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KO RT GE K N I P T
Cijfer van de maand
8 099. Dat is het aantal mandaten dat
de directe inzet is van de stembusslag
van 14 oktober. N-VA-minister Geert
Bourgeois, bevoegd voor de organisatie
van de verkiezingen voor de gemeente-,
de provincie-, de Antwerpse stadsdistrictsraden en de OCMW-raden in
Voeren en de zes faciliteitengemeenten
in de Vlaamse Rand, gaf kort na de
neerlegging van de kandidatenlijsten
nog meer cijfers vrij. In totaal stellen
precies 40 733 burgers zich kandidaat,
onder wie net ietsje meer mannen
(20 876) dan vrouwen (19 857). Hun
gemiddelde leeftijd is 47 jaar.

Goed bezig
Bescheidenheid is een schone deugd.
Al lijkt CD&V hier wel immuun voor te
zijn. In een poging eens alles uit de kast
te halen, gaf voorzitter Beke zijn partij
een goed rapport. ‘Goed’ is eigenlijk

nog behoorlijk zwak uitgedrukt. Want
Beke geeft zijn CD&V een 10 op 10. Volgt
u even mee? Argument 1: “BHV is
gesplitst”. Tja. Daar weten ze in de
Rand van mee te spreken. Beke beloofde pacificatie. De Franstaligen dienden
hem ondertussen duidelijk van antwoord. Of neem nu argument 4: “De
energiezekerheid is gegarandeerd …”
Misschien niet tussen 18 en 20 uur ‘s
avonds, maar wie maalt daar nu om?
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Independencia!

Op 11 september trokken in Barcelona naar schatting anderhalf miljoen
Catalanen de straat op om te demonstreren voor onafhankelijkheid. De
demonstratie is een traditie – 11 september is de belangrijkste feestdag
van de Catalanen – maar nooit eerder kwamen er zoveel mensen op af.
Vooral de belastingplannen van de Spaanse overheid in Madrid lagen
onder vuur. Catalonië wil zelf belastingen innen en zo een andere
bestemming geven aan de actuele transfers vanuit Catalonië naar de
Spaanse staat. Artur Mas, de Catalaanse premier, sprak duidelijke taal:
“Als er geen akkoord komt met Madrid over een fiscaal pact, weten
jullie dat de weg van Catalonië naar de vrijheid openligt.”

Nou moe
De BHV-akkoorden van de regering-Di Rupo
beloofden de Vlaamse Rand dus de absolute pacificatie. Wie dat durfde tegen te spreken, kreeg de
voorbije zomer al vlug gewezen t-shirt-coryfee Eric
Van Rompuy tegen. Van Rompuy gordelde dit jaar
overigens in ’t nieuw: terwijl hij in Zaventem in
zwart-gele outfit rond de kerktoren cirkelde, dankte hij de Franstaligen voor zoveel goede wil in de
Rand. Broer Herman, Europees president maar in
Sint-Genesius-Rode toch wat meer op z’n tellen
lettend, betreurde de goedgelovigheid van z’n
broer. Benieuwd wat de ‘enerzijds-anderzijds’broers denken van MR, FDF, PS en cdH die in alle
districten van Vlaams-Brabant aan de provincieraadsverkiezingen deelnemen, netjes verenigd in
‘Union des Francophones’. We citeren hun folder:
“Les habitants de toutes les communes ci-dessous
peuvent voter UF aux élections provinciales.”
Dat ‘ci-dessous’ wordt met een kaartje verduidelijkt. En inderdaad: van Affligem tot Zemst, van
Keerbergen tot Lubbeek, van Linter tot Diest … De
broers Van Rompuy hebben nog een eind te fietsen om de waarheid onder ogen te zien.

Geknipt
#OpenVld coryfeeën die veilig in Europese paleizen vertoeven moeten eindelijk eens beseffen:
“Zwijgen is goud waard!”#vk2012
22/09/2012: Open Vld-schepen Koen Anciaux probeert op
Twitter de meubelen te redden nadat Guy Verhofstadt het
nodig vond de N-VA te kapittelen met argumenten die eerder ook al door spitsbroeder Patrick Dewael waren gebruikt.

2

U I T GE S PR O K E N

Grappig of triest? Als ik de campagnekreten van
de traditionele kleurpartijen beluister, dan kan ik
enkel het hoofd schudden. CD&V, sp.a en Open
Vld spartelen als vissen op het droge. Bij Beke,
Tobback en De Croo is er tijd noch ruimte voor
een eigen verhaal. Liever wijzen de heren de N-VA keer
op keer met de vinger. Mij niet gelaten. Ze doen maar.
Want voor de kiezer wordt het dag na dag duidelijker:
CD&V, sp.a en Open Vld laten de Vlaming dik in de steek.
De regering-Di Rupo is straks een jaar aan ’t werk. Al
moet dat ‘werken’ meteen sterk worden genuanceerd. Al
van in het late voorjaar schuiven Di Rupo en Co alles
door tot na de verkiezingen van 14 oktober. Blijft deze
winter het licht wel branden? Geen paniek: de regering
vraagt u om in de vooravond even niet te strijken. De
staatshervorming? Nu de Franstaligen met de BHVakkoorden de buit binnen hebben, zitten andere plannen
opnieuw in het vriesvak. Budgettaire problemen? De
voorbereiding van de begroting 2013 kan wachten. Ook
de aanbevelingen van Europa gaan met Belgisch gemak
de prullenmand in. Kan het contrast nog groter met het
beleid van de Vlaamse regering? Mét N-VA en dus mét de
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Samen voor
verandering
begroting 2013 opnieuw in evenwicht, zonder verhoging
van de belastingen en met stevige besparingen.
Wat merken de Vlamingen wél? Hun inkomsten uit
arbeid, sparen of ondernemen worden verder afgeroomd.
Di Rupo neemt, maar slaagt er toch zo slecht in om te
geven wat de meerderheid van de Vlamingen nu al
jaren vraagt. Laat ons eindelijk een einde maken aan de
straffeloosheid in het justitiebeleid. Laat ons zonder
veel aarzelen het ‘land zonder grens’-beleid op vlak van
asiel en migratie corrigeren. Geef onze economie eindelijk nieuwe zuurstof.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. De traditionele
kleurpartijen verlammen in het Belgische status quo. De
tegenstelling kan niet groter zijn. Steeds meer
Vlamingen steunen ons. CD&V, sp.a en Open Vld resten
enkel wat flauw geschimp en onbeholpen verweer.
Zoals gezegd: ze doen maar. Ook in deze laatste campagnedagen. De Vlaming weet wel beter. Enkel mét de
N-VA begint de verandering. In de Dorpsstraat, maar zeker weten! - straks ook in de Wetstraat.
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

M e d e d elin g e n
14 oktober: volg de verkiezingsuitslagen op de voet
Op 14 oktober volgt de N-VA de verkiezingsuitslagen voor u op. Vanaf de sluiting van de
stembureaus tot de bekendmaking van de laatste uitslagen geeft de speciale ‘twitter wall’ op
de N-VA-website u de uitslagen, eerste analyses en reacties. U hoeft zich niet noodzakelijk op
Twitter aan te melden om onze berichtgeving te volgen. U surft vanaf 15 uur gewoon naar
www.n-va.be.
Voor zeer gedetailleerde uitslagen kan u op de verkiezingsdag ook terecht op de speciale
verkiezingswebsite van de Vlaamse overheid, www.vlaanderenkiest.be.
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HET HALFROND
Senioren willen
vooral keuzevrijheid

verder stimuleren. De Vlaamse

oproepen om samen te werken.

Regering moet ook blijven investe-

Vorderingen van verschillende over-

Vlaams minister van Wonen Freya

ren in de Vlaamse aanpassingspremie

heden mogen immers gecumuleerd

Van den Bossche (sp.a) haalde de

voor ouderen. “Met deze alternatie-

worden om de grens van 1 500 euro

krant met haar ideeën om het toe-

ven van de N-VA wordt er tot slot

te bereiken. Marc Hendrickx: “Het is

komstige tekort aan woonruimte

ook geen schaarse ruimte ingeno-

goed dat de minister en de Vlaamse

aan te pakken. Een van die voor-

men”, aldus Homans.

overheid de lokale overheden actief

stellen is om ouderen sneller te
laten verhuizen vanuit hun huis
naar een serviceflat. Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans (N-VA)

bijstaan, want in de praktijk zitten zij

Schuldvorderingen
in het buitenland

vaak met vorderingen van minder
dan 1 500 euro. De omzetting van de

Een nieuwe Europese richtlijn geeft

EU-richtlijn én die samenwerking

overheden het recht om in de hele

zullen ervoor zorgen dat openstaan-

Europese Unie schulden terug te vor-

de schulden nu ook effectief geïnd

deren. Tot nu toe reikten die vorde-

kunnen worden.”

ringen niet verder dan de landslacune handig gebruik door ervoor te

Euthanasie voor
geïnterneerden

zorgen dat ze onvermogend zijn in de

Het nieuws van Frank VDB, de man

landen waar ze belastingschulden

die na ruim twee decennia in inter-

hebben. Vlaams minister van Finan-

nering om euthanasie vraagt, ver-

ciën Philippe Muyters (N-VA) be-

oorzaakte heel wat beroering in de

vestigde aan Vlaams Parlementslid

pers. Het was N-VA-senator Louis

Marc Hendrickx (N-VA) dat Vlaan-

Ide die het nieuws onder de aan-

deren een actieve rol zal spelen in de

dacht bracht, omdat het verhaal een

© Dreamstime

grenzen. Fraudeurs maakten van die

reageert: “De minister vindt dat

essentieel probleem van het gevan-

senioren plaats moeten maken voor

geniswezen blootlegt. “Deze getuige-

gezinnen. Maar de N-VA vindt dat

nis toont aan hoe België op een mid-

die twee groepen perfect naast

deleeuwse manier omgaat met

elkaar kunnen leven. Ouderen wil-

gedetineerden”, zegt Ide. “Er is hier

len vooral keuzevrijheid. Ze willen
niet verplicht verhuizen naar een
serviceflat. Het lijkt me bovendien
die ouderen zo op te vangen. Heel
wat mensen kunnen zich zo’n service-

© Frank Abbeloos

onrealistisch en onbetaalbaar om al

flat niet veroorloven, en voor een
sociale serviceflat zal ook niet
iedereen in aanmerking komen.
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gen er heel wat ouderen tussen wal

omzetting van die nieuwe Europese

en schip te vallen.” De N-VA wil

richtlijn. Vermits de in te vorderen

‘zorgwonen’ (het zogenaamde kan-

som minimum 1 500 euro moet zijn,

goeroewonen) en ‘meegroeihuizen’

zal de minister de lokale overheden
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Kortom, met haar voorstellen drei-

