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175. Dat is het aantal universiteiten in de

wereld waar studenten Nederlands stu-

deren, zo blijkt uit cijfers van de Neder -

landse Taalunie. Bijna 15 000 buiten -

landers studeren Nederlands in hun

eigen land. Ze doen dat in onder meer

China, Rusland, Armenië en Ma rokko.

De meesten van hen, 3 576 personen,

worden opgeleid in Zuid-Afrika. Duits -

land en Indonesië vol gen met respec -

tievelijk 1 453 en 855 studenten, en

Frankrijk volgt met 768 studenten. De

grootste stijging is er in Oost-Europa. Zo

bestuderen 386 Polen, 262 Tsjechen en

145 Roemenen onze taal. 

Eind augustus gaf CD&V in Den der -

monde het startschot van de christen-

democratische verkiezingscampagne.

Wouter Beke had het voor één keer niet

over de N-VA, maar hij etaleerde er in

een vlaag van democratisch aanvoelen

en ten aanschouwe van partijgenoten

en pers zijn kennis van de hogere

rekenkunde. Dixit Beke: “CD&V zal de

grootste blijven.” U twijfelt? Weet dan

dat de CD&V-voorzitter niet telt in

stempercentages of in zetels, maar

puur in bestuursmandaten. Vrij ver-

taald: Beke telt in postjes. Voor CD&V

mag de Vlaming dus stemmen wat hij

wil, het status quo - voor Beke dus te lezen als

{CD&V inbegrepen} - moet verzekerd blijven. 

In het Brusselse Gewest treedt de N-VA bij de ver-

kiezingen van 14 oktober sterk naar voren. In maar

liefst 10 van de 19 Brusselse gemeenten is er een

N-VA-lijst. Een duidelijke Vlaamse stem uitbrengen

kan dus. Bij andere partijen loopt het een stuk

moeilijker. Bert Anciaux, in een vorig leven nog

VU-schepen in Brussel-hoofdstad, mag geen kan-

didaat zijn op de kartellijst van PS en sp.a. En

Luckas Vander Taelen mag dan weer niet op de

groene lijst in Vorst. De vrienden van Ecolo storen

zich aan zijn recht-voor-de-raapanalyses over dos-

siers als veiligheid en migratie. En de PS stoort zich

aan de te Vlaamse standpunten van Anciaux.

Altijd al een bijzondere vorm van humor gehad,

die mannen van de PS.

"De N-VA wil van de gemeenteraadsverkiezingen

een nationale test maken. Omdat de regering-Di

Rupo te weinig doet. En als ze al iets doet, dat

slecht zou zijn voor Vlaanderen. CD&V, sp.a en

Open Vld willen daar niet van weten. Maar door

niets te doen tot de gemeenteraadsverkiezingen

geven ze de N-VA gelijk."

Eric Donckier

Het Belang van Limburg, 6 september 2012

Cijfer van de maand

Nou moe

Geknipt

Goed bezig

Altijd voluit voor de Vlaamse Rand
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“Ik ga altijd voluit”, zo waarschuwde ondervoorzitter Ben Weyts.
“Geen probleem. Ik los je vandaag geen millimeter”, antwoordde
N-VA-voorzitter Bart De Wever. Het startpunt van de 32ste Gordel in
Sint-Genesius-Rode mocht dan al zijn verplaatst naar Alsemberg, de
arrogantie van de Franstalige meerderheid van Rode zomaar aanvaar-
den, deed de N-VA niet. Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois
vernietigde als minister voor Binnenlands Bestuur de beslissing van de
gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode. En de N-VA’ers die verzamel-
den in Alsemberg namen daarna toch formeel de start in Rode. N-VA-
minister Philippe Muyters vergastte de medewerkers van het
Gordelsecretariaat op koffiekoeken en bevestigde tegelijk ook dat er
volgend jaar – 1 september 2013 – een vernieuwde Gordel komt. 
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De zomervakantie ligt achter de rug. De schoolpoorten

draaiden open. We gaan nu in rechte lijn naar verkiezings-

zondag, 14 oktober. De ambitie van de N-VA is gekend. We

willen onze partij ook op lokaal vlak stevig verankeren.

‘De kracht van verandering’, nu ook in de Dorpsstraat.

Een eerste voorwaarde voor een succes van de N-VA is gehaald.

Het intense werk van vele bestuursleden en militanten resulteert

vandaag al in een eerste ‘gele golf’. In maar liefst 97 procent van

de steden en gemeenten neemt de N-VA deel aan de verkiezingen.

In precies 259 Vlaamse gemeenten doen we dat helemaal zelfstan-

dig, onder N-VA-vlag. Ook in 10 van de 19 Brusselse gemeenten is

er een N-VA-lijst. Groeperen we de N-VA-kandidaten voor gemeente-

en provincieraadsverkiezingen, dan verzamelen we een groep

van meer dan 6 500 kandidaten. Nog een laatste cijfer: telden we

zes jaar geleden zowat 40 lokale N-VA-lijsttrekkers, dan hebben

we er vandaag 282. 

Mooie cijfers. Maar laat ons vooral bescheiden en realistisch blij-

ven. Het wordt een helse opdracht om onze achterstand ten op -

zichte van de traditionele kleurpartijen in te lopen. En op ‘ge -

schen ken’ hoeven we zeker niet rekenen. Beke, Tobback, De Croo:

In rechte lijn 
naar 14 oktober 

de heren kiezen keer op keer voor het status quo. Wouter Beke

maakt er niet eens een geheim van. CD&V wil, los zelfs van het

lokale stemmenresultaat, gewoon de grootste bestuurspartij

blijven. Het is CD&V dus louter om de postjes te doen. We zullen

op heel veel plaatsen echt muren moeten slopen.

Het wordt de komende weken hard werken. Met de inzet van al

onze krachten. En, beste lezer, ik richt me ook heel in het bijzon-

der tot u. Nog voor de verkiezingen van 14 oktober staat onze

ledenteller zeker op 35 000. Wat een groep! Als iedereen de

komende weken wat extra tijd uittrekt om de N-VA te promoten

en onze kiescampagne te ondersteunen, dan halen we hieruit

ongelooflijk veel extra rendement. 

14 oktober nadert. We gaan de laatste rechte lijn in. Het wordt

zwoegen en zweten. Maar: geen paniek. Wel integendeel. De

N-VA is goed in rechte lijnen. Dat weten wij; dat weet ook de kiezer.

Ik wens alle kandidaten en militanten een sterke campagne. Veel

succes!

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Mededelingen

UITGESPROKEN

Voor uw agenda: zaterdag 13 oktober
10.30 uur, Antwerpen (Koningin Elisabethzaal)

De N-VA blaast tijdens haar verkiezingscampagne nog eens landelijk

verzamelen op zaterdag 13 oktober, één dag voor de verkiezingen. Blokkeer nu meteen uw agenda. Plaats van afspraak: de

Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, van 10.30 tot 12.30 uur (welkom vanaf 10 uur). Met deze meeting zet de N-VA nog

eens de puntjes op de i. Naar traditie maakt u kennis met enkele van de N-VA-kandidaten voor gemeente- en provincieraad,

is er ruimte voor een streep ontspanning (met cabaretier Dirk Denoyelle) en zorgt N-VA-voorzitter Bart De Wever voor de

slottoespraak met een boodschap aan alle kiezers. Niet te missen dus. In het volgende nummer van dit magazine vindt u

alle verdere details en ook de N-VA-website houdt u correct op de hoogte. Afspraak op 13 oktober in Antwerpen!
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HET HALFROND

Noodactieplan voor
energiebevoorrading 
De kans bestaat dat de stroom -

productie uit de kerncentrales Doel

3 en Tihange 2 zal wegvallen

omwille van mogelijke scheurtjes

in de reactoren. Komt er dan een

ernstig energietekort? “Wat we nu

zien is het gevolg van een jarenlang

gebrek aan beleid. Alle reserves op

het vlak van elektriciteitsproductie

zijn de laatste jaren opgebruikt”,

zegt Kamerlid Bert Wollants (N-VA).

De gevolgen zijn dan ook overdui-

delijk: indien Doel 3 en Tihange 2

dicht moeten, zal de stroomprijs

onvermijdelijk stijgen en kan nie-

mand de bevoorradingszekerheid

nog garanderen. Bert Wollants:

“Wie vandaag iets anders durft te

beweren, probeert de mensen een

rad voor de ogen te draaien. De

enige logische stap is nu een

noodactieplan op touw te zetten dat

focust op de bevoorradingszeker-

heid én op de energieprijs. Elke dag

die voorbijgaat zonder ingrijpen

van de regering kost koopkracht en

economische groei.”
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Dienstencheques
regionaliseren 
Opnieuw neemt minister van Werk

Monica De Coninck (sp.a) een maat-

regel binnen een bevoegdheids -

domein waarvan de regionalisering

aangekondigd werd. Na de invoe-

ring van een substantiële prijsverho-

ging van de dienstencheques wil ze

de sector nu verplichten om zestig

procent van de nieuwe aanwervin-

gen voor te behouden voor werk -

lozen en leefloners. “Was in het

Vlinderakkoord niet afgesproken

dat de regio’s hier binnen de kortste

keren zelf over kunnen beslissen?”

vraagt N-VA-Kamerlid Miranda

Van Eetvelde zich af. “Ik verzet mij

alvast tegen elke federale vooraf -

name op de staatshervorming.” Van

Eetvelde pleit er dan ook voor dat

de minister werk maakt van een

snelle overheveling van het stelsel

in plaats van nog fundamentele

aanpassingen te doen. “Maar het

ziet er niet goed uit”, weet Van

Eetvelde. “Zo snel als de minister

aanpassingen doet aan het stelsel,

des te langer talmt ze met de over-

heveling. Ze bevestigde me onlangs

in de commissie dat er zelfs geen

concrete timing is opgesteld.”
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Wordt België een 
fiscale politiestaat?
Eind augustus publiceerde het

Staatsblad de wet van 3 augustus

2012 waarmee de fiscale administra-

tie een wettelijk kader wordt gegeven

voor de oprichting van een fiscale

‘superdatabank’. “Tijdens de parle-

mentaire behandeling van het wets-

ontwerp schoof de meerderheid zon-

der verpinken onze opmerkingen

opzij en ging ze doodleuk over tot de

orde van de dag”, zeggen N-VA-

Kamerleden Veerle Wouters en

Peter Dedecker. “Maar na publicatie

van de wet kwam een reeks knel -

punten bij de nieuwe regelgeving

weer naar voren. De Privacycom missie

trad ons bij en betoogde dat het

straks makkelijker zal zijn een dos-

sier van de staatsveiligheid in te kij-

ken dan uw eigen fiscaal dossier.”

