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5 959. Dat is het aantal leerlingen van

Nederlandse, Franse of Duitse nationa-

liteit dat in 2011 les volgde in het

Vlaamse lager of secundair onderwijs

en ook effectief in Neder land, Frankrijk

of Duitsland woonde. Een stijging van

6 procent op vijf jaar tijd. Vlaams

Parlementslid Goedele Ver meiren

(N-VA) ontving de cijfers na een vraag

aan de Vlaamse minister van Onder -

wijs. Speelt ook de omgekeerde bewe-

ging? Ja, zij het toch fors minder. In 2011

vervulden 1 422 Vlaamse leerlingen

hun leerplicht in scholen in onze direc-

te buurlanden. Hier daalde het aantal

met 10 procent ten opzichte van 2006.

De regering-Di Rupo bakkeleit nu al

maanden over een veertigtal topbe-

noemingen in federale overheidsad-

ministraties en -bedrijven. Het

gevecht om de juiste politieke kleur

gaat volop voor op efficiënt bestuur.

Vooral de liberale vicepremier

Vincent Van Quickenborne liet zich

niet onbetuigd. Voor het topmandaat

bij ‘zijn’ Pensioendienst gaf hij de

voorkeur aan de kandidaat die in de

selectieproeven tweede was geëin-

digd. MR boven PS dus. Wat dan

weer niet kon voor de PS. Gevolg:

een compromis op z’n Belgisch. Het

kabinet-Di Rupo raakte het eens om

… de vacature niet in te vullen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De Koninklijke Belgische Hockeybond (KBHB) is

sinds midden juni zaliger. Meteen verdwijnt de

laatste nog unitair georganiseerde sportfederatie

in dit land. De KBHB is voortaan ‘gesplitst’ actief.

Een goede zaak. Maar waarom ging de Belgische

Hockeybond overstag? Eenvoudig. “De situatie

was onhoudbaar geworden. Ondanks de steun

van het Belgisch Olympisch en Interfederaal

Comité (BOIC) en van de Nationale Loterij, waren

subsidies onvermijdelijk geworden”, zo meldde

de leiding van de KBHB. En die subsidies … die

vindt de hockeysport bij de Gemeenschappen.

Iedereen tevreden? De voorzitter van lands kam -

pioen ‘Waterloo Ducks’ in Het Laatste Nieuws:

“Dit was een stemming van het verstand, niet van

het hart.” Het oude België overleeft dus nog enkel

op emotionele gronden.

“Het is onbegrijpelijk dat de regering-Di Rupo de

opstelling van de begroting 2013 over de gemeen-

teraadsverkiezingen van 14 oktober heen wil til-

len. Die verkiezingen gaan over louter lokale

kwesties. Ze hebben niets te maken met het fede-

rale beleidsniveau, toch? Niet te min zijn ze voor

de regering-Di Rupo blijkbaar een reden om enke-

le maanden lang in de Wetstraat de pauzeknop in

te duwen.”
Stefaan Michielsen, 
De Tijd, 07/06/2012

Cijfer van de maand

Nou moe

Geknipt

Goed bezig

Wilfried Vandaele duikt op
bij De Kiekeboes

Wilfried Vandaele, Vlaams Volksvertegenwoordiger (N-VA) en ook cul-
tuurschepen in De Haan, wist de tekenaar van de populaire stripreeks
De Kiekeboes te overtuigen om het nieuwste album Alle Eendjes
(Standaard Uitgeverij) te laten spelen in De Haan. De Haan zet de
vijfen dertigste verjaardag van de Kiekeboes overigens sterk in de verf
met de tentoonstelling ‘Museum K’, een familiezoektocht en enkele sig-
neersessies. Striptekenaar Merho verraste Vandaele met een zoge-
naamde ‘cameo’, een kort gastoptreden in de strip. Vandaele wordt
samen met de burgemeester van De Haan gespot op Tram me lant, het
zomerse Belle Epoque-feest van de badplaats.
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Zonder twijfel staat 14 oktober ook bij u al lang met stip

genoteerd. Deze verkiezingszondag is van cruciaal

belang. Natuurlijk voor alle lokale afdelingen en N-VA-

kandidaten, maar ook als vertrekpunt richting juni 2014. 

Onze analyse is gekend. Dit land rijdt zich vast in het status quo.

De Vlamingen krijgen steeds opnieuw het omgekeerde van wat ze

vragen. Met de regering-Di Rupo trekken de Frans taligen het laken

nog verder naar zich toe. En CD&V, sp.a en Open Vld laten begaan.

De Vlaming betaalt natuurlijk wel vol op de factuur. 

Dat de N-VA inzet op ‘verandering’ is dus een logische keuze.

Vlaanderen moet het oude België - de krasselende staatsstructuur

en de oubollige politieke cultuur - definitief achter zich laten. In

2014 wordt het nu of nooit. Meer en meer Vlamingen zijn hier ten

volle van overtuigd. Opiniepeilingen durven wel al eens een klei-

ne bokkensprong te maken, maar de grondstroom is duidelijk.

Iedere keer weer is ruim een derde van de Vlaam se kiezers het

met de N-VA eens. Met ons programma, onze strategie, onze

opstelling en onze houding.

De N-VA komt dus in goede conditie aan de start van de campagne

De N-VA komt 
in goede conditie
aan de start

voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Eerst wenkt

nog de zomer. Geniet dus nog maar even van uw vakantiedagen.

Maar doe dit ook niet te lang. Want we mogen zeker niet op de

lauweren rusten.

Midden juni liep al een stevige precampagne. Met 20m2-affichage,

advertenties in alle Vlaamse kranten, honderden N-VA-borden in

de voortuinen, maar ook met een fel opgemerkte Ronde van

Vlaanderen, waarbij de N-VA-campagnebus in meer dan 30

steden en gemeenten veel aandacht trok. Vanaf eind augustus

schakelen we nog een versnelling hoger. De straat op. Mensen uit-

nodigen én overtuigen. Met inzet van al onze krachten. Laat de

Wetstraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. 

Mobiliseer met ons mee. Want met een stem voor de N-VA begint

de verandering. In uw gemeente, uw provincie én - daarna - ook

in Vlaanderen. Loop u samen met de N-VA verder warm voor 14

oktober. Ik wens u, voorafgaand, een wellicht wat korte maar

zeker deugddoende vakantie. 

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Mededelingen

UITGESPROKEN

11 juli: Feest in Brussel
11 juli. Vlaamse Feestdag. Ook in Brussel. Het concerthuis AB organiseert, in het hart van onze hoofd-
stad, ‘Feest in Brussel. De Gulden Ontsporing’. Een dag lang, voor jong en oud, met gratis gegidste wande-

lingen, een fietstocht naar bekende en onbekende pareltjes, een kennismaking met KVS, Kaaitheater, Bronks, maar ook

met lievelingsplekjes van binnen- en buitenlandse schrijvers. Onderweg: animatie, muziek, concerten. De feestdraad door

het geheel wordt gespannen door Raymond van het Groenewoud, dit jaar de centrale gast en spilfiguur. Hoogtepunt wordt

zonder twijfel het slotconcert van Raymond, samen met een pak muzikale gasten, op de Brusselse Grote Markt (vanaf 20

uur). Na middernacht gaat het feest verder in de Beursschouwburg. Brussels by night, allerlei lichtjes … Prettige feestdag!

Programma en meer informatie: www.deguldenontsporing.be
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HET HALFROND

Werkloosheids-
hervorming is 
schijnvertoning 
N-VA-Kamerlid Zuhal Demir is bij-

zonder kritisch over de plannen

van de regering-Di Rupo om de

degressiviteit van de werkloos-

heidsuitkeringen te versterken. De

N-VA is helemaal niet onder de

indruk van de ‘werkloosheids -

hervorming’ die minister van Werk

De Coninck (sp.a) op basis van het

voorstel van de sociale partners

voorstelde. “Het voorstel van de

regering staat bol van de uitzonde-

ringen, waardoor meer dan de helft

van de totale groep werklozen

wordt ontzien”, weet Zuhal Demir.

“Komt daarbij: de nieuwe regels

gelden pas na twee tot vier jaar

werkloosheid, daar waar men in de

rest van de wereld dan al lang geen

werkloosheidsuitkering meer ont-

vangt. En de nieuwe, forfaitaire uit-

keringen voor langdurig werklozen

(twee jaar of meer) zijn exact even

hoog als de minima die vandaag

gelden.” Het resultaat is dus geen
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Akkoord 
over her vorming 
hernieuwbare energie 
De Vlaamse Regering heeft een

akkoord bereikt over het ondersteu-

ningsbeleid voor hernieuwbare

energie. Zo wordt bijvoorbeeld bij

zonnepanelen het bedrag per groene -

stroomcertificaat teruggebracht tot

90 euro, worden subsidies gekop-

peld aan de elektriciteitsprijs en

mogen leveranciers enkel de werke-

lijk betaalde kost voor groene

stroom doorrekenen. Vlaams

Parlementslid Liesbeth Homans

(N-VA): “We zijn niet over één nacht

ijs gegaan. Er is nu eindelijk een

visie op langere termijn; een eerlijk,

haalbaar en betaalbaar systeem dat

voor iedereen zekerheid biedt,

zowel voor de gezinnen als voor de

bedrijven. Het akkoord zet in op een

mix van de meest kostenefficiënte

technologieën.”
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structurele hervorming of bespa-

ring, maar een meeruitgave door de

verhoging van de uitkeringen in de

eerste periode van drie maanden.

Een echt Belgisch standpunt: eerst

wordt een mooi principe afgespro-

ken, het akkoord wordt afgekocht

met compensaties, uitgehold via

uitzonderingen en tot slot geneutra-

liseerd in de effectieve operationali-

sering. 

Spectaculair meer
illegalen in 
gevangenissen
Dertig procent van onze gevangenen

verblijft illegaal in België. Dat blijkt

uit het antwoord op een parlemen-

taire vraag van N-VA-senator Karl

Vanlouwe. Tegelijkertijd lezen we in

het jaarverslag van het Directoraat-

Generaal van het Gevangeniswezen

dat de gevangenissen kampen met

een overbevolking van 20,2 procent.

“Waarom levert de regering niet

meer inspanningen om illegale

gevangenen hun straf te laten uitzit-

ten in hun land van herkomst?”

vraagt Karl Vanlouwe zich af.

“Vandaag zijn maar liefst 3 387 van

de ongeveer 11 000 gevangenen ille-

gaal in ons land. De overbevolking in

de gevangenissen kan alleen maar

aangepakt door met diverse landen

afdwingbare verdragen af te sluiten

en een correct en kordaat uitwij-

zingsbeleid te voeren.” Uit de recen-

te cijfers die Vanlouwe ontving van

de staatssecretaris voor Asiel en

Migra tie blijkt dat in 2010 in totaal

2 097 mensen zonder verblijfsrecht

in onze gevangenissen verbleven.

