement verder aan de

slag.”

9 uur: Aankomst op de studiedienst in de Konings straat. Ik

lees het interview met voorzitter Bart De Wever in de

Artsenkrant en bekijk de actualiteitsartikels. 

10.15 uur: De laatste inschrijvingen voor vanavond lopen

binnen. Ik heb de coördinatie van de eerste netwerkbijeen-

komst van de Palfijngroep op mij genomen en leerde zo

meteen ook de organisatie- en communicatieprocessen bin-

nen de partij kennen. Het was leuk werken. En in goed over-

leg met senator Louis Ide, de oprichter van de Palfijngroep. 

11.15 uur: Ik doorloop met senator Elke Sleurs nog even

haar presentatie voor ’s avonds. We letten vooral op de

timing, want het is straks de bedoeling dat de aanwezige zorg-

verstrekkers ook de tijd vinden om elkaar te leren kennen.  

12 uur: Vergadering met de collega’s van de studiedienst. Er

passeert heel wat de revue: arbeid, gezondheidszorg, finan-

ciën, Europa, energie, cultuur, … Coördinator Bart Van Camp

zorgt voor extra politieke duiding. Ook de - te verwachten -

staatshervorming staat op de agenda. 

13.45 uur: Ik ga naar het parlement om af te toetsen of de

sprekers - Louis Ide, Elke Sleurs en Manu Beuselinck - nog vra-

gen hebben. Met Jolijn, de persoonlijke medewerkster van

Elke Sleurs, maak ik nog een paar concrete afspraken. Jolijn
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Adviseur Gezondheidszorg en
Welzijn op de N-VA-studiedienst

Katrien Thorré



Op Erfgoeddag (22 april) kreeg het
thema ‘Helden’ in ons dorp op een bij-
zondere wijze gestalte. En in Neder -
land kreeg een 15-jarige naar aan -
leiding van Dodenherdenking het ver-
wijt de nazaat van een SS’er te zijn. 

Herne, een dorp aan de taalgrens. Op zondagnamiddag 3 septem-
ber 1944 lieten 27 burgerslachtoffers er het leven tijdens een gevecht
tussen Duitse soldaten en weerstanders. Die wilden, in het vooruit-
zicht van de komst van een bataljon Welsh Guards, wegtrekkende
Duitsers in het oog houden.  

Gewapende partizanen hadden zich een eind buiten de dorpskom
geposteerd, op een kruispunt van twee belangrijke steenwegen.
Geallieerden kwamen uit de richting van Geraardsbergen, Duitsers
verlieten het stadje Edingen en ze botsten onvermijdelijk op elkaar.
Zo’n honderd Duitsers werden gevangen genomen en in een
schuur opgesloten, waarna de geallieerden hun bevrijdingstocht
verder zetten. Weerstanders bewaakten de Duit -
sers, terwijl burgers het proviand stalen dat ze
met zich meevoerden. Tot een volgende colonne
Duitse soldaten aankwam, haar gevangenen
bevrijdde en  een vuurgevecht losbrak. Vier weer-
standers en 27 burgers lieten het leven. Het voor-
val bleef als ‘het drama van De Patriot’, genoemd
naar de plaats van het gebeuren, bij de bevolking
verder leven. Kort na de feiten zetten weerstanders er een monu-
mentje neer met de namen en de foto’s van hun vier dode mede-
standers. De burgerslachtoffers werden niet vermeld, ze kregen
bovendien het odium van ‘de dieven van De Patriot’ over zich
omwille van het weggraaien van proviand. De weerstanders heb-
ben steeds beweerd niets van doen te hebben gehad met de dief-
stal en dus ook niet met de Duitse vergelding. 

Op Erfgoeddag werd een steen onthuld waarin de 27 namen van
de burgerdoden staan gebeiteld. Ons werd gevraagd een gedicht te
schrijven dat aan het gebeuren herinnert. Het werd een mooie
plechtigheid, vooral omdat familieleden eindelijk het gevoel kregen
dat hun leed als evenwaardig aan dat van de zogenaamde verzets-
helden wordt beschouwd. En toch kleefde aan de herdenking een
wrange smaak. In oude uniformen verklede mannen en vrouwen
probeerden de show te stelen. Beladen met sterren en strepen, in
opgekalfaterde jeeps en trucks, trokken zij de aandacht op zich
zodat nazaten van de slachtoffers en meelevende burgers niet eens
wisten of ze een piëteitsvolle herdenking bijwoonden of een para-
de van op militaria kickende nostalgiekers. Bovendien twijfelden

hun commandanten niet om toespraken met marsbevelen te onder-
breken en weigerden ze ostentatief te groeten toen de Vlaamse
Leeuw werd uitgevoerd. Zelfs minister Pieter De Crem, een verre
streekgenoot, liep rood aan toen de nepsoldaten hem de eer bewe-
zen. Iedereen doet in zijn vrije tijd wat hij niet laten kan, maar een
dodenherdenking is geen verkleedpartij!   

Eenzelfde gêne overviel ons bij de Nationale Dodenherdenking van
4 mei op de Dam in Amsterdam, een jaarlijkse gebeurtenis in aan-
wezigheid van de koningin en live op tv. Naar traditie leest een leer-
ling er zijn bekroond gedicht voor. Dit keer koos het organiserende
comité het gedicht Foute Keuze, waarin de 15-jarige Auke Siebe Dirk
de Leeuw verhaalt over zijn oudoom die bij de Waffen SS diende. 

