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27 procent. Uit cijfers die N-VA-

Kamerlid Nadia Sminate ontving van

minister van Sociale Zaken Onkelinx

(PS) blijkt dat de kosten voor de ziekte-

uitkeringen voor de jaren 2006-2010

verhoudingsgewijs hoger liggen in

Wallonië dan in Vlaanderen. Een

Waalse uitkeringsgerechtigde is ver-

houdingsgewijs gemiddeld 27 procent

duurder dan een Vlaamse. In het

Waalse Gewest krijgen ook gemiddeld

meer mensen een uitkering. De ziekte-

verzekering betaalde in 2010 gemid-

deld 1 275 euro uit aan inkomens -

vervangende uitkeringen per Waalse

verzekerde werknemer. Dat is een

kwart meer dan de 998 euro per

Vlaamse werknemer en een derde

meer dan de 932 euro die uitbetaald

wordt per aangesloten Brusselaar. 

Jos ‘locomotief voor Limburg’ Digneffe,

ex-topman van ACOD Spoor, laat in zijn

eerste pensioendagen aardig van zich

horen. Eind september nam hij de trein-

reiziger in het vizier. Wie het moeilijk

had met de door de socialistische

spoorbond uitgelokte spoorstakingen

werd uitgescholden voor ‘egoïst’. Eind

oktober liep ’t gemoed van de vak-

bondsman opnieuw over. Digneffe face-

bookte toen dat “mensen als De Wever

moet verboden worden van aan poli-

tiek te doen” (sic). Moet natuurlijk kun-

nen! Zelfs het verwijt van racisme werd

er vlot bij gesleurd. Aanleiding: de ana-

lyse van N-VA-voorzitter De Wever dat

dit land grondige economische hervor-

mingen nodig heeft of anders verder

‘walloniseert’.

Dat Spaansgezinden in Madrid moeite hebben

met het onafhankelijkheidsstreven van Catalanen,

Basken en Galiciërs is niet nieuw. Zo ook Alejo

Vidal-Quadras, Europarlementslid voor de Partido

Popular (PP) én ondervoorzitter van het Europees

Parlement. De man betwist de democratische en

geweldloze intenties van het Catalaanse volk en

stelt dat Madrid manu militari moet ingrijpen

indien Catalonië zijn onafhankelijkheid uitroept.

De internationale verontwaardiging deert de man

niet. De Spaanse grondwet (en dus het gelijk!)

staat immers aan zijn kant. Zo biedt een grond-

wetsartikel de Spaanse regering het recht om de

volledige Guardia Civil naar Barcelona te sturen

wanneer de eenheid van de staat in gevaar komt.

Dergelijke dreigementen, inmiddels overgenomen

door een deel van de conservatieve PP-achterban,

doen terugdenken aan de donkere tijden van de

Franco-dictatuur. Bij staatsnationalisten overleeft

de nostalgie naar die dagen als een sluimerend gif. 

@Geert Noels
Dexia ontspoort, maar u

merkt het niet. Of men wil niet dat u
het te veel merkt.

Geert Noels op Twitter, 1 november 2012

Cijfer van de maand

Nou moe

Geknipt

Goed bezig

In een recente studie van het communicatieadviesbureau Whyte
Corporate Affairs  komt de N-VA als meest geloofwaardige Vlaamse poli-
tieke partij naar voor. 37,1 procent van de respondenten vindt de N-VA
‘volkomen geloofwaardig’ of ‘vaak geloofwaardig’. Groen volgt, als
tweede, al op ruime afstand. CD&V, sp.a en vooral Open Vld bengelen
aan de staart. In Wallonië scoort Ecolo sterk en zitten cdH, PS en MR
elkaar op de hielen. Wat u natuurlijk al wist en ook dagelijks ervaart,
wordt nu dus door onderzoek bevestigd! Meer info: www.whyte.be 
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Op 14 oktober kleurde Vlaanderen voluit en krachtig

zwart-geel. In één vlotte beweging. Een ongelofelijk

succes, een absoluut keerpunt en dus ook een histo-

risch moment. Vanaf nu is de N-VA in de Dorpsstraat

verankerd. Verderop vindt u het detail van de cijfers.

Ze spreken voor zich.

Ik wil nogmaals uitdrukkelijk alle N-VA-kandidaten, onze

bestuursleden en onze militanten van harte bedanken. Het

N-VA-resultaat is een groepsresultaat. Ieders engagement was

onmisbaar. We schreven samen geschiedenis. 

2013 wordt een belangrijk jaar. Het N-VA-werk in gemeente,

districts-, OCMW- en provincieraden zal nu concreet gestalte

krijgen. Vanop meerderheids- en oppositiebanken. Met

actieve N-VA-mandatarissen én actieve N-VA-afdelingen. Tijd

om op onze lauweren te rusten is er niet. 

In 2013 wordt het ook hard werken richting 2014. Want enkel

een nieuwe zwarte-gele golf zal de Vlamingen ook in de

Wetstraat geven waar ze nu al jaren om vragen en waar ze

ook recht op hebben. Want de regering-Di Rupo deugt niet.

Het gepruts van deze federale regering tart werkelijk alles.

Vóór 14 oktober lag het werk maandenlang stil; na 14 oktober

In Dorps- 
én Wetstraat

ligt het werk nog altijd stil. En dat terwijl we volop eco -

nomisch stormweer moeten trotseren. Bedrijven gaan dicht,

massaal veel mensen verliezen hun job. Di Rupo en Co staan

erbij en kijken ernaar. Van socio-economische hervormingen:

géén nieuws. Van een doortastende begrotingsaanpak: géén

nieuws. België als politiek cabaret. Triest. Buitengewoon

triest.

Die vastgeroeste structuren nieuw leven geven, dat wordt de

hoofdopdracht voor 2014. Als ik, overigens samen met steeds

meer Vlamingen, tot het besluit kom dat enkel een con -

federale staatsstructuur toekomst heeft, dan staan diegenen

die dit land nu al jaren vergrendelen en blokkeren meteen op

de eerste rij om luid te protesteren. Merkwaardig. Of net niet?

Ach, the powers that be …

De Vlamingen willen verandering. Zoveel is duidelijk. En

daarom ook weten steeds meer Vlamingen het engagement

en de inzet van de N-VA te waarderen. Die gedachte, die vast-

stelling is de kern van onze geloofwaardigheid. En daar moe-

ten we verder op bouwen. In Dorps- én Wetstraat.

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Mededelingen

UITGESPROKEN

N-VA-nieuwjaarsfeest: zaterdag 5 januari in Antwerpen
Op zaterdag 5 januari organiseert de N-VA haar traditionele nieuwjaarsfeest voor alle leden.

Wie er vorig jaar in de Eskimofabriek in Gent bij was, wil dit feest zeker niet missen. Dit jaar

werd (opnieuw) uitgekeken naar een grotere zaal, en spreken we af in Antwerp expo in

Antwerpen. Hou vanaf 20 uur uw agenda vrij voor een toast op het nieuwe jaar en de nieuw-

jaarstoespraak van voorzitter Bart De Wever, en voor de reuze dansvloer, het praatcafé, de

lounge en de verschillende eetstandjes. Welkom! Alle praktische info en de routebeschrijving

vindt u op onze website: www.n-va.be/nieuwjaarsfeest2013
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BREEDBEELD

Al op de verkiezingsavond zelf sprak

N-VA-voorzitter Bart De We ver terecht

van ‘een keerpunt in de geschiedenis’.

De monsterscore die de N-VA in 2010

haalde, werd op tal van plaatsen

bevestigd. De cijfers spreken boek -

delen: de N-VA start 2013 met maar

liefst 1 680 gemeenteraadsleden, 104

provincieraadsleden en, in Antwer -

pen, 82 districtsraadsleden. In meer

dan 110 gemeenten is de N-VA straks

aanwezig in het college van burge-

meester en schepenen. Zowat 50

N-VA-burgemeesters en meer dan 220

schepenen engageren zich hier.

Lokale verankering
“Het was onze opdracht om verder te

bouwen op het verkiezingssucces van

2010 en de N-VA ook lokaal te veran-

keren”, zegt Andries Gryffroy, natio-

naal secretaris van de N-VA. “Geen

gemakkelijke oefening, want in heel

wat steden en gemeenten was het

vaak starten vanaf nul. We hadden

verwacht dat die verankering ons

minstens twee lokale verkiezingen

zou vergen, dus een periode van

twaalf jaar. Maar we hebben ze al

kunnen realiseren op 14 oktober.”

Verandering in de Dorpsstraat, veran-

dering in de Wetstraat? Ook die vraag

werd door de kiezer meteen beslecht.

Al willen de klassieke kleurpartijen

la ten geloven dat er voor de regering-

Di Rupo niets aan de hand is, de kies-

resultaten zijn duidelijk: de Vla min -

gen steunen de belastingregering-Di

Ru po niet. Meteen staat ‘verandering’

Zondag 14 oktober 2012: de verkiezingsoverwinning van de N-VA is de grootste die
ooit geboekt is sinds de Tweede Wereldoorlog. De Vlamingen hebben in heel Vlaanderen
massaal gestemd voor verandering. 14 oktober werd een zwart-gele zondag, van
Noordzee tot Maas. 

14 oktober: N-VA-zondag, van Noord
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ook overduidelijk op de verkiezings-

agenda van 2014.

Naar een nieuw keerpunt
Bart De Wever is duidelijk: “Er wacht

ons een dubbele opdracht. Eén:

samen de N-VA verder laten groeien

en bloeien op lokaal vlak. Met actieve

N-VA-afdelingen en actieve N-VA-

mandatarissen. Twee: hard werken

richting 2014. Want dan staan we voor

de opdracht om de kiezer opnieuw te

overtuigen. 2014 moet een nieuw keer-

punt worden, dat de Vlamingen ook

in de Wetstraat geeft waar ze nu al

jaren om vragen en waar ze ook recht

op hebben. Een sterke N-VA staat hier-

voor garant.”

Makkelijk of vanzelfsprekend wordt

het niet. Al werden CD&V, sp.a en

Open Vld op 14 oktober fel afgestraft

door de kiezer – de drie kleurpartijen

moesten een verlies noteren van respec-

tievelijk 317, 250 en 275 gemeente raads -

zetels en van 54, 32 en 26 provincie-

raadszetels – toch deden en doen hun

voorzitters alsof er niets aan de hand

is. De vraag van de N-VA om 2014 en

dus ook het confederalisme voor te

bereiden, werd zelfs wat hooghartig

weggelachen. Dat CD&V en Open Vld,

die beide het confederalisme al jaren

formeel in hun partijprogramma heb-

ben staan, hierbij vandaag niet verder

komen dan het rondstrooien van wat

goedkope clichés is stuitend. 