Begin 2011 was dit aantal al opgelo-

pen tot 2 379 (+13 procent) en in 2012

steeg het cijfer spectaculair tot 3 387

(+ 42 procent). 



beslissingen zitten aan te komen”,

zegt Dehandschutter. “Zelfs voor

iedereen die ‘dubbele’ positieve

adviezen heeft gekregen is er geld

te weinig voor subsidies. Het is ook

duidelijk dat de budgettaire bomen

van deze Vlaamse Regering niet tot

in de hemel groeien. De tijd waarin

er zomaar enkele extra miljoenen

euro’s konden bij gevonden worden

is voorbij.” Dehandschutter stelt

voor om niet langer rigoureus vast

te houden aan de huidige forfaitaire

benadering (90 procent van het

budget voor structurele toelagen; 10

procent voor projectmatige toe -

lagen). Enkel door het vaste percen-

tage van 10 procent projectsubsidies

los te laten, komt er budget vrij

voor structurele subsidies. 
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Méér studenten werkt
tekort huisartsen 
niet weg

Minister Onkelinx (PS) wil de nume-

rus clausus voor studenten genees-

kunde afschaffen om zo het tekort

aan huisartsen weg te werken. N-VA-

senator Louis Ide betwist dat dit

voorstel zal leiden tot meer huis -

artsen. “Zelfs in het huidige systeem

beginnen minder studenten aan de

opleiding huisarts dan het maximaal

toegelaten aantal”, preciseert Louis

Ide. “Er zijn andere oplossingen

nodig: de arbeidsomstandigheden

moeten beter, jonge artsen moeten

het werk kunnen combineren met

hun gezin en ze mogen niet verdrin-

ken in administratieve rompslomp.”

Louis Ide vermoedt dat de PS-minis-

ter andere bedoelingen heeft met het

opheffen van de numerus clausus.

Want in tegenstelling tot Vlaanderen

heeft de Franse Gemeenschap nooit

stappen ondernomen om het aantal

studenten geneeskunde te beperken,

en dat zal daar over een paar jaar tot

gigantische problemen leiden. 

Subsidies 
kunstensector 
herschikken
In de cultuursector ontstond de

voorbije weken veel heisa over de

subsidies in het kader van het

Kunstendecreet. In het Vlaams Par le -

 ment vroeg N-VA-parlementslid

Lieven Dehandschutter om een

herschikking van de subsidies.

"Wat de subsidiëring binnen het

Kunstendecreet betreft, is het duide-

lijk dat er een aantal moeilijke

Leger van de Lage
Landen online
De N-VA lanceerde begin juni

www.legervandelagelanden.be,

een initiatief van Kamerlid Bert

Maertens. Met deze site wil de N-VA

een eengemaakt Beneluxleger pro-

moten. “Als we onze ambities en

onze activiteitsgraad in het buiten-

land willen handhaven, is er maar

één oplossing: een internationale

bundeling van krachten. Een

Europees leger is het ideaal, maar

daar zijn de grootmachten nog niet

voor te vinden. Dus moeten we een

realistisch voorstel bekijken: de

oprichting van een eengemaakt

Beneluxleger. Dat zorgt voor grote

schaalvoordelen en maakt meer

specialisatie mogelijk”, legt Maer -

tens uit.
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BREEDBEELD

Het volstaat de website van Horeca

Vlaanderen, de grootste beroeps -

federatie in de sector, even te scree -

nen om kennis te krijgen van de

waslijst problemen en knelpunten

in de horecasector. Een beperkte

selectie: invoering van de elektroni-

sche kassa en de blackbox, studenten -

arbeid, het rookverbod, gemeente-

lijke vergunningen en belastingen,

de hoge loonkost, extra regelgeving

met betrekking tot voedselveilig-

heid, toeristische promotie, …

Negatieve tendens
Het aantal horeca-uitbatingen in dit

land gaat de jongste jaren fors

omlaag. Graydon, het studiecen-

trum voor handelsinformatie, telde

vorig jaar 10 528 faillissementen in

België, waarvan ruim 20 procent

(1 940) in de horeca. Vorig jaar ging

ruim 1 op de 30 actieve horeca -

bedrijven over kop. Dit jaar zet deze

negatieve tendens zich gewoon ver-

der. Oorzaken van de vele sluitin-

gen zijn te vinden in een te geringe

rendabiliteit: de kosten stijgen, de

concurrentie is loeihard, maar ook

de vraagzijde daalt lichtjes. De groei

Vlaanderen is een Lekker Land. Met dank aan de duizenden ondernemers die samen met hun
medewerkers dag aan dag een lang gevestigde traditie van lekker genieten perfect vorm
geven. Toch hangen er al jaren donkere wolken boven de horeca. Kamerlid Jan Van Esbroeck
zette zich met z’n N-VA-collega’s in Kamer en Senaat, maar vooral ook met mensen uit de
sector, aan tafel. Resultaat: het N-VA-horecaplan. Want de horeca verdient nieuwe kansen!

“Geef de horeca nu eens eindelijk ni
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van de zogenaamde ‘thuis con sump -

tie’, dus buiten de horecaplek,

speelt hier zeker een rol. Heel veel

familiezaken (zelfs eenmans zaken)

hebben het bijzonder moeilijk. 

Jan Van Esbroeck, Kamerlid voor de

N-VA, volgt de horecasector al een

hele tijd van zeer nabij. De voorbije

weken bracht hij een aantal van z’n

partijcollega’s in Kamer en Senaat

samen voor overleg. Er was ook

veel overleg met horeca-uitbaters.

Met name Jan De Haes, zelf al jaren

als ondernemer actief in de sector,

maar bij velen vooral ook gekend

als voorzitter van de beroepsfedera-

tie Horeca Vlaanderen, bracht heel

wat specifieke sectorkennis aan.

Even terzijde: in de aanloop van 14

oktober trekt Jan De Haes ook volop

de N-VA-kaart. Hij is voor de N-VA

provincielijsttrekker in het district

Lier en nam daarom nu al ontslag

als voorzitter van Horeca Vlaan de -

ren. 

Jan Van Esbroeck: “Er moet iets

gebeuren. In de horeca staat het

water velen echt aan de lippen. En

aan een zoveelste belofte heeft de

horeca geen boodschap. Ook de

vele proefballonnetjes van de rege-

ring-Di Rupo leveren de horeca tot

nu niets concreets op.”

Regelneverij
Ligt de oplossing in een ‘versmal-

ling’, zeg maar ‘schaalvergroting’

binnen de horeca? Misschien wel.

Maar de sector moet vooral ook

dringend verder professionaliseren.

Dat kan door de dienstverlening

aan de klant te verbeteren, maar

ook door het management van het

groeiende horecabedrijf verder te

optimaliseren. “Wegens de hoge

directe en indirecte fiscale druk is

het in dit land echt moeilijk om een

rendabele horecazaak uit te baten”,

zegt Jan De Haes. “De cijfers over de

loonkost in dit land zijn gekend. Die

over de fiscale en parafiscale belas-

tingdruk ook. Hoe moet je stand-

houden als daarbovenop ook nog

eens de regel neverij toeneemt en de

horeca-uit bater meer aandacht

moet geven aan ingewikkelde regel-

geving en allerlei papierwerk dan

aan z’n klanten?”

Verwitting
Ziet de horecasector het niet te

negatief? “Helemaal niet”, vindt Jan

Van Esbroeck. “Neem nu het inzet-

ten van medewerkers. De bedrijfs-

activiteiten kunnen in de horeca

van moment tot moment zeer sterk

schommelen. Piekmomenten tij-

dens de avond, in het weekend of

tijdens evenementen wisselen af

met kalmere periodes. Voor die

piekmomenten is er extra personeel

nodig. Goede medewerkers vinden

is vandaag gewoon problematisch.

Er is dringend nood aan een meer

specifieke regeling voor de zoge-

naamde extra’s tijdens de piek -

momenten. Ze ker voor meewerken-

de familie leden moeten de mogelijk -

 heden van gelegenheids arbeid drin-

gend worden versoepeld.”

Jan De Haes bevestigt. “We vragen

specifieke maatregelen voor de sec-

tor, zodat we – legaal én flexibel –

kunnen inspelen op de steeds snel

veranderende behoefte aan mede-

werkers. Let wel: dat de sector

sociale wantoestanden moet ban-

nen, daar ben ik het volledig mee

eens. Maar willen we werk maken

van de zo gewenste ‘verwitting’ van

de sector, dan is rendabel kunnen

ondernemen wel een conditio sine

qua non. Dat men een elektronisch

kasregister wil invoeren en zo het

zwartwerk wil bemoeilijken, klinkt

logisch. Zeker voor de buitenstaan-

der. Maar in de sector weet men

maar al te goed dat ‘verwitting’

moet samen gaan met maatregelen

die het inzetten van medewerkers

ook gemakkelijker maken. Geef de

sector extra én aangepaste instru-

menten. En bouw dan tegelijk ook

een aantal niet goed te keuren wan-

toestanden af. Maar doe dit samen,

in één beweging.”

Kleur bekennen
Het taboewoord is eruit. Zwart werk

moet gebannen; de sector moet
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‘verwitten’. Het N-VA-plan kiest

resoluut voor verdere verwitting

van de sector en schept tegelijk het

kader om de horeca ondernemer te

ondersteunen. Ook een verdere

verlaging van de btw is zo’n

instru ment. Jan Van Esbroeck en

Jan De Haes klinken hier duidelijk

en eensgezind: “De N-VA wil de

invoering van het elektronisch kas-

register (zomer 2013) aangrijpen

om tegelijk garanties te bieden op

een echte en concrete administra-

tieve vereenvoudiging voor de sec-

tor. Daarnaast moet de verdere

verlaging van de btw naar 12 pro-

cent, ook op de dranken, op tafel

komen. De bal ligt in het kamp van

de regering. Het is nu of nooit.” 

De sleutelwoorden van het N-VA-

plan moeten de sector vertrouwd

in de oren klinken: administratieve

vereenvoudiging, combinatie van

inspecties, aangepaste maatrege-

len voor het flexibel en betaalbaar

tewerkstellen van personeel,

ondersteuning van de sectorwer-

king als extra impuls voor profes-

sionalisering, ... 

Nieuw is dat de N-VA haar voor-

stellen in één pakket formuleert.

Jan De Haes: “De sector baalt echt

van de vele losse flodders die nu

eens dit en dan weer dat, maar uit-

eindelijk niets veranderen.” En

Van Es broeck vult aan: “Praatjes

vullen geen gaatjes. Wat de N-VA

nu formuleert is een heel concreet

pakket van samenhangende maat-

regelen (zie kader op volgende

bladzijde). Nogmaals: dat CD&V,

sp.a en Open Vld nu maar eens

kleur bekennen en bewijzen dat ze

alle coalitiepartners meekrijgen in

een positief horeca beleid.”