HET HALFROND
vraagt Kamerlid Zuhal Demir (N-VA)

land is dat wel het geval.” Louis Ide

zich af. De aanbevelingen wijzen

pleit daarom voor een ‘trapsgewijze’

onder meer op het belang van de

aanpak zoals in Nederland. Daar

rol en de opleiding van de vertrou-

zijn vijf categorieën van geïnterneer-

wenspersoon en preventieadviseur

den, die verschillend worden aange-

in de bedrijven. “De nadruk ligt

pakt. “Dit ontslaat een geïnterneer-

daarbij voornamelijk op de eerste,

de niet van zijn verantwoordelijk-

informele fase waarin een gepeste

heid voor de feiten die hij pleegde.

werknemer binnen het bedrijf zijn

Maar het is wel een garantie voor de

zaak kan laten behandelen. Want

juiste behandeling”, aldus Ide. De

het merendeel van de zaken van

senator stelde al diverse vragen over

pesten op het werk wordt informeel

de verbetering van het gevangenis-

behandeld, en niet formeel”, aldus

© Dreamstime

helemaal geen opvang. In Neder-

systeem aan minister van Justitie

Demir. De aanbevelingen voorzien
voorts dat gepeste werknemers die

Turtelboom (Open Vld), maar zij
deelt deze visie niet. Ook de twee

bewust gemaakt worden van het

het bedrijf willen verlaten extra

centra voor opvang van geïnterneer-

aanbod op de markt. De N-VA stelt

begeleiding moeten krijgen bij de

den, waarvan al jaren sprake is, zijn

dan ook voor om het huidige sys-

er nog steeds niet.

teem af te bouwen tegen 1 maart
2013 en de markt mobieler te

Kamerlid en energiespecialist
Bert Wollants (N-VA) is het niet
eens met het voorstel van minister
Johan Vande Lanotte (sp.a) om de
tarieven van de standaardleveran-

maken. “Zo maken we meer mensen bewust van de keuzes die ze
kunnen maken. En tegelijkertijd
bevorderen we de concurrentie op

© Dreamstime

Slapende energieklanten
wakker maken

de markt, met een groot effect op de
eindprijs voor die consumenten”,
besluit Wollants.

Wollants. “Gezinnen die sinds de

Aanpassing anti-pestwet laat al meer dan
jaar op zich wachten

vrijmaking van de markt niet zelf

Vorige maand zijn opnieuw vier

zoektocht naar een nieuwe job. Ook

voor een leverancier kozen, zitten

werknemers door de arbeidsrecht-

bevatten ze strengere burgerlijke

automatisch bij de standaardleve-

bank veroordeeld voor pesten op

sancties. “Mensen brengen heel

rancier aan prijzen die een stuk

het werk. En het aantal klachten

veel tijd door op de werkvloer. Zich

hoger zijn dan wat met een contract

blijft toenemen. Meer dan een jaar

daar goed voelen is in het belang

te bedingen valt. Het voorstel van

geleden keurde de Kamer nochtans

van de werknemer én van het werk

de minister lijkt mij de beste garan-

aanbevelingen goed die de lacunes

zelf. Ik roep de minister daarom op

tie dat die klanten nooit zelf een

in de anti-pestwetgeving moeten

om dringend zelf met een wetsont-

leverancier zullen kiezen.” Volgens

wegwerken. “Waar wacht minister

werp naar het parlement te komen.

Wollants moeten deze slapende

van Werk Monica De Coninck (sp.a)

Het is hoog tijd, want de aanbeve-

klanten, iets meer dan 10 procent

eigenlijk op om die aanpassingen

lingen zijn vandaag al meer dan

van alle Vlaamse huishoudens,

om te zetten in een wetsontwerp?”

een jaar oud”, besluit Zuhal Demir.

ciers drastisch te verlagen. “Dat is
geen goed idee”, reageert Bert
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BREEDBEELD

Di Rupo & Co: gewikt, gewogen … te
De regering-Di Rupo zit straks, op Sinterklaasdag, een jaar in het zadel. Tijd dus voor
een evaluatie. Want op 14 oktober krijgt de Vlaamse kiezer voor het eerst de kans ook
het federale regeringswerk te beoordelen. Of concreter: om zich uit te spreken over
CD&V, sp.a en Open Vld die de regering-Di Rupo op de been hielpen, ook al was hiervoor in Vlaanderen geen meerderheid te vinden.
Het ging er vrolijk aan toe op het
paleis, die 6de december van vorig
jaar. Lachende gezichten, een goedgeluimde vorst. België was gered.
Meer zelfs: het regeerakkoord puilde
uit van de ‘afspraken’ om met een
reeks ‘structurele hervormingen’ dit
land ‘uit de crisis te loodsen’. Wat
kon er nog fout gaan? Het oude
Belgische status quo was opnieuw
verzekerd. De PS netjes aan het
6

roer, de Franstaligen dominant mee
voorin, en de drie Vlaamse kleurpartijen gedwee op de achterbank.
Zonder veel rugdekking weliswaar,
maar dat kon de pret niet drukken.
Di Rupo was zelfs bepaald genereus. Om zijn Vlaamse coalitiepartners te helpen, riep hij al tijdens de eerste ministerraad het
terugdringen van de N-VA uit tot

zijn voornaamste aandachtspunt.
Vrij vertaald: de electorale teruggang van de N-VA zou voor Di Rupo
& Co de graadmeter worden voor
het succes van zijn federale regering.

14 oktober
Hoeft het dan te verbazen dat de N-VA
de lokale stembusslag van 14 oktober aangrijpt om ook in de cijfers

©ID-Lieven Van Assche

was nog niet halfweg of het kaartenhuisje viel ineen. De al vlug ook
officieel bevestigde cijfers over de
krimp van onze economie leidden
niet langer tot reactie. Meer zelfs: al
wees Europa bij herhaling op de
nood om dringend een reeks budgettaire maatregelen te nemen en
de federale begroting weer op orde
te zetten, de regering-Di Rupo
besliste in vroege herfstslaap te
gaan, tot na 14 oktober. De kaarten
komen dus niet op tafel.
De federale regering regeert nu al
maanden in het verborgene. Ze
loopt achter de feiten aan en weigert de realiteit onder ogen te zien.
Laat ons dit even illustreren en in
vogelvlucht het regeringsoptreden
doorlichten. We beperken ons tot
het werk van de federale ministers
van CD&V, sp.a en Open Vld.

Belastingregering

licht bevonden
aan te tonen wat nu al maanden
zovele Vlamingen luidop zeggen?
Neen toch? Maar Beke, De Croo en
Tobback, hierbij altijd netjes loyaal
gesteund door Di Rupo, maken nu
al maanden kabaal omdat de N-VA
ook een ‘nationale’ dimensie geeft
aan de lokale verkiezingen van 14
oktober.
Is de verontwaardiging van de
kleurpartijen niet alleen nauwelijks
te begrijpen, ze illustreert vooral
dat de angst voor het oordeel van
de kiezer regeert. De aanloop naar
’s lands nationale feestdag bracht
nog een lang en breed uitgesmeerde
goednieuwsshow, maar de zomer

De christendemocraten van Wouter
Beke tekenen met onder meer
Steven Vanackere (financiën) en
Servais Verherstraeten (staatshervorming) verantwoordelijk voor
cruciale bevoegdheden. Kijken we
even naar het werk van vicepremier
Vanackere. De Dexia-saga ligt velen
nog vers in het geheugen. Met de
interventies voor Arco, Ethias,
Dexia en andere heeft de Belgische
staat zijn overheidsschuld met miljarden euro’s verhoogd. De verleende garanties lopen op tot 20 procent
van het bruto binnenlands product
(bbp). Het einde van het Dexia-dossier
is vandaag nog lang niet in zicht.
Vanackere haalt enkel fel applaus
bij de vrienden van het ACW. De
verzuilde financiële instellingen
mochten blijkbaar wel doen wat
anderen nu volop wordt verweten:
risicovol speculeren, eventuele winsten privatiseren en eventuele verlie-

zen collectiviseren. Tegelijk voerde
Vanackere een nooit geziene belastingverhoging door. Keer op keer werden
vooral in Vlaanderen populaire
maatregelen geviseerd, zowel bij de
werkende burger als bij de ondernemer. Denken we maar aan de fiscaal zwaardere aanpak van de
woonbonus, de dienstencheques,
energievriendelijke investeringen,
spaarboekjes, beleggingen, bedrijfswagens. Enkel de sociale zekerheid
en de niet-actieven blijven buiten
schot. Vanackere wordt zo niet ten
onrechte het gezicht van de belastingregering-Di Rupo.
“Het wordt tijd dat Di Rupo
inziet dat het premierschap
een inhoudelijke job is, geen
uitvoerende. We hebben een
piloot nodig in de cockpit,
iemand die moeilijke vragen
niet uit de weg gaat, maar ze
aansnijdt.”
Wouter Verschelden in
De Morgen, 26/09/2012

Liberale brokkenpiloten
Open Vld-voorzitter Alexander De
Croo kan terugvallen op drie Vlaamse
liberalen: Van Quickenborne (pensioenen), Turtelboom (justitie) en
De Block (asiel en migratie). Van
Quickenborne nam eind 2011 een
vliegende start, met de aankondiging van een reeks forse hervormingen in de pensioenen. Eens de
(media)storm was gaan liggen,
bleek de oogst van alle haast- en
vliegwerk mager. Bij de bevolking
en ook bij de eigen pensioenadministratie was het onzekerheid
troef. Vandaag, na alle aanpassingen, bijsturingen en overgangsmaatregelen, blijkt het totale budgettaire effect van deze ‘grote pensioenhervorming’ al bij al bijzonder
mager. Van Quickenborne bluft wel
meer. Ook zijn poging om de voor7

“In het jaar 2012 zou het toch
niet meer mogelijk mogen
zijn dat mensen zich zorgen
maken dat het licht gaat uitvallen. Een overheid die daar
niet in slaagt verdient een
rode kaart.”
Jos Bouveroux in De Tijd,
25/09/2012

nog over ‘minder’ straffeloosheid.
Verder op het conto van Turtelboom:
besparingen op de justitiehuizen en
blijvende problemen met stakingen
in de gevangenissen. Ook merkwaardig: na meer dan zeventig aankondigingen van beleidsinitiatieven
blijft het parlement nog wachten op
haar eerste wetsontwerp.

waarden voor het vervroegd pensioen van ambtenaren te verstrengen, haalde niet echt de eindstreep.
Ontsnappingsroutes en, overigens
arbitraire, uitzonderingscategorieën
bij hopen. Effect: nihil.