De Vlaming heeft op 14 oktober Di

Rupo gewikt, gewogen … en te licht

bevonden. En met wat de regering-Di

Rupo na de verkiezingen op tafel

legde, zal het licht niet plots op groen

springen. Dat van uitstel vaak alleen

maar afstel komt, mochten we onder-

tussen ervaren in, bijvoorbeeld, het

begrotingsdossier. Di Rupo en Co haal-

den zelfs de Europese deadline niet.

Vluchtroutes zoals een noodbegroting

en terugvallen op voorlopige twaalf-

den om 2013 op te starten, zijn niet

alleen pijnlijk. Ze zijn – zeker in deze

barre economische en financiële tij-

den – allesbehalve efficiënt. België

rijdt zich vast, en niet alleen in de file. 

Gemeenteraden
Even terug naar 14 oktober. Op ge meen -

telijk vlak zit de N-VA

met net geen 23 %

van de stemmen de

CD&V (25,6 %) dicht

op de hielen. Zeker in

de grote steden krijgt

CD&V zware klappen

en is de N-VA zelfs

een pak groter. In

Antwerpen haalt de

N-VA 37,7 % van de stemmen. Zeer

mooie cijfers zijn er in de provincie-

hoofdsteden ook in Hasselt (25,5 %),

Brugge (19,79 %), Leuven (19,04 %)

en Gent (17,09 %). In maar liefst 47

Vlaamse steden en gemeenten haal-

de de N-VA het meeste stemmen.

Het volledige de tail vindt u op de

volgende twee bladzijden. 

Provincieraden
Op provinciaal niveau is de N-VA

met afstand de grootste partij.

Tellen we het stemresultaat van de

vijf Vlaamse provincies samen, dan

haalt de N-VA 1 166 552 stemmen

(28,5 % van de stemmen), wat

resulteert in maar liefst 104 provin-

cieraadsleden op een totaal van 351.

In Antwerpen wordt de N-VA afge -

tekend de grootste politieke forma-

tie in de provincieraad (35,9 % van

de stemmen). De N-VA stuurt zo

maar even 27 verkozenen naar de

Ant werpse provincieraad en maakt

straks ook deel uit van het

Antwerpse provincie bestuur. Luk

Lemmens en Bruno Peeters nemen

een mandaat op als provinciaal

gedeputeerde. Ook in Oost-Vlaan -

deren (26,1 %) en Vlaams-Brabant

(25,8 %) is de N-VA-fractie de groot-

ste; in West-Vlaanderen (25,3 %) en

in Limburg (26,1 %) mist de N-VA op

één zetel na dat statuut. Ondanks

het N-VA-succes in deze provincies

komt de partij er op de oppositie -

banken terecht. 
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Leuk om weten …
• Vrouwen boven. De N-VA stuurt pre-

cies evenveel mannen als vrouwen (elk

52) naar de nieuw verkozen provincie -

raden. Ook in de nieuwe gemeente -

raden haalt de N-VA een goede balans

tussen mannelijke en vrouwelijke verko-

zenen. Voor elke honderd gekozen vrou-

wen zijn er 155 gekozen mannen. In 45

gemeenten telt de N-VA-fractie precies

evenveel vrouwen als mannen. De

sterkst vrouwelijke N-VA-fractie is die in het

Oost-Vlaamse Lovendegem (4 vrouwen, 

1 man).

• Jong geweld. In Vlaanderen werden

tien 18-jarigen verkozen. Vier ervan zete-

len voor de N-VA: Lieke Bennenbroek

(Brecht), Justine Pil laert (Roeselare),

Diede Van Dun (Rijke vorsel) en Jonas

Van Vae ren bergh (Affligem). In de

provincie raden gaat de titel van ‘aller-

jongste’ naar Liselore Fuchs (Hoe -

gaarden), die straks als 22-jarige manda-

taris voor de N-VA zetelt in de provincie-

raad van Vlaams-Brabant.

• Wijs en grijs. Rik Raskin (88) wordt de

oudste N-VA-mandataris in de gemeente -

raad. Hij zetelt in het Limburgse Herk-de-

Stad. Voor de provincieraad gaat Freddy

Boels uit Maldegem met de titel lopen.

Als 69-jarige wordt hij N-VA-provincie-

raadslid in Oost-Vlaanderen.

• Populair. Meet men de verhouding tus-

sen het aantal behaalde voorkeurstem-

men en het totaal aantal uitgebrachte

stemmen in stad of gemeente, dan resul-

teert dit in een zogenaamde ‘penetratie-

graad’, die een aanduiding geeft van de

persoonlijke populariteit van de politi-

cus. Binnen de N-VA zijn er drie absolu-

te toppers. In het West-Vlaamse Denter -

gem haalt uittredend burgemeester

Koenraad Degroote met zijn Een dracht-

lijst 40,33 procent van alle uitgebrachte

stemmen. In Dessel scoort uittredend

burgemeester Kris Van Dijck nauwelijks

lager (37,91 procent). In Ant werpen haalt

N-VA-voorzitter Bart De Wever ook straf-

fe cijfers. Niet alleen kreeg hij 28,53 pro-

cent van alle in Antwerpen uitgebrachte

stemmen achter zijn naam. Met 77 732

naamstemmen haalt hij ook ruim 75

procent van alle N-VA-stemmen.

• Fracties. Ge middeld telt een lokale N-VA-

fractie zes leden. N-VA Antwerpen spant

de kroon met maar liefst 23 gemeente-

raadsleden. Ook de N-VA-fracties in de

provincieraden zijn sterk uitgebouwd.

Antwerpen scoort het hoogst met 27

zetels. Ook in Oost-Vlaanderen (21 ze -

tels) en Vlaams-Bra bant (19 zetels) is de

N-VA de grootste fractie. In West-Vlaan -

deren (20 zetels) en in Limburg (17

zetels) mist de N-VA op één zetel na het

statuut van grootste fractie in de provincie -

raad.

Geen N-VA-verkozenen

N-VA in gemeenteraad

N-VA in bestuursmeerderheid

Enkele N-VA-cijfers voor de gemeenteraden
De N-VA scoort gemiddeld 22,95 procent en haalt zo
1 680 gemeenteraadsleden in 297 Vlaamse steden 
en gemeenten. In 113 gemeenten neemt de N-VA 
deel aan de bestuursmeerderheid met 222 
schepenen en, naar raming, 27 
OCMW-voorzitters en 49 
burgemeesters. (Gegevens 
zoals beschikbaar
op 7/11/2012.)

Gegevens zoals 
beschikbaar op 7/11/2012
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Waar omgordt een N-VA-mandataris de burgemeesterssjerp?
Tot eind dit jaar zitten zes N-VA-mandatarissen in de burgemeestersstoel. Na de jaarwisseling stijgt dit aantal bijzonder sterk. In

de bestuursperiode 2013-2018 zal in zowat 50 gemeenten een N-VA-mandataris de burgemeesterssjerp omgorden. In een aantal

steden en gemeenten lopen nog steeds besprekingen voor een bestuursakkoord. Hieronder geven we u het overzicht van

precies 48 ‘zekerheden’, dus gemeenten waar de voordracht van de burgemeester al is ondertekend. Vindt u een (°) na de naam

van de N-VA-mandataris, dan betekent dit dat het mandaat niet de volledige legislatuur loopt. Van N-VA-burgemeesters die kan-

didaat waren op een lokale of een kartellijst vindt u ook de lijstnaam terug. (Gegevens zoals beschikbaar op 7/11/2012.)

ANTWERPEN
• Aartselaar Sophie De Wit 
• Arendonk Kristof Hendrickx 
• Beerse Marc Smans 
• Boom Jeroen Baert 
• Bonheiden Guido Vaganée 
• Brasschaat Jan Jambon 
• Dessel Kris Van Dijck 
• Duffel Marc Van der Linden 
• Edegem Koen Metsu 
• Geel Vera Celis 
• Grobbendonk Eric Van Meensel° 
• Hove Koen Volckaerts 
• Kontich Erik Jacobs° en Bart Selde slachts° 
• Lier Frank Boogaerts 
• Lint Harry De brabandere 
• Mortsel Eric Broeckx 
• Rijkevorsel Dorien Cuylaerts 
• Rumst Geert Antonio° 
• Schoten Maarten De Veuster 

• Sint-Katelijne-Waver Kristof Sels 
• Stabroek Rik Frans 
• Turnhout Erwin Brentjens 
• Wijnegem Ivo Wynants 
• Wommel Frank Gys 
• Zoersel Liesbeth Verstreken 

OOST-VLAANDEREN
• Aalst Christophe D’Haese 
• Evergem Joeri De Maertelaere 
• Haaltert Veerle Baeyens 
• Maarkedal Joris Nachtergaele° 
• Sint-Niklaas Lieven Dehandschutter

WEST-VLAANDEREN
• Dentergem Koenraad Degroote
(Eendracht) 

• Izegem Bert Maertens 
• Tielt Els De Rammelaere (N-VA/Open Vld) 
• Zonnebeke Dirk Cardoen° (In spraak)

VLAAMS-BRABANT
• Dilbeek Willy Segers 
• Herent Marleen Schouteden 
• Keerbergen Dominick Van sevenant 
• Londerzeel Nadia Sminate° 
• Lubbeek Theo Francken 
• Oud-Heverlee Alexander Binon° 
• Sint-Pieters-Leeuw Luc Deconinck 
• Tervuren Jan Spooren 

LIMBURG
• Alken Marc Penxten 
• Bilzen Frieda Brepoels 
• Heusden-Zolder Mario Borremans 
• Hoeselt Guy Thys° (N-VA/Nieuw) 
• Zutendaal Jef Bob baers (Nieuw/ZVP) 
• Voeren Huub Broers (Voerbelangen) 

Brussel
De N-VA kwam op in tien van de negentien Brusselse
gemeenten en slaagde erin zes zetels te bemachti-
gen: in Anderlecht (Nadine Van Lysebetten en Dirk
Lichtert), Brussel-stad (Johan Van den dries sche), Jette
(René Marchal), Molenbeek (Dirk Berckmans) en
Sint-Agatha Berchem (Luc Demullier).
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Vijf kiesverhalen ✓
West-Vlaanderen
Brecht Vermeulen:
“N-VA absolute winnaar, maar buitenspel gezet”
In Roeselare zorgde de kiezer voor een politieke aardverschuiving. Met 29,2 procent

van de stemmen werd de N-VA in één klap de grootste partij, een groei van 1 naar

12 zetels. De kiezer gaf de uittredende CD&V-sp.a-coalitie een bijzonder zware klets

(verlies van 7 zetels, CD&V duikt van 41,7 naar 28 procent, burgemeester Luc Martens

ziet z’n voorkeurstemmen bijna halveren).  Maar: CD&V en sp.a blijven Roeselare

wel verder besturen, al nemen ze voortaan Groen mee in de coalitie. 