De N-VA wil de komende maanden

sterk wegen op het debat. Het

horecaplan van de N-VA wordt

daarom met een uitgebreide folder

ruim verspreid in de sector. In het

parlement liggen een aantal wets-

voorstellen ter bespreking voor.

Jan Van Es broeck en zijn collega-

mandatarissen engageren zich om

er werk van te maken. Een gedre-

ven Van Esbroeck herhaalt nog

even: “Het wurgbeleid dat de hore-

ca vandaag bijna zonder zuurstof

zet, moet eindigen. De sector ver-

dient nieuwe kansen.”
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Toerisme Vlaanderen, de vijf pro-

vinciale toeristische organisaties

en de beroepsfederatie Horeca

Vlaanderen bundelden de krach-

ten om met allerlei projecten en

evenementen de binnen- en bui-

tenlandse toerist te laten genieten

van de Vlaamse streekgastrono-

mie en van de (h)eerlijke gastvrij-

heid van de zovele cafés, bistro’s,

restaurants en toeristische logie-

zen in Vlaanderen.

Tafelen in Vlaanderen zorgt van-

daag voor een reeks knappe en

vlot gecommuniceerde initiatieven

zoals ‘Jong Keuken Geweld’
(jonge chefs koken voor jongeren

van 18 tot 30 jaar). Eind augustus,

na een publiekswedstrijd met

steun van Radio2, krijgen vijf

Vlaamse steden en gemeenten -

eentje in elke provincie - opnieuw

de titel ‘Ambassadeur van Vlaan -

deren Lekker Land’. 

Minister Geert Bourgeois (N-VA):

“Toerisme is economie. Dat we

met ‘Vlaanderen Lekker Land’
bestemming Vlaanderen nog beter

op de toeristische kaart zetten is

één zaak. Dat we zo het toeristi-

sche potentieel van onze horeca

nog beter gaan benutten, komt de

sector heel direct ten goede.

Tafelen in Vlaanderen zorgt voor

een rijke rij toeristisch-culinaire

modelprojecten. Wie meedoet,

wordt extra begeleid en kan ook

genieten van een stevige onder-

steuning op vlak van marketing en

promotie.”

Meer info: 

www.vlaanderenlekkerland.be

Vlaanderen Lekker Land
Niet alles is kommer en kwel. Wel integendeel. Op initiatief van
Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois werd in het najaar
van 2007 de vzw Tafelen in Vlaanderen opgericht. 

“De proefballonnetjes van de
regering-Di Rupo leverden de
horeca tot nu niets concreets
op. Wanneer houden CD&V,

sp.a en Open Vld nu 
eindelijk woord?”
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1. Brede versoepeling van tewerkstellingsmogelijkheden in de sector
• Verdere versoepeling van de studentenarbeid, met een pakket van 400 uren in plaats van 50 dagen. 

• Betere kansen voor het inzetten van de extra’s op specifieke piekmomenten en versoepeling van de gelegenheidsarbeid,

zeker voor meewerkende familieleden.

• Extra motivatie, ook voor de vaste medewerkers. Bijvoorbeeld door de werkgever meteen een bevrijdende bedrijfsvoor-

heffing te laten betalen.

2. Verdere professionalisering, met nieuwe impulsen voor vorming en opleiding
• Kandidaat-uitbaters verdienen stevig juridisch en boekhoudkundig advies vooraleer ze hun zaak starten. De faillisse-

mentsgraad moet dalen.

• Verdere versterking van de horeca-

opleidingen die de sector organi-

seert.

• Aanpassen en moderniseren van

de vestigingswet om een restau-

rant te starten, met stimulansen

voor het volgen van bijkomende

opleidingen. 

3. Eindelijk een ernstige admini-
stratieve vereenvoudiging

• Uitbouw van een uniek horeca -

loket dat de toegang tot alle over-

heidsdiensten in één beweging

bundelt.

• Eén basis-inspectie waarbij één

horeca-inspecteur de controle op

arbeid, hygiëne en alle documen-

ten groepeert. 

4. Verder werken aan meer transparantie in contracten van brouwerijen en leveranciers
• Meer transparantie inzake de prijsvorming van brouwerijcontracten en duidelijkheid over de specifieke rol van de 

leverancier, de verhuurder dan wel de financier.

• Wie nieuw instapt, moet verplicht door iemand uit de horecasector worden bijgestaan bij het afsluiten van een contract.

5. Nieuwe stappen in de afbouw van fiscale verschillen en nadelen
• Na invoering van het elektronisch kasregister (1 juli 2013): verdere administratieve vereenvoudiging en ook verdere 

verlaging van de btw naar 12 procent, ook op dranken. 

• Specifieke investeringsaftrek voor het versneld begeleiden van het rookverbod.

6. Duidelijke, maar ook realistische maatregelen voor de voedselveiligheid
• Wie een vestigingsattest heeft, draagt ook de eindverantwoordelijkheid in de zaak.

• Ook nevenkeukens (verhuurkeukens, parochiezalen, …) moeten worden gecontroleerd.

• Inspecties moeten de horeca-ondernemer allereerst motiveren en belonen bij goede resultaten. Bij problemen moeten

inspecteurs probleemoplossend coachen. Opeenvolgende negatieve resultaten moeten leiden tot duidelijke sancties. 

• Sterker stimuleren van systemen van autocontrole, met een betere en doeltreffende opvolging. 

• Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) moet ook voorafgaand aan de opening van een horeca -

zaak inspecties voeren.

De zes krachtlijnen van het horecaplan van de N-VA

N-VA-Kamerlid Jan Van Esbroeck, samen met Jan De Haes, oud-voorzitter van Horeca

Vlaanderen: “Al jaren hangen er donkere wolken boven de horeca. De sector verdient het

echt te worden geholpen. De N-VA-voorstellen zijn duidelijk. De andere partijen moeten nu

maar eens kleur bekennen.”
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GEMANDATEERD

“Op een lentedag ben je het beu. Je zwiert alles uit je garage en dan maar weg-
gooien, opruimen, en sorteren. En wat blijkt dan? Dat je een zee van ruimte
hebt!” Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters houdt van sprekende
vergelijkingen als hij praat over het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 

Het Groenboek Beleidsplan Ruimte

Vlaanderen wil een debat tot stand

brengen over de wijze waarop

Vlaanderen moet omspringen met de

ruimte om in te wonen en te werken,

om ons te ontspannen, om mensen

en goederen te vervoeren en die

daarnaast ook plaats biedt aan eco-

nomie, landbouw en natuur.

Vlaanderen 
Metropool 2050
Het zeer fijnmazige ruimtelijke net-

werk dat Vlaanderen vandaag is, kun-

nen we beter organiseren. “Tenzij we

op veroveringstocht gaan, zullen we

onze vierkante meters slimmer moe-

ten gebruiken”, zegt Philippe Muyters.

“Want Vlaanderen wordt niet groter

en onze bevolking groeit. Er komen

ook nieuwe uitdagingen aan. Door de

klimaatverandering moeten we meer

stortregen kunnen opvangen. Door de

vergrijzing wonen steeds meer senio-

ren in een veel te groot huis. Moet

kunnen, maar we moeten ook een

alternatief aanbieden. Daarvoor is

een visie nodig.” 

Die visie heet ‘Vlaanderen Metropool

2050’. We beseffen het amper, maar

nergens in Europa - op Noord-Italië na

misschien - vind je op zo’n kleine op -

per vlakte zoveel talent, voorzieningen

en aantrekkelijke steden. Over 38 jaar

moet Vlaanderen een innovatieve

metropool vormen, met de allure van

wereldsteden als New York of Parijs,

maar dan met veel meer open ruimte. 

Om die claim hard te maken, moeten

we verdere versnippering tegengaan, de

leegstand aanpakken, volop inbreiden,

verticaal denken waar dat kan, functies

combineren en voorzieningen gemeen-

schappelijk gebruiken. 

Lenteschoonmaak
Minister Muyters: “Vergelijk het met de

garage van zoveel Vlamingen. Wat staat

daar? Een schoenenrek, een fiets, een

kapotte fiets, de barbecue, klusmateri-

aal, plastic stoelen, oud papier, een

droogrek … en de auto, tja, die slaapt op

straat. Op een lentedag zwier je alles

buiten. Kapotte spullen gooi je weg,

goede dingen die je nooit gebruikt gééf

je weg, en je gaat als een gek op ruimen,

sorteren, stapelen, een nieuw rek

ophangen, de bladblazer delen met de

buren. En wat blijkt als de tornado is

uitgeraasd? Dat je ruimte over hebt!

Ruimtelijk ordening werkt net zo, alleen

volstaat een lentedag niet. Je moet plan-

nen en inspraak geven aan burgers,

bedrijven en aan organisaties die te

maken hebben met ruimtebeheer.” 

En-En
Het wordt én-én. Wonen, natuur … én

economie. “Zonder bloeiende eco-

nomie is Vlaanderen even onleef-

baar als zonder natuur. Onder -

  ne min gen moeten plaats hebben om

te ondernemen. En als ze een ver-

gunning vragen, moeten we hen zo

snel en zo eenvoudig mogelijk hel-

pen.” 

Maar Muyters hoedt zich voor betut-

teling. “Ik ga de mensen geen ideaal

opdringen. Kies je voor een complex

van flatjes, autovrije straten en een

gemeenschappelijke tuin à la Frei -

burg in Duitsland? Wel, dan moeten

wij dat aanbieden. Maar ook wie

een losstaand huis met een tuin wil

in het buitengebied moet nog aan

zijn trekken kunnen komen, al zal

het misschien niet vanzelfsprekend

zijn dat we alle nutsvoorzieningen

op eenvoudig verzoek kunnen rege-

len. Ruim telijke ordening is samen

keuzes ma ken en verantwoordelijk-

heid dragen.” 

“Het is tijd dat we
onze garage opruimen …” 
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GEMANDATEERD

Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) lanceerde in mei bij een werkbezoek aan
Marokko het eerste ‘Starterspakket Migreren naar Vlaanderen’. Er volgde een
heuse storm in medialand, zowel in Marokko als in Vlaanderen. Merkwaardig voor
een pakket dat een eerste stap is in een traject voor inburgering en integratie.

Zowat alle media gaven heel vlug ruim-

te voor een pak negatieve reacties. Zo

zou het pakket betuttelend zijn en boor-

devol vooroordelen zitten. Noureddine

Farihi, beter bekend als Mo uit de tv-

soap Thuis, voelde zich met het starters-

pakket en het bijhorende filmpje aange-

sproken als een “achterlijk beest”. Op de

uitnodiging van minister Bourgeois om

rechtstreeks in gesprek te gaan, ging de

acteur echter niet in. 

Voorbereiden op Vlaanderen
Familiemigranten en gezinsherenigers

die reeds een visum op zak hebben,

kunnen zich met het starterspakket

voortaan reeds in eigen land voorberei-

den op hun komst naar Vlaan deren. Op

die manier maken zij tijdig kennis met

de Vlaamse samenleving, de Neder -

landse taal en met onze normen en

waarden, zoals onze fundamentele

rechten en vrijheden (scheiding van

kerk en staat, gelijkheid man/vrouw,

vrije meningsuiting, niet-discriminatie

op grond van afkomst, seksuele geaard-

heid, levensbeschouwing, enzovoort).