Over staatssecretaris Maggie De
Block, bevoegd voor asiel en migratie, kunnen we kort zijn. Dit jaar
heeft ze al minstens acht illegale
criminelen beloond met papieren.
Een praktijk die haar voorganger,
Melchior Wathelet (cdH), nog ruimer beoefende. Maar De Block zorgt
dus nauwelijks voor correctie. Al
even opmerkelijk: De Block weigert
het nodige budget vrij te maken
voor de opmaak van een nieuw
migratiewetboek. Meteen blijft het
wachten op een structurele oplossing die de achterpoortjes echt sluit.

Eenzelfde beeld bij justitieminister
Turtelboom. Veel geblaat, weinig
wol. Al maakte voorzitter De Croo
van het aanpakken van de straffeloosheid de lakmoesproef voor
Open Vld, veel of ver is Turtelboom
nog niet opgeschoten. Op vandaag
spreekt de liberale politica enkel

©ID-Lieven Van Assche
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Elio Di Rupo: “La Belgique nous
appartient” - de rode draad in het
werk van de PS-premier.

Consumentenshow
Ook de sp.a is met z’n drieën vertegenwoordigd: vicepremier Johan
Vande Lanotte (economie en consumentenzaken), Monika De Coninck
(werk) en John Crombez (fraudebestrijding). Crombez bazuint keer
op keer uit de fraude aan te pakken,

Wachten op een nieuwe staatshervorming
De regering-Di Rupo beloofde de Vlamingen een evenwichtige splitsing van BHV, een eenvoudiger
bestuur in Brussel, politieke vernieuwing, een belangrijke staatshervorming en nieuwe financieringsregels die de deelstaten zouden aanmoedigen hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar helaas: praatjes vullen geen gaatjes.
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De eerste resultaten liggen intussen op tafel maar zijn
allesbehalve bemoedigend. De evaluatie van de BHVakkoorden is gekend. De Franstaligen krijgen opnieuw
alle lusten, de Vlamingen alle lasten. De BHV-akkoorden
wakkeren de Franstalige arrogantie zelfs nog verder aan.
Ze leiden tot méér communautaire problemen, niet tot
minder. De Gordel was niet welkom in Sint-GenesiusRode, opnieuw is er de heisa rond de Franstalige kiesbrieven en de balorige burgemeesters …

heid in Brussel wordt afgebouwd. Brusselse topjobs worden voortaan zelfs exclusief voorbehouden voor
Franstaligen. Ook hier is elk evenwicht zoek. De
Vlamingen krijgen gerechtelijke achterstand en worden
geblokkeerd in een strenger vervolgingsbeleid. Deze
zomer vroegen de Nederlandstalige magistraten van het
Brusselse parket bijvoorbeeld de aanhouding van relschoppers in Vilvoorde. De Franstalige onderzoeksrechter weigerde. België, en dus Absurdistan.

Bovendien werd het gerechtelijk arrondissement BHV
niet gesplitst. De rechtbanken worden enkel ontdubbeld.
Franstalige rechters zullen dus nog altijd uitspraken kunnen doen in gans Halle-Vilvoorde. Er komen bovendien
te weinig Nederlandstalige magistraten en de tweetalig-

Politieke vernieuwing?
Krijgen we de beloofde politieke vernieuwing? Een beetje. Maar de vette vis - de afschaffing van de Senaat - krijgen we niet. De komende maanden mogen we enkel
debatteren over een ‘hervorming’ van de Senaat. CD&V,

maar heeft enkel oog voor de fiscale
fraude. Voor de bestrijding van de
sociale fraude is er minder aandacht. Wie in de feiten onrechtmatig
de vruchten van onze sociale zekerheid plukt, blijft zo buiten schot. De
fiscale fraude is voor Crombez het
stokpaardje. En daar gaat hij ver in.
Fiscale experten stellen luidop vast
dat veroordeelde criminelen meer
rechten hebben dan een nog niet
veroordeelde burger of ondernemer.
De fiscale politiestaat is al lang geen
waanbeeld meer.
Sp.a-minister van Werk Monika De
Coninck lijkt wel van goede wil,
maar haar rapport oogt schraal en
mager. De echte impact van haar voorstellen tot hervorming van de werkloosheids- en wachtuitkeringen en van het
brugpensioen raakt uitgehold, heikele
punten worden steeds opnieuw doorgeschoven naar de federale sociale partners. Concrete maatregelen om de

torenhoge loonkosten aan te pakken
blijven uit: het schuiven met een aantal
doelgroepkortingen op niveau van de
RSZ wijzigt niets aan de totale belastingdruk op arbeid.
Vicepremier Vande Lanotte houdt zich
met ‘economie’ veelal op de vlakte. Met
‘consumentenzaken’ bespeelt hij, bijna
wekelijks, een voor de media attractiever thema. Ook hier: veel communicatie, maar weinig resultaat op het terrein.
Vande Lanotte voerde een bevriezing
van de energieprijzen in tot eind
december 2012. Maar nu blijkt deze
bevriezing al vanaf half oktober weer
gradueel te zullen worden opgeheven.
En de strijd van Vande Lanotte tegen
Electrabel lijkt te moeten verbergen dat
er niet eens zekerheid is dat deze winter het licht kan blijven branden.

’La Belgique nous
appartient’
Wat de N-VA eind vorig jaar aan de
kaak stelde, wordt helaas dag na dag

“Ook als premier ontbreekt
Di Rupo al wekenlang op het
appel. Ondertussen schieten
zijn ministers vooral op de
boodschappers van slecht
nieuws, maar blijft de bevolking in het ongewisse over de
boodschap. En wordt met het
slechte nieuws amper iets
gedaan.”
Isabel Albers in De Tijd,
25/08/2012
een keiharde realiteit. Deze federale
regering heeft niet alleen niét de steun
van de meerderheid van de
Vlamingen, de regering-Di Rupo brengt
gewoon het tegendeel van wat de
Vlaming al jaren wil. CD&V, sp.a en
Open Vld laten zich gijzelen in een programma dat op zovele terreinen haaks
staat op wat in Vlaanderen in de feiten
al lang gemeengoed is. Daarom alleen
al moet verkiezingszondag 14 oktober
met stip in ieders agenda genoteerd
worden.

van de deelstaten op dezelfde dag georganiseerd. Di
Rupo vreest de kiezer en gaat dus liever voor minder verkiezingen dan voor een diepgaande staatshervorming.
Want laten we eerlijk zijn: de bestuurlijke verlamming
heeft niets te maken met het aantal verkiezingen. Wel
met het klassieke ‘non’ van de PS. En daar krijgt de
Vlaamse kiezer nu plots de schuld van.

Barometer op slecht weer
Open Vld, sp.a en (zelfs) Groen roepen daarbij om ter
luidst dat de nieuwe Senaat maar zeer beperkte
bevoegdheden zal hebben. Waarom de Senaat dan nog
behouden? Ook een vereenvoudiging van het bestuur in
Brussel zit er niet in. Brussel kreeg ondertussen wél al
een eerste blanco cheque. In 2030 kan die oplopen tot
1 miljard euro.
Dankzij de regering-Di Rupo zullen de verkiezingen voortaan ook samenvallen. In geen enkel ander Europees
federaal land worden de federale verkiezingen en die

Tenslotte kondigde de regering-Di Rupo ook aan een
reeks bevoegdheden te zullen overdragen naar de deelstaten. Maar ook daar lijkt de barometer op slecht weer
te staan. Dat de bevoegdheden van de deelstaten worden uitgebreid is natuurlijk positief. Maar wat voorligt is
zeker niet de Copernicaanse omwenteling waar de
Vlamingen om vragen. Een goede samenwerking met de
deelstaten is overigens niet de eerste prioriteit van Di
Rupo. Met de Vlaamse Regering is er nauwelijks overleg.
En bovendien staat nu al vast dat de nieuwe financieringswet Vlaanderen zal opzadelen met een factuur van
zowat 2 miljard euro.
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Vlaams minister Bourgeois leidt
stembusslag in goede banen
Als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur is Geert Bourgeois verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen voor de gemeente-, provincie- en
stadsdistrictsraden. Daarnaast nam de minister ook heel wat initiatieven om
moderniseringen te realiseren voor de nieuwe bestuursperiode.

© Belga

Geert Bourgeois: “Een van de meest in
het oog springende realisaties is dat we
meer samenwerking mogelijk maken
tussen gemeenten en OCMW’s. Zo kan
de gemeente bijvoorbeeld werken met
één enkele secretaris of financieel
beheerder voor zowel gemeente als
OCMW. We hebben ook de basis gelegd
om contractuele én statutaire ambtenaren te kunnen overhevelen van gemeente naar OCMW of omgekeerd.”

Meer bevoegdheden
“De gemeenteraad moet opnieuw de
spil worden van het gemeentelijke
beleid”, zegt minister Bourgeois. Alle
strategische aangelegenheden moeten
vanaf volgend jaar in de gemeenteraad
beslist worden. Hiervoor krijgen de
gemeenteraadsleden nieuwe instrumenten die leiden tot meer democratische controle. “Meer democratie, meer
bevoegdheden voor onze gemeenten,
minder betutteling ook: daar komt het
op neer”, somt Bourgeois op. Na de
verkiezingen organiseert de Vlaamse
overheid alvast een hele reeks opleidingen voor de nieuwe mandatarissen.
Op die manier worden ze grondig geïnformeerd en voorbereid op hun nieuwe
mandaat. “Al wie verkozen wordt, zal
daar zeker nog informatie over krijgen”, weet de minister.

De gemeenteraad moet opnieuw de spil worden van het gemeentelijke beleid.
den bijvoorbeeld aangekondigd om de
oproepingsbrieven in het Frans of in de
twee talen te versturen. “Dat is echter
overduidelijk in strijd met de taalwetgeving die bepaalt dat de verzending in
het Nederlands moet gebeuren. De
brieven kunnen immers pas nadien én
op aanvraag in het Frans worden verkregen”, zegt Geert Bourgeois. Daarom
gaf hij de gouverneur van VlaamsBrabant de opdracht om voor de zes
Vlaamse randgemeenten de oproepingsbrieven te verzenden. “Zo waren we de
balorige gemeentebesturen voor.”
De minister nam ook het decretale initiatief om de benoemingscarrousel stop
te zetten die de afgelopen jaren in de
faciliteitengemeenten toertjes draaide.

“Een voorgedragen kandidaat-burgemeester die niet werd benoemd, kan
tijdens dezelfde bestuursperiode niet
langer opnieuw worden voorgedragen”, verklaart Bourgeois.

De kleine dingen
En soms zit het hem ook in de kleine
dingen. Zo dacht Geert Bourgeois bijvoorbeeld aan het comfort van onze
nieuwe burgemeesters en schepenen.
Vroeger was het zo dat een mannelijke burgemeester of schepen de sjerp
rond zijn middel moest dragen, terwijl een vrouwelijke collega die - veel
makkelijker en eleganter - rond de
schouder kon dragen. Vanaf nu heeft
iedereen, man én vrouw, de keuzevrijheid.