N-VA-lijsttrekker Brecht Vermeulen (43) was dus blij, maar ook ontgoocheld: “De

N-VA scoorde buitengewoon sterk en is nu de grootste partij. Als nieuwkomer scoor ik

nauwelijks 32 voorkeurstemmen minder dan uittredend burgemeester, oud-minister en

gewezen parlementslid Luc Martens. De Roese larenaar snakt naar verandering.”

Maar CD&V heeft beslist dat signaal koudweg te negeren. De kiezer krijgt oude wijn in nieuwe zakken. Zelfs erger dan dat.

Bij de pakken blijven zitten is echter geen optie. “De N-VA-ploeg is niet vies van de oppositie. We zullen hard werken, kritisch

maar constructief. Mét de steun van wie het in Roeselare echt anders wil.”

Roeselare

Antwerpen
Bruno Peeters:
“Vooral werk maken van een afslanking van de provinciebesturen”
De N-VA scoorde niet alleen sterk bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook de stembussen voor de provincieraad kleurden sterk zwart-geel.

Zeker in de provincie Antwerpen, waar de N-VA met 35,89 procent van

de stemmen afgetekend de grootste partij werd en 27 verkozenen levert.

Een onverhoopt succes. De fractie vaardigt twee mandatarissen af naar

de Bestendige Deputatie en levert ook de voorzitter van de provincie-

raad. Samen met Luk Lemmens (Antwerpen) wordt Bruno Peeters (Oud-

Turnhout) bestendig afgevaardigde (gedeputeerde) voor de N-VA. Peeters

was de voorbije jaren voorzitter van N-VA Kempen. Als N-VA-lijsttrekker

in het district Turnhout haalde hij meer dan 13 500 voorkeurstemmen en

zette hij met 36,8 procent ook een sterke lijstscore neer. “Het is mijn eer-

ste politiek mandaat. Het wordt dus even wennen. Maar we gaan er op

volle kracht tegenaan. Ik word verantwoordelijk voor Personeel, Sport,

Groen- en Recreatiedomeinen, Toerisme en Veiligheid. Het is een stevig

maar  interessant pakket bevoegdheden. Samen met de collega’s in de

fractie willen Luk Lemmens en ikzelf vooral ook werk maken van een

grondige hervorming en afslanking van de provinciebesturen. Een

woord is een woord.”

Provincie Antwerpen
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Limburg
Frieda Brepoels:
“Ik heb de kiezer verandering beloofd”
Dat de terugkeer van N-VA-Europarlementslid Frieda Brepoels (57) naar Bilzen de

kiesstrijd in de Demerstad extra kleur zou geven, was makkelijk te voorspellen.

Brepoels was er van 1982 tot 1988 schepen voor de Volksunie en bleef er jaren actief

als bestendig afgevaardigde en parlementslid. In 1993 verhuisde ze naar Hasselt,

maar sinds 2011 woont ze opnieuw in Bilzen. Brepoels slaagde met brio in haar opzet.

De N-VA scoorde op 14 oktober maar liefst 28 procent van de stemmen, groeide

meteen van 1 naar 10 zetels en werd zo dé winnaar in Bilzen. In een coalitie met Pro

Bilzen en Open Vld wordt Frieda Broepoels de eerste vrouwelijke burgemeester van

Bilzen. De wissel van de burgemeesterssjerp betekent meteen ook het einde van 24

jaar burgemeesterschap van Johan Sauwens (CD&V). Frieda Brepoels wil Bilzen dui-

delijk een nieuwe toekomst geven: “Het bestuur van Bilzen wordt mijn voltijdse dag-

taak. Begin volgend jaar verlaat ik het Europees Parlement. Ik heb de kiezer verandering beloofd. We maken daar werk van.” 

Bilzen

Vlaams-Brabant
Nadia Sminate:
“Het N-VA-verhaal blijft een verhaal van rechten en plichten”

In het Vlaams-Brabantse Londerzeel was de N-VA enkel voor niet-ingewijden een

onbekende factor. Want N-VA-lijsttrekker Nadia Sminate (30) had er de voorbije jaren hard

gewerkt in de gemeenteraad en ook haar mandaat in de Kamer (sinds 2010) kreeg heel wat

waardering. De kiezer schudde zoals steeds de kaarten: CD&V verloor haar absolute meer-

derheid; de N-VA haalde zes zetels en kreeg de sleutel voor de coalitievorming in handen.

Nadia Sminate: “Londerzeel wordt vanaf januari bestuurd door een coalitie van N-VA met

CD&V en sp.a-Groen. De N-VA krijgt twee schepenmandaten, levert de OCMW-voorzitter en

neemt halverwege de legislatuur de burgemeesterssjerp over van CD&V.” Begin 2016 wordt

Nadia Sminate zo de eerste Vlaamse burgemeester met Marokkaanse roots. “Toen ik in

2004 lid werd van de N-VA, was de N-VA de enige partij die een verhaal van rechten en

plichten vertelde als het over nieuwkomers ging. Nu is dat logisch, maar toen nog niet. Dat

ik straks als N-VA’er burgemeester word, daar ben ik dus best trots op.”

Londerzeel

Oost-Vlaanderen
Lieven Dehandschutter:
“Jaren hard lokaal werk worden nu beloond”
In Sint-Niklaas, hartje Waasland, omgordt Lieven Dehandschutter straks de burge-

meesterssjerp, na een ronduit historische overwinning voor de N-VA (28,5 procent van

de stemmen). De N-VA werd er meteen de grootste partij van de stad, ver voor de sp.a

van Freddy Willockx, en vormt er vanaf januari 2013 samen met sp.a-Groen het nieu-

we stadsbestuur. Toekomstig burgemeester Lieven Dehandschutter kijkt met veel ple-

zier terug op de verkiezingsavond: “De avond van 14 oktober was voor mij één grote

rollercoaster van emoties. De N-VA-fractie groeit van 1 naar 13 zetels. In het vorige

bestuur was ik de enige mandataris en schepen voor N-VA. Nu vormen we een grote

en ook hechte groep van 13 mandatarissen.” Dehandschutter (54) is al van in z’n jeugd-

jaren politiek actief in de Vlaamse Beweging, de Volksunie en de N-VA. “Jaren hard

lokaal werk worden nu beloond. Ik neem ontslag uit het Vlaams Parlement en ga me

de komende zes jaar zonder enige reserve inzetten voor mijn stad.”

Sint-Niklaas
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GEMANDATEERD

In de Vlaamse Rand krijgen alle pas verkozen gemeenteraadsleden een
‘Leidraad voor een goed Vlaams beleid’. Deze pocket maakt deel uit van de doel-
stellingen in de ‘Beleidsnota 2009-2014’ voor de Vlaamse Rand. Vlaams minis-
ter van de Vlaamse Rand Geert Bourgeois streeft hiermee naar een uniformer
Vlaams beleid, in eerste instantie in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand.

“We kozen er bewust voor om deze

leidraad te verspreiden na de

gemeente- en provincieraadsverkie-

zingen”, legt Geert Bour geois uit.

“Elke nieuw verkozen mandataris

zal persoonlijk een exemplaar ont-

vangen. Zo kan ieder de vele nuttige

tips en richtlijnen bestuderen en

integreren naargelang de behoeften

van zijn of haar gemeente.” 

Expertise en acties
De voorbije jaren bouwden part-

ners zoals Coördinatie Vlaamse

Rand, vzw De Rand, de provincie

Vlaams-Bra bant, het Huis van het

Nederlands en de Taal wetwijzer

een grondige expertise op. Ze ont-

wikkelden ook talrijke acties die

zeer succesvol zijn. Maar net door

die veelheid aan informatie vond

niet iedereen de weg naar de juiste

partner en de precieze acties. De

‘Leidraad voor een goed Vlaams

beleid’ wil daarin meer duidelijk-

heid brengen. 

Vlaams en
Nederlandstalig karakter
De publicatie verduidelijkt hoe

gemeentebesturen kunnen werken

aan het Vlaamse en Nederlands -

talige karakter van hun gemeente.

De leidraad bevat vier pijlers: een

hoofdstuk over de taalwetgeving en

de gangbare regels, een duidelijk

kader voor het woonbeleid, een

wegwijzer voor het opstarten en

uitwerken van een taalbeleid, en

ten slotte tips voor de opstart en uit-

bouw van een degelijk integratie -

beleid. 

Door te kiezen voor een gedrukte

versie is de leidraad een praktisch

instrument dat een raadslid overal

kan meenemen en gebruiken. Er is

ook een digitale versie, onder meer

om nieuwe acties en belangrijke

wijzigingen in het beleid aan te

kondigen (op www.vlaamserand.be

en www.derand.be).

Leidraad voor een goed Vlaams beleid

Negatieve knik voor Franstalige lijsten in de Rand
In de Vlaamse Rand is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

het aandeel van de stemmen voor Nederlandstalige lijsten gestegen van

75,5 tot 78,90 procent, ten nadele van de Franstalige of tweetalige lijsten.

Dat blijkt uit een analyse van vzw De Rand, die spreekt van een ‘lichte

trendbreuk’. Geert Bourgeois sluit zich daarbij aan: “Het intense en posi-

tieve onthaalbeleid dat het leren en gebruiken van het Nederlands stimu-

leert, draagt daar zeker toe bij. Zij die beweren dat het Randbeleid niets

uithaalt, kunnen dat moeilijk blijven volhouden, getuige deze verkiezings-

resultaten. Uiter aard moeten we nog geen victorie kraaien - Frans talige

lijsten in de 19 gemeenten kennen een gemiddelde daling van anderhalf

procent - maar er is een onmiskenbare stijging van het aantal kiezers dat

voor een Vlaamse lijst stemt en een negatieve knik voor de Franstalige

lijsten.”

De leidraad verduidelijkt hoe lokale besturen kunnen werken aan het

Vlaams karakter van hun gemeente.
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GEMANDATEERD

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters kreeg heel wat kri-
tiek op zijn uitspraak dat wie ervoor kiest om helemaal afgelegen te wonen, dit
zou voelen in zijn portemonnee. Tijd om aan de minister te vragen wat hij hier-
mee bedoelde.