Het is immers belangrijk dat deze

migranten met realistische verwachtin-

gen vertrekken en dat ze zich bewust

zijn van de ingrijpende stap die zij zet-

ten. Ma rok ko is trouwens niet het enige

land waar dit pakket wordt gelanceerd.

Ook Turkije en Rusland, landen met een

hoge instroom van inwijkelingen naar

Vlaanderen, volgen. 

Realistisch beeld 
Het ‘Starterspakket Migreren naar

Vlaanderen’ is strikt objectief samen -

gesteld door een externe partner, de

Koning Boudewijnstichting, en schetst

niet meer en niet minder dan een realis-

tisch beeld van Vlaanderen. De getuige-

nissen in de filmpjes zijn spontaan. Het

gaat telkens om familiemigranten die

vanuit hun eigen ervaring spreken, bij-

voorbeeld over hoe hier vuilnis gesor-

teerd wordt, of over de begeleiding door

Kind & Gezin bij de komst van een baby. 

De doelgroep van deze starterskit zijn

niet die mensen die universitair

geschoold zijn, maar zij die onwetend

zijn over onze samenleving. Uit een stu-

die over het fenomeen van de huwe-

lijksmigratie bleek immers dat de groot-

ste groep huwelijksmigranten uit

Marokko werkloos of huis man/huis -

vrouw is. Slechts een heel beperkt aan-

tal is hoger opgeleid. Wie niet tot deze

groep behoort, moet op een eenvoudige

manier uitgelegd krijgen wat er gaande

is in onze sa menleving, en wat ze hier

kunnen verwachten.

Essentiële stap 
De vele negatieve reacties hebben een

merkwaardig resultaat. Ze pogen allen

het initiatief van de minister te ridiculi-

seren maar vergroten tegelijkertijd de al

bestaande wij/zij-tegenstellingen. 

Mi nis ter Bourgeois: “Het starterspakket

is niet bedoeld als ontradingspakket.

Maar het is evenmin een welkomstpak-

ket. Wie het pakket en het initiatief eer-

lijk evalueert, zal het ervaren als een

goede en essentiële stap in een sowieso

noodzakelijk proces van inburgering en

integratie.”

Meer informatie vindt u op

www.migreren.inburgering.be/nl

Starterspakket Migreren 
naar Vlaanderen

Minister Bourgeois met Eric Degroote van BON (Onthaalbureau Brussel) en Hassan

Boujedain (inburgering Antwerpen) bij de voorstelling van het starterspakket in Marokko.
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VINGER AAN DE POLS

De regering-Di Rupo lijkt steeds meer op
een wedergeboorte van de Paarse regerin-
gen-Verhofstadt. Ook toen was het de
gewoonte om wekelijks een goednieuws-
show te brengen en alle problemen onder

de mat te schuiven. Vandaag klopt Di Rupo zich-
zelf op de borst met een lichte economische groei
en een begroting op koers.

twijfelachtige eer om wereldkampioen te zijn inzake lasten op

arbeid. Steven Vandeput: “De N-VA wil de werknemersbijdrage

die elke werknemer op zijn brutoloon betaalt meteen progres-

sief maken. Die maatregel zorgt ervoor dat iedereen die werkt

meteen ook netto een opslag krijgt.” 

Het voorstel van de N-VA heeft meerdere positieve effecten.

Werken wordt lonender, want het verschil tussen het ‘inkomen’

uit een uitkering en het loon van een bezoldigde job wordt gro-

ter. Het zorgt er ook voor dat méér werken op het einde van de

maand ook netto duidelijk een verschil geeft op het loonbriefje.

Vandaag moeten mensen, vaak ook diegenen met een laag

loon, meer dan 75 procent van hun extra brutoloon afgeven aan

de overheid en de sociale zekerheid. 

De maatregel die de N-VA voorstelt, speelt het meest in het

voordeel van de mensen met een laag of een middeninkomen.

Iemand die bruto bijvoorbeeld 2 200 euro per maand verdient

(netto 1 460 euro) krijgt met het N-VA-voorstel maandelijks een

(fiscaal vrijgestelde!) opslag van 94 euro netto. “Het voorstel

van de N-VA verstevigt ook de positie van de partner met het

laagste inkomen”, legt Jan Jambon uit. “Vaak is het nu voor die

partner niet lonend genoeg om nog extra uren te gaan werken.

Met dit voorstel krijgt extra werken wel een goede impuls.”

Werk creëren
Samen met bovengenoemde voorstellen lanceerde de N-VA met

haar Groeipact ook nog voorstellen over de loonvorming, de

belastingen voor bedrijven en de heffingen op energie. Ook in

de Vlaamse Regering zullen de N-VA-ministers Bourgeois en

Muyters een reeks beleidsklemtonen leggen om de economi-

sche groei te stimuleren. Het verder vereenvoudigen van het

vergunningenbeleid is er een van.

Meer info vindt u op: www.n-va.be/dossiers/groeipact 

“Die beperkte economische groei waar Di Rupo zo graag mee

uitpakt, is uitsluitend te danken aan de export. Een Vlaamse

verdienste dus”, zo analyseert Jan Jambon, N-VA-fractievoor -

zitter in de Kamer. “Dat de begroting zowat op koers is, is dan

weer te danken aan een nooit geziene lastenverhoging. Samen

met Italië is België het OESO-land dat voor de sanering van de

overheidsfinanciën het meest een beroep heeft gedaan op extra

inkomsten. Opnieuw is het dus vooral Jan Vlaming die daar

voor zorgt.”

N-VA-Kamerlid Steven Vandeput ziet geen reden tot groots opti-

misme. “We moeten het wellicht stellen met een mini-groei van

onze economie. Het consumentenvertrouwen blijft historisch

laag. Het producentenvertrouwen herneemt zijn dalende trend.

De belastingdruk blijft gigantisch en de regering zal die druk

waarschijnlijk nog laten toenemen.” Wellicht wacht Di Rupo nu

gewoon tot na de lokale verkiezingen om weer extra lasten op

te leggen. Onze economie kampt nog steeds met vele uitdagin-

gen en ook op budgettair vlak is er nog werk aan de winkel.

Werken lonend maken
De N-VA lanceerde daarom een eigen ‘Groeipact’, met maat -

regelen om enerzijds meer werk te creëren en anderzijds wer-

ken terug lonend te maken. Dit land heeft immers nog altijd de

N-VA wil 
werken weer 
lonend maken 
met Groeipact
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VINGER AAN DE POLS

“Het besef dat Nederland en Vlaanderen
gemeenschappelijke belangen hebben, is
dood.” Wilfried Vandaele, Vlaams Par -
lementslid voor de N-VA en al jaren geën -
gageerd pleitbezorger voor meer Neder -

lands-Vlaamse samenwerking, klinkt weinig
hoopvol. En toch: “De politiek moet voor nieuw
leven zorgen.”

er steeds minder politieke steun is voor het uitbouwen van

meer samenwerking. “De politici die nog willen vechten voor

de samenwerking zijn op de vingers van één hand te tellen.

In de vorige Vlaamse Regering stelde toenmalig minister van

Buitenlands Beleid Geert Bourgeois nog een nota op over de

samenwerking met Nederland. Maar zijn opvolger is op dat

vlak veel minder actief.”

Ook in de pers blijft het thema van de Nederlands-Vlaamse

samenwerking eigenlijk steeds meer afwezig. “Tenzij het

slecht loopt, zoals met de Hedwigepolder. De afspraken in

internationale verdragen waren duidelijk. Toch aarzelt

Nederland. Nochtans is de Antwerpse haven ook belangrijk

voor een deel van de Nederlandse economie.” 

Nieuw initiatief? 
“Als parlementsleden moeten wij, tegen de economische dog-

ma’s en al dan niet verzonnen culturele kloven in, durven

vechten voor concrete dossiers waar

Nederlanders en Vlamingen iets aan heb-

ben”, benadrukt Vandaele. Hij verwijst

hier naar de druk op het Nederlands als

onderwijstaal en naar het taalgebruik op

productetiketten. Of, nog concreter, de

dreigende afschaffing van de ‘gewone’ Beneluxtrein Brussel-

Amsterdam, die nu nog om het uur de grens over gaat. 

Vandaele blijft niet bij de pakken zitten: “We moeten de

Nederlands-Vlaamse samenwerking vanuit beide parlemen-

ten opnieuw op de agenda zetten. Het instellen van een

Vlaams-Nederlandse contactgroep tussen de Nederlandse

Kamer en het Vlaams Parlement kan een eerste stap zijn.”

Vandaele formuleerde zijn conclusie pas na lang wikken en

wegen. “Ik kan echt niet langer zeggen dat het glas half vol

is. Voor het eerst zeg ik vandaag: het glas is half leeg!” De

voorbeelden waarbij de samenwerking tussen Nederland en

Vlaanderen vast loopt, stapelen zich op. Eind mei antwoord-

de Vlaams Cultuurminister Schauvliege (CD&V) in het

Vlaams Parlement dat ze er niet over geïnformeerd was dat

haar Nederlandse collega een derde van zijn subsidies voor

het Nederlandse Letterenfonds had geschrapt. Vandaele

vindt dit een schending van het

Taalunieverdrag en zal dat aankaarten in

de Interparlementaire Commissie van de

Taalunie, waar hij ondervoorzitter is.

Ook het Cultureel Verdrag, dat de samen-

werking tussen Nederland en

Vlaanderen moet bevorderen, krijgt minder dan de helft van

de middelen die het een paar jaar geleden nog had.

Draagvlak kalft af
Stoere verklaringen zijn er genoeg. “Maar,” zo stelt Vandaele

vast, “het beleid blijft al te vaak in gebreke. Zeker in de

‘zachtere’ beleidsdomeinen.” Ook het draagvlak in het mid-

denveld kalft steeds verder af. Vandaele merkt scherp op dat

Nederland-
Vlaanderen:
het glas is 
half leeg!
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Wilfried Vandaele: “Alle werk
kan blijkbaar niet beletten
dat het draagvlak bij de
bevolking, de ambtenarij 

en de politiek afkalft.” 
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Vlaanderen kent Walter Roggeman (69) vooral als voorzitter van Natuurpunt vzw, de groot-
ste Vlaamse middenveldorganisatie - 88 000 leden! - actief op het vlak van natuur en land-
schap. Maar Walter is ook partijpolitiek actief. Op 14 oktober is hij voor de N-VA kandidaat
voor gemeente- en provincieraad. Want Vlaams en groen gaan voor Walter naadloos samen.