Hierbij het gedicht: 
Mijn naam is Auke Siebe Dirk/ Ik ben vernoemd naar mijn oudoom
Dirk Siebe/ Een jongen die een verkeerde keuze heeft gemaakt/
Koos voor een verkeerd leger/ Met verkeerde idealen/ Vluchtte voor
de armoede/ Hoopte op een beter leven/ Geen weg meer terug/Als
de keuze is gemaakt/ Alleen een weg vooruit/ Die hij niet ontlopen
kan/ Vechtend tegen de Russen/Angst om zelf dood te gaan/

Denkend aan thuis/ Waar Dirk z’n toekomst
beginnen moet/ Zijn moeder is verscheurd door
de oorlog/ Mama van elf kinderen, waarvan vier
in het verzet zitten/ En een vechtend aan het oost-
front/ Alle elf had ze even lief/ Dirk Siebe kwam
nooit meer thuis/ Mijn naam is Auke Siebe Dirk/
Ik ben vernoemd naar Dirk Siebe/ Omdat ook

Dirk Siebe niet vergeten mag worden. 

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël verzette zich tegen
de voordracht met het argument “dat met het gedicht niet de slacht-
offers, maar de daders herdacht worden”. En het Auschwitz Comité
stelde dat Auke “een nazaat van een oorlogsmisdadiger” is. Het
gedicht werd geschrapt. Kaltgestellt, zeg maar. Alweer een kans
gemist om een welwillende jongeling te helpen het familieleed te
luchten en verlost te worden van het stigma van oudooms foute
keuze. Of zoals Radio Nederland het formuleerde: “Hoe kunnen we
leren van de geschiedenis als we niet vertellen dat er ook goede
mensen waren die foute keuzes hebben gemaakt?”  

Twee herdenkingen, eenzelfde oorlog, twee keer mis. Wordt het
niet hoog tijd om oorlogsherdenkingen te herdenken?

Iedereen doet 
in zijn vrije tijd 

wat hij niet laten kan, 
maar een dodenherdenking 

is geen verkleedpartij.  

VAN LIEDEKERKE

Hoog tijd om 
oorlogsherdenkingen te herdenken
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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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Als dochter van een burgemeester heb je
jarenlang de lokale politiek van dichtbij
beleefd en zien evolue ren. “Wat zijn de
belangrijkste verschillen die je ziet met de
gemeentepolitiek van vandaag?” vroeg
Bert Wollants je in het vorige nummer.
De digitalisering van onze samenleving heeft

het tempo in de politiek enorm opgetrokken.

Vroeger werd alle briefwisseling voor de

gemeente Snaaskerke (later gefusioneerd met

Gistel) gewoon iedere morgen aan mijn vader

thuis bezorgd. De burgemeester was toen niet alleen beleidsvoerder, maar vooral ook

een echte vaderfiguur voor zijn inwoners. Zo herinner ik mij dat de minderbedeelden

van het dorp altijd bij ons thuis konden aankloppen voor een maaltijd. Zelfs de open-

bare verlichting in de straten van Snaaskerke werd bij ons thuis aangestoken. 

Wat zijn jouw taken als meter van West-Vlaamse N-VA-afdelingen?
Momenteel ben ik meter van een twaalftal N-VA-afdelingen aan de kust en in de

Westhoek. Mijn taak bestaat erin om deze vaak nieuwe afdelingen op be -

stuursvergaderingen of met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen met raad en

daad bij te staan. Zij kunnen ook bij mij terecht voor de opvolging van streekdossiers

in het Vlaams Parlement.

Welke dossiers behartig je in het Vlaams Parlement?
Dankzij mijn opleiding als docente verpleegkunde gaat mijn aandacht in de commissie

Welzijn vooral naar dossiers rond preventieve en geestelijke gezondheidszorg, jeugd-

hulp en palliatieve zorg. In de commissie Jeugd behartig ik de belangen van onze kin-

deren en jongeren. Met het Vlaams Jeugd beleidsplan als kader wil ik hun rol en impact

op verschillende beleidsdomeinen verdedigen en versterken. De jongeren van vandaag

zijn de volwassenen van morgen. Ze moeten hun stem kunnen laten horen en verdie-

nen het ook om te worden gehoord. 

Wat zou je zeker meenemen naar een onbewoond eiland?
Alleen moeten leven zou voor mij een absolute nachtmerrie betekenen. Bij een

gedwongen uitwijzing neem ik daarom zeker Frank, mijn echtgenoot, mee. Bij een niet-

gedwongen uitwijzing neem ik een opblaasbare boot mee. Ik roei dan wel zo snel

mogelijk terug naar de bewoonde wereld. Al heb ik zeker ook een reddingsvest nodig.

Want ik kan niet zwemmen (lacht).

Welke vraag zou je willen stellen aan Peter Dedecker, die wij volgende keer
vijf vragen voorleggen?
Peter, je hebt een ingenieursdiploma, een vakgebied waar bij uitstek rationaliteit en effi-

ciëntie voorop staan. Speelt dit mee bij  jouw parlementaire werk en op welke manier

tracht je beide werelden, politiek en techniek, te verzoenen?
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Vlaams Parlementslid

Danielle Godderis-T’Jonck