Voor advocaat en hoogleraar Michel

Maus glijdt België zelfs stilaan af naar

een fiscale politiestaat. Beide N-VA-

Kamerleden legden onder tussen voor-

stellen neer om de regelgeving

opnieuw te wijzigen. 



inzake discreet bevallen die de

Belgische wetgeving bevat. De voor-

gestelde wijzigingen maken het

mogelijk dat een vrouw, zonder zich

zorgen te moeten maken over de vei-

ligheid en de gezondheid van zowel

zichzelf als haar kind, onder medi-

sche begeleiding kan bevallen in een

ziekenhuis.”
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Strengere regels voor
vervroegde vrijlating

Wetsvoorstel 
‘Discreet bevallen’
In de Senaat wordt het wetsvoorstel

van N-VA-senator Elke Sleurs

besproken dat discreet bevallen

mogelijk moet maken. Op dit ogen-

blik kan een vrouw die ongewenst

zwanger is en dat uit de openbaar-

heid wenst te houden, onmogelijk

discreet bevallen in een ziekenhuis.

In België geldt immers de regel dat

de vrouw die bevalt, automatisch de

moeder is. Dit wordt als dusdanig op

de geboorteakte ingeschreven, waar-

door de afstamming komt vast te lig-

gen. Daarom gaan heel wat vrouwen

naar Frankrijk, waar anoniem beval-

len wel mogelijk is. Of ze bevallen

zonder enige medische begeleiding.

Elke Sleurs: “Dit wetsvoorstel wil

komaf maken met de beperkingen

Di Rupo verder op. Volgens N-VA-

Ka mer lid Ben Weyts en zijn colle-

ga Kristien Van Vaerenbergh

bevatten de akkoorden ook explicie-

te discriminaties ten nadele van de

Vla mingen. Die discriminaties wil

de N-VA nu laten vernietigen door

het Grondwettelijk Hof. Punt van kri-

tiek is, onder meer, de regeling

omtrent het gerechtelijk arrondisse-

ment BHV. Kristien Van Vae ren bergh:

“Zo worden bijvoorbeeld topjobs

zoals de Procureur des Ko nings en de

arbeidsauditeur in het tweetalige

Brussel gereserveerd voor Frans talige

gediplomeerden. Zulke discrimina-

ties móeten we gewoon aanvechten.

Anders worden binnenkort alle top-

jobs in onze hoofdstad gereserveerd

voor Franstaligen.” Weyts en Van

Vaerenbergh willen ook de taal -

kaders in de Brusselse magistratuur

vernietigd zien. Zoals de Vlaamse

magistraten in Brussel reeds overtui-

gend hebben aangetoond, zijn deze

gewoon politiek vastgelegd, volledig

in het voordeel van de Franstaligen,

en staan ze haaks op de huidige reali-

teit. “Discri mi ne rend voor de Neder -

lands talige recht zoekenden en (kan-

didaat-)ma gi straten”, besluit N-VA-

ondervoorzitter Ben Weyts.
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Met BHV-dossier naar
Grondwettelijk Hof
De N-VA voert haar protest tegen de

BHV-akkoorden van de regering-

“Het blijft moeilijk te begrijpen dat

Michelle Martin, met een veroor -

deling tot 30 jaar gevangenisstraf en

een eerdere veroordeling tot 5 jaar,

kan vrijkomen terwijl ze nog maar

de helft van haar straf heeft uitgeze-

ten”, reageerde N-VA-Kamerlid

So phie De Wit op de vervroegde

vrijlating van Martin. “Vervroegde

vrij lating kan een goede manier zijn

om iemand onder begeleiding voor

te bereiden op terugkeer in de maat-

schappij. Maar hier ligt dit net iets

anders”, vindt De Wit. Martin kreeg

die kans immers vroeger al eens,

maar verspeelde die door nieuwe fei-

ten te plegen. De Wit: “Door een

lacune in de wet kon de strafuitvoe-

ringsrechtbank daar geen rekening

mee houden. Die lacune moet dus

dringend worden aangepakt. Voor de

N-VA is het duidelijk: de regels voor

de vervroegde vrijheid moeten stren-

ger, zeker wanneer iemand in het

verleden al veroordeeld was. Ook de

communicatie met de slachtoffers

moet beter. De commissie Justitie

moet hier na het reces meteen werk

van maken.”
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Net voor de start van het nieuwe

schooljaar stelden de vier parle-

mentsleden de visie van de N-VA op

onderwijs voor. Het dossier bundelt

de resultaten van maandenlang

overleg met bestuursleden en mili-

tanten van de partij, op diverse ter-

reinen ook aangevuld met de

inbreng van externe deskundigen.

Kris Van Dijck: “Het was de bedoe-

ling om een totaalvisie te formule-

ren voor de lange termijn. Want

beleidskeuzes op vlak van onder-

wijs moeten goed worden gewikt

en gewogen. Bijsturing en vernieu-

wing in het onderwijs zijn zeker

niet verboden, maar achteloos ex -

pe rimenteren is echt taboe. De N-VA

wil de uitdagingen van morgen wel-

overwogen aanpakken. Ook in het

onderwijs. De brochure ‘Inves te ren

in kennen en kunnen’ is het toetsings -

kader dat de N-VA zal hanteren bij

het concreet beantwoorden van de

vele uitdagingen waar ons onder-

wijs mee wordt geconfronteerd.”

Motor voor 
gemeenschapsvorming
Loopt het dan fout met ons onder-

wijs? “Ja en neen”, zo zegt Vera

Celis. “Vlaanderen scoort al jaren

goed. In vergelijking met andere

Met het onderwijsdossier ‘Investeren in kennen en kunnen’ formuleerde de N-VA bij
de start van het nieuwe schooljaar haar visie op het onderwijs van morgen. De centra-
le gedachte: de N-VA wil meer gericht investeren in mensen in plaats van in structu-
ren. Een gesprek met Vera Celis, Goedele Vermeiren, Willy Segers en Kris Van Dijck, de
onderwijsspecialisten van de N-VA.

Zet leerlingen en leerkrachten opnie
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landen hebben wij een bijzonder

kwaliteitsvol onderwijs. Maar dat

belet niet dat er ook tekort -

komingen zijn, hier en daar zelfs

fouten, en dat een aantal gemiste

kansen best wordt bijgestuurd.”

Kris Van Dijck vult aan: “De vraag

is welke rugzak met ‘fundamenten’

we via de klas willen en moeten

meegeven aan meisjes en jongens

die nog een leven lang voor zich

hebben. Al moet gezegd dat ‘de

klas’ natuurlijk niet de enige hef-

boom is om onze jongeren alle kan-

sen te geven. Maar het onderwijs is

en blijft wel - misschien zelfs meer

dan vroeger - een centraal distributie -

punt.” 

Vera Celis haakt hier enthousiast op

in. “De school moet zich opnieuw

actiever opwerpen als motor voor

gemeenschapsvorming, want ons

sociaal weefsel rafelt razendsnel

uiteen en dat heeft nefaste gevol-

gen.” De N-VA wil de buurtscholen

opwaarderen en uitbouwen tot

‘brede scholen’. “De school mag

geen eiland zijn”, betoogt Celis.

“We moeten jongeren krachtiger

durven aanzetten om zich te enga-

geren. Jongeren moeten de school

ervaren als een bruisend ontmoe-

tingscentrum. Tijdens, maar ook na

de lesuren. Zet dus de school, letter-

lijk, opnieuw centraal in het sociale

weefsel van de buurt.”

Voorbereiding 
op de arbeidsmarkt
Vanuit eenzelfde bezorgdheid pleit

de N-VA ook voor een sterker part-

nerschap tussen scholen en bedrij-

ven. Goedele Vermeiren ziet hier

heel wat mogelijkheden. “Het tech-

nisch en beroepsonderwijs moet

jongeren veel beter en directer

voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Enkel zo kunnen we onze kennis-

economie versterken. Beroepsge richte

leerroutes en trajecten waarbij leren

en werken gecombineerd worden,

moeten opgewaardeerd worden. En

we moeten het levenslang leren

sterker naar voren schuiven. Niet

als modewoord, maar als basis -

houding. We moeten vraag en aan-

bod in het volwassenenonderwijs

dringend beter op elkaar af -

stemmen.”

Dat alles vraagt natuurlijk om een

bijzonder efficiënte organisatie van

ons onderwijs. Ook hier formuleert

de N-VA een hele resem voorstellen.

Nu eens met aandacht voor de leer-

lingen, dan weer voor de leerkrach-

ten. Ook van de ouders wordt een

actieve betrokkenheid verwacht. Al

deze voorstellen ondersteunen de

centrale rode draad in de onder-

wijsvisie van de N-VA: meer inves-

teren in mensen in plaats van in

structuren.

Geen zelfgenoegzaamheid
Vera Celis wil ook waarschuwen

voor zelfgenoegzaamheid. Te veel

jongeren verlaten het secundair

onderwijs zonder diploma op zak.

Zeker in de steden is het aantal spij-
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uw centraal

Willy Segers, Goedele Vermeiren, Vera Celis en Kris Van Dijck: “Onze brochure ‘Investeren

in kennen en kunnen’ is het toetsingskader van de N-VA om de vele uitdagingen te beant-

woorden waarmee ons onderwijs wordt geconfronteerd.”



belaars fenomenaal hoog. En de

zorgvraag neemt almaar verder toe.

Eventuele leer- en gedragsstoornis-

sen worden al vroeg in de school-

loopbaan opgespoord. Maar de

vraag is of de remediëring wel vol-

doende remedieert. Vlaanderen is

Europees koploper met het aantal

jongeren dat buitengewoon onder-

wijs volgt. Vera Celis: “De N-VA

pleit uitdrukkelijk voor gelijke

groeikansen. Kinderen mogen niet

het slachtoffer worden van de

onderschatting van hun talent.”

Moet de lat dan voor alle kinderen

omhoog? “Ja”, vult Goedele Ver -

meiren aan. “Zowel abstracte den-

kers als praktijkgerichte doeners

moeten hun capaciteiten maximaal

kunnen ontwikkelen, ongeacht hun

socio-economische achtergrond. De

N-VA wil kleinere klasgroepen,

zodat leerkrachten beter kunnen

inspelen op de individuele sterktes

en zwaktes en op de persoonlijk-

heidskenmerken van élke leerling.”

En wat met de leerkrachten? “Zon -

der gericht ingrijpen wordt het vak

van leerkracht een knelpunt -

beroep”, verzucht Kris Van Dijck.

Cijfers tonen dit zwart op wit aan.

 Het aantal niet ingevulde vacatures

stijgt en het aantal beschikbare

leerkrachten daalt. Ook hier schuift

de N-VA concrete punten van aan-

pak naar voren. Goedele Ver mei -

ren: “Leerkrachten en directies zijn

spilfiguren binnen ons onderwijs.

Ons onderwijsbeleid moet hier

dringend concrete keuzes maken.