Walter, geboren en getogen in Aalst, was

een traditionele VU-kiezer. Eind vorig

jaar – tijdens de viering van tien jaar

Natuurpunt – tipte hij Euro parle ments lid

Frieda Brepoels dat hij actief wilde wor-

den binnen de N-VA-afdeling Aalst. Kort

daarop volgden gesprekken met Kamer -

lid Sarah Smeyers. “Ik kon het niet lan-

ger aanzien dat de huidige coalitie-van-

het-wederzijds-wantrouwen in Aalst nu

al zes jaar geen beleid voert of kan voe-

ren. De N-VA moet echt zorgen voor ver-

andering in deze centrumstad.” De moti-

vatie van Walter gaat nog verder: “De

N-VA mag best wat verbreden en moet

zich meer richten naar het middenveld.

Economische ontwikkeling is natuurlijk

zeer belangrijk, maar dan alleen in een

duurzaam kader. Niemand kan leven op

een ecologisch of sociaal kerkhof.”

Natuurlijk had Walter al wel vaker con-

tact met politici. “Tot begin 2011 was ik

nooit lid van een partij. Als voorzitter

van adviesraden en van Natuurpunt

kom ik natuurlijk vaak met politici in

contact. N-VA’ers zoals Jan Peumans,

Frieda Brepoels en Wilfried Vandaele

ken ik als medestanders in een aantal

dossiers. Ook de N-VA moet aandacht

hebben voor milieu en natuur. Aalst, bij-

voorbeeld, heeft gelukkig nog een breed

buitengebied dat, naast de landbouw,

ook kan en moet fungeren als groene

long en toeristische attractie pool.”

Met het oog op 14 oktober is Walter bij-

zonder hoopvol. “Een goed resultaat en

de aanwezigheid van de N-VA in het

stads- en provinciebestuur: het moet luk-

ken”, klinkt het zonder aarzeling.

Hoe waren de reacties op zijn kandidaat-

stelling? “De overgrote meerderheid

vond dit zeer positief en ziet hierin ook

een bewuste keuze van de N-VA om ook

natuur- en milieuwaarden naar voren te

schuiven. Een kleine groep had wat

moeite met de combinatie van een partij -

politiek engagement en het voorzitter-

schap van Natuurpunt. Maar binnen

Natuurpunt zijn - gelukkig maar - meer-

dere partijen vertegenwoordigd. Het kan

dus ook voor de N-VA.”

Dé uitdaging voor morgen? “Het Vlaams

milieubeleid gaat de goede richting uit.

Maar het kan beter en vooral sneller. We

moeten onze Europese verplichtingen

wel beter nakomen en de achteruitgang

van de biodiversiteit dringend stoppen.

De natuur kan niet worden opgesloten in

enkele kleine natuurgebiedjes. Goede

afspraken met de landbouw en even-

wichtige keuzes in onze ruimtelijke

ordening zijn dus van groot belang. En

vooral: georganiseerde vrijwilligers kun-

nen een belangrijke rol spelen bij het

realiseren van de natuurdoelen van de

overheid.”

Gezin: partner van Viviane, vader van
Michaël, Sven en Jens, opa van Ella en Lou
Lid van de N-VA: sinds februari 2011
Houdt van: natuur en vogels
Levensmotto: als je vandaag niets doet, 
leef je morgen nog steeds zoals gisteren

Grootste voorbeeld: mijn eerste baas, prof.
dr. Jan Hublé: een bescheiden man en grond-
legger van het natuurbehoud in Vlaanderen

Laatste boek: Dirk Verhofstadt in gesprek
met Etienne Vermeersch

Walter
Roggeman
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U groeide op in Ukkel. Tekent die
ervaring uw engagement?
“Je ne comprends pas” is het meest

gehoorde zinnetje van mijn jeugd. Ik

heb in Ukkel aan den lijve de discri-

minatie ondervonden. Mijn Vlaamse

reflex is er ongetwijfeld gegroeid.

Maar ook mijn afkeer van racisme.

De Vlaamse kwestie gaat over recht-

vaardigheid en respect. Het Vlaams

Blok/Belang bezoedelde met haar

dis cours jarenlang de Vlaamse

gedachte. Het was hoog tijd dat dit

werd gecorrigeerd. De Graven steen -

groep is nu ondertussen vier jaar

actief en speelt hier een prachtige rol.

Veel artiesten verwijten de Vlaams -
gezinden bekrompenheid.
Ik treed op in zes talen, lees boeken in

nog een paar talen meer. Mijn vrouw

is half-Baskisch en stand-up come-

dian Youssef is een vriend van me. Zo

bekrompen zal ik dan wel niet zijn,

zeker? Ik begrijp dus echt niet waar-

om vele artiesten neer kijken op alles

wat Vlaams is. Ik ken niemand voor

wie ‘België’ ook de ‘markt’ is. Ofwel

is hun kunst taal gebonden, en richten

ze zich op Vlaan deren, eventueel ook

op Neder land. Ofwel is hun kunst niet

taalgebonden of kiezen ze voor het

Engels, en dan is hun ambitie ‘de

wereld’. De negatieve ervaringen in

Brussel kennen ze niet. Ze treden er

misschien wel eens op, maar dan zijn

ze de ‘vedette’, die overigens altijd

welkom is.

Zijn er bij uw optredens als caba-
retier nog taboe-thema’s?
Soms zijn er nog meer taboes dan je

voor mogelijk houdt. Ik engageer me

om de mensen een goed gevoel te

geven, niet om in te hakken op ta -

boes. De monarchie ligt in het Frans -

sprekende landsgedeelte nog altijd

wat gevoeliger dan in Vlaan deren.

Maar de geesten evolueren daar wel

enorm. De Frans talige radiozenders

bren gen er bijvoorbeeld wel sterke

satire, veel sterker dan in Vlaan -

deren. In het verre buitenland is de

interesse voor het Belgische dossier

altijd groot. Geef je wat voorbeelden

van wat hier fout zit – zoals dat van

de Franstalige papa die eist dat zijn

kind in Lennik in de judoles in het

Frans wordt opgeleid – dan hebben

ze meteen begrip voor de Vlaamse

zienswijze. Ook de Fransen. 

Met ‘Land op de tweesprong’, het
nieuwe boek van de Graven -
steengroep, haalde u heel wat
pers. Veel reacties ge kregen?
Gek genoeg niet. De overtuigden

waren al overtuigd en de anderen

heb ik niet gehoord. Uiteindelijk zeg

ik niks onredelijks. Tegenstanders

vallen bij discussies al vlug terug op

“er zijn toch dingen belangrijker dan

dat …”. Ze gaan dan natuurlijk totaal

voorbij aan de kern van de zaak. 

Land op de tweesprong (Uit ge -

ve rij Pelckmans) bundelt de

manifesten en een reeks randbijdra-

gen van leden van de Gra ven steen -

groep. Onder hen ethicus Etienne

Ver meersch, filosoof Ludo Abicht,

voormalig radiomaker Jean-Pierre

Rondas, historicus Frans-Jos Ver -

doodt, politoloog Bart Maddens en

cabaretier Dirk Denoyelle. We verlo-

ten vijf exemplaren op bladzijde 19.

Burgerlijk ingenieur Dirk Denoyelle (47) is een bezige bij. Al ruim 20 jaar is hij professioneel
cabaretier, met optredens in binnen- en buitenland. Een druk bezet man dus. Toch is Denoyelle
ook maatschappelijk actief. Als lid van de Gravensteengroep trekt hij volop de Vlaamse kaart.

BUITENWACHT
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Dirk Denoyelle: “België is een dolgedraaid kluwen. En toch is het nog altijd
bon-ton in artistiek Vlaanderen om zich 

neerbuigend uit te laten over alles wat nog maar 
naar Vlaamsgezindheid ruikt.”

Dirk Denoyelle: “De Vlaamse kwestie
gaat over rechtvaardigheid en respect”
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EUROPA

Dat burgers in Europa vlot naar een andere lidstaat
kunnen reizen, er kunnen studeren en werken, is zon-
der twijfel een van de sterktes van de eengemaakte
Europese Unie. Toch bestaan nog heel wat hindernis-
sen, niet het minst voor de grensarbeiders.

Frieda Brepoels, Europarlementslid voor N-VA en zelf wonend
in de Lim burgse grensregio, wordt hierover heel regelmatig aan-
gesproken. “Mensen verwachten dat Europa hun specifieke
grensoverschrijdende problemen oplost. Het gaat echter meest-
al om materies waarvoor de bevoegdheid niet bij Europa maar
bij de lidstaten ligt. Zoals bijvoorbeeld voor de pensioenen. Wat
Europa wél doet, is de socialezekerheidsstelsels tussen de lid -
staten coördineren, onder meer om de gelijke behandeling van
EU-burgers te waarborgen.”

Nood aan coördinatie
Een voorbeeld toont de nood aan coördinatie heel concreet
aan. De nieuwe wet op de Nederlandse koopkrachttegemoet-
koming bepaalt dat de tegemoetkoming voorbehouden is aan
65-plussers die voor ten minste 90 procent van hun totale inko-
men in Nederland inkomstenbelasting betalen. Dat betekent de
facto dat men in Nederland moet wonen om in aanmerking te
komen. Brepoels: “Deze maatregel is manifest in strijd met het
EU-recht, dat bepaalt dat mensen na hun pensionering in een

andere lidstaat kunnen gaan wonen zonder hun pensioen te
verliezen. Ik interpelleerde de Europese Commissie hierover al
in juli 2011.” 

282 000 gedupeerden
Onlangs kondigde de Europese Commissie aan een inbreuk -
procedure op te starten tegen Nederland. Frieda Brepoels reageert
alvast enthousiast. “Dit is een positief signaal voor de 282 000
gedupeerden, van wie er ongeveer 57 000 in ons land wonen. Zij
liepen door de nieuwe wet ruim 400 euro mis op jaarbasis.” 

Syrië is bijna onophoudelijk in het nieuws. Wat er
zich tot nu toe in het land heeft afgespeeld, is
ronduit schokkend. Duizenden burgerslacht-
offers, een verdeeld land, een ontvlambare regio:
Syrië staat in brand.

De N-VA betreurt dat door de stugge
houding van China en vooral Rusland
de internationale gemeenschap niet
voluit kan gaan. Het plan van VN-
ge zant Kofi Annan heeft gefaald, waar-
door het geweld nog niet onmiddellijk
zal stoppen.

Europese onenigheid
De Europese Unie blijft halfslachtig
reageren. De afgekondigde sancties
tegen Syrië schijnen het Assad-regime
niet te deren. Maar wat nog veel erger
is: zelfs ‘simpele’ maatregelen zorgen
voor Europese onenigheid. Daar waar

veel Europese landen het Syrische diplomatiek perso-
neel ogenblikkelijk ‘persona non grata’ verklaarden na
de slachting in het Syrische Houla (laatste weekend van
mei), heeft Europa niet de moed gehad hetzelfde te doen
met de Syrische ambassadeur die bij de EU is geaccredi-

teerd.