Philippe Muyters: “Ik ben enorm ge -

schrokken van de reacties. Ik ben de

laatste om mensen te vertellen wat

hun favoriete huisvesting moet zijn.

Betuttelen staat niet in mijn woor-

denboek, en ook niet in dat van de

N-VA. De mensen moeten zelf weten

en beslissen waar ze willen wonen.

Het is juist om die keuzevrijheid in

stand te houden, dat we nu moeten

nadenken over de ma nier waarop

we met onze Vlaam se ruimte moe-

ten omspringen. Want als we dat

niet doen, is er straks geen ruimte

meer om over na te denken.”

Begrijpt u dat de aangekondigde
belastingverhoging voor mensen
die op het platteland wonen bij
veel Vlamingen in het verkeerde
keelgat is geschoten?
“Ik heb het nooit over een belasting-

verhoging gehad, maar blijkbaar is

het wel zo overgekomen bij een aan-

tal mensen. De perceptie is onder-

tussen zo gekleurd door overdrijving

en cliché-denken dat het haast een

discussie over stad versus platte-

landsgemeente geworden is. Voor al

enkele politici willen dit graag doen

geloven. Ook dat heb ik nooit

gezegd. Ik wil alleen maar waar-

schuwen dat we onze open ruimte

niet kunnen blijven bebouwen. Nog

afgezien van de versnippering en de

gevaren voor overstromingen, is

afgelegen wonen nu al duurder. Niet

enkel voor het individu dat daar-

voor kiest, maar ook voor de maat-

schappij. Diensten zoals openbaar

vervoer of postbedeling zijn in de

stad of in de dorpskern nu eenmaal

efficiënter.”

Kunnen de heftige reacties te
maken hebben met de timing van
uw boodschap, een week voor de
verkiezingen?
“Het Groenboek Beleidsplan Ruimte

Vlaanderen geeft een aantal moge-

lijkheden voor de ruimtelijke uit -

dagingen en dateert al van mei 2012.

Het verbaast me dan ook dat som-

mige politici compleet uit de lucht

vielen. Ik weet niet of dit met verkie-

zingskoorts te maken had, maar

sommige reacties vond ik inderdaad

wel vreemd. Ik ben nu minister van

Ruimtelijke Ordening en ik neem

mijn verantwoordelijkheid. Waarom?

Omdat alle deskundigen het erover

eens zijn dat we nog tijdens onze

generatie op weg zijn naar een cata-

strofaal ruimtelijk infarct. Mag ik

dan alsjeblieft vragen dat we met

zijn allen eens even stilstaan bij de

ruimtelijke uitdagingen? Of gaan we

onze kop in de grond blijven steken

zodat we over een aantal jaren moe-

ten vaststellen: wat dom dat we

daar niet eerder aan gedacht heb-

ben? Ik weiger om alles op zijn

beloop te laten, zoals dat ook

gebeurd is op het vlak van de ver -

grijzing en de hoge pensioenlasten

die daaraan gekoppeld zijn. Het

wordt tijd dat we in Vlaanderen

eens durven nadenken en open

debatteren over onze toekomst zon-

der in een kramp te schieten.”

Durven nadenken over onze open ruimte

Vlaams minister Muyters: “Mensen moeten zelf weten en beslissen waar ze

willen wonen, maar we moeten wel durven nadenken over de ruimtelijke

uitdagingen in Vlaanderen.”
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VINGER AAN DE POLS

Het kon niet méér symbolisch zijn. Exact
vijftig jaar na de eerstesteenlegging op de
site in Genk maakte de Europese directie
van Ford bekend dat de fabriek tegen 2014
dicht moet. Het zoveelste drama in de

Vlaamse industrie en een catastrofe voor een regio
die op een zucht na haar economische achter stand
ten opzichte van de rest van Vlaanderen had weg-
gewerkt.

Kans voor sociaal overleg
Op korte termijn zal het sociaal overleg tussen de werk -

gevers en de werknemers van start gaan. Men zal bekij-

ken of er tot collectief ontslag wordt overgegaan en welke

begeleidingsmaatregelen er komen. Vlaams minister van

Werk Philippe Muyters (N-VA) gaf al aan dat de VDAB ter

beschikking zal staan. De VDAB richtte intussen, bijvoor-

beeld, een interne opvolgingsdienst op voor Ford Genk.

De werknemers van de toeleveranciers zullen bij de per-

manente tewerkstellingscel van de VDAB terecht kunnen.

“Zij worden er opgevangen door de sociale partners, een

outplacementbureau, de sectorale opleidingsfondsen en

de VDAB zelf. En afhankelijk van de grootte van het

bedrijf kunnen nog aparte tewerkstellingscellen worden

opgericht”, aldus Muyters.

Investeren in Limburg
“Het ligt niet in onze aard om bij de pakken te blijven zit-

ten”, zo merkt Vlaams Parlementslid Lies Jans (N-VA) op.

Ook voor Limburg biedt elke tegenslag een nieuwe kans.

“De Vlaamse Regering moet nu alles op alles zetten om

voor Limburg nieuwe perspectieven te openen. Dat er op

korte termijn een taskforce wordt opgericht is een eerste

en ook een goed begin.”

Met haar taskforce voor Limburg wil de Vlaamse

Regering nieuwe pistes voor werkgelegenheid bekijken

en nagaan of er nog een toekomst is voor de auto-assem-

blage in Limburg. Ze moet ook nagaan hoe andere werk-

gevers overtuigd kunnen worden om te investeren in

Limburg.

Uiteraard klopt de uitleg van de Ford-directie dat er over -

capaciteit is op de Europese automarkt. Om rendabel te zijn

moet dus bespaard worden en sluit men fabrieken. Ford

had in Europa de keuze tussen Ford Genk, Ford Valencia en

twee Duitse vestigingen. De keuze viel op Genk. 

Waarom Genk?
Velen wijzen de loonkost met de vinger. Die ligt in België

veel hoger dan in onze buurlanden of in Spanje. Maar

specifiek in de automobielsector is dat niet het geval.

Bedrijven profiteren er van subsidies voor onder meer

nacht- en ploegenarbeid. Daardoor ligt de Belgische

loonkost in de sector ongeveer op hetzelfde niveau als

de Duitse. De loonkost in Spanje ligt wel een pak lager.

Het probleem terugbrengen tot de loonkost zou dus iets

te simpel zijn. Al speelt die zeker een rol, net als andere

kostendrijvers: de energieprijzen, de fiscaliteit, de mobi-

liteit, enzoverder. En misschien heeft de loonkost in -

direct, via de toeleveranciers, wel een belangrijkere rol

gespeeld dan men aanneemt. Want die bedrijven profite-

ren vaak niet van subsidies. 

Het drama 
van Ford Genk
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4,7 miljard euro. Dat is wat België moet
besparen in 2013 om het begrotingstekort
terug te dringen tot 2,15 procent van het
BBP. Dat komt neer op ruim 400 euro per
Belg. Van die 4,7 miljard euro zullen de

gemeenschappen en gewesten en de lokale over-
heden 1 miljard euro voor hun rekening nemen.
Zij moeten in 2013 hun begroting in evenwicht
hebben.

gebrek. Vandeput somt op: “Een verhoging van de BTW

naar 22 procent, een indexsprong, een belasting op de

meerwaarde op aandelen, een verhoging van de accijnzen,

een verhoging van de roerende voorheffing, de inperking

van de aftrek voor dienstencheques, de inperking van de

notionele interestaftrek … En dat is nog maar een kleine

greep uit de maatregelen die op de regeringstafel liggen.”

U begrijpt de boodschap al: een nieuwe tsunami van extra

belastingen en belastingverhogingen dreigt, en dat op een

moment dat onze economie kreunt, investeringen worden

uitgesteld, banen aan de lopende band sneuvelen en het

ondernemersvertrouwen een nieuw historisch dieptepunt

laat optekenen.

Inspiratie uit Nederland
In schril contrast met de regering-Di Rupo heeft de nieuwe

Nederlandse regering wél een duidelijke visie over hoe ze

haar overheidsfinanciën op orde wil krijgen. Steven

Vandeput: “De regering in Nederland zal drastisch hervor-

men en vooral besparen op de eigen overheidsuitgaven. Van

nieuwe belastingen of belastingverhogingen is er amper

sprake. In Nederland zal men wel besparen in de zorg,

besparen op de werkingskosten van alle overheden, de

werkloosheidsuitkering meer beperken in de tijd en men-

sen langer laten werken.” 

De regering-Di Rupo kan leren van hoe Rutte het begrotings-

tekort wil dichtfietsen. Maar de kans is reëel dat niet het

Noorden maar het Zuiden als inspiratiebron dient. En daar

zwaait kameraad Hollande de plak. De vrees voor een

Belgische belastingregering 2.0 is niet ondenkbeeldig.

De federale overheid en de sociale zekerheid moeten de overige

3,7 miljard euro besparen. Op het moment van dit schrijven

weten we amper hoe men die besparing wil realiseren. “Het

enige wat zo goed als vaststaat, is dat men de regio’s om een

bijkomende inspanning zal vragen via de usurperende bevoegd-

heden en een bijdrage voor de betaling van de pensioenen”,

weet N-VA-Kamerlid en begrotingsspecialist Steven Vandeput.

Usurperende bevoegdheden zijn bevoegdheden die eigenlijk de

regio’s toekomen maar die nog federaal worden gefinancierd.

Onduidelijkheid troef
Voor de rest, onduidelijkheid troef. Steven Vandeput: “We

weten niet of de federale regering zich aan de begrotingsdoel-

stelling wil houden. We weten niets over de totale rekening

voor de regio’s en al helemaal niets over de inhoud van de

besparingen. Daarbovenop komt nog het steeds terugkerende

zwaard van Damocles, Dexia genaamd.” De restbank heeft vers

geld nodig en dat legt een bijkomende hypotheek op de over-

heidsfinanciën van dit land. De rekening is blijkbaar nog lang

niet afgesloten. Zijn er op het moment van dit schrijven nog

geen beslissingen genomen, aan mogelijke pistes is er geen

Regering-Di Rupo,
belastingregering
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LIDMAAT

Onafscheidelijk zijn ze, Jee Gilles (72) en haar echtgenoot Jef Donckers (73) uit Overpelt.
Samen hebben ze een dochter, Els, en drie zonen, Raf, Toon en Wim. De tien kleinkinderen -
Tine, Mart, Sven, Lotte, Bram, Kobe, Floor, Daan, Nina en Nette - zijn de grootste rijkdom
van de trotse grootouders.  