Franstaligen te snel af
Maar soms moet de minister optreden
als er iets fout dreigt te lopen in de
organisatie van de stembusslag.
Sommige faciliteitengemeenten had10

Ook organisatorisch is de voorbereiding van de lokale verkiezingen vlot verlopen. De website www.vlaanderenkiest.be vormt het centrale zenuwstelsel. Op
14 oktober zal u daar alle verkiezingsresultaten zien verschijnen!

GE M A N D AT E ER D

Vlaamse begroting in evenwicht

In tegenstelling tot de federale regering,
die niet eens durft te beginnen aan de
opmaak van haar begroting vóór de verkiezingen, is Vlaanderen samen met
Beieren de enige regio in heel Europa die
erin slaagt om voor het derde jaar op rij
een begroting in evenwicht te presenteren. De Vlaamse Regering doet dat
bovendien zonder bijkomende belastingen en zonder te raken aan de toekomst
van de Vlaamse economie. Ze ging
vooral op zoek naar structurele maatregelen in de eigen werking en maakte
daarnaast ook keuzes uit de prioriteiten
van het beleid in 2013. Het contrast met
de federale regering, waar 80 procent
van de begrotingsinspanning bestaat uit
hogere belastingen, kan niet groter zijn.

Slanke en efficiënte overheid
“Voor 2103 plant de Vlaamse Regering
een besparing van 1 procent op de loonkredieten van de Vlaamse overheid”,
verduidelijkt Vlaams minister van
Begroting Philippe Muyters. “Daarnaast
gaan we de werkingsmiddelen van de
Vlaamse overheid en het provinciefonds
niet indexeren.” Die gezamenlijke
inspanning van de overheid is goed
voor 164,4 miljoen euro. Met deze besparing op haar eigen werkingskosten
maakt de Vlaamse overheid opnieuw
werk van een slank en efficiënt overheidsapparaat.

© Isopix

Bij de start van het parlementaire jaar kon de Vlaamse Regering opnieuw een
begroting in evenwicht voorstellen. Omwille van de haperende economische
omstandigheden was dat geen sinecure. Toch is Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters erin geslaagd zonder enige belastingverhoging een evenwicht te
bereiken.

Vlaams minister van Begroting Muyters: “De N-VA was niet bereid om de
belastingen te verhogen.”
tal leerlingen in het basisonderwijs, de
stijgende behoeften in de kinderopvang,
de opvang voor personen met een handicap, de blijvende noodzaak om kansengroepen aan de slag te helpen …). De
rest van het voorziene nieuwe beleid,
dat goed was voor ongeveer 270 miljoen
euro, wordt tussen haakjes geplaatst.
Muyters: “We gaan dit herbekijken op
het moment van de begrotingscontrole
2013. En die controle zal zoals steeds
vroeg in het jaar gebeuren, zodat er
meteen gecorrigeerd kan worden als dat
nodig is.”

Investeringen
Duidelijke beleidskeuzes
De Vlaamse Regering heeft er daarnaast
duidelijk voor gekozen om prioriteit te
geven aan beleid dat te maken heeft met
een automatische volumegroei (het aan-

De Vlaamse Regering blijft ondanks het
moeilijke economische klimaat verder
investeren en blijft ook vasthouden aan
het groeipad van 3 procent van het
bruto binnenlands product (bbp). Dat

moet zorgen voor een duurzame ontwikkeling van de Vlaamse economie.
Minister Muyters is vooral blij dat de
Vlaamse Regering er in deze besparingsoefening in geslaagd is om de economie toch de nodige zuurstof te geven.
“Zoals voorheen al gepland, investeren
we extra in werk, in onderzoek en ontwikkeling, en in infrastructuur. We zetten ook het sociale beleid voort, met
investeringen in scholenbouw, kinderopvang en gehandicaptenzorg. Dat de
kindpremie er dit jaar nog niet is gekomen, is spijtig. Maar we leven nu eenmaal in budgettair extreem moeilijke
tijden. De N-VA was niet bereid om de
belastingen te verhogen om daar alsnog
de nodige middelen voor te vinden. Een
begroting zonder tekorten is en blijft
immers de beste manier om de Vlaamse
economie door de crisis te loodsen.”
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Vindt het water
de goede weg?

November 2010. Vlaanderen overstroomt.
De beelden liggen velen nog vers in het
geheugen. Door zware regenval op korte
tijd traden waterlopen buiten hun oevers.
Dijken braken door en er vielen zelfs
doden te betreuren. Om oplossingen te zoeken,
stelde het Vlaams Parlement een speciale commissie aan.
Het parlement liet tal van deskundigen aan het woord en stelde daarna meteen ook een tiental aanbevelingen op voor de
Vlaamse Regering. Midden september kwam die in het Vlaams
Parlement een stand van zaken geven. Voor de N-VA volgen de
parlementsleden Tine Eerlingen en Wilfried Vandaele het debat
op de voet. Beiden zijn bijzonder vertrouwd met het dossier:
Tine Eerlingen als ingenieur-architect en Wilfried Vandaele als
gewezen woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Onderliggende oorzaken
Tine Eerlingen: “De Vlaamse Regering zet duidelijk stappen in
de goede richting. Dat is nochtans niet eenvoudig, want de uitwerking van het beleid zit verspreid bij de ministers
Schauvliege (leefmilieu), Crevits (openbare werken) en Muyters
(ruimtelijke ordening). Er kwamen extra middelen voor werken aan sluizen en wachtbekkens, en voor slibruimen. Die
ingrepen zijn zichtbaar en concreet, en N-VA-minister Philippe
Muyters vereenvoudigde de vergunningsprocedure voor die
werken.” Natuurlijk is het veel moeilijker om de onderliggende
oorzaken aan te pakken. “Als iemand bouwgrond heeft in een
gebied dat kan overstromen, is het geen goed idee om daar te
bouwen”, zegt Eerlingen. “Maar als de overheid bouwen daar
verbiedt, verwacht de eigenaar een schadevergoeding.
12

Hiervoor moeten instrumenten als planbaten en planschade
worden verfijnd en moet grondenruil mogelijk worden.”

Gedragswijziging
“Ook aangepast bouwen, op palen of met een gelijkvloerse
verdieping waar geen waterschade aangericht kan worden,
kan een oplossing bieden”, vult Wilfried Vandaele aan. Maar is
de Vlaming bereid zijn bouwgedrag te wijzigen? “Regenwater
dat in de grond kan sijpelen of in een regenwaterput wordt
opgevangen, komt niet in de waterlopen terecht en belast die
dus niet. Maar we hebben allemaal graag een brede oprit en
een groot terras. Tegen 2050 zal meer dan 40 procent van
Vlaanderen verhard zijn. Waar moet dat water heen? We moeten ruimte maken voor water, bijvoorbeeld door toe te laten
dat laag gelegen weilanden naast de oevers kunnen overstromen, in de plaats van woonwijken.”
Een aantal fouten uit het verleden kan niet zomaar worden
rechtgetrokken. Maar we mogen deze fouten niet opnieuw
maken. Daarom kwam er een verfijnde ‘watertoets’. Die toets
gaat bij de goedkeuring van een bouwvergunning bijvoorbeeld
na of er negatieve gevolgen kunnen zijn voor de waterhuishouding. Vandaele: “Mensen worden nu concreter geïnformeerd dan vroeger. Overstromingsgevoelige gebieden zijn
beter in kaart gebracht en op het internet vinden we een overstromingsvoorspeller. Ook de verplichte vastgoedinformatie
werd bijgestuurd.” Tine Eerlingen blijft realistisch: “De natuur
is altijd de sterkste. Een volledige bescherming tegen overstromingen is niet haalbaar. Het komt erop aan het risico op
schade zeer bewust zo klein mogelijk te houden.”
www.overstromingsvoorspeller.be
www.integraalwaterbeleid.be

V I N GER A A N D E P O L S
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Regering-Di Rupo,
belastingregering

Van bij haar start was de regering-Di
Rupo duidelijk: voor de sanering van de
begroting kijkt ze niet zozeer naar besparingen, maar wordt zonder veel aarzeling
ingezet op het verhogen van de belastingen. U mocht dit ondertussen al stevig ervaren.
Veerle Wouters, fiscaal experte en N-VAKamerlid, licht toe.
Al proberen CD&V, sp.a en Open Vld het keer op keer te maskeren, duidelijker kan het niet: Di Rupo en Co zijn niet vies van
nog maar eens een verhoging van de belastingen. Veerle
Wouters: “Het houdt niet op. Di Rupo startte met de verhoging
van de roerende voorheffing van 15 naar 21 procent, met een
bijkomende heffing van 4 procent. Er werd een nieuwe taks ingevoerd op het neerleggen van effecten aan toonder. De beurstaks op aandelen werd opgetrokken van 0,17 naar 0,25 procent.
En de belasting op bedrijfswagens werd verhoogd. De invoering ervan gebeurde met veel onduidelijkheid. Ondertussen
betaalt de werknemer met een bedrijfswagen wel de rekening.”

Koud gepakt
CD&V-minister van Financiën Steven Vanackere kan het goed
uitleggen. “Officieel zegt Vanackere de fiscaliteit te willen vereenvoudigen. Maar vergis u niet. Spreekt Vanackere over een
vereenvoudiging, dan betekent dit in de praktijk dat er een
belastingaftrek verdwijnt of minstens toch wordt ingeperkt”,
waarschuwt Veerle Wouters. Voorbeelden? “Die zijn er in overvloed. De belastingvermindering voor de meeste energiebesparende uitgaven verdween. Idem voor de nieuwbouw van een
energiearm of passiefhuis. Idem voor de CO2-korting op personenauto’s. Elke spaarder, elke werknemer en zelfstandige, elk
gezin wordt door deze regering koud gepakt in de portemon-

nee. Di Rupo wil nog 116 miljoen euro halen uit de inperking van
de aftrek voor de buitenschoolse kinderopvang, het pensioensparen, de giften en de woonbonus (de leningen voor de enige
en eigen woning).”