Gemiste kans
Voor de N-VA is dit een gemiste
kans om met één Euro pese stem te
spreken en de Syrische ambassa-
deur uit te zetten. Het argument dat
Syrië dan op zijn beurt de EU-
ambassadeur in Damascus de deur
wijst zodat Europa geen inlichtin-
genbronnen meer heeft om de situ-
atie ter plaatse op te volgen, raakt
kant noch wal. Wie geloofwaardig
wil zijn, moet ook handelen naar
zijn woorden.
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Europarlementslid Frieda Brepoels houdt de vinger
aan de pols voor een aantal lopende dossiers inzake
grensarbeid.

Europa geeft Nederland rode kaart 
voor discriminatie grensarbeiders

©
 I

D
-S

an
de

r 
D

e 
W

ild
e

Syriërs demonstreerden reeds in de
lente van vorig jaar in Brussel om
de EU steun te vragen.

Europa reageert halfslachtig op situatie in Syrië



VERREKIJKER

Dat het unionistische feestje slechts op matige belangstelling

kan rekenen in de uithoeken van het eiland, illustreert een

nijdige discussie over het Britse Olympische voetbalteam. De

Spelen zijn een landencom-

petitie en de deelnemers

worden geselecteerd door de

nationale sportbonden.

Groot-Brit tan nië heeft echter

geen nationale voetbalbond.

Die zijn er wel in Wales,

Schotland en Noord-Ierland. 

Brits voetbalteam
In een vlaag van vaderlands-

liefde lanceerde het Brits Olympisch Comité enkele jaren

geleden het initiatief om een Brits voetbalteam samen te stel-

len, gevormd door spelers uit alle delen van het Koninkrijk.

De Noord-Ierse voetbalbond ging meteen akkoord en gaf

haar spelers toestemming om het Britse shirt te dragen. 

Onvergefelijke misstap
De bonden in Edinburg en Cardiff waren minder happig. Zij

vrezen immers verlies van de eigen autonomie én ze zouden

een onvergefelijke misstap

begaan in de ogen van de

eigen fans. De Tartan Army,

het befaamde supportersle-

gioen van het Schotse team,

garandeerde een duik in de

Theems voor alle Schotten

die onder Britse vlag

Olympisch gras zouden dur-

ven betreden. 

Ook Alex Salmond, premier

van Schotland (SNP) en in volle voorbereiding van een refe-

rendum voor Schotse onafhankelijkheid, schoot het idee

resoluut af en noemde het “belachelijk” en “schadelijk voor

het Schotse voetbal”.
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Rules Britannia!?
Op 27 juli is het zover. Met een overweldigende openingsceremonie trapt Londen de 27ste
Olympiade van start. Drie weken lang sport van de bovenste plank. Het Verenigd Koninkrijk spaart
kosten noch moeite om de wereld te tonen waar het oude imperium nog toe in staat is. De Union
Jack zal wapperen als nooit voorheen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marc Hendrickx
(N-VA) organiseerde eind mei in het Vlaams
Parlement de conferentie ‘Somaliland - Nieuwe
grenzen voor Afrika’. Politici en specialisten uit
Somaliland en Vlaanderen spraken er over kwes-
ties als piraterij, vrouwenbesnijdenis en het ont-
staan van nieuwe staten in Afrika.

Namens de N-VA namen de senatoren Karl Vanlouwe en
Elke Sleurs, Kamerlid Els Demol, Vlaams Parlementslid
Matthias Diependaele en Europees Parlementslid Frieda
Brepoels deel. Uit Somaliland was onder anderen dok-
ter Edna Adnan Ismail aanwezig, een wereldberoemde
activiste tegen vrouwenbesnijdenis en kindersterfte.
Somaliland is een jonge Afrikaanse natie die zichzelf in
de jaren negentig losmaakte van Somalië. Eendrachtig
werkte dit volk zich op tot een baken van stabiliteit in
de roerige Hoorn van Afrika. Somaliland is een demo-
cratie met een zelfredzame economie. Fundamentalisten
en piraten krijgen er geen voet aan de grond, terwijl

vrouwenbesnijdenis en kindersterfte worden bestreden. 

Toch wordt het land nog steeds niet erkend door de
internationale gemeenschap. Activisten en politieke lei-
ders uit Somaliland gaan de wereld rond op zoek naar
steun. Met deze conferentie stak de N-VA deze nieuwe
staat alvast een hart onder de riem.

Conferentie Somaliland



“Noem een ondernemer geen manager!” Dit misschien wat ver-
rassende standpunt kwam al vroeg in de discussie naar voren.
Want: een manager is iemand die nood heeft aan structuren en
planning. En laat dat nu net twee zaken zijn die de creativiteit,
broodnodig in de ondernemerswereld, vaak in de weg staan.
Wat zijn dan wel de kenmerken van een goede ondernemer? 

Alex Van Cauwenbergh (Quasus),
jonge ondernemer van het jaar: “Een
ondernemer is iemand die kansen ziet.”
Maar kansen zien op zich is onvoldoen-

de, zo repliceerde
Gert Van Mol van
Life!Tv. “Er is ook
lef nodig om die kansen te grijpen. En
doorzettingsvermogen in de moeilijke
opstartperiode.”  Een goede ondernemer
moet ook de eigen sterktes kennen, maar

- nog belangrijker - de eigen zwaktes. Dat goed zien en inzien,
geeft hem de kans om zijn team te versterken met ogenschijn-
lijke tegenpolen. 

Erasmusstage
Beschikken over een rist masterdiploma’s blijkt dan weer hele-
maal niet op het prioriteitenlijstje te staan. “Het is veel belang-
rijker om ervaring op te doen, om te leren uit eigen ondervin-
ding. Want eigenlijk tast ons studiesysteem de ondernemings-
zin eerder aan.” Een analyse die in ondernemerskringen wel

eens meer wordt gehoord. Onder ne -
mend Vlaanderen kijkt kritisch naar het
Vlaamse onderwijs. Johan Van den
Driessche (Gimv): “Onze opleidingen
zijn te weinig pragmatisch en hebben
onvoldoende aandacht voor wat er bui-
ten onze landsgrenzen gebeurt.” Una -

niem werd gepleit voor een verplichte Eras musstage voor elke
opleiding aan hogeschool of universiteit.

Regelneverij
Ach, is het gras niet altijd groener aan de overkant? “Neen”, ant-
woordde het panel unaniem. “Als we het economische klimaat
en meer specifiek de kansen om te ondernemen in Vlaanderen
vergelijken met andere landen, dan merken we een verschil
van dag en nacht.” De mogelijkheden om te ondernemen in
pakweg Roemenië of Indië zijn enorm, terwijl België en
Vlaanderen verzinken in regelneverij. Stokpaardje van de
ondernemers: het quasi onbeperkte aanbod aan beroepsproce-
dures tegen overheidsbeslissingen die een rechtstreekse impact
hebben op onze ondernemingen. “Zo dreigen alle oefeningen in

innovatie of ook geplande investeringen
voor expansie te worden gefnuikt”, klonk
het. “En als Vlaanderen verder econo-
misch wil groeien, dan moet het natuur-
lijk wel homogene bevoegdheden krij-
gen,” voegde Axel Ronse (Unizo) toe.

Hefbomen
Wordt de concurrentie niet te groot en heeft het nog zin om te
starten met een onderneming? “De beenharde concurrentie
met de groeilanden mag uiteraard geen hinderpaal zijn om een
eigen onderneming te starten. Voor een goed idee is er immers
altijd een markt. En als het dan toch eens tegenzit, dan moet
ook hier een opportuniteit worden gezocht. Wie erin slaagt om
de oorzaak van een tegenvallend resultaat concreet te identifi-
ceren en de problemen vervolgens ook te boven komt, heeft
meteen alle hefbomen in handen om in de toekomst dergelijke
tegenslag te vermijden.”

Krijtlijnen voor een Vlaams economisch beleid
Tot slot van een boeiende namiddag vatte Vlaams Volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA), ondervoor-
zitter van de Commissie Economie in het Vlaams Parlement, zijn krijtlijnen voor een Vlaams economisch beleid samen: 

1. We moeten blijven inzetten op KMO’s. Op AB-Inbev na, mist Vlaanderen immers echte multinationale ondernemingen
met een zetel op zijn grondgebied.

2. De ondernemer verdient een degelijk opvangnet wanneer het fout loopt. Het gebrekkige socialezekerheidssysteem voor
zelfstandigen leidt vandaag nog al te vaak tot verborgen armoede. Te vaak worden, na een faillissement, nieuwe kansen
op ondernemen onmogelijk gemaakt. 

3. Vlaanderen moet meer inzetten op een beter ondernemingsvriendelijk klimaat. Een sterkere administratieve vereenvoudi-
ging, bijvoorbeeld, op vlak van onder meer vergunningen en belastingen zou daar al in grote mate toe bijdragen. Ook ons
onderwijs kan zich veel meer richten op het creatief ondernemerschap en de concrete noden van de arbeidsmarkt.

Voor haar eerste Trefdag van 2012 trok Jong N-VA naar Zaventem. Te gast: vier ondernemers voor een gesprek over onder-
nemen in Vlaanderen. Met daarna een debat met de aanwezige leden van Jong N-VA. 

JONGE LEEUWEN
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Trefdag Jong N-VA over ‘Ondernemen’
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Ook wie in drukke tijden te

vaak te weinig tijd heeft,

maakt in de zomervakantie

wel wat tijd vrij om een

boek te lezen. We hebben

ons maandelijkse ‘Meer -

waarde’-aanbod dan ook

maar meteen uitgebreid. Op

de geschenkentafel van

deze maand vindt u ‘Land

op de tweesprong. Mani -

festen ter ontgrendeling van

Vlaanderen’ van de Graven -

steengroep (Uitgeverij Pelckmans), ‘Deserteurs voor de

Vlaamse zaak. Over de Vlaamsgezinde militairen die naar

de vijand overliepen’ van prof. dr. Jos Monballyu (Uitgeverij

De Klaproos) en ‘Alle Eendjes’, het nieuwe album uit de

Kiekeboereeks (Standaard Uitgeverij).
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MEERWAARDE

ONVERGETELIJK

Zomertijd, boekentijd … 

In de nacht van 30 april op 1 mei 1918 liepen de kor-

poraals Jules Charpentier, Karel De Schaep drijver en

Marcel Torreele, de brancardier Vital Haesaert en de

soldaat Bernard Coolen aan het IJzer front bij Stuive -

kenskerke over naar de Duitse vijand om in bezet

België contact op te nemen met de acti-

visten. Vier nach ten later deden bran-

cardier Carlos Van Sante en soldaat

Isidoor De Rocker hetzelfde ten zuiden

van Diksmuide. Over deze Vlaams -

gezinde deserteurs - binnen de Vlaamse

Bewe ging ook wel eens de ‘sublieme

deserteurs’ genoemd - is reeds heel wat

inkt gevloeid. 