Een voorbeeld? Benader de loop-

baan van de leerkracht voortaan

vanuit een totaalvisie. Geef wie

kiest voor een loopbaan in het

onderwijs van bij de start zicht op

de mogelijkheden voor verdere pro-

fessionele ontwikkeling. We moe-

ten extra inzetten op vorming,

ondersteuning en loopbaandifferen-

tiatie.” De concrete vertaalslag van

deze visie maakt de N-VA met voor-

stellen als de herinvoering van de

vervangingspool, het doorbreken

van de vlakke loopbaan van de

leerkracht en een concrete aanpak

in functie van zowel het herin -

treden van diegenen die het onder-

wijs vroegtijdig hebben verlaten,

als van de zogenaamde ‘zijinstro-

mers’, die instromen vanuit een

andere be roepservaring.

Verantwoordelijke ouders
Wat is de plaats van de ouders in

het onderwijsverhaal? Kris Van

Dijck: “Onderwijs is meer dan lou-

ter een consumptieproduct. Scholen

zijn geen opvangnet voor de opvoe-

dingsproblemen van de ouders. Al

is dit vandaag heel vaak wel zo. De

N-VA verwacht dat ouders de

school en de leerkracht respecteren

en ook constructief met de school

samenwerken.” Vera Celis beseft

dat de N-VA hier misschien wel

tegen de stroom in roeit. Maar het

engagement van de ouders is nu

eenmaal broodnodig. “Het aantal

spijbelaars moet omlaag. Een door-
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Het ligt voor de hand dat we in

Vlaanderen kiezen voor een goede

kennis van het Frans en het

Engels. Sterke leerlingen kunnen

ook worden uitgedaagd met een

bijkomende taal. De N-VA vraagt

ook uitdrukkelijk aandacht voor

het Nederlands. Want alleen zo

kunnen we uitsluiting tegen gaan. 

Opvallend in de N-VA-voorstellen:

taalbadklassen van vier tot acht

weken in het basisonderwijs en

een volwaardig taalbadjaar voor

anderstalige nieuwkomers in het

secundair onderwijs. En, niet min-

der belangrijk voor de N-VA, een

kwalitatief en behoeftedekkend

aanbod Nederlands voor volwas-

senen, zowel voor nieuwkomers

als voor laaggeletterde Vlamingen.

Specifieke aandacht is er ook voor

de onderwijsuitdagingen in Brus -

sel en in de Vlaamse Rand. Willy

Segers: “We pakken de instroom

in de Vlaamse Rand vanuit Brussel

en Wallonië aan door voorrang te

geven aan kinderen uit de eigen

gemeente. Ouders die bewust kie-

zen voor het Nederlandstalige

onderwijs moeten het engagement

aangaan om het Nederlands ook

een plaats te geven in het dagelijk-

se leven dat het gezin in de

Vlaamse Rand uitbouwt.”

Nederlands een must; 
meertaligheid een troef
De N-VA kiest uitdrukkelijk voor een ‘inclusief en integraal taal -
beleid Nederlands’. “Een zeer bewuste keuze”, zegt N-VA-parle-
mentslid Willy Segers. “De nood aan economische en sociale mobi-
liteit wordt steeds groter. Een brede talenkennis is bijzonder
belangrijk.”

"Leerkrachten en directies 
zijn spilfiguren binnen 

ons onderwijs"



gedreven responsabilisering van de

ouders is daarbij onontbeerlijk. Als

de ouders leven zonder plichts -

besef, wat kan je dan de spijbelen-

de leerling kwalijk nemen? Aan

ouders met een nonchalante hou-

ding moet duidelijk worden ge -

maakt dat dit niet kan. Het terug-

vorderen of maar gedeeltelijk uit -

betalen van schooltoelagen of kin-

dergeld mag in deze gevallen geen

taboe zijn.”

9

Het Vlaamse onderwijslandschap is een kluwen:

ondoorzichtig, maar ook inefficiënt. In de vele structu-

ren zijn heel wat mensen actief. Zo is er in het leer-

plichtonderwijs per zes leden van het onderwijs- en

bestuurspersoneel één personeelslid met nog ‘andere

taken’. Eén vierde van deze groep werkt bij een cen-

trum voor leerlingenbegeleiding, bij de inspectie, bij

de pedagogische begeleiding, in internaten, bij de koe-

pel, als gedetacheerde leerkracht, … De N-VA stelt

luid op de vraag wat de meerwaarde is van deze

nevenstructuren voor de leraar in de klas.

Versnippering afbouwen
Ook hier herhaalt de N-VA haar adagium om opnieuw

de mensen en niet langer de structuren centraal te

plaatsen. Netoverschrijdende samenwerking moet

middelen (mensen, tijd en geld) vrijmaken die elders

veel beter kunnen worden besteed. Kris Van Dijck

neemt de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) als

voorbeeld. “Het is toch te gek voor woorden dat in één

stad of regio vaak twee verschillende CLB’s actief zijn,

met elk een directeur, een medische staf en een psy-

choloog. Waarom zou hier niet kunnen worden

samengewerkt? Levensbeschouwing discrimineert

niet tussen beperkingen. Iemand met dyslexie in het

katholiek onderwijs zal geen andere noden hebben

dan in het Gemeenschapsonderwijs.” De N-VA wil een

deel van de CLB-middelen voortaan rechtstreeks aan

de scholen toekennen, zodat deze - als eerstelijns -

opvang - een eigen interne dienst voor leerlingenbege-

leiding kunnen uitbouwen. Voor extra externe begelei-

ding kan worden gewerkt met een overkoepelend en

neutraal expertisenetwerk dat wordt ingericht op het

niveau van het onderwijsgebied.

Schoolgebouwen
En wat met het actuele tekort aan kwalitatieve school-

gebouwen? Van Dijck beseft dat dit een heikel punt is.

“Al te lang is al te weinig geïnvesteerd. Maar vandaag

is de budgettaire toestand ook wat ze is. De financieel-

economische crisis geeft ons nauwelijks marge voor

nieuwe investeringen. Een inhaaloperatie moet er

komen, maar het wordt een loodzware oefening. Eerst

moeten we de huidige middelen honderd procent effi-

ciënt inzetten. Verder moeten we het pad van het

‘delen’ van infrastructuur en van een meer flexibel

gebruik ervan heel concreet op tafel brengen.

Wanneer infrastructuur gedeeld wordt, dan kunnen

we ook de investerings- en gebruikskosten delen.” 

Betere resultaten met minder structuren

De N-VA wil een deel van de CLB-middelen rechtstreeks aan de

scholen toekennen.
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Meer informatie vindt u op www.n-va.be/onderwijs.

U kan er de nieuwe onderwijsbrochure meteen
downloaden of gratis een gedrukt exemplaar
bestellen.
Met een berichtje naar onderwijsbrief@n-va.be

tekent u ook gratis in op de ‘N-VA-Onderwijsbrief’,

een e-nieuwsbrief voor leerkrachten en directies,

maar natuurlijk ook voor ouders, leerlingen en stu-

denten. De nieuwsbrief is een initiatief van Goedele

Vermeiren, Vera Celis, Kris Van Dijck en Willy

Segers, de onderwijsspecialisten van de N-VA. 
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GEMANDATEERD

Voor Vlaams minister Geert Bourgeois stond de eerste week van het politieke
werkjaar, de eerste week van september, in het teken van zijn onroerend-
erfgoedbeleid en van de monumentenzorg in Vlaanderen. Orgelpunt van een
drukke week was de 24ste Open Monumentendag, op zondag 9 september.

De eerste septemberweek begon op

maandag 3 september met de bekend -

making van de laureaat van de jaarlijkse

Monumentenprijs. Dit jaar waren er 31

kandidaten. Vijf werden als laureaat

geselecteerd. De jury had in het bijzon-

der aandacht voor hoe je erfgoed kan

opwaarderen en het een nieuwe,

hedendaagse maatschappelijke rol kan

geven. De laureaten waren het

‘Calvariekruis’ van de Sint-Niklaaskerk

in Veurne, het ‘huisje Mostinckx’ in

Sint-Martens-Bode gem (Dilbeek), de

‘brouwerij en alcoholstokerij Wilderen’

(Sint-Trui den), de voormalige ‘Sint-Ro -

chus kerk’ in Ulbeek (Wellen) en het

‘Cen traal Sta tion’ in Antwerpen. 

Herbestemming van kerken
Winnaar werd de Limburgse Sint-

Rochuskerk van Ulbeek. Deze kerk

bevond zich in ruïneuze toestand. De

archeologische sporen van de oude

kerkfasen in het koor werden geconso -

lideerd onder een glazen overkapping.

De begraafplaats werd uitgebreid met

behoud van het oude kerkvolume. De

restanten van de kerk werden gerestau-

reerd. Het schip doet vandaag dienst

als herdenkingsruimte met plaats voor

40 individuele graven. Het doksaal en

de zijkapellen bevatten 21 columbaria.

Dit project is actueel in het kader van

de herbestemming van kerken en de

eigentijdse rol van erfgoed in de

begraafproblematiek. Elke laureaat

kreeg 2 500 euro. De winnaar ontving

daar bovenop nog eens 12 500 euro. 

Samenwerking
Op vrijdag 7 september was minister

Bourgeois in het Kasteel van Horst

(Holsbeek), waar de nieuwe Vlaamse

erfgoedorganisatie Herita zich aan het

publiek voorstelde. In Herita bunde-

len de vzw’s Erfgoed Vlaanderen en

het Forum voor Erfgoed ver eni gingen,

en de Stuurgroep Open Monumenten -

dag Vlaanderen voortaan hun krach-

ten, kennis en ervaring. Toen hij bij

zijn aantreden als minister (in de

zomer van 2009) vernam dat Erfgoed

Vlaanderen en het Forum voor Erfgoed -

verenigingen er aan dachten samen te

smelten, heeft Geert Bour geois die

plannen krachtig ge steund. 

Identiteit
Met vertegenwoordigers van de

betrokken organisaties bracht de

minister in 2010 een bezoek aan de

National Trust, de publieksgerichte

erfgoedorganisatie van het Verenigd

Koninkrijk. In Bateman’s House, de

woning van schrijver Rudyard

Kipling, ondertekenden de drie orga-

nisaties een intentieverklaring tot

samenwerking. Twee jaar later staat

de nieuwe organisatie er. Minister

Bourgeois: “Ik hoop dat Herita bij-

draagt aan de verdere verbreding en

versterking van het draagvlak voor

ons erfgoed, onze erfgoedzorg en ons

erfgoedbeleid. Herita moet Vla min gen

gevoelig maken voor de waarde van

ons patrimonium en ze ook warm

maken voor het behoud ervan.

Erfgoed en erfgoedzorg zijn een deel

van de Engelse en Schotse identiteit.

Ik merk dat de Engelsen en de Schot -

ten zich echt betrokken voelen bij de

erfgoedzorg en daar ook financieel

aan bijdragen. Ik zou willen dat er in

Vlaanderen een Herita-gevoel groeit

dat vergelijkbaar is met het Engelse

en Schotse Trust-gevoel.”