Het was vooral Jee die thuis in Geel de

microbe te pakken kreeg: omstreeks

1960 werd ze lid van de Volksunie en

van de Vlaamse Volksbeweging. Toen

ze Jef leerde kennen, kon ze hem al

snel overtuigen. Sindsdien vullen ze

samen hun Vlaams engagement in.

“We verhuisden naar Overpelt en in de

jaren 80 werd ik secretaris van de

plaatselijke Volksunie-afdeling”, herin-

nert Jee zich. “Samen met Jef ging ik

naar alle nationale congressen en loka-

le activiteiten. En samen met de kinde-

ren trokken we met de tent naar

Diksmuide, om naar de IJzerbedevaart

te gaan.”

Jee kandideerde drie keer op de VU-lijst

voor de gemeenteraadsverkiezingen.

“Jammer genoeg raakte ik nooit verko-

zen”, zegt Jee. “De VU was toen een

kleine partij en de toenmalige CVP was

heer en meester in ons landelijke

dorp.” Het echtpaar bleef zich engage-

ren voor de lokale afdeling tot boeg-

beeld Jef Van Bree overstapte naar het

toenmalige Vlaams Blok. Jef en Jee ver-

lieten de partij en waren sindsdien par-

tijloos. Tot de zomer van 2010. “Twee

jaar geleden kwam de voorzitter van

de nieuw opgerichte N-VA-afdeling,

Ben Dreesen, bij ons aankloppen met

de vraag of we het zagen zitten om de

jonge N-VA-afdeling mee vorm te

geven. We hebben geen moment

getwijfeld. Jef werd on dervoorzitter en

ikzelf penningmeester.” Zo stonden ze

beiden mee aan de wieg van het N-VA-

verhaal in Overpelt.

Jef en Jee kozen ervoor om in oktober

niet op de lijst te gaan staan. Maar in

de campagne waren ze prominent aan-

wezig: potentiële kandidaten overtui-

gen, folders bussen, flyeren, affiches

plakken, …  Jef en Jee waren nooit ver

weg. “We zijn uitermate trots op onze

jonge wolven”, zegt Jee. “Vanuit het

niets konden we in een moeilijke

gemeente als Overpelt drie zetels

bemachtigen. Spij tig genoeg ging een

vierde zetel nipt - op achtentwintig

stemmen na - aan onze neus voorbij.

Maar dat wordt dan weer gecompen-

seerd door een zetel in de provincie-

raad, die ook door een kandidaat van

Overpelt binnengehaald werd.”

Samen met de nieuwe fractie en de

steun die Jef en Jee de jonge afdeling

ook in de volgende jaren zullen bieden,

ziet de toekomst er voor de N-VA in

Overpelt rooskleurig uit!

Hobby’s: Jee zingt in twee koren (Arti Vocali, het koor van de Antwerpse zoo, en Concinite in Overpelt); Jef houdt
van tennis, fietsen en kruiswoordraadsels

Levensmoto: eerlijkheid hoog in het vaandel dragen, trouw blijven aan een gegeven woord en je belangeloos dur-
ven inzetten voor anderen

Grote voorbeelden: onze ouders, maar ook pater Damiaan, moeder Teresa en Artsen zonder Grenzen

Culinair hoogtepunt: samen met vrienden kreeft gaan eten in Zeeland, of een barbecue met alle kinderen en klein-
kinderen

Jef en Jee
Donckers-
Gilles



Wie uw boek leest, kan enkel
besluiten dat consumentenbe scher -
ming een verhaal is van vallen en
opstaan.
Consumentenrechten raken wel ver-

ankerd, maar het kost allemaal veel

tijd en moeite. Zo liet de politieke

impasse in 2010 en 2011 zich zwaar

voelen. De telecomrichtlijn raakte

niet in mei 2011, maar pas in juni 2012

in regelgeving omgezet. Voor de

omzetting van de energierichtlijnen

werd het niet maart 2011, maar

meteen januari 2012. Ondertussen

blijven we te veel betalen voor tele -

fonie of internet en voor gas en elek-

triciteit. 

U verwijt de overheid een gebrek
aan visie en daadkracht. Zeker in
het energiedossier schuwt u de
grote woorden niet.
Electrabel gedraagt zich als een

arrogante overheerser. Maar ook de

overheid draagt een zeer grote ver-

antwoordelijkheid. Waar blijft een

langetermijnvisie op het elektrici-

teitsbeleid? Het laatste echte debat

dateert van 2003. Ik denk dat er niet

één land ter wereld is dat zijn ener-

gieproductie zo goed als helemaal

heeft uitverkocht aan een ander land

(Frankrijk). De onzekere ‘beslissin-

gen’ over de keuze van de energie-

bronnen hebben overigens een

impact op vele generaties. 

In het dossier van de vereenvoudi-
ging van de spaarrekening stelt u
dat de regering is gezwicht voor de
machtige banklobby. 
De banklobby heeft haar wil doorge-

drukt om de belangen veilig te stellen

van de grote actoren die uit de finan-

ciële problemen gered zijn door de

overheid of waarvan de overheid aan-

deelhouder is. Er zijn in het akkoord

tussen de regering en de sectorfedera-

tie Febelfin wel enkele lichtpuntjes te

ontdekken, maar de simpele af -

schaffing van de getrouwheids premie

had een sterke boodschap kunnen

zijn. Niet dus. Het lijkt wel alsof de

banken de consument twee keer wil-

len doen betalen voor de crisis.

Moet de sokkel voor consumenten-
rechten en -bescherming niet op
Europees niveau worden gelegd?
Misschien wel, maar dan vrees ik dat

we moeten genoegen nemen met

theoretische rechten en vrijheden.

Aan lippendienst heeft de consument

niks. Onder meer België moet in

Europa aantonen dat sterke consu-

mentenrechten leiden tot een volwas-

sen dialoog tussen handelaars en con-

sumenten, tot een sterker consumen-

tenvertrouwen, tot een sterke en eer-

lijke economische mededinging.

Wat wordt in 2013 de grootste
bedreiging voor de consument?

De crisis dwingt tot aandacht voor de

manier waarop kredieten worden ver-

strekt. De wetgeving omtrent hypo-

thecair en consumentenkrediet moet

de consument beter kunnen bescher-

men. Laat dit a.u.b. bovenaan staan in

het werk van parlement en regering.

Kredieten moeten verstrekt worden,

maar dan op een verantwoorde en

correcte manier. In de markt van de

woonkredieten is werken met veran-

derlijke rentevoeten vandaag echt

vragen om problemen.

Ivo Mechels. 100 procent voor

de consument. Borgerhoff &

Lamberigts, 2012, 254 blz., 22,50 euro.

In ‘100 procent voor de consument’ brengt Ivo Mechels, gezicht en spreekbuis van Test-
Aankoop, verslag over het wat en waarom van z’n engagement. Is Mechels gewoon een lastige
klant? Of is hij luis in de pels van wie het niet nauw neemt met de rechten van de consument?

BUITENWACHT
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Ivo Mechels: “Ik huiver voor een Europa waar sterke lobbygroepen 
dicteren wat ambtenaren moeten voorbereiden

en wat parlementsleden moeten stemmen.”

Ivo Mechels: 
“Graag wat meer politieke moed”
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EUROPA

Eind oktober, bij de eerste ‘normale’ parlements -
verkiezingen, hebben de nationalisten in Baskenland
het laken volledig naar zich toe getrokken.

Voorgaande stembusgangen verliepen vaak in grote chaos
en werden steevast gekenmerkt door de uitsluiting van de
meer radicale Baskische partijen. Maar de situatie is funda-
menteel gewijzigd. Het geweld ruimde plaats voor een uit-
sluitend democratische en politieke aanpak van het aan -
slepende conflict.

Het centrumrechtse PNV en het volksnationalistische Euskal
Herria BILDU bezetten vanaf nu 48 van de 75 zetels in het
parlement. Een ruime meerderheid die de nieuwe lehenda-
kari (regeringsleider) in staat zou moet stellen om een uitge-
sproken pro-Baskische koers te varen. De winnaars van de
verkiezingen stemden in ieder geval de violen al gelijk met
Arthur Mas, ‘president’ van Catalonië.

Opvallend was opnieuw de ruime internationale media-
aandacht. De internationale pers lijkt te smullen van de
omwentelingen die Europa in de greep houden. Geen enkele
regio of natie ontsnapt nog aan de aandacht: BBC-
correspondenten zijn ondertussen kind aan huis geworden
in Barcelona, Edinburgh en … Antwerpen.

Niet alleen in België wordt een stevig robbertje gevochten over de opmaak van de begroting. Ook in Europa zorgen
cijfers voor stevige discussies. De Europese Raad en het Europees Parlement (EP) moeten het binnenkort zowel
voor de begroting 2013 als voor het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020 eens worden over een pakket van
maatregelen dat de tering naar de nering zet, maar dat tegelijk voldoende ruimte laat voor investeringen. 

Voor 2013 heeft het Parlement al herhaaldelijk laten verstaan te
willen focussen op groei, op werkgelegenheid en op die secto-
ren waar de Europese schaal echt waarde toevoegt. Een door
de Raad voorgestelde bezuiniging van bijna 2 miljard euro op
terreinen die essentieel worden geacht om de economie aan te
zwengelen - zoals het Europees Kaderprogramma voor onder-
zoek en ontwikkeling, het Europese Sociale Fonds en het
studentenuitwisselingsprogramma Erasmus - vindt het EP dan
ook geen goede zaak. 

“Aan de andere kant moet er meer gedaan
worden met minder en zal het Europees
Parlement daarom ook in de eigen begroting
snoeien. In het licht van de bezuinigingen in
de lidstaten dring ik bijvoorbeeld al jaren
aan op één zetel voor het Europees Parle -
ment, wat een fikse besparing zou opleve-
ren”, benadrukt N-VA-Euro parle mentslid
Frieda Brepoels. 

Knopen doorhakken
Nog belangrijker en moeilijker zijn de onder-
handelingen over het Europees financieel
kader voor de periode 2014-2020. Op welke

prioriteiten moet de Europese Unie inzetten, en voor hoeveel?
Ook in dat debat zullen stevige knopen moeten worden door-
gehakt en is de vraag: hoe kunnen we verstandig snoeien om
daarna weer te bloeien? Op de Europese top van 22 en 23
november, die speciaal aan het langlopend Europees budget
gewijd is, moet daarover uitsluitsel komen. 