Fiscale politiestaat
Ook de uitvoering van het fiscale beleid laat veel te wensen
over. Wouters: “De Belgische fiscaliteit wordt gewoonweg nog
ingewikkelder gemaakt. Ondertussen moeten er al drie nieuwe
databanken worden opgericht: een voor alle bankrekeningnummers voor de controle van het bankgeheim, een voor de
controle van de roerende inkomsten en de bijzondere heffing,
en een databank voor de catalogusprijs van de bedrijfswagens.
Het toppunt is dat de meerderheidspartijen dan nog een wet
stemmen die ervoor zorgt dat de belastingplichtige tijdens een
onderzoek voor onbepaalde tijd geen inzage meer krijgt in zijn
dossier. Prof. Maus (VUB) ziet België gewoon evolueren naar een
fiscale politiestaat.”
En wat met de fiscale administratie? Ook hier is Wouters kritisch. “De administratie krijgt elk jaar van de regering ruimere
bevoegdheden en bepaalt wat mag en niet mag. Rechtsonzekerheid troef dus. Wie niet akkoord gaat met de administratie mag jaren procederen en een dure fiscale advocaat betalen.” Zowel privépersonen als ondernemingen komen onder
vuur. KMO’s worden geviseerd door een strikte toepassing van
de ‘aanslag geheime commissielonen’ van 309 procent. Sinds
deze zomer werden ook de vaste btw-boetes verdubbeld.
Laattijdigheid kan men niet regulariseren. Veerle Wouters: “Di
Rupo is een belastingregering, met de steun van CD&V, sp.a en
Open Vld. Di Rupo pauseert nu even, in functie van de stembusslag van 14 oktober, maar dit najaar gaan de belastingen ongetwijfeld weer verder omhoog.”
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E UR O PA
Onafhankelijkheid in Europa
© VVB

Anderhalf miljoen demonstranten die op 11
september in Barcelona opstapten voor onafhankelijkheid en een nakend Schots referendum. Het
onafhankelijkheidsdiscours is in Catalonië en Schotland alomtegenwoordig. Maar weet Europa waar
het straks heen wil met deze ‘nieuwe’ staten?
Het debat spitst zich toe op dé hamvraag: wat na onafhankelijkheid? En in het bijzonder: wat met de relatie
met de Europese Unie? Zullen Schotland en Catalonië
automatisch Europese lidstaten zijn?
De Europese verdragen geven geen sluitend antwoord.
En ook de Europese Commissie hield tot nu de boot af
door te wijzen op de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Een woordvoerder van de Europese Commissie
zorgde op 11 september, niet toevallig op de Catalaanse
nationale feestdag, dan ook voor aardig wat ophef met
de mededeling dat een nieuwe staat niet op een vrijgeleide naar het Europese lidmaatschap kan rekenen,
maar een aanvraag moet indienen, net zoals andere
kandidaat-lidstaten. De volgende dag moest hij zijn uitspraken alweer temperen. Met nog meer onduidelijkheid tot gevolg.

Europees burgerschap na onafhankelijkheid
Het kwaad was evenwel geschied. Voor pro-unionistische media en politieke leiders in Madrid en Londen
was de Europese boodschapper een zeer welgekomen

Edinburgh, 22 september 2012:
mars voor Schotse onafhankelijkheid

bondgenoot. Zij schermen maar al te graag met het
beeld dat Catalonië of Schotland door Europa zullen
worden verstoten en wegzinken tot de bedelstaf. Bij
volksnationalisten in Barcelona en Edinburgh slaat dit
doembeeld daarentegen niet meer aan. Zij voelen zich
zowel Catalaans als Europees burger en zien geen enkele reden om het Europees burgerschap te verliezen na
onafhankelijkheid. Het is een boeiende juridische discussie die de volgende jaren ongetwijfeld nog in felheid
zal toenemen. Want ook andere staatloze Europese
naties surfen mee op de Catalaanse en Schotse onafhankelijkheidsgolven.

State of the Union mist passie en concrete plannen
Ook in Europa is het politieke werkjaar opnieuw gestart. Met zijn ‘State of the Union’- toespraak van
12 september in het Europees Parlement wees Commissievoorzitter Barroso op de nefaste gevolgen
van de eurocrisis voor de Europese Unie. Zeker als de Unie niet snel naar meer integratie gaat.
“Het is tijd voor een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen waar alle landen voor staan", aldus Barroso,
die er op wees dat individuele lidstaten onmogelijk nog
doelmatig kunnen optreden. Tegelijk kaartte Barroso het
gebrek aan toereikende Europese instrumenten aan.
Daadkrachtig reageren wordt zo bijzonder moeilijk.
Europa dreigt daardoor irrelevant te worden in de
wereld van morgen. Daarom vroeg Barroso meer ambitie, snelle beslissingen en actie op het terrein, waarna
hij zijn visie op een versterkte economische unie, gebaseerd op een politieke unie, uit de doeken deed.
De reacties op de toespraak waren wisselend. Barroso's
14

algemene visie werd wel gesmaakt, maar het gebrek
aan passie en concrete plannen kon op kritiek rekenen.
Ook het buitenspel zetten van het Europees Parlement
bij de besprekingen over een bankenunie zette kwaad
bloed. N-VA-europarlementslid Frieda Brepoels: “Het is
evident dat we in tijden als deze meer samenhang nodig
hebben op Europees vlak. Helaas blijven er grote verschillen tussen Barroso's woorden en wat er te velde
gebeurt. De competitiviteitsproblemen in de zuidelijke
eurolanden worden te weinig aangepakt. Er moeten
dringend - onder Europese controle - structurele hervormingen komen. Ook België, met de regering-Di Rupo,
reageert te weinig en te laat.”

V ER R E K I J K ER
Jo Detavernier: “Amerika

blijft een land van kansen”

Amerika. Zelden roept een land zoveel verdeelde reacties op. Geliefd of gehaat, de VS trekt dagelijks
wereldwijd de aandacht. Naar aanleiding van de presidentsverkiezingen van 6 november had onze
redactie een gesprek met Jo Detavernier, samensteller van ‘Mijn Amerika. Vlamingen en Nederlanders
over ‘hun’ Verenigde Staten’.
‘Mijn Amerika’ wil bewust ‘het beste van de VS’ naar
voren halen. Waarom dit collectieve liefdesschrift?
De boekenstroom over Amerika valt nooit stil. Maar vaak
brengt men niks dan slecht nieuws. Amerika lijkt op de rand
van de afgrond te staan, in stukken te vallen of minstens in
een vergevorderde staat van barbarij te verkeren. Samen
met andere auteurs die, om heel verschillende redenen, het
land een warm hart toedragen, wilde ik een uitgesproken
positief boek op de Vlaamse boekenmarkt brengen. Al vallen in het boek natuurlijk ook kritische noten te bespeuren,
ik wil mensen enthousiasmeren om zelf hún Amerika te
gaan ontdekken.
Maakt liefde ook niet blind? Is de ‘American dream’ niet
iets van lang vervlogen tijden?
‘Mijn Amerika’ is geen idolaat project. Maar stel de vraag
over de American dream eens aan een steekproef van de
miljoenen eerste-generatie-immigranten die het land rijk is
en die in Amerika kansen krijgen die hen elders ontzegd
worden. Er zit misschien craquelé in die droom - de
Amerikaanse middenklasse heeft het vandaag zeker niet
onder de markt - maar Amerika blijft een land van kansen.
Uw eigen bijdrage in het boek focust op de Amerikaanse
onafhankelijkheidsverklaring. Wat maakt een tekst van
1 130 woorden, daterend van 1776, zo belangrijk?
De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring herinnert
ons aan ideeën over natuurrecht en contractdenken die ook
vandaag nog een ijkpunt zijn voor een billijke verhouding
tussen burger en staat. De regeerders sluiten een ‘contract’
met de burgers, die dat contract op elk moment kunnen
opzeggen. Veeg die ordening weg en we glijden naar tirannie. Als Vlamingen zijn we erfgenaam én erflater van dat
Amerikaanse credo. De ideeën van de onafhankelijkheidsverklaring zijn deels gevoed door de oude vrijheden van de
Vlaamse steden. En de Amerikaanse revolutie vuurde op

zijn beurt de democratische omwentelingen aan die ervoor
zorgen dat we nu de vrijheid hebben die we hebben.
U schrijft dat Vlamingen “op zoek moeten gaan naar hun
eigen Jefferson”.
Naties klitten samen door gedeelde opvattingen over wat
belangrijk is. Woorden zijn belangrijke kanalen om die
opvattingen mee te communiceren. Ze geven mensen inspiratie, herinneren ze aan wat telt, en worden van generatie op
generatie doorgegeven. Laten we alstublieft de dag dat
Vlaanderen onafhankelijk wordt het niet bij een decreet
houden, maar woorden spreken die nog eeuwen lang zullen
resoneren bij ons volk. En dit alles dan graag in de standaardtaal als het even kan.
Wat wordt de impact van de presidentsverkiezingen
voor Europa?
Ik heb onvoldoende zicht op wat Romney van plan is met
Europa. De opties van zijn buitenlands beleid komen dicht
bij de neoconservatieve agenda van George Bush jr.
Persoonlijk heb ik geen bezwaren tegen een Amerikaans
beleid dat assertief kiest voor veiligheid en mensenrechten.
Maar ik denk niet dat Romney het haalt. En als hij het haalt,
dan zal de harde realiteit van de Amerikaanse staatsschuld
voor ernstige correcties op zijn plannen zorgen.
Van ‘Mijn Amerika” verloten we vijf exemplaren
onder onze lezers. Kijk even op bladzijde 17.

Jo Detavernier: “Laten we de dag dat Vlaanderen
onafhankelijk wordt het niet bij een decreet houden, maar woorden spreken die nog eeuwen lang
zullen resoneren bij ons volk.”
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J O N GE L E E U WE N
Bestuursverkiezingen
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober krijgen alle
Jong N-VA’ers nogmaals de kans om te gaan stemmen. Deze
keer om de interne democratie te laten werken: vanaf oktober moet elke Jong N-VA-afdeling die ouder is dan één jaar
haar bestuur vernieuwen. Wij brengen alle afdelingen op de
hoogte over het verloop van deze verkiezingen.
Jong N-VA opstarten in jouw gemeente?
Is er nog geen Jong N-VA-afdeling in jouw gemeente? Dan is
dit het moment om er een op te starten! Je staat er uiteraard

niet alleen voor. Jong N-VA stelt een handleiding ter beschikking die je stap voor stap uitlegt hoe je een afdeling uit de
grond stampt. Uiteraard staat onze stafmedewerker Michel
Cardon steeds klaar om al jouw vragen te beantwoorden.
Contacteer ons via jong@n-va.be.
En verder …
Bij de start van 2013 zullen ook de andere niveaus van Jong
N-VA vernieuwen, waaronder het dagelijks bestuur en de
nationale jongerenvoorzitter. Meer info volgt.

Na het nieuwe logo en de nieuwe website:
nieuw promomateriaal

Potlood

15 euro/100 stuks

Lat

0,50 euro/stuk

Sleutelhanger

2,50 euro/stuk

Mannenpolo zwart

15 euro/stuk

Mannenpolo geel

15 euro/stuk

Vrouwenpolo zwart

15 euro/stuk

Vrouwentopje wit

7,50 euro/stuk

Zwarte trui, unisex

25 euro/stuk

Jong N-VA-vlag

12,50 euro/stuk

Slabbetje

7,50 euro/stuk

© Jong N-VA

15 euro/100 stuks

© Jong N-VA

Balpen

© Jong N-VA

Door de vakantieperiode liepen de leveringen wat vertraging op, maar het is eindelijk zover: het nieuwe
Jong N-VA-promotiemateriaal is gearriveerd.