Laat in Vlaanderen een 
Herita-gevoel groeien
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De Sint-Rochuskerk in Ulbeek werd herbestemd tot herdenkings- en bezinningsplaats.
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Voor Vlaams minister van Sport Philippe Muyters was het een jongensdroom die
uitkwam. Aanwezig zijn op de Olympische en de Paralympische Spelen, de groot-
ste sportevenementen ter wereld. Kennismaken met de grootste sporthelden van
deze tijd. Supporteren, juichen, lachen, in spanning zitten, soms zelfs een beetje
sterven … Maar vooral: genieten van het groepsgevoel dat onlosmakelijk met
sport verbonden is. 

De Paralympische Spelen hebben een

diepe indruk nagelaten op Philippe

Muyters: “Het enthousiasme en doorzet-

tingsvermogen van deze sporters en

hun begeleiding moeten ons inspireren

om de beperkingen die we allemaal

hebben te overstijgen, in sport uiteraard,

maar ook in het dagelijkse leven. Het

was een onvergetelijke ervaring om

medailles te mogen uitreiken, en zo

goud te kunnen geven aan onze eigen

Michèle George.” 

Meer podiumplaatsen
“We hadden natuurlijk ook op de

Olympische Spelen op meer podium-

plaatsen gehoopt”, geeft Muyters toe.

“Voor de geschiedenis tellen enkel goud,

zilver en brons. Dat maakt een

Olympische medaille juist zo fantas-

tisch. Proficiat dus aan de medaille -

winnaars in het karabijnschieten, het

judo en het zeilen. Toch zijn er nog

andere sterke prestaties die we mogen

meerekenen.” 

Muyters verwijst naar de vierde plaats

van Hans van Alphen in de tienkamp,

Jolien D’Hoore die vijfde werd in het

baanwielrennen, nog knappe vijfde

plaatsen voor Ilse Heylen in het judo en

voor Tia Hellebaut in het hoogspringen.

Maar ook: de Borlées op de atletiek piste,

Pieter Timmers en de rest van de esta -

fetteploeg zwemmen, de Red Lions met

hun vijfde plaats in het hockey, ...

Enkele atleten lieten nieuwe besttijden

en persoonlijke records noteren. Denken

we aan onze zwemmers en aan Adrien

Deghelt en Elodie Ouedraogo in de atle-

tiek.

Rationele evaluatie
Is Muyters dan volop een tevreden

man? “Laten we niet flauw doen: er zijn

ook tegenvallers. In sommige sporten

hadden we duidelijk méér verwacht.

Waar dat aan ligt, verschilt van sport tot

sport en van sporter tot sporter. Het is te

vroeg om een onderscheid te maken

tussen aanleidingen en dieper liggende

oorzaken.” Philippe Muyters wil samen

met de sportfederaties en sportbonden

een gedegen evaluatie maken. Want

pure pech volstaat niet als uitleg. 

Muyters: “Ik denk dat de Vlaamse over-

heid ervoor heeft gezorgd dat de atleten

zich goed konden voorbereiden op deze

Spelen. Maar denken is niet genoeg. Ik

wil wéten hoe het beter kan.” De minis-

ter kondigt een correcte en rationele eva-

luatie aan, met de focus op die elemen-

ten waarop de overheid een invloed

heeft of kan hebben. Muyters wil ook

leren van vergelijkbare landen die het

opvallend beter deden, zoals Nederland

of Denemarken.

Moet het budget voor topsport nog

omhoog? Muyters: “Ik ben ook minister

van Begroting en ken dus het economi-

sche en budgettaire klimaat waarin we

leven. Meer geld voor topsport vinden

zal niet simpel zijn. Een euro kan je

maar één keer uitgeven. Maar als bin-

nen de Vlaamse Regering een draagvlak

te vinden is, dan kunnen we een sur-

plus voor topsport zeker bespreken.”

Terugblikken op Londen 2012

VRT-journalist Xavier Taveirne interviewt Philippe Muyters: “Een overgetelijke ervaring.”
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“‘België. Land zonder grens’ is géén opwek-
kende literatuur. Maar het is noodzakelijke lite-
ratuur. En het is een aanzet om verandering te
brengen in het falende federale migratie -
beleid.” Het inleidende woord van Bart De

Wever tijdens de persvoorstelling van het nieuwe boek
van de N-VA-Kamerleden Theo Fran cken en Sarah
Smeyers legde in één beweging de essentie bloot. 

kels van (vooral) de PS. En tegelijk, als in een spiegelbeeld, het ver-

haal van het schuldige verzuim van CD&V, sp.a en Open Vld in de

regering-Di Rupo. Theo Francken en Sarah Smeyers brengen con-

creet verslag van het vele N-VA-werk in het parlement. Het werk -

kader is duidelijk. Theo Francken: “We kunnen niet zomaar de deu-

ren en vensters openzetten voor Jan en alleman, zoals de afgelopen

decennia is gebeurd. We moeten wel de mensen helpen die de

spelregels volgen en die recht hebben op onze hulp. Maar dat bete-

kent dat alle anderen begeleid moeten worden bij een humane en

correcte terugkeer.”

Tragikomedie
De auteurs tonen zeer overtuigend aan hoe de regering-Di Rupo,

met staatssecretaris Maggie De Block (Open Vld) op kop, er voor

geen enkele van de vijf migratiekanalen – asiel, gezinshereniging,

regularisatie, arbeids- en studiemigratie – ten gronde in slaagt de

huidige, negatieve spiraal fundamenteel te keren. Blijft het vechten

tegen de bierkaai? “Vaak wel”, erkennen de auteurs, “al mag

gezegd dat ons werk ook vruchten afwerpt. De onzalige snel-

Belgwet, waardoor honderdduizenden de nationaliteit verwierven

zonder ook maar één integratievoorwaarde, raakte bijgestuurd, de

gezinshereniging werd strikter en de misbruiken van de medische

regularisatie raken aangepakt.” Het N-VA-werk

loont. En ‘België. Land zonder grens’ geeft die

aanpak nog extra overtuigingskracht.

‘België. Land zonder grens’ is een uitgave van

Davidsfonds Uitgeverij. N-VA-leden kunnen

het boek aankopen tegen een verminderde

prijs van 13,50 euro, verzendkosten inbegre-

pen. Voor meer info en het bestellen van het

boek: www.landzondergrens.be.

Met ‘België. Land zonder grens’ geven Theo Francken en Sarah

Smeyers een totaalbeeld van het migratie- en asielbeleid van de

afgelopen jaren. Zoals gezegd, een weinig opwekkend beeld. Want

opeenvolgende regeringen bleven bewust blind voor de echte pro-

blemen en doof voor de vraag om het asiel- en migratiedossier nu

eens eindelijk ten gronde aan te pakken. Ook de regering-Di Rupo

blijft in datzelfde bedje ziek.

Migratie moet verrijking zijn
Een anti-migratieboek is het zeker niet geworden. Wel integendeel.

“Migratie is een onderdeel van onze maatschappij en zal dat ook

blijven”, betoogt Sarah Smeyers. “Migratie zou een verrijking moe-

ten zijn, een uitgestoken hand die we moeten aannemen. Over de

grenzen heen. Maar helaas rijdt dit land zich - ook hier - muurvast.” 

De lezer wordt al vlug een bevoorrecht getuige van hoe het fout liep

en nog steeds loopt. Beide N-VA-Kamerleden stofferen hun betoog

met stapels feiten en cijfers. En minstens even belangrijk: ze aarze-

len niet om vlijmscherp man en paard te noemen. Zo krijgt de lezer

niet alleen een vlot geformuleerde terugblik op bijna 15 jaar politie-

ke besluitvorming rond het migratiedossier. Het boek geeft ook een

boeiende kijk op een reeks recente politieke onderhandelingen, met

illustratie van het gekonkel en van de onnavolgbare machtskron-

België. 
Land zonder grens
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“Top performer.” Met die woorden vatte
federaal vicepremier Steven Vanackere
(CD&V) in juni voor de commissie
Economische en Monetaire zaken van het
Europees Parlement de Belgische econo-

mische toestand samen. Het bleek het startschot
van een strak georganiseerde goednieuwsshow
van de regering-Di Rupo, met als voornaamste
argumenten een sterke economische groei en
een begroting op koers. 

Di Rupo zocht het opnieuw in een makkelijke piste: schieten

op de boodschapper. De boodschap zelf viel in dovemans-

oren. 

Bij monde van fractievoorzitter Jan Jambon gaf de N-VA het

signaal de opmerkingen van Coene wél ernstig te nemen.

Jambon vroeg dat de regering zo snel mogelijk bijkomende

maatregelen zou nemen om de begroting op koers te houden.

En dan liefst met een ernstige aanpak: met structurele in -

grepen en niet, zoals bij vorige begrotingscontroles, met een-

malige ingrepen. 

Verrassende prognoses
De N-VA formuleerde in de Kamer ook een reeks vragen bij

de werking van het Planbureau en van de Nationale Bank. In

juni, toen het tweede kwartaal al halfweg was, werden de

prognoses voor de economische groei verrassend genoeg

opgetrokken. Ten dienste van Di Rupo en zijn goednieuws-

show? Op dat moment stonden alle voorlopende economi-

sche indicatoren in Europa al lang op oranje of rood, en kon

iedereen zien dat een nieuwe groeivertraging opdook. De

N-VA wil de inspraak van de gewesten in de werking van het

Planbureau vergroten. Logisch, want het Planbureau maakt,

onder meer, de economische begroting aan de hand van

parameters die de gewesten nadien gebruiken om hun eigen

begroting op te stellen. 

Slotsom: met haar goednieuwsshow in juni en juli zegde de

regering-Di Rupo zichzelf de wacht aan. Christen-democraten,

socialisten en liberalen komen vandaag niet verder dan “we

zijn hard aan het werk”. Maar als dit klopt, waarom houdt

men dan de regeringsinitiatieven in de kast tot na 14 oktober?

De harde economische realiteit heeft de perceptie echter bij-

zonder snel ingehaald. Begin augustus bleek dat de Belgische

economie in het tweede kwartaal met 0,6 procent was

gekrompen. Enkel Portugal, Italië en Cyprus deden slechter.

Daarmee behoort de Belgische economie dus bij de slechtst

presterende van de eurozone. Vaarwel goednieuwsshow? De

regering-Di Rupo zocht een makkelijke uitweg met de opmer-

king dat het maar om kwartaalcijfers ging en dat België de

voorbije jaren goed stand hield tijdens de crisis. Maar ook

dat heeft natuurlijk zijn prijs gekend. Onze staatsschuld is de

grens van de 100 procent opnieuw voorbijgeschoten en de

arbeidsmarkt kon enkel standhouden door een forse toe -

name van de gesubsidieerde arbeid.