Nieuw Europees economisch bestuur
De positie van de N-VA in dit debat is duidelijk.
Frieda Brepoels: “In deze tijden moet het EU-
budget in de eerste plaats een investerings -
budget zijn. Wij gaan voor een doelgerichte,
robuuste en adequate EU-begroting die de
nationale maatregelen om uit de crisis te
komen ondersteunt en versterkt. Daarom moe-
ten de middelen voor concurrentiekracht,
ondernemerschap, infrastructuur en onder-
zoek en ontwikkeling ambitieus genoeg zijn.
Afstemming met de EU-2020-doelstellingen
moet daarbij centraal staan, en dit alles binnen
het kader van het nieuwe Europees econo-
misch bestuur (sixpack, Europees Semester,
landenaanbevelingen). Dergelijke richting zou
ook voor België geen overbodige luxe zijn.”
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Baskenland

Een Europees Meerjarig Financieel Kader tot 2020  

Europees Parlementslid Frieda
Brepoels: “De N-VA gaat voor
een doelgerichte, robuuste en
adequate EU-begroting.”



VERREKIJKER

De schuldencrisis dwingt de lidstaten van de Europese
Unie tot inter-Europese solidariteit. Maar voor u heeft
die solidariteit ook z’n grenzen?
Laat ons het eerst even hebben over de oorzaken van de

eurocrisis. Er waren fundamentele ontwerpfouten, zoals het

gebrek aan politieke en fiscale gelijkvormigheid. Maar een

muntunie vereist ook discipline, zeker met betrekking tot

handelstekorten en schuldvorming - in Noord én Zuid! Nu

moeten compensatietechnieken of transfers de meubels red-

den. Vooraleer we echter de geldkranen opendraaien, moeten

we er zeker van zijn dat we de ontwerpfouten grondig cor-

rigeren en een herhaling van de crisis onmogelijk maken. Er

zijn grenzen aan het redelijke. Kijk maar naar de fouten van

het Belgische model.

U waarschuwt inderdaad uitdrukkelijk voor het
Belgische model van de ‘blanco cheque’ en u heeft het
over een dreigende ‘belgicisering’ van Europa. 
De Belgische transferpolitiek is mislukt. In plaats van struc-

turele herstelmaatregelen te treffen, heeft men de Vlaamse

transfers vooral gebruikt voor inkomensondersteunende

maatregelen. Er was geen resultaatsverbintenis, laat staan

een echt ‘plan’. In plaats van Wallonië competitief te

maken, zorgden de transfers voor nog meer inertie. Dat kun-

nen we ons op Europees niveau niet veroorloven. De jonge-

re generaties zijn de meest pro-Europese ooit. De sociale

media en de (studenten)mobiliteit spelen hier een belangrij-

ke rol. De jeugd is de toekomst, ze mag onder geen beding

worden teleurgesteld.

Pro-Vlaams én pro-Europees: het is een klassieke gedach-
te, maar hoe raakt dit streven vandaag verankerd?
Het Belgische niveau belemmert onze bewegingsvrijheid en

bedreigt door zijn beperkingen de Vlaamse welvaart. En

meer dan ooit heeft Europa nood aan sterke open econo-

mieën zoals de onze. Want de welvaart moet ergens

gecreëerd worden. Vlaanderen wil zelf beslissen hoe dat het

beste gebeurt. Wat niet belet dat we met plezier met onze

buren onder Europese vlag varen én solidair zijn.

In het boek schetst Gerard Bodifée hoe cynisme en nihi-
lisme de basis voor een sterke en gemeenschappelijke
Europese identiteit vlug hebben doen wegebben.
Bodifée heeft gelijk wanneer hij stelt dat men de grote ver -

halen die Europa vorm gaven niet mag vergeten. Want dan

krijgt men uiteindelijk een ‘koele’, seculiere waarden -

port folio met principes zoals democratie of vrijheid van

meningsuiting. Zo’n seculiere portfolio zal nooit de inspire-

rende en evangeliserende kracht hebben van respectievelijk

het Europese humanisme en het christendom. In die zin vind

ik een uitspraak van Duits bondskanselier Angela Merkel bij-

zonder treffend: “Europa heeft niet te veel islam, maar te

weinig christendom.” Maar ik ben geen cultuurpessimist.

Europa mag dan wel geen grootmacht meer zijn, het is wel

een grootse beschaving waar velen buiten het continent naar

opkijken.

Hans Verboven (red.). Vlaanderen en Europa.

Noodzaak en grenzen van solidariteit. Uitgeverij

Pelckmans, 2012, 276 blz., 22,50 euro. Het boek is een initia-

tief van Pro Flandria en het Verbond der Vlaamse

Academici. Met bijdragen van onder meer Gerard Bodifée,

Frits Bolkestein, 

Paul Cliteur, 

Jaak Peeters en 

Jan Van Doren. 
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Hans Verboven:

“Duidelijk pro-Vlaams én pro-Europees”
Waar moet het heen met Europa? De eurozone is in crisis en het debat over de inter-Europese solidariteit
woedt scherp. De redactie had een gesprek met professor dr. Hans Verboven (Universiteit Antwerpen), samen-
steller van ‘Vlaanderen en Europa. Noodzaak en grenzen van solidariteit’. 

Hans Verboven: “We moeten de ontwerpfouten
van de eurozone grondig corrigeren en een 

herhaling van de crisis onmogelijk maken.” ©
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Na de meer praktische vormingsmomenten is het tijd
om een ideologische trefdag te organiseren. We hebben
een boeiend programma in elkaar gebokst, waarin heel
verscheiden thema’s aan bod komen zoals het nut van
de staat in de maatschappij, de huidige consumptie-
maatschappij en de economische crisis. 

Ook Guido Moons, voorzitter van de VVB, zal aanwe-
zig zijn en zal het nut van de Vlaamse Volksbeweging

toelichten. Blikvanger van de dag wordt het gesprek tus-
sen prof. Matthias Storme (KU Leuven en N-VA-partij -
bestuurslid) en prof. Thierry Baudet (Universiteit Leiden).
Beide proffen zijn toppers in hun vakgebied. Zij zullen
het hedendaags conservatisme onder de loep nemen.

De ideologische trefdag vindt plaats op 24 november in
de Erasmushogeschool Brussel (Campus Dansaert,
Zespenningenstraat 70).

Ideologische trefdag: “Het Jong N-VA-verhaal”

Ook de jongeren van de N-VA deden het erg goed bij de loka-
le verkiezingen op 14 oktober. Van de bijna 1 900 verkozen
N-VA’ers zijn er 216 jongeren: 198 werden verkozen in de
gemeenteraad, 9 in de provincieraad en 8 jongeren werden
verkozen in een districtsraad. Er zijn iets meer vrouwen (52
procent) verkozen dan mannen (48 procent). Goed om weten:
de aanwezigheid van een afdeling van Jong N-VA heeft een
positief effect op het aantal verkozen jongeren in de gemeente.

In heel wat gemeenten
heeft men gewacht tot
na de drukke periode
van de gemeenteraadsverkiezingen om een Jong N-VA-
afdeling op te starten. We krijgen nu heel wat vragen binnen
over hoe je dit het beste aanpakt. Zelf zin om een afdeling op
te starten? Geen probleem, wij stellen een handleiding ter
beschikking die je stap voor stap uitlegt hoe je te werk gaat.
Mail hiervoor naar jong@n-va.be 

Hoe een lokale afdeling uitbouwen?
Op 27 oktober organiseerde Jong N-VA een ontmoetings-
dag voor lokale afdelingen onder de noemer ‘Traject
2018’, een knipoog naar het eerder georganiseerde
‘Traject 2012’ dat afdelingen voorbereidde op de gemeente -
raadsverkiezingen van 14 oktober. 

Het Traject 2018 had als doel de Jong N-VA-afdelingen te doen

nadenken over wat er moet gebeuren na de gemeenteraads-

verkiezingen. Hoe wordt een afdeling succesvol uitgebouwd?

Hoe kunnen jongeren zich laten horen in de gemeente?

Een belangrijk element bleek inspraak - bijvoorbeeld door

deel uit te maken van de jeugdraad. De jeugdraad stelt

immers adviezen op over alles wat te maken heeft met jeugd-

beleid. Je hebt hier dus een rechtstreekse impact op wat er in

je gemeente gebeurt.  

Ook de goede banden tussen het Jong N-VA-bestuur en dat

van de N-VA stonden centraal. Dit kan door een goede verte-

genwoordiging van Jong N-VA’ers in het bestuur van de N-VA-

afdeling, door elkaar te betrekken bij de werkzaamheden van

de afdelingen (zonder rechtstreekse inmenging natuurlijk), of

door regelmatig te overleggen over bepaalde dossiers. En denk

eraan: er zijn in maart bestuursverkiezingen binnen de N-VA!

JONGE LEEUWEN
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Jong N-VA Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel, jong@n-va.be - Tel. 02 219 49 30     www.jongnva.be

Jong en verkozen!
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Jong N-VA wil iedereen bedanken
die zich heeft ingezet tijdens 

deze campagne en wenst alle 
verkozenen veel succes!

Volksvertegenwoordigers Piet De Bruyn en Vera Celis

kwamen praten over hun ervaringen om trent lokaal

bestuur. Raf Praet (Sint-Niklaas), Ben Glorieux (Brugge)

en Jef Van Hyf te (Merksem) gaven in zicht over het op -

starten van een succesvolle Jong N-VA-afdeling.



Een nieuw jaar, een nieuwe kalender. We geven u twee
prach tige suggesties mee. En wie weet haalt u zelfs een
gratis exemplaar in huis?

De Roets is Vlaanderens luchtige, unieke en

verrassende weekkalender. De nieuwe Roets

leidt u door 2013 en frist gelijk uw historische

kennis op. Wekelijks wordt immers een mar-

kante figuur voor het voetlicht gebracht en

dagelijks is er een interessante anekdote. 

Het Reuze*Randplan 2013, een uitgave van

vzw De Rand, is een grote jaarkalender vol

informatie over wat er te zien en te doen is

in de Vlaamse Rand en de Groene Gordel.

De jaarkalender is daarenboven een kleur -

rijke familieplanner die ook vrijkaarten en bonnen bevat die u

motiveren om op stap te gaan.