Door voor het eerst hun strafdossiers uit te spitten, werpt prof.

dr. Jos Monballyu, hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de KU

Leuven, vandaag een nieuw licht op de toch wel contro ver -

siële geschiedenis van deze flaminganten. Wat zette hen uit-

eindelijk aan om zich naar het bezette België te begeven? Ook

hun gevangenschap en hoe ze door Duitse officieren onder-

vraagd werden komt aan bod. In plaats van naar Duitsland te

worden afgevoerd, werden de deserteurs immers ingescha-

keld in de activistische en dus anti-Belgische propaganda. Zo

begonnen ze met flamingantische manifestaties in het door-

gangskamp voor krijgsgevangenen in

Kortrijk. Maar ze werkten ook voluit

mee aan de Duitse propaganda, door

vlugschriften te maken die de Vlaamse

soldaten aan het IJzerfront moesten aan-

zetten om de wapens neer te leggen.

Hebben we hier te maken met landver-

raders dan wel met idealisten die hun

leven riskeerden voor de Vlaamse zaak? Meer dan 90 jaar na

datum wordt het ultieme antwoord aan de lezer gelaten ...

Prof. dr. Jos Monballyu, Deserteurs voor de Vlaamse

zaak, 19,95 euro, Uitgeverij De Klaproos, www.klaproos.be

De winnaars van ‘Barça, Baaarça!’ zijn: Guy Collas (Tongeren), Erik Gierts (Wolvertem), Frany Gregoor (Bilzen), Sven Ons
(Holsbeek) en Marleen Uyttendaele (Mariakerke).

Deserteurs voor de Vlaamse zaak

3 x 5 x gratis
Dit keer geen specifieke wedstrijdvraag. Heeft u interesse

in een van de drie boeken, dan stuurt u voor 10 juli een

bericht naar magazine@n-va.be of een kaartje naar N-

VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel. Vermeld daar-
bij heel uitdrukkelijk het boek dat u het liefste zou
winnen. Van elk boek verloten we vijf exemplaren.



De fietstocht werd een knap succes. Niet alleen enga-

geerden zich maar liefst 361 ploegen, als eerste resul-

taat van de fondsenwerving stond meteen ook 1,8

miljoen euro op de teller om de wetenschappelijke

strijd tegen kanker een extra impuls te geven.

Met telkens Mechelen als vertrekpunt trok de fiets -

karavaan iedere dag een andere richting uit. Zo

vormden Brussel, Brug ge, Tongeren en Bras schaat de

centrale plaatsen voor de middagstop. Voor de N-VA

smeerden onder anderen ondervoorzitter Ben Weyts,

de Vlaamse ministers Geert Bourgeois en Philippe

Muyters en Kamer lid Manu Beuselinck de kuiten. De

oproep van het N-VA-partijbestuur aan leden en

sympathisanten om de actie ook financieel te steu-

nen, leverde met 6 870 euro een mooi resultaat op. 

6 870 keer bedankt!

Bekijk het videoverslag van onze 

deelname aan de 1 000 kilometer op 

www.n-va.be/video/1000kilometer
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OP DE BARRICADEN

“We willen de Brusselse gemeenten dan

wel laten fuseren, maar toch is het ook

onze ambitie om de N-VA hier een stem

te laten krijgen”, zo luidde het op een

druk bijgewoonde persconferentie. “Nu

zijn we in geen enkele Brusselse gemeente -

raad vertegenwoordigd. We willen daar

wél aanwezig zijn en het beleid mee

vorm geven, of minstens controleren", zo

zei Lieven De Rouck, voorzitter van N-VA

Arrondissement Brussel.

Niet onlogisch, want de N-VA-slogan - 'De

kracht van verandering' - is misschien

nog het meest van toepassing op de

Brusselse gemeenten! De tien gemeenten

waar een N-VA-lijst zal worden neerge-

legd zijn Brussel-hoofdstad, Schaarbeek,

Elsene, Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek,

Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette,

Vorst en Sint-Joost-ten-Node. Opvallende

namen zijn, onder meer, ondernemer

Johan Van den Driessche in Brussel-stad

(google die naam maar eens!), Luc

Demullier (oud-hoofdredacteur van Het

Volk) in Sint-Agatha-Berchem en profes-

sor Lieven Tack in Sint-Joost-ten-Node.

N-VA-senator Karl Vanlouwe zal de lijst

trekken in Ganshoren. Brussels parle-

mentslid Paul De Ridder zal de N-VA-lijst

duwen in Brussel-stad. We duimen mee.

Aan alle N-VA-kandidaten op de Brus sel -

se N-VA-lijsten: succes!

U vindt een kort videoverslag van de

persconferentie op 

www.n-va.be/video/brussel 
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N-VA gooit zich ook in Brussel in de verkiezingsstrijd

Tijdens het lange Hemelvaartweekend in mei fietsten N-VA-mandatarissen en -bestuursleden vier
dagen lang mee met ‘de 1 000 kilometer van Kom op tegen Kanker’. 

N-VA fietste duizend kilometer tegen kanker

Met ‘N-VA heruitgevonden? Electorale winst en partijveran-

dering’ heeft Moens mooi werk geleverd. Het verkiezings-

succes van 13 juni 2010 (“Nooit brulde de Vlaamse leeuw

luider”) zorgde ervoor dat de organisatie van de N-VA uit

haar voegen barstte en ook belangrijke wijzigingen onder-

ging. Moens geeft de lezer een aardige kijk op het wat, hoe

en waarom van de aanpassingen binnen de N-VA. Wil u

lezen hoe van “de eens zo kleine N-VA een

stevige, professionele partijmachine” werd

gemaakt, dan vormt ‘N-VA heruitgevonden?’

alvast een mooie inleiding.

Pieter Moens, N-VA heruitgevonden?, een

uitgave van Academia Press, 

www.academiapress.be 

“Wat deed de verkiezingsoverwinning van 13 juni 2010 met de partijorganisatie van de
N-VA?” Pieter Moens, student Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent, maak-
te de vraag tot het centrale onderwerp van zijn masterproef. 

Studie over de partijorganisatie van de N-VA na 2010

N-VA heruitgevonden? 

De jongste maanden werd ook in onze hoofdstad keihard gewerkt om N-VA-afdelingen uit de grond te stampen. Zo kon de N-VA
eind mei bekend maken dat ze in minstens tien van de negentien Brusselse gemeenten zal deelnemen aan de lokale verkiezingen. 
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De N-VA komt in goede conditie aan de start van de campagne voor 14
oktober. Heel wat afdelingen hebben zich maandenlang voorbereid.
Voor de vele nieuwkomers onder onze afdelingen was het wennen en
verkennen en zonder twijfel ook meteen alle hens aan dek. 

Midden juni zorgde een landelijke precampagne al een eer-

ste keer voor een sterke aanwezigheid van de N-VA in het

straatbeeld. Ruim anderhalve week liep een grote affiche-

campagne op commerciële affichageborden. De N-VA-bood-

schap werd nog eens versterkt met een advertentiecampagne

in de kranten. En de partijtop toerde in ruim 30 steden en

gemeenten met een prachtige campagnebus, met busbreed

de campagneslogan en de naam van alle Vlaamse steden en

gemeenten. De afdelings  besturen zorgden nog eens voor de

verdeling van ruim 3 000 2m2-affiches voor borden in voor-

tuinen van leden en militanten.

Helpt u mee? 
De precampagne vormde een eerste

generale repetitie voor het grote

werk dat straks, onmiddellijk na de

zomervakantie, volgt. 

Wil u meehelpen met de

campagne in uw gemeente? 

Neem dan contact met uw afdelingsbestuur of meld u aan

via www.n-va.be/ikhelpmee.
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Bloemen voor 30 000ste N-VA-lid
Op vrijdag 8 juni werd Limburger Wim Rutten letterlijk en figuurlijk in
de bloemetjes gezet. Vlaams Parlementslid Lies Jans huldigde Rutten als
30 000ste lid van de N-VA.

Wim Rutten is zelfstandig ondernemer

en woont in Kinrooi. Hij is ook voorzit-

ter van de lokale afdeling. Leuk detail:

Wim is de oom van Open Vld-parle-

mentslid Gwendolyn Rutten. 

De afdeling Kinrooi is de op één na jong-

ste Limburgse N-VA-afdeling en organi-

seerde nog maar net haar, overigens bij-

zonder succesvolle, startactiviteit. De

gespreksavond met Vlaams Parlements -

voorzitter Jan Peumans bracht heel wat

mensen op de been. En het ledenaantal

van de partij schiet in Kinrooi dan ook

de hoogte in.

Wim Rutten en zijn bestuursploeg zijn

ambitieus. Op 14 oktober willen ze met

een sterke N-VA-lijst de absolute CD&V-
meerderheid in Kinrooi breken. Proficiat

en alle succes gewenst!

‘Gouden Poot’ voor Frieda Brepoels
De dierenrechtenorganisatie GAIA vierde midden juni haar twintigste verjaardag en

zette daarbij ook enkele politici in de bloemen. N-VA-Europarlementslid Frieda Brepoels

ontving een GAIA-award (‘De Gouden Poot’) voor haar belangrijke rol in de totstand-

brenging van een Europees verbod op de invoer van zeehondenproducten.
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Vlaams Parlementslid Lies Jans zette
in Kinrooi het 30 000ste N-VA-lid,
Wim Rutten, in de bloemetjes.
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‘De kracht van verandering’

N-VA-campagne uit de startblokken
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Het Hageland is voor de N-VA een moeilijk
gebied en Tienen is geen uitzondering. Maar
na de bestuursverkiezingen van begin vorig
jaar kwam er een hechte en dynamische
ploeg aan zet, die al vroeg aan de voorberei-

dingen van de gemeenteraadsverkiezingen begon.
Dirk De Kee is er vandaag afdelingsvoorzitter.

seerde ploeg. Iedereen kent zijn rol en verantwoordelijk-

heden. Leuk om zien hoe ieder zijn ‘specialiteit’ opneemt

en ook uitvoert. 

Donderdag 17 mei - campagnewagen 
Een feestdag, maar niet voor de ‘operationele ploeg’. Om

half tien starten de werkzaamheden aan onze oldtimer-

campagnewagen. Later werk ik verder aan de redactie en

voorstelling van ons lokaal verkiezingsprogramma.

Maandag 28 mei - politieke werkgroep
De politieke werkgroep van N-VA Tienen bereidt de pers-

conferentie van 1 juni voor. We overlopen de eindversie

van de persmap waarin we ons programma en onze kan-

didaten voorstellen. Ook mogelijke vragen – en natuurlijk

ook antwoorden – worden ingeschat en ingeoefend. Want

we weten dat onze lokale pers best kritisch is.

Vrijdag 1 juni - persontmoeting 
N-VA-lijsttrekker Johan Dewolfs, Ine Tombeur, tweede op

de lijst, en ikzelf ontmoeten de lokale pers. De journalis-

ten zijn geïnteresseerd in ons programma, en vooral in het

mobiliteitsvraagstuk. 