Dovemansoren
Kort na de bekendmaking van de negatieve groeicijfers volg-

de in De Tijd een interview met Luc Coene, gouverneur van

de Nationale Bank. Coene meldde dat een recessie dit jaar

moeilijk te vermijden valt, dat Dexia snel extra kapitaal

nodig kan hebben en dat het begrotingstekort groter zal uit-

vallen dan verwacht. Vaarwel goednieuwshow? De regering-

Al is 
de leugen 
nog zo snel …
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Omdat mobiliteitskwesties geen grenzen kennen, bespra-
ken Europarlementslid Frieda Brepoels en Kamerlid Peter
Luykx (N-VA) samen met wethouder A.W.P. Kirkels
(VVD) uit het Nederlands-Limburgse Weert enkele
belangrijke grensoverschrijdende mobiliteitsdossiers.
Niet alleen het personenvervoer per spoor, de stop van
Lozen en verbeteringen die mogelijk zijn voor het fijn -
mazige logistieke netwerk kwamen aan bod, ook de
stand van zaken van de IJzeren Rijn werd uitvoerig
besproken. Frieda Brepoels: “Belangrijk in dit dossier is
dat Neder land en België een politiek akkoord sluiten
over de kostenverdeling van de IJzeren Rijn. Wij moeten
alle kansen op Europese financiële steun in het kader
van het TEN proberen open te houden.”

Eind juli sprak N-VA-voorzitter Bart De Wever voor de Universiteit van het Duitse Heidelberg, een van
de oudste universiteiten op het Europese vasteland. De N-VA-voorzitter sprak er op uitnodiging van
Unitas, een organisatie van universiteitsstudenten en vooral oud-studenten.

Het betoog van Bart De Wever legde enkele opvallende
parallellen bloot tussen de Vlaamse kwestie en de actu-
ele positie van Duitsland in de Europese schuldencrisis.
De Wever beschreef hoe Duitsland wordt opgezadeld
met de mythe van de ‘Sonderweg’. Die theorie stelt dat
Duitsland een abnormaal natievormingsproces door-

maakte, waardoor er een politieke en sociale orde ont-
stond die de voorwaarden schiep voor een autoritair
geleide staat. Uiteindelijk moest dat wel een vruchtbare
voedingsbodem zijn voor het nationaalsocialisme. 

Geïnstitutionaliseerd wantrouwen
De theorie van de ‘Sonderweg’ is natuurlijk onzin. Niet
alleen omdat het een historisch onhoudbare simplifica-
tie is, die overigens de internationale context en de in -
herente zwakheden van de Weimar-republiek weigert in
rekening te brengen. Maar vooral omdat het de Duitsers

essentialiseert. Een Duitser moet gewantrouwd worden
omdat hij Duitser is. Het geïnstitutionaliseerde wantrou-
wen tegenover het Duitse beleid is volgens De Wever
een doorwerking van de Sonderweg-mythe. Het Duitse
beleid wordt niet afgerekend op haar merites, maar op
basis van morele overwegingen. 

Gelijkenissen met Vlaanderen
Zo ook in de eurocrisis: Duitsland moet, zo stelt men,
vanwege zijn geschiedenis de eurozone redden. Noch -
tans ligt niet hoofdzakelijk Duitsland aan de basis van
de crisis. Die is terug te vinden in het feit dat Zuid-
Europese landen hun competitiviteit verloren en onder-
tussen massaal schulden opstapelden (privé en/of
publiek). En dus moet Duitsland nu de meubelen red-
den. Solidariteit wordt geëist, maar daar ook verant-
woordelijkheid en responsabilisering aan koppelen kan
blijkbaar niet zonder meteen ook de stempel te krijgen
van egoïsme. En, zoals het Duitsland nu overkomt, ver-
dacht te worden van pogingen tot een economische
machtsgreep. 

Het verhaal toont inderdaad gelijkenissen met Vlaan -
deren. Ook Vlaanderen is solidair met Wallonië en
Brussel, maar vraagt om verantwoordelijkheid: bespa-
ringen en hervormingen in ruil voor solidariteit. De com-
binatie van beide elementen is een eerste stap naar een
faire Europese deal. En in België geldt voor de Vla min gen
eenzelfde uitgangspunt in het debat met de Frans taligen. 
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N-VA-Kamerlid Peter Luykx, Europarlementslid Frieda
Brepoels en wethouder Kirkels hebben oog voor
grensoverschrijdende mobiliteitsdossiers.

Limburg houdt Vlaams-Nederlands overleg
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Bart De Wever spreekt aan Heidelbergse universiteit



VERREKIJKER

De centrumrechtse Partido Popular (PP) kwam in november

aan de macht en wil een kleinere, maar wel gecentraliseer-

de Spaanse overheid. De regio’s zouden moeten inboeten en

dat lokt veel protest uit in

sterk autonome regio’s als

Catalonië en Baskenland. 

De regio’s zitten echter ook

in een lastig parket. Vooral

welzijn, onderwijs en zorg

zijn hun grootste uitgaven-

posten. Door de boom in de

vastgoedsector kwamen de

inkomsten vroeger vlot bin-

nen, maar de Spaanse overheid zag die bron opdrogen en

perkt nu de financiering van de regio’s in. Enkel Baskenland

heeft zijn eigen belastingsysteem. Andere regio’s zijn afhan-

kelijk van Madrid.

Om de noodlijdende regio’s ter hulp te schieten, werd een

noodfonds van 18 miljard euro opgezet. De Catalaanse over-

heid heeft een steunaanvraag ingediend voor 5 miljard euro,

maar zal daar geen politieke

voorwaarden bij aanvaar-

den. Catalonië wil, net als

Baskenland, zijn eigen belas-

tingen kunnen innen en zo

minder afhankelijk worden

van Madrid. Het wil ook min-

der bijdragen aan de Spaanse

overheid. De regio is met een

schuldgraad van 21 procent

van het regionaal BBP de

meest met schuld beladen regio. De Basken daarentegen

hebben - vooral ook door hun grotere autonomie - een

schuldgraad die de helft lager ligt. Baskenland kent boven-

dien een meer diverse, op export gerichte economie die snel-

ler groeit. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
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Spanje versus haar autonome regio’s:
Fiscale autonomie inzet van debat 
De problematiek rond de 17 autonome Spaanse regio’s en de centrale overheid in Madrid dreigt
meer dan louter een hoofdstuk in de Europese schuldencrisis te worden.
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In de regio van de Grote Meren rom-
melt het weer. De rebellenbeweging
M-23, aangestuurd door oorlogsmis-
dadiger Bosco Ntaganda, voert een
veroverings- en plundertocht in de
Congolese Kivu-provincies. M-23
krijgt, volgens een rapport van de
Verenigde Naties, de steun van de
Rwandese leider Paul Kagame. Als
reactie hebben enkele landen, waar-
onder Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten, hun hulp aan
Rwanda opgeschort. 

Minister van Buitenlandse Zaken
Didier Reynders (MR) trok naar de regio om er te ‘luis -
teren’ naar zowel de Congolese als Rwandese leiders.
Peter Luykx en Karl Vanlouwe, de Afrika-experten van
de N-VA in Kamer en Senaat, hadden een duidelijker
signaal verwacht. 

In 2011 waren beiden in Congo als ver-
kiezingswaarnemer. Volgens Luykx
had Reynders Kabila op zijn verant-
woordelijkheid moeten wijzen. “Het
was Kabila die een alliantie smeedde
met Ntaganda én Rwanda om zo con-
trole te verwerven over de oostelijke
provincies. Kabila is geen slachtoffer
van wat nu gebeurt, maar mee ver-
antwoordelijk.” Vanlouwe verwijst
ook nog naar de chaotische en oneer-
lijke presidentiële verkiezingen in
Congo vorig jaar. “In plaats van te
werken aan stabiliteit en de strijd
tegen de straffeloosheid, heeft Kabila

zich de voorbije jaren mee verrijkt op kap van de bevol-
king in Oost-Congo.”
De N-VA vraagt al langer dat de regering-Di Rupo een
nota opstelt waarin het beleid ten aanzien van de regio
van de Grote Meren wordt uitgestippeld.

N-VA wijst op verpletterende verantwoordelijkheid Kabila 

Catalonië wil zijn eigen belastingen kunnen innen en
zo minder afhankelijk worden van Madrid.
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Kabila is mee verantwoordelijk, vindt de N-VA.



Naast enkele ontspannende activiteiten, een bezoek aan
musea en aan het Sloveense Parlement – trouwens een van
de parlementen met de laagste werkingskosten van Europa –
waren er ook ontmoetingen met partijen die naar meer
autonomie streven.

In Triëste sprak Jong N-VA met Igor Gabrovec, parlementslid
voor Slovenska Skupnost, een partij die alle Sloveense
minderheden in de streek verenigt en zich inzet voor de cul-
turele en taalrechten van de Slovenen in Italië. In het
Kroatische Rijeka maakt Jong N-VA kennis met Lista za
Rijeku. Deze partij is vooral actief binnen de grenzen van
de stad Rijeka en de gemeenten eromheen (de zogenaamde
Rijeka-ring). Zij streeft naar meer gezag en ontwikkeling
voor de regionale en lokale overheden, en dit door het
behoud van 70 procent van de lokaal verzamelde belastin-
gen, die op dit moment volledig naar de centrale schatkist

in Zagreb gaan. De partij pleit ook voor een hoge mate van
zelfbestuur en autonomie voor de stad Rijeka.

Voor een uitgebreid fotoverslag: 
www.jongnva.be (rubriek sfeerbeelden).

Nieuwe stafmedewerker, nieuwe webstek én nieuw logo
Een tijdje geleden nam Jong N-VA afscheid van haar medewerker Erwin Verbeken. Zijn opvol-
ger is Michel Cardon, die begin september startte. Het is dus Michel die vanaf nu verscholen zit
achter het mailadres jong@n-va.be.

De webstek van Jong N-VA is een tijdje offline geweest nadat hackers de site hadden aangeval-
len, maar Jong N-VA is sinds kort weer online op haar vertrouwde adres: www.jongnva.be. De
nieuwe webstek is geïntegreerd met de sociale media, zodat leden en sympathisanten ook via

Facebook en Twitter vlot artikels kunnen delen, informatie ver-
spreiden of reageren op berichten.
Bij de nieuwe webstek hoort uiteraard ook een nieuw en fris logo.
Elke afdeling kreeg alvast zijn eigen, aangepaste afdelingslogo!

In juli trok Jong N-VA op buitenlands ‘Zomertreffen’ naar Slovenië. Met de Sloveense hoofdstad Ljubljana als uitvalsbasis
doorkruiste Jong N-VA de hele regio. 