Roets 2013 (13,50 euro)

en Reuze*Randplan 2013

(12,95 euro) worden ver-

spreid via Davidsfonds

Uitgeverij en zijn te koop

in de betere boekhandel.
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MEERWAARDE

ONVERGETELIJK

Start 2013 met nieuwe, boeiende kalenders

In de jaren 60 trok de Vlaamse Beweging meer dan

eens de straat op. In het najaar van 1961 en 1962 waren

er de marsen op Brussel, in november 1963 werd

betoogd in Antwerpen. Daarna werd het wat stiller,

maar vanaf 1966 kwamen er nieuwe strijdpunten, en

‘Leuven Vlaams’ trad prominent op

de voorgrond. 

Op 5 november 1967 werd op nieuw

betoogd in Antwerpen. Officiële bron-

nen hebben het over ruim 33 000

manifestanten. Organisator van de

5 november-betoging was het Over -

legcentrum van Vlaamse Ver -

enigingen (OVV), mee gestuurd door het ‘Nationaal Komitee

5 november’ (aanvankelijk: Comité Taalregeling Hoger

Onder wijs). 

De doelstellingen van de betoging kunnen worden samen -

gevat als het minimumprogramma dat de Vlaamse Beweging

toen voerde. De overheveling van ‘Leuven-Frans’ naar

Wallonië was het eerste actiepunt. Een punt waarrond al in

mei 1966 - vooral als reactie op het zogenaamde ‘mandement’

van de Belgische bisschoppen - heel wat actie was gevoerd.

Het betogingsplatform pleitte tegelijk ook voor een volwaar -

dige ‘verdubbeling’ (zeg maar ‘splitsing’) van de Vrije

Universiteit Brussel. Een aantal van de overige eisen klinkt

ook vandaag nog actueel, zeker in

verband met Brussel (gegarandeer-

de toepassing van de taalwetten,

geen verdere uitbreiding van de

Brusselse olievlek). 

Om een zo groot mogelijke eens -

gezindheid te bereiken hadden de

organisatoren de eis voor federalis-

me achterwege gelaten. Dat was niet makkelijk te slikken

voor de aanhangers van de Volksunie, die zoals vaker in die

dagen wel het grootste deel van de betogers leverden, maar

die slogans en spandoeken ten gunste van federalisme thuis

moesten laten. Volgens de organisatoren van de betoging kon

“de Vlaamse eensgezindheid op dat moment niet meer dra-

gen”. De geesten zouden daarna al vlug verder evolueren.
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De winnaars van ‘Mijn Amerika’ zijn: T. Briers (Herentals), J. Danneels (Knokke-Heist), M. D’Haese (Evergem), S. Herlixka
(Aarschot) en R. Segers (Dilbeek).

45 jaar geleden: 5 november-betoging in Antwerpen

10 x gratis
Tien lezers krijgen van ons een exemplaar van Roets 2013

of van het Reuze*Randplan. Ze moeten wel het juiste ant-

woord kennen op onze wedstrijdvraag: “Hoe noemt men
de streek rond Overijse, Huldenberg, Hoeilaart en
Tervuren, die deel uitmaakt van de Groene Gordel?”
Stuur uw antwoord voor 5 december naar magazine@n-va.be

of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.
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OP DE BARRICADEN

Het slotwoord van voorzitter Bart De

Wever op de landelijke verkiezings -

meeting van de N-VA zat er knal op. En

de ruim 2 000 aanwezige kandidaten en

militanten wisten het al evenzeer: op 14

oktober mocht en kon het niet mis gaan. 

De N-VA-lijsttrekkers in de provincie-

hoofdsteden hadden al meer dan eens

het applaus van de zaal gekregen, en

ook politiek cabaretier Dirk Denoyelle

wist de zaal breeduit te verschalken.

Maar toen voorzitter De Wever het

woord nam, was het hek van de dam.

Het enthousiasme van de zaal was een

sterk signaal dat meteen ook als laatste

oproep van de N-VA aan de Vlaamse kie-

zer door de media werd gecapteerd. 

Het echte feest kwam pas op zondag-

avond, maar die zaterdagochtend mocht

de generale repetitie er best wezen.
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Slotmeeting geeft startschot
Zaterdagmiddag 13 oktober, Koningin Elisabethzaal Antwerpen: 
“Nog één nachtje slapen, en dan is het zover … Morgen begint de verandering!”
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• Begin oktober nam Luc Sevenhans ont-

slag uit de Senaat. Luc blijft vanzelfspre-

kend actief binnen de N-VA. Op 14 okto-

ber haalde hij als lijstduwer op de N-VA-

lijst in Brasschaat een mooie score. De

komende zes jaar wordt hij er schepen. In

de Senaat wordt hij opgevolgd door

Sabine Vermeulen (41). Sabine woont in

het Oost-Vlaamse Dein ze, waar ze sinds

2008 de N-VA vertegenwoordigt in de

OCMW-raad. Sinds 2010 was ze op het

N-VA-partijsecretariaat ook provinciaal

bewegingsverantwoordelijke voor Oost-

Vlaanderen. Nu zetelt Sabine in de

Senaat en vanaf januari wordt ze ook

gemeenteraadslid in haar thuisstad.

• Op 8 november nam Manu Beuselinck

ontslag uit de Kamer. Ook Manu blijft

actief, onder meer als pas verkozen N-VA-

gemeenteraadslid in Oostende. In de

Kamer wordt hij opgevolgd door Cathy

Coudyzer (42), zelfstandig ondernemer

uit Knokke-Heist. Ook Cathy was al actief

in de OCMW-raad. Op 14 oktober werd ze

verkozen tot gemeente- en provincie-

raadslid. Nu ze actief wordt in de Kamer

moet ze zich in laatstgenoemd mandaat

laten vervangen.
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Nieuwe N-VA-gezichten in Kamer en Senaat
Sinds kort tellen de N-VA-fracties in Kamer en Senaat nieuwe gezichten in hun rangen: 
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Saskia De Leeuw 
Begin november startte Saskia De Leeuw als provinciaal bewegingsverantwoordelijke
voor Oost-Vlaanderen. Zij volgt zo Sabine Vermeulen op het partijsecretariaat op. Saskia is

27 jaar jong, woont in Gavere en studeerde Politieke Wetenschappen en Bedrijfseconomie.

Wij wensen haar veel succes!
Contact: saskia.deleeuw@n-va.be 

Sabine Vermeulen uit Deinze: kersvers
senator voor de N-VA.

Cathy Coudyzer vervangt Manu
Beuselink in de Kamer.
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OP DE BARRICADEN

Traditioneel verzamelen de parlementsfracties van de N-VA midden septem-

ber, net voor de start van het parlementaire jaar, voor de ‘fractiedagen’. De

N-VA-mandatarissen in Kamer, Senaat, Vlaams Parlement, Europees

Parlement en Brusselse Hoofdstedelijke Raad stemmen dan, samen met het

partijbestuur, de fractiemedewerkers en een aantal mede werkers van het

partijsecretariaat, de violen voor het parlementaire werk. 

De campagne voor de lokale verkiezingen deed het moment van afspraak dit

jaar schuiven naar eind oktober, tijdens de herfstvakantie. Plaats van

afspraak (stilaan ook een goede traditie): Vlaanderens mooiste, Brugge.

Politieke thema’s
Drie dagen lang evalueerden de parlementsfracties van de N-VA de parle-

mentaire werking. Tegelijk werd ook een pakket actuele politieke thema’s

verder uitgewerkt en doorgesproken. Een boeiende oefening die de N-VA-

mandatarissen verder klaarstoomde voor accuraat parlementair werk!

Schrijf ook volgend jaar mee geschiedenis
Begin december start de campagne om het N-VA-lidmaatschap van 36 439 leden te hernieuwen voor 2013.

Alle leden krijgen een postpakket bezorgd met alle informatie over het lidmaatschap van de  N-VA, een overschrijvingsformulier

dat het makkelijk maakt om het lidgeld vlot te betalen, en … een leuk gadget. We houden de verrassing er nog even in, maar prak-

tisch bruikbaar wordt het alleszins. En de politieke boodschap is natuurlijk even duidelijk.

Het lidgeld 2013 blijft ongewijzigd.

Hoofdleden betalen 12,50 euro, bij leden

(tweede, derde, … lid van een gezin)

betalen slechts 2,50 euro. Wie 30 jaar 

of jonger is betaalt slechts 5 euro.

Vernieuw snel uw lidmaatschap. Zo

mist u vanaf 1 januari niets van de N-VA.

De N-VA groeit en bloeit
Steeds meer Vlamingen willen zich op een eerlijke en consequente manier politiek

engageren. Het ledenaantal van de N-VA groeit dan ook explosief. In 2006 telde de

N-VA precies 10 411 leden. Sindsdien schoot het ledenaantal als een raket de hoogte

in. Vandaag ligt de kaap van 40 000 leden niet eens meer zó ver af. Wedden dat we

die kaap binnen enkele weken ronden?

Algemeen ondervoorzitter Ben Weyts aan het woord over de zesde staatshervorming.

Senator Elke Sleurs luistert aandachtig naar
een uiteenzetting over de arbeidsmarkt.

N-VA-parlementsleden bijeen voor fractiedagen in Brugge

36439
(op 14/10)

25483

15799
11477

102179448
10411
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Al sinds de eeuwwisseling spendeert
gezagvoerder-piloot Toon Vaessens zijn
schaarse vrije tijd aan de lokale N-VA-
afdeling in Lier. En dat rendeert, zo
blijkt, want op 14 oktober werd de N-VA

er met 32 procent van de stemmen de grootste
partij. Of er wittebroodsweken volgden na 14
oktober?

de nieuwe meerderheid. De vorige meerderheid blijkt

bijna het dubbele van de investeringscapaciteit te heb-

ben uitgegeven. Verstandig saneren en gericht investeren

wordt de boodschap.

Woensdagavond 24 oktober: Een spannend

moment. Het afdelingsbestuur moet de burgemeester en

de vijf schepenen aanduiden uit de twaalf verkozen kan-

didaten. Zo’n keuze kan aanleiding geven tot een per-

soonlijke ontgoocheling of zelfs tot een conflict.

Gelukkig blijkt er een groot draagvlak voor het consen-

susvoorstel dat ik samen met lijsttrekker Frank

Boogaerts en ondervoorzitter Piet De Zaeger opstelde. Ik

benadruk dat we iedereen zullen nodig hebben voor de

verdere uitbouw van de afdeling en voor de zware

bestuursopdracht die ons wacht. Ook in het OCMW, het

autonoom gemeentebedrijf en de Lierse huisvestings-

maatschappij.