Contactgegevens studentenkernen
Studeer je in een van de onderstaande steden? Dan kan je terecht bij de studentenwerking van Jong N-VA:
• Brugge: ben.glorieux@jongnva.be
• Kortrijk: stijn.cocquyt@jongnva.be
• Gent: aurelie.bom@jongnva.be
• Leuven: jonas.devlieghere@jongnva.be
• Antwerpen: jeroen.denissen@jongnva.be
Jong N-VA Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel, jong@n-va.be - Tel. 02 219 49 30

A GE N D A Jo n g N - VA
Zaterdag 27 oktober
Zaterdag 24 november
Woensdag 12 december

Opleidingsmoment lokale afdelingen - Deel III
Trefdag II
Vormingsmoment

Hou de kalender op www.jongnva.be in de gaten voor meer informatie over onze activiteiten.
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O N V ER GE T E L I J K
25 jaar geleden: regering-Martens VI valt over José H.
Bij de lokale verkiezingen van 1982 blijven de krachtsverhoudingen ongewijzigd. H., voorgedragen door zijn RALlijst, wordt eind december 1983 aangesteld als burgemeester. Maar zijn benoemingsbesluit wordt in
1986 door de Raad van State vernietigd.
Het begin van een schier eindeloze carrousel. Een nieuw hoogtepunt volgt in
oktober 1987, nu precies 25 jaar geleden:
de val van de regering-Martens VI over de
zaak-H.
© Bron: Uit-voer-ige impressies. Guido & Simonne Sweron-Haveneers (red.), 1988

Volgend jaar, op 1 september 2013, is het precies 50
jaar geleden dat de Voerstreek van de provincie Luik
naar de provincie Limburg werd overgeheveld. Dit
was een gevolg van de ‘nieuwe’
afbakening van de taalgrens die
Kamer en Senaat in 1962 hadden goedgekeurd. Op 1 september 1963 beleefden de
inwoners van Voeren hun eerste manifestatie door militanten van buiten de streek:
een manifestatie vanuit Luik. En ‘Luik’ zou
nog jarenlang voor problemen zorgen.
De aan de fusie van de zes Voerdorpen
voorafgaande lokale verkiezingen van 1976
tekenden de politieke krachtsverhoudingen scherp uit: 5 zetels voor de Vlaamse
eenheidslijst Voerbelangen, 10 zetels voor
Retour à Liège (RAL). In 1977 kwam inwijkeling José H. naar voren. H. werd al vlug de centrale figuur
binnen de Action Fourronnaise en zou nog jarenlang het
nieuws beheersen. Met vandalisme en geweld. Maar ook
mét de unanieme steun van de Franstaligen.

Voor Voeren komt dé ommeslag er bij de
lokale verkiezingen van 2000: Voerbelangen haalt 8 van de 15 zetels. Huub
Broers wordt burgemeester. Zes jaar later
haalt Voerbelangen nog een zetel extra
binnen. Voeren is ondertussen alweer
jaren wat het verdient te zijn: een briljante plek voor z’n
inwoners én een toeristisch topproduct. We wensen
Voerbelangen en burgemeester Broers op 14 oktober
opnieuw alle succes!

M E ER WA A R D E

Nederlanders en Vlamingen over ‘hun’ VS
Eenentwintig Vlaamse
en Nederlandse journalisten, academici, politici
en mensen uit de brede
entertainmentindustrie
die in de States verbleven
of er nog wonen, schetsen in ‘Mijn Amerika’
hun ervaringen en visie
op de Verenigde Staten.
Een boeiend boek, dat
keer op keer weet te verrassen met originele
invalshoeken, leuke anekdotes en een innemend verslag
van persoonlijke ervaringen met het land van de Stars and
Stripes. Bij de auteurs zien we onder meer Ludo Abicht,

Mark Eyskens, Suzy Hendrickx, Johan Van Overtveldt,
Matthias Storme, Rik Vanwalleghem en Jan Verheyen. Op
bladzijde 15 van dit magazine leest u een interview met Jo
Detavernier, de samensteller van het boek.
Jo Detavernier (red.). Mijn Amerika. Uitgeverij Pelckmans,
2012, 208 blz., 19,50 euro.

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van ‘Mijn
Amerika’. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op
onze wedstrijdvraag. “In welke Vlaamse stad sloten de
Britten in 1814 een ‘vredesverdrag’ met de Verenigde
Staten, hun oude kolonie?” Stuur uw antwoord voor 25
oktober naar magazine@n-va.be of naar N-VM,
Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

De winnaars van ‘Franstaligen tegen Vlamingen. Hoe België als natie mislukte’ zijn: R. Mondal (Destelbergen),
F. Pluym (Turnhout), S. Vandeputte (Wintam), L. Vlayen (Tienen) en D. Wijnen (Leuven).
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De N-VA gaat naar 14 oktober met
In ons septembernummer brachten we een eerste keer een aantal N-VA-kandidaten in beeld. In dit nummer doen we dat nog
eens over. Met acht nieuwe portretjes, als illustratie van de prachtige gele golf van meer dan 6 500 N-VA-kandidaten. Maar
vooral ook als eresaluut aan deze kandidaten en aan al diegenen die de voorbije weken en maanden de handen uit de
mouwen staken om de N-VA-campagne vorm te geven.

Brussel

t

Knokke-Heis

Niet aan de kant blijven staan
Vorig jaar nam de N-VA in Knokke-Heist de moedige beslissing
om op eigen kracht naar de kiezer te gaan. Ik wilde niet aan de
kant blijven staan. Want de jonge, zeer enthousiaste bestuursploeg verdient ten volle ondersteuning van een ‘man met
gezag’. Geloof me, zeker ook in Knokke-Heist is er nood aan
verandering. Want de politiek van ‘de Graaf en zijn entourage’
bereikt zijn limieten. Gezondheidsproblemen beletten me op
dit moment om persoonlijk zeer actief campagne te voeren.
Toch wil ik, als Vlaming en wereldburger, de N-VA-lijst in
Knokke-Heist blijven steunen. Men kan op mij rekenen.

Eric Suy (79)
prof. em. KU Leuven
gew. adj. secretaris-generaal Verenigde Naties
16de plaats Knokke-Heist

Kiezen voor realisme

De campagne voor 14 oktober is verre van mijn eerste verkiezingscampagne. In 2010 gaf ik letterlijk mee vorm aan de N-VA-campagne ‘Eigen
volk samen’. Met een stevige knipoog. Want ik ben geboren in WatermaalBosvoorde, ben van Congolese origine, en woon nu met mijn gezin in hartje Brussel. Ik woon graag in Brussel, maar er moet wel dringend meer aandacht gaan naar een pak specifieke problemen van onveiligheid en overlast.
In heel wat wijken zijn er heel concrete problemen. Het homofobe geweld
is echt onaanvaardbaar. Brussel verdient ook een degelijk, correct bestuur,
met – eindelijk – garanties voor een échte tweetaligheid. Mét de N-VA krijgt
Brussel een nieuwe
Linda Mbungu Dinkueno (33)
toekomst.
bediende
5de plaats Brussel-stad

Bilzen

Roeselare

Mijn politiek engagement
groeide als scholier aan
het Klein Seminarie in
Roeselare en, later, aan de
Universiteit in Antwerpen.
Daar werd het vuur echt
aangewakkerd. Tot juni
van dit jaar was ik professioneel actief als directeur
van de grootste sociale
huisvestingsmaatschappij
van West-Vlaanderen.
Sinds enkele maanden
ben ik actief als vastgoedontwikkelaar. De woordbreuk van de huidige
bestuursmeerderheid in
Roeselare, die in 2007
onmiddellijk een forse
belastingverhoging doorvoerde, maakte me echt boos. En
men blijft maar geld uitgeven! Keer op keer, meer en meer.
In Roeselare snakken velen naar verandering: een andere
politiek, een andere stijl, een ander woordgebruik, andere
doelstellingen. Als lijsttrekker kies ik samen met de N-VA
voor realisme, zonder evenwel de ambitie te verliezen.
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Brussel een nieuwe toekomst geven

Mijn inzet voor de N-VA kost me geen moeite
Van jongs af was ik lid van de Volksunie. Nadien twijfelde ik geen
moment aan mijn keuze voor de N-VA. Een keuze die me overigens
geen moeite heeft gekost. Want als adoptiekind kwam ik terecht in
een zeer Vlaamsgezind milieu. In Bilzen wordt het een spannende
verkiezingscampagne. Frieda Brepoels neemt het immers op tegen
uittredend burgemeester Johan Sauwens. De N-VA-campagne zit
goed. De mensen vragen echt om verandering. Ik ben voor het eerst
kandidaat en merk dat de Bilzenaar mijn engagement waardeert. Ik
run al 26 jaar een dameskapsalon. Een uitstekende plek om te horen
wat echt leeft. En natuurlijk ook om mijn klanten te overtuigen!

Brecht Vermeulen (43)

Nassèr Nijs (52)

projectontwikkelaar
lijsttrekker Roeselare

kapper
10de plaats Bilzen

meer dan 6 500 kandidaten !
Aartselaar

© Photonews

en

Nieuwerkerk

Met heel, heel veel overtuiging
Op donderdag 11 oktober word ik 18 jaar, en drie dagen later mag ik voor het eerst gaan
stemmen. In Nieuwerkerken, waar ik woon, was er een jaar geleden nog geen N-VAafdeling actief. Omdat ik enkel voor de N-VA wil stemmen, nam ik dan maar zelf het
initiatief om er een afdeling op te richten. Het startschot van onze werking volgde begin
2012. Na maanden hard werken kunnen we
Robby Brans (17)
op 14 oktober een volledige N-VA-lijst aan
student
de kiezer voorstellen. Ik mag de lijst duwen
lijstduwer Nieuwerkerken
en doe dat met heel, heel veel overtuiging.
Vrie veel goestinge!