JONGE LEEUWEN
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Jong N-VA trok naar Slovenië
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Communicatiespecialist Pol Van Den Driessche en Jong N-VA’er en Kamerlid Peter Dedecker
gaven er op een geanimeerde en interactieve manier tips voor het voeren van een doel -
gerichte campagne. We geven u er graag enkele gratis mee: 
• Lieg nooit! Niemand kent het antwoord op alle vragen. Bij twijfel verwijs je beter door naar de

lijsttrekker/specialist ter zake dan je belachelijk te maken.
• Bereid je goed voor. Oefen de debattechnieken, laat persberichten nalezen, bestudeer de dos-

siers die voor jou belangrijk zijn. Iedereen kijkt en leest immers al eens over eigen fouten heen.
• Richt je op een bepaalde doelgroep: jongeren, sportclubs, verenigingen, bepaalde wijken ...
• Sociale media en filmpjes kunnen je bekendheid vergroten, op positieve maar ook op negatie-

ve manier. 
• Hou steeds rekening met de wettelijke bepalingen inzake de verkiezingsuitgaven en denk er

ook aan om je verkiezingsuitgaven tijdig en correct aan te geven.

Vragen? Zoals steeds kan je contact nemen met het secretariaat van Jong N-VA. Mail naar jong@n-va.be.

Op 18 augustus organiseerde Jong N-VA een tweede opleidingsmoment voor haar
lokale afdelingen, dit keer - hoe kan het ook anders - in het teken van de lokale ver-
kiezingen.

Campagne voeren voor jongeren

Jong N-VA Kapellen maakte
gebruik van het verkiezings -
programma van Jong N-VA voor
deze ludieke actie. 



Hoe kunnen we Neder -

landers inzicht verschaf-

fen in de taalkundige en

institutionele problemen

van hun zuiderburen?

Met ‘Franstaligen tegen

Vla mingen’ formuleerde

Paul van Velthoven al -

vast een meer dan

lovenswaardige insteek. 

Het boek beschrijft de

geleidelijke teloorgang

van de Belgische een-

heidsstaat, waarbij de auteur opmerkt dat “alleen een eerlij-

ke boedelscheiding in de vorm van een confederatie op ter-

mijn België overeind kan houden”.

Van Velthoven formuleert bevattelijk maar steeds ook stevig

onderbouwd. Het boek leest, ondanks het politieke hobbel-

parcours van het verhaal, als een sneltrein. Een ideaal

geschenk voor onze noorderburen.

Paul van Velthoven. ‘Franstaligen tegen Vlamingen. Hoe

België als natie mislukte’, Uitgeverij Aspect, 2012, 18,95 euro.
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Hoe België als natie mislukte …

Volgend jaar steekt De Gordel in een nieuw kleedje.

Het concrete programma van ‘editie 33’ blijft nog

even open. Maar de combinatie ‘sport’, ‘Vlaamse

Rand’ en ‘toerisme’ biedt voldoende elementen voor

een knap programma. En het ‘politieke’ karakter, zo

hoor ik vragen? Heel eenvoudig: dat

blijft. Al durven sommigen misschien in

stilte, of zelfs luid op, van het tegendeel te

dromen. 

Even terug in de tijd. De eerste Gordel

vond plaats op 27 september 1981, op

kermis- en jaarmarktdag, in faciliteiten-

gemeente Sint-Genesius-Rode (toen nog

mét een Vlaamse meerderheid). Maar zelfs aan die eerste

Gordel gaat een sympathiek stuk geschiedenis vooraf. In de

naweeën van het Egmontpact (1977) kwam in de Vlaamse

Rand heel wat vernieuwend initiatief los. Met goed oog voor

marketing en frisse communicatie. 

Twee acties raakten zowat in het collectieve geheugen gegrift.

Eerst, vanaf begin 1978 en gestart in Dilbeek, de actie ‘Waar

Vlamingen THUIS zijn’. Politiek, tegen dreigend identiteitsver-

lies en de stille verfransing, en met een knipoog: ‘charmeren

in plaats van te protesteren’. Getekend: Herman Brijssinck en

Mark Gabriëls, en met hen tientallen enthousiaste propagan-

disten. 

Wat later, in de herfst van 1980, neemt

dokter André Lerminiaux uit faciliteiten-

gemeente Drogenbos contact met ‘de

mannen van Dilbeek’. Het betekent de

start van ‘Wij houden van alle mensen

die het Vlaams karakter van onze

gemeente eerbiedigen’, een actie die de

focus legt op de zes faciliteitengemeen-

ten. Ook hier: speelse actie. Het bussen van netjes per zes ver-

pakte bierviltjes, de verkoop van kaarsen, speculazen, meet-

latten, koeken hartjes, … In het najaar van 1981 volgt een eer-

ste hoogtepunt, op het marktplein van Sint-Genesius-Rode. 

Afspraak op 1 september 2013. Opnieuw voluit voor de

Vlaamse Rand!
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Sporten voor de Vlaamse zaak

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van

‘Franstaligen tegen Vlamingen’. Ze moeten wel het juiste

antwoord kennen op onze wedstrijdvraag. “In welk jaar
werd de eerste zogenaamde ‘omzendbrief-Peeters’,
met restrictieve en strikte interpretatie van de taal -
faciliteiten, verspreid?” Stuur uw antwoord voor 25

september naar magazine@n-va.be of naar N-VM,

Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.
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De N-VA gaat naar 14 oktober met 
In maar liefst 97 procent van de steden en gemeenten neemt de N-VA op 14 oktober deel aan de verkiezingen. In 259 Vlaamse
gemeenten doet de partij dat zelfstandig, volledig onder N-VA-vlag. Ook in 10 van de 19 Brusselse gemeenten is er een N-VA-

lijst. En er is natuurlijk ook een N-VA-lijst in elk van de 35 provinciale kiesdistricten. Een prachtige gele golf van N-VA-lijsten en kan-
didaten. Als eresaluut en stevig dankjewel aan iedereen die op 14 oktober de N-VA op een kieslijst vertegenwoordigt, brengen we van
enkelen van hen een kort portret.

Alken

Bruggenbouwer en bruggenhoofd

Als geneesheer-specialist ben ik sinds 1989 in
Sint-Truiden en omstreken een vertrouwens -
persoon geworden. En als schepen en burge-
meester stond ik meer dan 16 jaar lang, tot 2011,
op een eerlijke en rechtlijnige wijze ten dienste
van Alken en al haar inwoners. Nu ben ik kan-
didaat voor de Limburgse provincieraad en wil
ik graag mijn kennis en ervaring inzetten voor
de N-VA. Als de kiezer het wil, probeer ik straks
voor alle Limburgers een bruggenbouwer én
bruggenhoofd te zijn. Geloof me: het is tijd voor
verandering! En de N-VA is voor mij de enige
partij die hier op een geloofwaardige manier
garant voor staat.

Hendrik Verbrugge (53)
geneesheer-specialist 

lijsttrekker provinciedistrict Sint-Truiden

Vilvoorde

Met mensen uit de hele wereld

Mijn politiek verhaal is bij velen gekend. In 2006 werd ik verkozen op de lijst ‘sp.a-
Groen!-spirit’. Na het verdwijnen van spirit werd ik politiek dakloos. Ik werd lid
van de N-VA, gaf mijn ontslag als gemeenteraadslid en kon zo bij mijn ‘nieuwe’
partij met een schone lei beginnen. 
Ik werk in het rusthuis dat ik leid met mensen vanuit heel de wereld. Mensen uit
de meest diverse landen, die willen werken en zich al vlug ook engageren om
opleiding te volgen en Nederlands te leren. Want Nederlands begrijpen en spreken
is onontbeerlijk om op een goede manier met onze rusthuisbewoners om te gaan.
Voor velen lukt het prachtig. Anderen slagen daar nooit in. Iedereen heeft rechten.
En velen schreeuwen die uit. Maar sommigen vergeten helaas dat er ook plichten
zijn.

Jan Anciaux (53)
directeur rusthuis

lijsttrekker Vilvoorde

Kasterlee

Ik voel me goed bij de N-VA

Ik heb de Zweedse nationaliteit. Als EU-burger kan ik mij op 14 oktober kandi-
daat stellen in mijn woonplaats Kasterlee. Mijn politieke keuze voor de N-VA
was snel gemaakt. Want de N-VA staat als enige partij voor een correct, eerlijk
en rechtvaardig migratie- én integratiebeleid. Als gezinspartij heeft de N-VA
bovendien aandacht voor het welzijn van onze kleinste burgers, de kinderen.
Ook de visie van de N-VA op fiscaliteit boeit me. Wie bijdraagt tot een gezonde
economie mag worden beloond. Dat geldt voor werkgevers én werknemers.
Voor mij is het heel belangrijk dat de N-VA haar programma niet laat vallen voor
wat postjes. Kortom: ik voel me goed bij de N-VA.

Mee in de boot 

Ik kom uit een gezond Vlaams nest en vind het
daarom vanzelfsprekend me politiek te engageren.
Zeker wanneer er op mijn deur wordt geklopt met
de vraag of ik in de N-VA-boot wil springen. Dan
zeg ik “ja!” Ik ben de broer van acteur Nolle Versyp
en mijn engagement is ook een eerbetoon aan
Nolle, die zes jaar geleden overleed. Nolle was een
voorvechter van de Volksunie, later van de N-VA.
Toen hij me destijds vroeg om me ook te engage-
ren, had ik het altijd te druk en vond ik geen tijd.
Nu ik ‘op rust’ ben, is dat veranderd. Ik ben N-VA-
kandidaat in Sint-Martens-Latem. Ik hoop echt op
verandering, een verandering vol tolerantie en
begrip voor anderen.

Oswald Versyp (73)
acteur op rust

15de plaats Sint-Martens-Latem

Sint-Martens-

Liza Andersson (27)
zelfstandige

12de plaats Kasterlee
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meer dan 6 500 kandidaten !

Beste N-VA-kandidaten: bedankt!
“Ik wil alle N-VA-kandidaten heel uitdrukkelijk bedanken voor hun engagement. De verkiezings-
campagne vraagt van ieder van u heel veel energie. De inzet is groot. Ik wil dan ook alle N-VA-
leden - die fantastische groep van (bijna) 35 000 Vlamingen - oproepen om onze kandidaten de
komende weken een extra steuntje in de rug te geven. Help werven voor de N-VA. En op 14 okto-
ber: geef alle N-VA-kandidaten uw stem.” ID
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Brugge

We zetten ons samen in

Als afdelingsvoorzitter mag ik onze Brugse N-VA-lijst duwen. Op de 3de plaats staat
Noelia, de dochter van mijn levenspartner Maite Arjona Solano. Noelia en ik delen een-
zelfde visie op mens en maatschappij. En we hebben nog wel meer gemeen: tolken -
studies (Nederlands-Spaans-Duits), ons werk in de toerismesector, … We willen ons
inzetten voor een duurzaam toerisme, met bijvoorbeeld de bouw van een volwaardig
congrescentrum. Jonge mensen moeten de krans krijgen in onze stad te blijven wonen.
En samen houden we ook van de natuur. Vandaar onze inzet voor het behoud van de
biodiversiteit, de zorg voor kleine landschapselementen, en voor groene stroom en
energiebesparing.