Donderdagavond 25 oktober: Met Open Vld be -

reiken we een akkoord over de verdeling van de

bevoegdheden. Met onder meer openbare werken, finan-

ciën en lokale economie wordt het hard werken voor

onze schepenen, maar dat was ook de bedoeling. 

Vrijdag 2 november: Intern overleg over de begroting

met het onderhandelingsteam. De vergadering start om

10 uur ’s morgens en eindigt pas om 18 uur. We hebben

na een dag vergaderen een eerste lijst met besparings-

voorstellen klaar voor de onderhandelingen met Open

Vld. Binnen een maand willen we die onderhandelingen

afronden met een concreet bestuursakkoord. 14 oktober

was slechts het einde van het begin!

Maandagochtend 15 oktober: Na een spannende

dag blijkt de N-VA aan zet met 12 van de 31 zetels. Een

gesprek met Open Vld leidt al snel tot een doorbraak.

Samen zullen we de stad zes jaar besturen. Om 2 uur

's nachts geven we nog een persconferentie.

Vrijdagavond 19 oktober: We hebben alle kandida-

ten en bestuursleden uitgenodigd in café Waregem op

het Lisp. Uiteraard dank ik iedereen voor de inzet, maar

meteen geven we ook een stand van zaken van de

onderhandelingen en schetsen we de timing voor de vol-

gende weken. Ik temper meteen ook de politieke ver-

wachtingen, want er viel deze week een lijk uit de kast:

een nota van de stadsadministratie schetst een donker

beeld van de stadsfinanciën en duidt een belastingver-

hoging als onvermijdelijk. Voor de N-VA is dit evenwel

de allerlaatste optie.

Dinsdagavond 23 oktober: In het stadhuis geven de

stadssecretaris en de stadsontvanger - op vraag van

beide onderhandelende partijen - een briefing over de

toestand van de stadsfinanciën aan de verkozenen van
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Afdelingsvoorzitter

Toon Vaessens



Dat de N-VA de verkiezingen won, is
voor de traditionelen erg. Dat de
Vlaamse nationalisten ze nu ook tot
een confederale staatshervorming
dwingen, vinden ze onuitstaanbaar.

In zijn elektronische brief (10/2012) ergert Lode Willems, ooit journalist
bij Knack, zich aan Guy Verhofstadt die geen kans onbenut laat om
tekeer te gaan tegen ‘het nationalisme’. Het gedram van de liberale
voorman als zou nationalisme naar de concentratiekampen leiden,
begint inderdaad vermoeiend te worden. Willems:
“De N-VA wordt verweten dat haar nationalisme
rechts moet zijn en bijgevolg extreem rechts en dus
nazi is. In hun ijver ging men zelfs zo ver om op de
verkiezingsfoto’s van Bart De Wever een Hitler -
snorretje bij te tekenen. Ik zou dit schurftig noemen
maar eigenlijk opteer ik voor infantiel.” 

Ook het gezanik over VB’ers die bij de N-VA aansluiten, irriteert
Willems: “Terwijl een Vlaams Belanger die overloopt naar de sp.a
natuurlijk een oprechte boeteling is.” De ergernis van de oud-journalist
wordt door velen gedeeld. Als de Gentse burgemeester Daniël Termont
(sp.a) op de Nederlandse radio uitkraamt dat de overwinnings -
toespraak van De Wever hem aan de jaren dertig doet denken, dan wil
dat zeggen dat hij geen zinvolle argumenten heeft om de N-VA te bestrij-
den. Zelfs minister Magnette (PS), niet bepaald een N-VA-vriend, vond
de uitspraak van Termont er ver over.  

De oorverdovende stilte die volgde op het bericht dat Nadia Sminate,
ondanks haar Marokkaanse komaf, halverwege de legislatuur burge-
meester van Londerzeel wordt, bracht Willems tot de bedenking: “Daar
kan men zo niet meteen iets ‘rechts’ bij verzinnen.” 

Van een andere orde zijn de reacties die Bart De Wever ontving op zijn
uitnodiging aan premier Di Rupo om samen een confederaal België
voor te bereiden. Aan Vlaamse zijde deden de voorzitters van CD&V en
Open Vld hun best om te doen vergeten dat de congressen van hun par-
tijen reeds begin jaren 2000 voor het confederale model kozen. Dat
komt ze, nu de N-VA aan zet is, niet meer uit en dus waarschuwen de
heren voor een … confederale catastrofe.  

Anderzijds peperde Beatrice Delvaux, de immer scherpzinnige senior
writer van Le Soir (15/10/2012), haar taalgenoten in: “De Wever heeft
gisteren zijn tweede veldslag gewonnen in zijn strijd voor het con -
federalisme. Die strijd is nog niet beslecht, maar de Franstaligen zouden
zich vergissen als ze dit nieuwe signaal vanuit Vlaanderen met een
naïef of tactisch gebaar zouden wegwuiven.” ’s Anderendaags reeds

kwamen de Franstalige partijvoorzitters (-FDF) achter gesloten deuren
samen!

Tussen haakjes: mevrouw Delvaux vond de uitslag van de N-VA ‘een
aardverschuiving’. Betweter Termont verklaarde dat “de aangekondigde
pletwals er dan toch niet is gekomen” en dat “het totaal niet klopt dat
wij (sp.a.) de verkiezingen zouden hebben verloren.”  Of hoe je jezelf en
je kiezers wat kunt wijsmaken!

Een andere clevere journaliste, Isabel Albers, vindt dat met de N-VA
gepraat moet worden “willen wij de totale chaos vermijden. (…) De eco-

nomie weer vaart geven, de vergrijzing opvangen, de
welvaart vrijwaren: dat zijn de prioriteiten. Maar als
Vlaanderen dat wil verwezenlijken met de N-VA en
de N-VA met een confederale staat, kan dat niet lan-
ger genegeerd worden.” (De Tijd, 15/10/2012) 

Ander thema dat de voorbije weken (vooral
Franstalig) België beroerde, was het boek
Koningskwesties van ‘de kleine Deborsu’. Debatten

daarover op Franstalige tv-zenders mondden haast in handgemeen uit.
Niets van dat alles in Vlaanderen, daar ging het om het zoveelste boek
over een koninklijke familie die, op enkele rari nantes na, niet erg seri-
eus meer wordt genomen. Toch vond Ollander Oscar van den Boogaard
(De Standaard, 26/10/2012) dat “de leden van de koninklijke familie
mensen zijn zoals andere mensen”. Iedereen weet dat dit een leugen is.
Want wie van ons wordt door u en mij zo royaal onderhouden? En dit
terwijl de familie zelf zeediep-rijk is en de federale staat moeite heeft om
zijn lege schatkist te vullen. Prof. Hendrik Vuye becijferde: “Brengt men
alle verborgen kosten van de monarchie in rekening, dan kost de
konink lijke familie geen 14 264 000 euro, maar waarschijnlijk het 
dubbele.” 

Voorstanders van de monarchie loven de koning om zijn rol bij de
regerings vorming, maar recent bewees Nederland dat dergelijke rol per-
fect kan vervuld worden door een democratisch verkozen
Kamervoorzitter. Ook het argument als zou een president evenveel kos-
ten houdt geen steek. Want in welke republiek worden ook zijn madam,
zijn schoonzus, zijn omvangrijke kroost tot zelfs zijn jachtpersoneel én
buitenverblijven door alle onderdanen onderhouden? 

Besluit: niet alleen de omvorming van België tot een confederatie, maar
ook deze van de monarchie laat niet langer meer op zich wachten.

“De toespraak van De Wever
doet Termont aan de jaren

dertig denken. Dat wil 
zeggen dat hij geen zinnige 

argumenten heeft om 
de N-VA te bestrijden.”

VAN LIEDEKERKE

De confederale staat kan 
niet langer meer genegeerd worden
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Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van het
VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij zijn kijk

op actualiteit en maatschappij.
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Lieven Dehandschutter merkte in het
oktobernummer op dat je net als
Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peu -
mans in het Limburgse Riemst woont.
En met een vroeg hij wat het belang-
rijkste is dat je van hem hebt geleerd
op politiek vlak.
Jan Peumans heeft me geleerd dat het in de
politiek van wezenlijk belang is dat je trouw
blijft aan wie je bent en steeds durft uit te
komen voor je eigen mening. Het is belang-
rijk om écht naar de mensen te luisteren,
daar ook effectief iets mee te doen en achteraf aan de mensen te vragen of ze tevre-
den zijn.

Op welke thema’s leg jij je toe in je parlementaire werk in de Kamer? 
Ik ben lid van de commissie Financiën en Begroting en van de commissie
Economisch en Handelsrecht. Ik volg daar alle thema’s, maar spits me vooral toe
op het luik ‘financiën’, meer bepaald de fiscaliteit. Dat houdt veel meer in dan de
meesten durven te vermoeden: het gaat over personenbelasting, vennootschaps-
belasting, financiële wetgeving, van BTW tot douane en accijnzen. Als Limburger
geniet ook de grensarbeid in al zijn facetten mijn specifieke interesse. Er is nog veel
werk aan de winkel: we hebben een gezonde begroting nodig en zeker ook een
eenvoudiger en meer evenwichtig fiscaal regime. En de financiële crisis is verre
van bekoeld …

Wat voor een effect hebben de recente gebeurtenissen in Ford Genk op
je werk en visie als politica?
Ford Genk is een symptoom van een veel fundamentelere crisis die deels toch ook
eigen is aan België. En het besef groeit nu dat het meer dan ooit tijd is om er iets
aan te doen. We moeten ons in Limburg extra engageren om de mensen aan een
job en aan een nieuw toekomstperspectief te helpen. Concreet betekent dit dat we
moeten inzetten op nieuwe sectoren en moeten zorgen voor een verhoogde
arbeidsmobiliteit, ook via grensarbeid. Vanuit de regering en het parlement moe-
ten we daadkrachtig optreden, durven veranderen en alle werknemers van Ford
Genk en de getroffen toeleveringsbedrijven een maximale ondersteuning bieden.

Je hebt een zoontje van acht jaar, Gijs. Welke waarden wil je hem zeker
meegeven?
Ontdek je eigen talenten en speel die troeven uit! Voel je goed in je vel en wees beleefd
en vriendelijk in je omgang met andere mensen. Daarmee kom je al een heel eind.

Welke vraag zou je willen stellen aan collega-Kamerlid Karel Uytter sprot,
die wij in het novembernummer vijf vragen voorleggen?
Karel, in hoeverre draagt je 25 jaar professionele ervaring als gedelegeerd bestuur-
der in de Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen bij aan je parlementaire
werk in de Kamer?  
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Kamerlid

Veerle Wouters