G

ent
Mijn over-overgrootvader is met de
Gentse viswinkel begonnen in 1846.
Een huis van vertrouwen, zoals ze dat zeggen, en ik heb tegenover mijn klanten altijd geprobeerd die titel ook waar te maken.
In de politiek wil ik in feite niets anders doen. Natuurlijk ben ik
bij de N-VA omdat ik een Vlaams hart heb, en omdat ik dit nu
eindelijk ongegeneerd overal mag laten zien. De N-VA is op en top
geloofwaardig. En dat is in de politiek het hoogste goed. Toen
Siegfried Bracke mij een klein jaar terug kwam vragen voor de
N-VA-lijst, gaf ik hem al vlug een ja. Ik voelde mij op slag dertig
jaar jonger. Want in Gent kunnen wij de juiste dingen doen. Wij
hebben daar de mensen én de ideeën voor. En ik heb goesting,
vrie veel goestinge.
Guido Meersschaut (74)
vishandelaar op rust
6de plaats Gent

Ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt
Politiek heeft mij altijd geboeid. Ervoor zorgen
dat iedereen zich goed voelt en de kans krijgt
bij te dragen aan een vreedzame, verdraagzame
en economisch bloeiende samenleving: dat is
mijn ambitie. Ik kreeg de Vlaamse waarden
van jongs af mee. Nu actief zijn in de N-VA is
dus een vanzelfsprekendheid. Toen ik anderhalf jaar geleden van onze afdelingssecretaris
de vraag kreeg niet langer langs te zijlijn toe te
kijken, was dat voor mij het juiste duwtje in de
rug. Ik hoop straks in de Antwerpse provincieraad de N-VA te kunnen vertegenwoordigen en
zo ook rechtlijnig borg te staan voor het terugschroeven van het vandaag nog veel te grote
takenpakket van het provinciebestuur.

Katleen Van Hove (36)
medisch afgevaardigde
lijsttrekker provinciedistrict Boom

Een aanstekelijke assertiviteit

Lubbeek

Ik ben professioneel actief als ICT-analyst in de banksector en werd dit jaar – al voor de derde keer – door mijn
collega’s verkozen tot syndicaal afgevaardigde. Die professionele en syndicale ervaring hoop ik te kunnen
benutten in het gemeentebestuur van Lubbeek, de Vlaams-Brabantse gemeente waar ik al 27 jaar woon.
Omdat ik echt onafhankelijk wil werken, ver weg van de tentakels van de ‘vriendjespolitiek’, koos ik voor de
N-VA. Ik ontmoette er ondertussen vele collega-kandidaten die keer op keer bewijzen te beschikken over een
gezonde creativiteit en een echt aanstekelijke assertiviteit. Wie denkt aan de toekomst van onze jeugd weet dat
dit land van melk en honing niet mag vervallen in een land
Lucienne De Baere (54)
van water en brood.
ICT-analyst, vakbondsafgevaardigde
7de plaats Lubbeek

Aan alle N-VA-kandidaten: héél veel succes!
Nog enkele dagen … Tijd voor een laatste inspanning. De ultieme mobilisatie. Volgende zondag wordt
het wachten op het oordeel van de kiezer. We kunnen de stem van Vlaanderen samen in vertrouwen
tegemoet zien. Het moet lukken!

✓
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OP DE BARRICADEN
Aan alle militanten en vrijwilligers: bedankt!

N-VA Deinze trok al
fietsend de straat op.
Een geel peloton waar
niet naast te kijken
viel.

© N-VA

© N-VA

© N-VA

Deelnemen aan de verkiezingen doe je niet alleen. Vandaar niet alleen een welgemeend bedankt! aan alle kandidaten, maar ook
dubbel en dik aan alle plakkers, briefschrijvers, bussers en andere vrijwilligers die in Vlaanderen en Brussel de weg naar de verandering hebben geplaveid. Maanden zwoegen en zweten bleven alles behalve onopgemerkt.

© N-VA

© N-VA

Net zoals heel wat andere N-VA-afdelingen
opende N-VA Boom een campagnesecretariaat.

Miljoenen huis-aan-huisbladen rolden over de
persen. N-VA Haacht liet
zich niet onbetuigd.

Een mooi voorbeeld van een
sprekende groepsfoto: N-VA
Gingelom.
Ook aan de
honderden
plakploegen:
bedankt!

© N-VA

© N-VA

N-VA Zoersel
op huisbezoek:
luisteren
naar de
inwoners als
basis voor
goed
bestuur.

N-VA Lede
trok de straat
op met paard
en kar.

© N-VA

© Chantal Bodengien

Gezien worden is
een essentieel
onderdeel van de
campagne.

N-VA Genk kleurt
de omgeving van het stadhuis geel.
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OP DE BARRICADEN
Van harte welkom!

Verkiezingsmeeting N-VA
Zaterdag 13 oktober om 10.30 uur in Antwerpen
© Hilde Christiaens-UGent

De N-VA blaast, als feestelijk wervend slot van haar verkiezingscampagne, landelijk verzamelen op zaterdag 13 oktober, één dag voor de verkiezingen.
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, hoort u
de plannen en ambities van de N-VA-lijsttrekkers van onze provinciehoofdsteden, is er
ruimte voor een streep ontspanning (met cabaretier Dirk Denoyelle) en zorgt voorzitter
Bart De Wever voor de slottoespraak met een boodschap aan alle kiezers. Niet te missen dus.

Te midden van alle politieke
ernst is er tijdens de meeting
natuurlijk ook tijd voor een
streep ontspanning. Daarvoor
zorgt politiek cabaretier Dirk
Denoyelle. Met een kwinkslag
naar Wetstraat en Dorpsstraat.

© Koningin Elisabethzaal

© Alex Deyaert

© ID-Karel Hemerijckx

Plaats van afspraak: de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, van 10.30 tot 12 uur (welkom vanaf 10 uur).

Afspraak in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal

© Guido Saeys

Begin september bundelden de N-VA-Kamerleden
Sarah Smeyers en Theo
Francken hun kijk op het
asiel- en migratiebeleid
in het boek ‘België. Land
zonder grens’. Drie weken
na de lancering besliste Davidsfonds Uitgeverij al tot een
tweede druk. Een verdiend resultaat.
N-VA-leden kunnen 'België. Land zonder grens' aankopen
tegen een verminderde prijs van 13,50 euro, verzendkosten inbegrepen. Bestellen kan enkel door intekening
via de website www.landzondergrens.be.
Exclusief voor de verkiezingsmeeting doen Sarah en
Theo een bijzonder aanbod. Wie deelneemt aan de verkiezingsmeeting in Antwerpen kan het boek kopen aan
12,50 euro (en dus meteen 2,50 euro goedkoper dan in de
boekhandel). Beide auteurs houden ook een exclusieve
signeersessie en dat zowel voor als na de meeting.
Afspraak in de foyer van de Elisabethzaal.

De Koningin Elisabethzaal ligt vlakbij (50 meter) het
Antwerpse Centraal Station en is dus bijzonder makkelijk
met de trein bereikbaar. Komt u toch met de wagen, dan
kan u terecht in een van de vele betaalparkings in de
buurt. De grootste parkings in de buurt zijn parking
Astridplein (K. Astridplein 27 - www.qpark.be) en parking
De Keyser (Van Ertbornstraat 13 - www.interparking.be). Er
is ook een grote betaalparking onder het Centraal Station
(Parking Antwerpen Centraal - Van Immerseelstraat –
www.b-parking.be), maar dat wordt dan wel even wandelen naar de Elisabethzaal (750 meter).
Koningin Elisabethzaal, Koningin Astridplein 26, Antwerpen

Voor kinderen tussen 3 en 12 jaar is
er professionele kinderanimatie.
Het programma biedt ruimte voor
100 kinderen. Opgelet: vooraf
inschrijven voor de kinderopvang is verplicht! De eerste
inschrijvers hebben voorrang.
U mailt naar kevin.vincke@n-va.be
en vermeldt alle namen en leeftijden.

© Dreamstime

Sarah Smeyers en Theo Francken signeren
‘Land zonder grens’
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O P STA P M E T

Stafmedewerker
ledenadministratie
© N-VA

Michiel Mentens

Michiel Mentens tekent op het partijsecretariaat mee verantwoordelijk voor
de ledenadministratie. Een stevige opdracht, zeker nu het ledenaantal van de
N-VA steeds verder stijgt. Als daar in verkiezingstijden ook nog stapels extra’s én een
engagement in de eigen N-VA-afdeling bovenop
komen, dan wordt het drukker dan druk. Zo was
het ook op maandag 24 september.

komen letterlijk van overal. Net nog een Franssprekende
Spanjaard aangesloten. Is dat dan een allochtoon? Ach,
die non-discussie over woorden …

7.45 uur: Tijd om door mijn uitpuilende mailbox te
gaan. Hoe fikste men dat vroeger? Werd er gewoon minder gecommuniceerd en gepalaverd, maar meer beslist?
Misschien wel. Om over na te denken!

13 uur: Tijd voor een broodje en het nieuws op tv. Een
perfecte temperatuurmeter. Want komt de N-VA goed in
beeld - vaak via de andere partijen die het niet kunnen
laten flauwe kritiek te uiten - dan weten we dat we weer
enkele extra ledenaanvragen binnenkrijgen.

8.15 uur: Een van onze kandidaten had graag nog een
aanpassing van zijn tekst in de campagnefolder. Hij
vraagt, wij passen aan. Eindelijk kan nu alles naar de
drukker. Woensdag kunnen we het drukwerk al afhalen.
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11.30 uur: We plannen deze week nog een ‘testavond
14/10’. Verkiezingszondag wordt een drukke dag voor het
partijsecretariaat. En ook ik bereid me voor. Onze ambitie? Vlug zicht krijgen op de N-VA-resultaten voor
gemeente en provincie. Alle taken zijn in kaart gebracht.
Donderdag weten we of het plan ook werkt.

15.45 uur: Telefoon uit Zoersel. Karen, onze ombudsvrouw, is er even niet. We springen dus in. Welke bolletjes je mag kleuren? Ik weet ondertussen wie van de
mevrouw uit Zoersel een voorkeursstem zal krijgen.

8.45 uur: Tijd om de trein te halen. Glijdende uren,
leuk, maar toch glij ik ’s morgens altijd tegen de limieten aan. “Ik presteer het best in de namiddag én ook ’s
avonds”, maak ik mezelf wijs.

19 uur: Huiswaarts pendelen, gelukkig met voldoende
vrije plaatsen op de trein. Je hoort van mij geen slecht
woord over een trein die rijdt. Als hij maar rijdt.

10.15 uur: Pendelen is voor mij synoniem voor kranten lezen. Met zo’n smartphone kan je werkelijk alles.
Op het werk wacht een andere mailbox op aandacht.
Met mijn collega Dominique overloop ik vlug de meest
dringende vragen. Het werk van elke dag start: eindeloos veel vragen, wijzigingen, ledenlijsten, adresetiketten, e-mail-aliassen … en natuurlijk: nieuwe leden. Ze

21 uur: Morgenavond heb ik bestuursvergadering. Als
voorzitter van N-VA Begijnendijk bereid ik de agenda
voor. De N-VA neemt in Begijnendijk voor het eerst aan
de verkiezingen deel. Afwachten wat het wordt. Het
politieke landschap is hier al dertig jaar identiek. Tijd
dus voor verandering. En dat voel je wel. We tellen vol
vertrouwen af.