Tijl Waelput (54)
ondernemer

lijstduwer Brugge
3de plaats provinciedistrict Brugge

Diest en Leuven

Drie generaties verantwoordelijkheid

In onze familie wordt het Vlaams-nationalisme
van generatie op generatie doorgegeven. De
familie Sels-Belmans staat voor een open
Vlaams-nationalisme, met een sterke sociale
ondertoon. Vroeger waren we actief bij de
Volksunie, vandaag is de N-VA voor ons de logi-
sche keuze. De N-VA roept iedereen op om
samen verantwoordelijkheid te nemen. Om
dus met álle generaties te bouwen aan een
hechte, warme gemeenschap. Wij dragen graag
ons steentje bij. Moeder Amanda en dochter
Lieve versterken de Diestse lijst; kleindochter
Karen draagt haar steentje bij in Leuven. Drie
generaties N-VA-vrouwen, tussen Demer en
Dijle, werkend voor verandering. 

Een logisch eindpunt

Mijn volledige beroepsloopbaan
speelde zich af in de ondernemingswereld,
zowel in de privésector als bij autonome overheidsbedrijven. Bij
BASF Antwerpen en in de BASF-groep nam ik diverse directie-
functies op in binnen- en buitenland. De stap naar de N-VA was
voor mij een logisch ‘eindpunt’. De N-VA is immers de enige
partij die doortastende en ook volwassen antwoorden biedt op
de globale uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. De

N-VA slaagt erin deze antwoorden te
vertalen naar concrete maatregelen.
Een houvast voor iedereen. 

Noelia Sanchez Arjona (26)
junior product manager

3de plaats Brugge

Met het goede perspectief

Als mindervalide ben ik volledig afhankelijk van onze
sociale zekerheid. Het is voor mij en zovele anderen
belangrijk dat het sociale beleid, ook op lokaal vlak, echt
beantwoordt aan onze noden. Voor mij is de N-VA de
enige partij die het perspectief biedt om ook morgen een degelijke, zeg maar ‘correcte’, sociale zekerheid te
bieden aan wie het echt nodig heeft. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. Dat weet ik. De (inter)nationale

economische en financiële crisis maakt het niet makkelijker. De
overheid zal efficiënter moeten werken. Maar de N-VA is goed
gewapend om dit heel concreet voor mekaar te krijgen.

Luce Rassalle (45)
huisman

8ste plaats Deinze

Karen Van Herck (32)
N-VA-ombudsvrouw
14de plaats Leuven

Lieve Sels (61)
huishoudhulp

10de plaats Diest

Amanda Sels-Belmans (88)
huisvrouw

26ste plaats Diest

Deinze

Antwerpen

Eric Janssens (62)
gewezen directeur BASF Antwerpen

3de plaats provinciedistrict Antwerpen



De N-VA op uw boekenplank 

Op 4 september vond de loting plaats van de lijstnummers voor de partijen met een gewestelijk nummer. Een

louter symbolisch moment, maar toch het teken dat de kiescampagne definitief uit de startblokken schiet.

Vlaanderen: N-VA op 2
Voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

in Vlaanderen kreeg de N-VA het nummer 2 toege-

wezen. Het lijstnummer 2 geldt zowel voor alle

zelfstandige N-VA-lijsten als voor de kartellijsten

met N-VA als eerste partij in de naam. 

Brussels Gewest: N-VA op 1
Voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest vond er een afzonderlijke

loting plaats. Hier kreeg de N-VA het nummer 1.

20

OP DE BARRICADEN

De centrale boodschap: de splitsing van de kieskring BHV is

een splitsing ‘à la Belge’ en dus een draak van een oplossing.

Want de Franstaligen steken in één beweging alweer een

stevig pakket ‘speciallekes’ en voorrechten op zak. CD&V,

sp.a, Open Vld en Groen dwepen dan wel met een Vlaamse

overwinning, maar ze zijn blind voor de gevolgen van hun vele

toegevingen. Want ze geven de Franstalige arrogantie extra

kracht. In Brussel, in de Rand, zelfs in gans Vlaams-Brabant.

Om de goednieuwsshow die de Vlaamse meerderheidspartijen

omtrent het BHV-dossier voeren krachtig te doorprikken, bedelen

de N-VA-afdelingen in

Halle-Vilvoorde sinds

begin september maar

liefst 200 000 N-VA-fol-

ders, bus aan bus. 

Altijd voluit voor de Vlaamse Rand
De N-VA was begin sep tember ook sterk aanwezig op De

Gordel. In Zaventem begeleidde N-VA-senator Lieve Maes een

familiewandeling; in Alsemberg verzamelden N-VA-Kamerlid

Ben Weyts en Vlaams Volksvertegenwoordiger Mark Demes -

maeker voor een fietstocht, inclusief een symbolisch maar bete-

kenisvol ritje naar het marktplein van Sint-Genesius-Rode.
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N-VA blijft actie voeren tegen de BHV-akkoorden 

N-VA-lijstnummer gekend!

Dit magazine bericht over twee nieuwe publicaties:  het nieuwe N-VA-onderwijsdossier

‘Investeren in kennen en kunnen’, en  ‘België. Land zonder grens’, het nieuwe boek van Theo

Francken en Sarah Smeyers (Uitgeverij Davidsfonds).

Interesse? 
• Het onderwijsdossier kan u gratis bestellen op het partijsecretariaat (tel. 02 219 40 30), via de

website www.n-va.be/onderwijs of op onderwijs@n-va.be. 

• Het boek van Theo en Sarah kan u als N-VA-lid bestellen aan voordeelprijs (13,50 euro, ver-

zendkosten inbegrepen). Op de website www.landzondergrens.be vindt u het bestelformulier.

In het arrondissement Halle-Vilvoorde voerde de N-VA de voorbije weken nog eens extra campagne tegen de BHV-akkoorden van
de regering-Di Rupo.

De BHV-folder is 

beschikbaar als PDF 

op www.n-va.be/BHV-folder



Op initiatief van de N-VA hertekende de Vlaamse Regering de vijf provinciebesturen, want het heeft geen zin dat de provin-
cies nog bevoegd blijven op terreinen waar ook het lokale of het Vlaamse bestuursniveau al actief zijn. De taken van de pro-
vincies moeten dus strikt worden afgebakend.

De provinciebesturen kunnen straks vooral concrete accen-

ten leggen op het vlak van de economie, de ruimtelijke orde-

ning en het toerisme. Drie terreinen waar beleidsvraagstuk-

ken inderdaad vaak gemeente- en stadsgrenzen overschrij-

den.

De kracht van verandering, ook in de provincies
De N-VA wil haar duidelijke keuze voor verandering mor-

gen ook effectief realiseren. Met mandatarissen die in de

provincieraad het oude status quo afwijzen en resoluut kie-

zen voor verandering. In alle provinciale kiesdistricten is er

een N-VA-lijst. Precies 351 kandidaten verdedigen op 14 okto-

ber de N-VA-kleuren.

Midden september worden deze kandidaten u allemaal per-

soonlijk voorgesteld in een N-VA-folder die in gans

Vlaanderen huis aan huis wordt verdeeld. Wil u nu al even

kennismaken met de N-VA-lijsttrekker en de kandidaten in

uw kiesdistrict? 

Surf dan naar www.n-va.be/provincies. Kies uw pro-

vincie en uw kiesdistrict en u leest het volledige detail van het

N-VA-programma en de volledige kandidatenlijst van de N-VA.
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OP DE BARRICADEN

Lijsttrekkers en afdelingsvoorzitters samen in Gent

De laatste rechte lijn
Eind augustus bracht de N-VA alle afdelingsvoorzitters en N-VA-lijsttrekkers in

Gent samen voor een laatste vormingsmoment. Resultaat: meer dan 600

enthousiast gemotiveerde N-VA’ers die samen ‘de laatste rechte lijn’ inzetten.

Op het programma: debattips van Liesbeth Homans en Siegfried Bracke en

strategisch communicatieadvies van Pol Van Den Driessche.

Stafmedewerker Arnout Decuyper gaf zicht op de laatste afspraken over de

verkiezingsadministratie en ervaren rot Kris Van Dijck stond stil bij de gesprek-

ken waarvoor wellicht best zondagavond 14 oktober wordt vrijgehouden.

N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts gaf cijfers bij de N-VA-deelname aan de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Een eenvoudige vergelijking
van de N-VA-deelname in 2006 en 2012 leert dat Vlaanderen nu echt
wel heel mooi geel kleurt! >>>
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5 provincies, 35 districten, 351 N-VA-kandidaten

We hebben het antwoord op de meest gestelde vragen overzichtelijk gebundeld op

de N-VA-website. Mocht u nog een vraag hebben, dan kan u altijd contact nemen

met het partijsecretariaat.

Alvast een tip: de inzet van alle N-VA-kandidaten mag worden beloond. Geef
daarom zoveel mogelijk N-VA-kandidaten een naamstem. Blijft u met uw stem

binnen de N-VA-lijst (met een lijststem of een of meerdere naamstemmen op

N-VA-kandidaten) dan is uw stem altijd geldig.

tel. 02 219 49 30 - postbus2012@n-va.be

www.n-va.be/verkiezingen2012/nuttige-informatie

Hoe stem ik geldig? 

In 151 Vlaamse gemeenten wordt er op
14 oktober digitaal gestemd. Zowel op
papier als per computer stemt u geldig
als u de N-VA een lijststem geeft en/of
wanneer u stemt op een of meerdere
kandidaten van de N-VA.

Het partijsecretariaat ontvangt iedere dag heel wat praktische ‘verkiezings’-vragen
van leden. Wie mag stemmen op 14 oktober? Wanneer kan ik per volmacht stem-
men? Wat moet ik daar dan concreet voor doen? Hoe stem ik geldig? …

2006

2012
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Op maandag 20 augustus stelde N-VA
Hasselt als eerste Hasseltse partij haar vol-
ledige kandidatenlijst voor. De primeur was
voor de open ledenvergadering van de af -
deling, die de lijst unaniem goedkeurde.

Jeroen Fissette, communicatie- en campagne -
verantwoordelijke voor N-VA Hasselt, bereidde de
avond voor.

12 uur: Ik overloop met Jürgen Constandt, algemeen

directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, nog de

laatste praktische punten voor zijn presentatie. Die gaat

straks de ledenvergadering vooraf. 

14 uur: Voorbereiding vergadering met Lies Jans. Straks

overlopen we samen al haar campagnemiddelen. 

16 uur: De programmaboekjes zijn klaar. Ik ga ze nog

vlug afhalen bij de drukker.

16.30 uur: Vergadering met Lies Jans. We bereiden haar

campagneplan voor en zetten haar campagnemiddelen op

punt.

18 uur: De eerste leden komen aan. De lezing van Jürgen

Constandt begint. 

19.45 uur: We maken van de aanwezigheid van bijna

alle kandidaten gebruik om een groepsfoto te maken voor

onze verkiezingsfolder. Het doet deugd zoveel enthousias-

me bijeen te zien. 