Zaterdag 2 juni - campagneavond 
Op onze campagneavond verwelkomen we meer dan 150

leden en sympathisanten. Zelf stel ik alle kandidaten op

onze gemeenteraadslijst voor, maar ook onze kandidaten

voor de provincieraad. Daarna legt onze gastspreker Kris

Van Dijck haarfijn uit waar de N-VA voor staat en waarom

het gemeentelijke niveau voor onze partij zo belangrijk is.

Kris steekt ook alle kandidaten die vaak belangeloos voor

onze partij opkomen een hart onder de riem.

Maandag 14 mei - bestuursvergadering
Sinds maart al vergaderen we twee keer per maand, de

enige manier om ons afdelingsbestuur nauw te betrekken

bij de voorbereiding van de lokale verkiezingen. Op de

agenda staan, onder meer, de bespreking van de opmer-

kingen en voorstellen die onze leden hebben aangebracht

op de ledenvergadering, de voorbereiding van onze cam-

pagneavond, het bezoek van Bart De Wever en de N-VA-

campagnebus op 21 juni, onze praatcafés, de inhoud van

ons huis-aan-huisblad en de inhoud en vormgeving van

onze eerste verkiezingsfolder.

Dinsdag 15 mei - kandidatenwerving
Ik heb deze avond afspraak met een trouw N-VA-lid om

een definitief antwoord over haar kandidaatstelling te

krijgen. Het wordt een intens maar goed gesprek. En ik

krijg tot slot van onze babbel een welgemeende ‘ja’. Onze

lijst met 31 kandidaten is nu volledig en dat is een onver-

hoopt huzarenstukje! 

Maandag 21 mei - campagneteam
Het campagneteam bespreekt voor de laatste keer alle

praktische regelingen voor onze campagneavond. Ons

team is uitgegroeid tot een dynamische en goed georgani-
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N-VA-afdelingsvoorzitter

Dirk De Kee



De encycliek Rerum Novarum was
een mijlpaal in de ontvoogdingsstrijd
van de werkende mens. Maar wie
meer dan een eeuw later dit wereld-
wijde gedachtegoed te eigen bate

misbruikt, verbeurt in deze elke geloof-
waardigheid.  

Tot in de late jaren zestig van vorige eeuw werd de pauselijke ency-
cliek Rerum Novarum tot in de kleinste dorpen van Vlaanderen
herdacht. De viering werd georganiseerd door de parochiale gees-
telijkheid, met in haar zog de brede waaier van katholieke vereni-
gingen die toen het Roomse Leven stoffeerden. De ‘andersdenken-
den’ hadden op 1 mei hun dagje gehad, op Hemelvaartdag waren
de ‘weldenkenden’ aan de beurt. Zo verzuild zat Vlaanderen toen
in elkaar.

Omdat de viering door fanfaremuziek begeleid werd, had men het
steevast over Rerum Fanfarum. Al moest achter
deze belegen woordspeling niets meer gezocht
worden dan een wat povere poging om grappig te
zijn. Nee, met Rerum Novarum werd niet gela-
chen! Zeker niet in de Denderstreek, waar de wer-
velwind die de gebroeders Daens hadden veroor-
zaakt steeds voelbaar was gebleven. In enkele gemeenten werden
in de jaren voor de doorbraak van de Volksunie nog lijsten inge-
diend waarvan de namen naar het Daensisme verwezen. Dit wil
zeggen, er zat ‘een groen randje’ aan. De macht van de CVP woog
echter zo zwaar dat die partij en haar organisaties geen ruimte lie-
ten voor andere meningen. Wie daaraan ontsnappen wou, vond
onderdak bij de Volksunie en legde daarmee ook de zogenaamde
‘herderlijke brieven’ vanuit Mechelen en andere bisschoppelijke
paleizen naast zich neer. Ze sorteerden trouwens een averechts
effect, zoals gebeurde na het stemadvies van de Brugse bisschop
De Smedt, die in 1958 de goedgelovigen, die van plan waren voor
de Volksunie te stemmen, van op de kansel verduivelde. Op 15 mei
1966 verbaasden de bisschoppen opnieuw door hun mandement
inzake de Leuvense universiteit. In nog geen tien jaar tijd twee oor-
logsverklaringen aan de Vlaamsgezinde publieke opinie. En het
waren niet de laatste pogingen afkomstig uit die hoek. Want nadat
de invloed van het episcopaat was getaand, nam de christelijke zuil
de banbliksems en de stemadviezen over. 

Recent in het geheugen zit de uitspraak van Luc Cortebeeck op
Rerum Novarum 2010. In het vooruitzicht van de wetgevende ver-
kiezingen vond de ACV-topman het nodig om stemadvies te geven.
De Standaard (12/05/10) kopte: “ACW raadt stem op N-VA af”. Het

heette dat de journalist de boodschap niet goed had begrepen. Toen
ook Het Nieuwsblad titelde: “ACW: stem niet op N-VA” moest
Cortebeeck wel uitleg geven.
“Ik roep iedereen op om te kiezen voor een partij die verantwoor-
delijkheid wil opnemen. En in dit land betekent dat compromissen
sluiten. Stemmen op Vlaamse zweeppartijen die niet in de regering
willen zitten, levert niets op.” Daarmee vergat Cortebeeck dat de N-
VA in de Vlaamse Regering met twee ministers en de parlements-
voorzitter volop verantwoordelijkheid draagt. Niet iedereen binnen
de christelijke koepel deelde het standpunt van Cortebeeck. Zo
reageerde de Christelijke Onderwijscentrale in haar tijdschrift:
“Anno 2010 moet geen enkele vakbondsleider of andere publieke
figuur zich nog laten verleiden tot een onverholen stemadvies.”
Goed gezegd, maar dit voorjaar was het weer Rerum Fanfarum!

Om haar Dexia-debacle mooi te praten, vond de christelijke zuil het
nog maar eens nodig om Rerum Novarum te misbruiken en tegen
het Vlaams-nationalisme uit te varen. In Genk speelde federaal
minister Steven Vanackere (CD&V) boodschapper van dienst. Zo
vroeg hij zich inzake de overheveling van bevoegdheden naar de

regio’s af wat ‘men’ verstaat onder “meer respon-
sabilisering en een beter beleid op maat van de
burgers”? Maar Vanackere gaf geen antwoord.
Een veelzeggend zwijgen siert deze Belgicist!
Even potsierlijk klonk zijn opmerking: “De kreet
‘Volk, word Staat!’ krijgt bij mij een wat zorgwek-

kende klank, als ik luister naar hoe sommigen nadenken over de
rol van bijvoorbeeld ziekenfondsen.” Viseerde de minister Louis
Ide, die een andere gezondheidszorg dan de unitaire bepleit? De
N-VA-senator ijvert inderdaad voor een regionale aanpak omdat de
gezondheidscultuur in het zuiden van het land zó anders is dan
deze in het noorden dat een andere gezondheidszorg zich opdringt.
Alweer liet de minister het bij insinuaties. Net als met zijn opmer-
king dat “de navel geen goed kompas is”. Veroordeelde hij daarmee
ook het Handvest voor Vlaanderen?

Helemaal te gek werd het toen Vanackere waarschuwde voor een
“rechts Vlaanderen” waarin “de onvervangbare rol van het midden-
veld” dreigt te worden miskend. Bedoelde hij dat indien de invloed
van de christelijke koepel ingeperkt wordt, deze niet langer zijn
staatsbehoudende rol kan spelen? Wellicht vandaar ook zijn magi-
strale waarschuwing: “Beste ACW, let op uw ganzen!” Zelden zo’n
lachwekkende Baas Ganzendonk gehoord. Of was het de vos die de
passie preekt? 

Na het episcopaat nam de
christelijke zuil stemadviezen

en banbliksems tegen het
Vlaamse nationalisme over.

VAN LIEDEKERKE

Het is weer Rerum Fanfarum geweest
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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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Je bent politicus en ingenieur. “Hoe ver-
zoen je in het parlementaire werk de
werelden van politiek en techniek?” vroeg
Danielle Godderis-T’Jonck je in het vorige
nummer.
Het voordeel van een ingenieursopleiding is
dat je dogma's noch taboes kent. En dat je ook
sneller ‘out of the box’ denkt bij het zoeken
naar oplossingen. Maar over ‘efficiëntie’ mag je
je in het parlement nooit vragen stellen. De
analyse is gekend: democratie werkt vaak alles -
behalve efficiënt, maar het is wel uitdrukkelijk het minst slechte systeem. Het kan
natuurlijk wel altijd beter. Precies die zucht naar efficiëntie deed me bij de N-VA aan-
sluiten. Ik stel keer op keer vast dat op federaal niveau alles geblokkeerd zit. Lukt het
voor een aantal zaken niet samen te werken, dan sta je tenminste elkaars eigen oplos-
singen niet in de weg. De vaststelling dat België niet werkt, is dus zowel politiek als
technisch een sluitende analyse.

Je bent de op één na jongste volksvertegenwoordiger in de Kamer. 
Last van een generatiekloof?
Soms wel, vooral in de manier van werken. Je staat er ook veel meer bij stil dat bepaal-
de gebeurtenissen en beslissingen een impact zullen hebben op je eigen generatie,
maar ook de volgende generaties. In de Dexia-affaire, bijvoorbeeld, is dat een bijzon-
der onaangename gedachte. Een goede, gezonde mix van generaties is in de politiek
niettemin een verrijking.

Wat zijn jouw stokpaardjes in de Kamer?
Ik heb me gespecialiseerd in het telecomdossier, waar we door de concurrentie in de
sector aan te wakkeren lagere tarieven kunnen bekomen. Vanuit mijn opleiding heb ik
in dit dossier heel wat technische bagage. Ondertussen is die aangevuld met economi-
sche en juridische kennis. Informatisering komt daar ook bij. Daarnaast heb ik mijn
tanden gezet in het Dexia-dossier, de grootste financiële ramp van de eeuw. Dat de
Nederlandse parlementsleden na drie jaar werken in een ‘echte’ Fortis-onderzoekscom-
missie onlangs een degelijk rapport konden voorleggen, maakt het contrast met vijf
maanden hard werken in een Belgische doofpotcommissie tot een pijnlijke ervaring. 

Je woont in het Gentse Ledeberg. Wat verkies je: dorp of stad?
Moeilijke keuze. Want beide plekken hebben hun charmes. Laat me zeggen: een stad
om in te wonen; een dorp om in te ontspannen. Ik hou echt wel van de rijkdom aan
mogelijkheden, cultuur, activiteiten en faciliteiten die de stad te bieden heeft.  Gent vult
die mix overigens prachtig in.

Welke vraag zou je willen stellen aan senator Inge Faes, die wij volgende
keer, in ons septembernummer, vijf vragen voorleggen?
Als je getuige kon zijn van een gebeurtenis in het verleden, heden of toekomst, welke
zou dat dan bij voorkeur zijn? En waarom?
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Kamerlid

Peter Dedecker