© N-VA

VA N L I E D E K ER K E

‘Laat De Wever niet met rust.
Val hem aan!’

In maart van dit jaar verklaarde
Karel De Gucht: “In tegenstelling
tot de traditionele partijen heeft De
Wever een verhaal. Een simplistisch
weliswaar, maar toegegeven: hij
hééft er tenminste een.”

De heer Eyskens trapt een open deur in. Als uit verandering geen verbetering spruit, begin je er best niet aan. De N-VA machogedrag en autocratische trekjes verwijten, is te gek voor woorden, maar past in de verdenking als zou de partij een geborneerd, extreemrechts en onverdraagzaam zootje zijn. Eyskens vergist zich van partij als hij er ‘het eigen volk’
bij sleurt. Net zoals hij zich vergaloppeert door de N-VA een uitspraak
van zijn partijgenoot Gaston Geens aan te wrijven. De man zei woordelijk: “We zullen moeten bewijzen dat wat wij zelf doen, beter doen.” En
dat klinkt anders dan wat Eyskens - als naar zijn gewoonte - zomaar uit
de losse pols schudt.

Bovenstaande titel en citaat zijn geplukt uit de huiskrant van Open Vld
(Het Laatste Nieuws, 24/04/2012). Wat ooit een partijprogramma heette,
heet vandaag dus ‘een verhaal’. En de politieke partij die geen verhaal
Maar wie biedt meer? In de persoon van ene Ico Maly worden sinds
(meer) heeft, is politiek dood, of zo goed als. Zo’n verhaalloze partij zou
kort De Wever en de N-VA haast dagelijks gefileerd in de internetkrant
Open Vld zijn. De eerste symptomen van deze loosheid werden duideDe Wereld Morgen. De slachter van dienst is coördinator van Kif Kif, een
lijk toen vicepremier Vincent Van Quickenborne zich in Humo
onderdeel van Marokkaanse organisaties in België, dat onder de krak(21/04/2012) had laten ontvallen dat zijn partij ‘wat minder donkerkemikkige slogan Open je wereld, voor racisme ze sluit mensen van een
blauw’ zou moeten kleuren en dat ‘een nieuwe partijnaam dient overinterculturele maatschappij overtuigt. Maly bereidt een doctoraat voor
wogen’ te worden. Nog diezelfde dag reageerde voorzitter De Croo dat
aan de universiteit van Tilburg en het onderwerp laat zich makkelijk
daar niets van aan is, dat er geen nieuwe partijnaam komt en dat een
raden: N-VA. Analyse van een politieke ideologie. Als de inhoud van
ideologisch congres zich over de graad van blauwheid uitspreekt.
hetzelfde niveau is als ’s mans columns die op internet circuleren, wordt
Genoeg heibel voor oud-voorzitter Karel De Gucht
het lachen geblazen. Lezen we ergens: “Zo kan het
om enkele dagen later partijgenoten en voorzitter de
Mark Eyskens: “Spreken over
geen toeval zijn dat De Wever zijn luchtdoop maakt
levieten gelezen.
de kracht van de verandering in een gele tweedekker die beschilderd is met zwar-

heeft iets macho, iets ongena- te letters. Het vliegtuig van Antwerpse makelij wordt
Maar De Gucht verklaarde nog meer, met name de
digs en onverbiddelijks, verzo een groot reclamebord voor N-VA en De Wever.”
mengd met autocratische of
reden van de liberale paniek. Uit peilingen was
En verder: “De beelden tonen bovendien nogmaals
fatalistische aanvaarding.”
gebleken dat niet meer dan één Vlaming op de tien
de metamorfose van De Wever. Immers, een jaar
bij verkiezingen nog liberaal zou stemmen. Boosvoordien heeft iedereen gezien dat hij te zwaar was
doener zou de N-VA zijn en dus, zo redeneerde De Gucht, moet je de
om mee te vliegen.”
schuld niet in eigen rangen zoeken maar bij Bart De Wever. Wat even
grote onzin is als zeggen: leg voor al uw misères de schuld bij de Walen
En nog meer van dat fraais: “Van conservatieve droogstoppel is hij
en ze zijn meteen van de baan. Als de bevolking de Vlaamse liberalen
(BDW) in enkele jaren veranderd in een goedlachse bolleboos en vanniet langer hoeft, moeten ze de uitleg niet elders, maar bij zichzelf zoedaag heeft hij zowaar een tweede, deze keer lichamelijke metamorfose
ken. In De Zevende Dag (16/09/2012) liet De Gucht nog maar eens zijn
achter de rug. Net zoals consumptieproducten zoals chips, waspoeder
duivels los, nadat eerder die week Open Vld in de peilingen onder de
of frisdranken van verpakking moeten veranderen om te blijven verko10 procent was gezakt. En weer heette het dat Open Vld veel te braaf is
pen, verkoopt de nieuwe De Wever hetzelfde product met andere vervoor N-VA.
pakkingen.”

Maar wie doet nog beter om ‘het simplistisch verhaal’ van de N-VA te
bestrijden? De meest notoire is Mark Eyskens. In zijn zaterdagse ‘poëtische mijmering’ (Het Laatste Nieuws, 15/09/2012) verminkt deze minister van staat de N-VA-verkiezingsslogan tot ‘de kracht van de verbetering’. “Spreken over de kracht van de verandering heeft iets macho, iets
ongenadigs en onverbiddelijks, vermengd met autocratische trekjes of
fatalistische aanvaarding. Nog erger en onbarmhartiger wordt de veranderingsdoctrine als gesuggereerd wordt dat wij het allemaal alleen aankunnen. En met ‘wij’ wordt dan verwezen naar het eigen volk, dat eerst
moet komen en dat ongetwijfeld beter doet wat het zelf doet.”

Als het niveau van het doctoraat van hetzelfde peil is, wordt het lachen
geblazen daar in Tilburg, dat zoals iedereen weet in de buurt van
sprookjesland Efteling ligt.
Aanvallen!

Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van het
VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij zijn kijk
op actualiteit en maatschappij.
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“Welk land of welke stad wil je echt nog
bezoeken en waarom?” was de vraag die
N-VA-senator Inge Faes je stelde in ons
septembernummer.
Dat is Schotland. Het landschap is mooi en
machtig, maar uiteraard heb ik ook culturele
en politieke motieven. Schotland heeft, ook na
de vereniging met Engeland in 1707, zijn eigenheid behouden. In 1999 kreeg Schotland
opnieuw een eigen parlement. Sinds 2007 is
onze zusterpartij de SNP er aan de macht. Het lijkt me wel wat om Schotland in 2014
te bezoeken, want dan is er een referendum over onafhankelijkheid. Hopelijk maken
dat jaar niet alleen de Schotten maar ook de Vlamingen een grote sprong voorwaarts.
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Je bent al jaren politiek actief, lokaal en nationaal. Aan welk politiek
‘wapenfeit’ heb je de mooiste herinnering?
Toen ik van 1995 tot 2000 schepen van Cultuur was in Sint-Niklaas, hebben we de
renovatie van de stadsschouwburg aangegrepen om de opdracht van het
Cultuurcentrum te herdefiniëren. Dat is de kwaliteit van de programmatie en het
bezoekersaantal ten goede gekomen. Tegelijk hebben we tussen de cultuurcentra van
het Land van Waas en Dendermonde een samenwerkingsverband tot stand gebracht.
Daarmee hebben we toen pionierswerk in Vlaanderen verricht.
De gemeenteraadsverkiezingen staan nu echt voor de deur. Wat is de voornaamste uitdaging voor het lokale beleid in Vlaanderen?
De grootste uitdaging is het herstellen of behouden van de leefbaarheid van onze
stads- en dorpskernen, zowel inzake mobiliteit als op economisch en sociaal vlak. Op
het vlak van verkeer wordt men ofwel geconfronteerd met files, ofwel met overdreven
snelheid. Om de verschraling van het handelsapparaat in de centra te keren, kiest de
N-VA voor een winkelkernversterkend beleid. Tot slot willen wij de samenhorigheid
in straten en buurten herstellen en versterken. Dat gaat verder dan de inburgering van
nieuwkomers, want ook vele geboren-en-getogen Vlamingen kennen hun buren niet
of nauwelijks.
In het Vlaams Parlement volg je de cultuurdossiers. Is er voldoende beleidsaandacht voor cultuur in deze budgettair barre tijden?
De Vlaamse overheid moet, ook in het cultuurbeleid, zuinig omgaan met de schaarse
middelen. Dat gebeurt ook, in schril contrast met de botte bijl die de Nederlandse en
de Britse regering hanteerden. Voor de subsidies in het Kunstendecreet werd er zelfs
wat extra financiële ruimte gecreëerd voor een aantal waardevolle initiatieven, bijvoorbeeld in de folksector. Zelf ben ik vooral blij dat de nieuwe wind die sedert enkele jaren in de erfgoedsector waait, niet gefnuikt wordt maar verder kan aanwakkeren.
Welke vraag zou je willen stellen aan Kamerlid Veerle Wouters, die wij volgende maand vijf vragen voorleggen?
“Net als Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans woon je in het Limburgse Riemst.
Wat is het belangrijkste dat je van hem geleerd hebt op politiek vlak?”

Afgiftekantoor Gent X
oktober 2012

Nieuw-Vlaams Magazine

Colofon
Nieuw-Vlaams Magazine wordt uitgegeven
door vzw Vlaams Pers-, Radio- en TV-instituut en is het partijblad van de NieuwVlaamse Alliantie (N-VA). Het wordt verzonden onder een folie op basis van zetmeel die 100 % biologisch afbreekbaar is.
Coördinatie en eindredactie:
Nele Hiers.
Medewerkers:
Mariam Al Merrouni, Peter Buysrogge,
Sven De Neef, Hans Govaerts,
Nico Moyaert, Wouter Patho, Tinne
Stukkens, Kim Van Cauteren,
Maurits van Liedekerke.
Directeur:
Piet De Zaeger.
Vormgeving en druk:
JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1,
9860 Oosterzele, T. 09 362 74 33.
Foto voorkaft: © Kris Snoeck
Foto's onderaan voorkaft:
© Dreamstime - © Filip Naudts - © N-VA

Jaarabonnement:
€ 12,50 op rekeningnummer
BE83 4350 2597 0115 van VPRTI vzw.
Contact:
T. 02 219 49 30
Fax 02 217 35 10
E-mail: magazine@n-va.be

Dit nummer werd afgesloten op
28 september 2012.
Wenst u onze wekelijkse digitale
nieuwsbrief te ontvangen?
Schrijf u dan nu in via
www.n-va.be/nieuws/inschrijven