20 uur: De open ledenvergadering begint. De zaal zit bar-

stensvol. De kandidatenlijst wordt unaniem goedgekeurd.

Ook het verkiezingsprogramma wordt toegelicht. 

21.30 uur: Na de vergadering beantwoord ik nog heel

wat vragen van onze kandidaten.

22.30 uur: Het was een warme dag. We hebben er dorst

van gekregen en kaarten nog na in een plaatselijk café.

Morgen zal er nog een persbericht de deur uitgaan met

melding van de goedkeuring van de lijst.

1 uur: Lies Jans zet me thuis af na een drukke maar

geslaagde dag. 

6.15 uur: Lien (11 maanden) en Daan (2,5 jaar) vinden het

tijd om op te staan. Aangezien ik vandaag vanuit Hasselt

werk, kan ik Caroline helpen met het ‘ochtendritueel’. 

7.30 uur: Iedereen is de deur uit. Mijn werkdag begint

zoals steeds met het verwerken van een volle mailbox en

met de opmaak van het dagelijkse persoverzicht voor

Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans, van wie ik de

parlementair medewerker ben. 

9 uur: Het enthousiasme om de campagne te starten zit

er bij de Hasseltse kandidaten duidelijk in. Ik krijg steeds

meer telefoontjes met vragen over de verkiezingen. De

eerste wacht wel mooi tot 9 uur. Maar mijn telefoon zal

daarna de hele dag blijven rinkelen. 

9.15 uur: Telefonisch overleg met lijsttrekker Steven

Vandeput. Het programma moet naar de drukker. We

brengen de allerlaatste verbeteringen aan.

10 uur: Vanavond stellen we alle kandidaten voor en

laten we hen voor het eerst een proef van hun affiche en

folder zien. Ik pas de laatste affiches aan en werk de

powerpoint af die vanavond wordt gepresenteerd.

Gelukkig kan ik rekenen op de hulp van Jan Vinkenroye,

de parlementair medewerker van Steven Vandeput.
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Campagneman N-VA Hasselt

Jeroen Fissette



Na het drafje waarop het 
BHV-dossier afgehandeld werd, zette
de Wetstraat zichzelf in sluimer-
stand. Dat kwam de Vlaamse politici
die het akkoord onderhandelden

goed uit. Ze ontsnapten aan de kritiek op
de splitsing die geen splitsing is. 

Voorlopig althans, want de N-VA van heel Vlaams-Brabant
blijft deze niet-splitsing aanklagen. Op twee fronten: een huis-
aan-huispamflet en een juridische procedure bij het
Grondwettelijk Hof. De Doomsten, Van Rompuys en andere
Bekes zullen het geweten hebben. Wie op vrijdagmorgen 13 juli
senator Francis Delpérée (cdH) op RTBf-radio hoorde, hoorde
wat hij hoorde: “Met dit akkoord hebben de Franstaligen in de
Rand nog meer rechten gekregen!” En dat leest zich af van de
feiten. De vrijlating van querulanten in Vilvoorde door een
Brusselse Franstalige rechter, de heisa in de randgemeenten
omtrent De Gordel, de arrogantie waarmee de
burgemeesters Vlaamse decreten negeren. 

Gelukkig voor hen vonden de Doomsten hét
gedroomde vijgenblad om hun schamelheid te
bedekken: de sportzomer van 2012. Vooral de
Olympische Spelen dienden het Belgische
patriottisme een extra boost te geven: tricolore vlaggetjes, pils,
prinsen en premier. Het feest eindigde echter in mineur. Niet
dat de atleten hun beste best niet deden, ze werden in snelheid
genomen door de bobo’s van het BOIC die het publiek als naar
gewoonte met te hoge verwachtingen opzadelden. Het heet nu
dat de entiteiten opnieuw moeten gaan samenwerken. Lees:
sport weer onder één Belgische structuur brengen. L’union fait
la force, n’est-ce pas. Maar kan zoiets nog wel? Zou de afstand
die tussen de gemeenschappen op cultureel, sociaal en politiek
vlak bestaat, hier van geen tel zijn? Dat gelooft toch geen
mens! 

In zomer 2012 luidden doodsklokken over een weinig fraai stuk
socialistisch verleden. Drie kopstukken verdwenen van het
politieke toneel. De flamboyante Michel Daerden, de omkoop-
bare SP-schatbewaarder Etienne Mangé, de allesoverheersende
Guy Spitaels. Wellicht om zijn Zuid-Limburgse komaf te ver-
doezelen, werd de naam Daerden steevast als Dardenne uitge-
sproken. Het lukte, want in zijn woonplaats Ans veroverde
papa, zoals hij zich graag liet noemen, de volstrekte meerder-
heid. Daerden zat met de al even omstreden André Cools,

Alain Van der Biest en Guy Mathot verweven in het Luikse maf-
fiose spinnenweb dat Guy Spitaels zoveel kopzorgen baarde. 

De van huize uit katholieke burgerzoon Spitaels studeerde aan
de nog unitaire Leuvense universiteit. Medestudenten beweer-
den dat hij ook graag op de boemel ging, soms als lookalike
van koning Boudewijn. In de PS groeide ‘de Spit’ tot dieu uit
omwille van zijn onbetwistbare gezag. Dat was zelfs een trapje
hoger dan de status van patron waartoe zijn illustere voor -
ganger Emile Vandervelde ooit werd verheven. Maar Spitaels
werd meegesleurd in de modderstroom van corruptie (Agusta-
Dassault) die de hele socialistische familie in schande bracht.
Bij de SP was het penningmeester Etienne Mangé die incasseer-
de, maar het was Willy Claes die kop van Jut werd. De les van
dit alles? Machtspartijen willen almaar meer macht, te veel
macht corrumpeert en doet politici weggroeien van hun idealen
en achterban. 

Zomer 2012 herinnerde ook aan de Lettre au roi sur la sépara-
tion de la Wallonie et de la Flandre, honderd jaar geleden door

de Waalse socialist Jules Destrée geschreven.
De man was tot de vaststelling gekomen dat
na de invoering van de Gelijkheidswet in 1895
(een tweetalig Vlaanderen, een Franseentalig
Wallonië) de Franse cultuur in Vlaanderen zou
uitsterven. Destrée kende ook de resultaten
van de volkstelling van 1910. Daaruit was

gebleken dat 54 procent van alle Belgen thuis Vlaams sprak.
Dat leidde tot wat hij noemde “de grote en verschrikkelijke
waarheid” dat er geen Belgen zijn en dat de Franstaligen door
de democratisering van het stemrecht hun alleenheerschappij
zouden verliezen. De Vlamingen beseften dat de macht van
hun getal de politieke verhoudingen in België zou omkeren. Dat
sterkte hen in hun strijd, onder meer voor de vervlaamsing van
de Gentse universiteit. 

Het moet zijn dat de hedendaagse Franstaligen niet graag aan
de brief van Destrée herinnerd worden, want berichten over
herdenkingen bereiken ons niet. In Vlaanderen wel. Hier leeft
meer dan ooit het besef dat deze federale regering dit versleten
land met spuug en plak aan elkaar houdt. Tegen elke logica in.
Destrée had het 100 jaar geleden de koning nog zo vrijmoedig
en duidelijk ingelepeld! 

Gelukkig voor hen vonden 
de Doomsten het gedroomde

vijgenblad om hun 
schamelheid te bedekken: 
de sportzomer van 2012!

VAN LIEDEKERKE

Zomer 2012, een korf lesjes in politiek 
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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 je getuige kon zijn van een gebeur-
tenis, in het verleden, het heden of de
toekomst, welke zou dat dan bij voorkeur
zijn?” vroeg Peter Dedecker je in het
vorige nummer.
Ik ben nog een van de weinigen van mijn gene-
ratie die Latijn-Grieks heeft gestudeerd. Ik ben
dan ook gepassioneerd door de verhalen van
Homeros. Als ik een gebeurtenis mag kiezen …
Ik had graag, gewoon uit nieuwsgierigheid, in
het paard van Troje gezeten. De Grieken trokken natuurlijk Troje binnen met een list.
Niet echt mooi. Maar spannend zal het wel geweest zijn.

Hoe ben je in de politiek beland?
Eigenlijk door toedoen van mijn pa. Hij was overtuigd Vlaming. Ik heb bovendien een
aantal maanden in Brussel gewerkt en daar zelf ondervonden dat er tussen Vlamingen
en Franstaligen, twee taal- maar ook leefgemeenschappen, echt wel grote verschillen
zijn. Vanuit die vaststelling en gesterkt door een aangeboren familiaal Vlaams idealis-
me, ben ik lid ben geworden van de Volksunie. Dat ik daarna actief werd bij de N-VA
was de logica zelve.

Welke thema's liggen je nauw aan het hart in het parlement?
Ik ben in de Senaat heel concreet actief met alles wat met opsporingsonderzoek in straf-
zaken te maken heeft. We willen allemaal dat criminelen degelijk worden bestraft en
ook hun straf uitzitten. Maar we moeten ze natuurlijk in eerste instantie kunnen op -
sporen en vatten! Het is nodig het opsporingsonderzoek te moderniseren. Dit voorjaar
diende ik ook een wetsvoorstel in om het gerecht een nieuw instrument te geven om
zware misdaden sneller en beter op te lossen. Een DNA-databank, waarin het DNA-
profiel (een unieke numerieke code op basis van DNA-analyse) van verdachten van
ernstige misdaden wordt opgeslagen, moet het onderzoek sterk kunnen vooruithelpen.

Wat zou je de komende twee jaar graag verwezenlijkt zien?
Natuurlijk wil ik, samen met de N-VA-collega’s, in de Senaat zo goed als mogelijk de
N-VA-stem laten klinken én wegen. Maar ook persoonlijk heb ik plannen. Binnenkort
start ik de actie ‘Kunst tegen Kanker’. Aan alle Vlaamse beeldende kunstenaars zullen
we vragen om een werk te schenken voor het goede doel, en met name voor Kom op
tegen Kanker. Volgend jaar worden de kunstwerken dan geveild. Ik hoop dat deze actie
een groot succes wordt. Zodat ik - vanuit een sterk persoonlijke motivatie - echt een
aanzienlijke bijdrage kan leveren in de strijd tegen kanker.

Welke vraag zou je willen stellen aan Vlaams volksvertegenwoordiger Lieven
Dehandschutter, die wij volgende keer vijf vragen voorleggen?
Ik heb al dikwijls gehoord dat Lieven zeer graag reist. Als schepen van Toerisme in Sint-
Niklaas doet hij zijn bevoegdheid alle eer aan. Ik weet dat Wales jarenlang z’n favorie-
te vakantiestek was. Maar hij heeft ongetwijfeld nog wel favoriete bestemmingen. Mijn
vraag aan Lieven: “Welk land of welke stad wil je echt nog bezoeken en waarom?”
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Senator 

Inge Faes


