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1,4 procent. Dat is het aantal kiezers in

het Vlaams-Brabantse Sint-Gene sius-

Rode dat het gemeentebestuur vroeg om

een Franstalig exemplaar van de oproe-

pingsbrief voor de lokale verkiezingen

van 14 oktober. 1,4 procent of precies 171

kiezers. Een opmerkelijk cijfer, zeker

voor faciliteitengemeente Sint-Genesius-

Rode, waar de Frans talige gemeente -

bestuurders communautair gehakketak

al jarenlang tot de exclusieve kapstok

van hun beleid hebben gemaakt. Om

problemen te vermijden, liet Vlaams

minister Geert Bourgeois dit keer enkele

weken vóór de verkiezingen Neder -

lands talige op roepingsbrieven versturen

door de provinciegouverneur. Het cijfer

van 1,4 procent bracht Mark Demes -

maeker (N-VA) tot een duidelijke conclu-

sie: “De toepassing van de faciliteiten -

regeling - met respect voor het Neder -

lands talige statuut van deze gemeenten

- is blijkbaar vooral een probleem voor

sommige Franstalige politici, niet voor

de inwoners.”

Groot was de vreugde in Spaanse rege-

ringskringen toen de definitieve uitslag

van de vervroegde verkiezingen in

Catalonië op het tv-scherm verscheen.

Premier Rajoy was er als de kippen bij

om het verlies van 12 zetels van de

Catalaanse regeringspartij Convergència

te betitelen als een “nooit geziene ver-

nedering”. Rajoy kraaide te vroeg victo-

rie! Want goed 60 procent van de parle-

mentszitjes wordt bezet door (radicale)

nationalisten. Nooit eerder was deze

groep zo ruim. Oriol Junqueras, leider

van het separatistische Esquerra

Republicana de Catalunya (ERC) beves-

tigde dat alle nationalisten de krachten

gaan bundelen om een volksraad -

pleging te realiseren. ERC, onze zuster-

partij in de Europese Vrije Alliantie

(EVA), verdubbelde haar zetels en

wordt op nieuw een speler van beteke-

nis op de Catalaanse politieke bühne.

Eén jaar Elio De Rupo in Wetstraat was begin

december in vele media de aanleiding voor een

evaluatieronde. Een originele invalshoek kwam

er van De Rapporteurs, een burgerinitiatief dat

op de website rapporteurs.be een overzicht

brengt van de stand van uitvoering van de,

precies geteld, 316 beloftes en engagementen in

het federale regeerakkoord. Benieuwd? Na één

jaar realiseerden Di Rupo en Co 20 procent van

de beloftes. Verder geven Di Rupo en Co een

zeer diffuus beeld. Over maar liefst 99 beloftes

konden De Rapporteurs geen informatie

vinden. Merk waardig, want hun bronnen zijn

het Staats blad, parlementaire verslagen en

persberichten van de regering. Met dergelijke

punten gaat een doorsnee student zelfs niet

door naar een tweede zittijd!

Drukke tijden voor de Vlaamse leden van de

minderheidsregering-Di Rupo. De sp.a wil een

linksere partij zijn, CD&V wil dé volkspartij

blijven, en Open Vld belooft voortaan kleur te

bekennen. De campagne 2014 trekt zich wel

heel vroeg op gang. Dat ontging ook Paul

Geudens niet. Hij trok op 3 december in Gazet

van Antwerpen alvast een eerste conclusie:

“Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn

daden.” Waarom zouden we Bruno Tobback,

Wouter Beke en Gwendolyn Rutten nu wél

geloven als zij zeggen dat ze het menen?

Cijfer van de maand

Nou moe

Geknipt

Goed bezig

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
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December is alweer halfweg, we schuiven vlot naar

eindejaar. En al volgen de dagen elkaar ook straks

gewoon opnieuw snel verder op, nu even rustig stil-

staan is een goede traditie. Wat bracht 2012? 

In het politieke hoofdstuk staat het verkiezingssucces van de

N-VA vooraan. Op 14 oktober hebben we, van Noordzee tot

Maas, sterk gescoord. Aan ons allen om nu te tonen dat het ook

anders kan. Dat een stem op de N-VA heel concreet rendeert! 

Net voor sinterklaasdag was er het pijnlijk manke rapport van

één jaar regering-Di Rupo: nauwelijks hervormingen, veel

belastingen, een Vlaamse minderheid, een almaar groeiend

overheidsbeslag, een beleid dat bestraft wie werkt, spaart en

onderneemt en dat zo de economie verdere schade toebrengt.

De Vlaamse Regering, mét de N-VA, toont dat het ook anders

kan. Met een begroting in evenwicht, met besparingen op de

uitgaven, maar tegelijk ook met extra investeringen in onder-

zoek en ontwikkeling, onderwijs, werk en infra structuur.

2012 had ook zijn zwarte dagen. De economische malaise, de

sluiting van Ford Genk, de faillissementen, het grote jobverlies

Warmte

dat vele gezinnen en families treft. Denken we aan het Dexia-

debacle, en de gevolgen voor de 800 000 Arco-coöpe ranten

die door het ACW zonder verpinken in de kou zijn gezet. 2012

was ook het jaar van de Arabische lente, die helaas al vlug een

fletse herfst bleek te zijn. De gruwel van de oorlog in het

Midden-Oosten … al tientallen jaren dezelfde beelden, dezelfde

verhalen, dezelfde verklaringen, terwijl er maar niets ver -

andert. In de jaaroverzichten zullen de beelden van het bus -

ongeval in het Zwitserse Sierre ons zonder twijfel opnieuw

hard raken. Net als de cijfers, én het individuele verhaal, van

het steeds stijgende aantal zelfdodingen. Zijn we dan echt niet

in staat om dergelijke drama’s te vermijden?

Wat brengt 2013? Een glazen bol heeft niemand. Laat het ons

vandaag dus houden bij het echte fundament. Ik wens u en

ieder die u dierbaar is een jaar van geluk en welzijn. Laat ons

alle meevallers gulhartig delen. En als het al eens tegenzit,

elkaar steunen en helpen. De winterkou toont ons het belang

van (h)echte warmte.

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

UITGESPROKEN

Schrijf ook volgend jaar mee geschiedenis
Begin december ontvingen 36 439 N-VA-leden een persoonlijke brief met de vraag om hun

lidmaatschap voor 2013 te hernieuwen. Het postpakket zette velen aan tot onmiddellijke

actie. Na enkele dagen liepen al de eerste betalingen binnen. Bedankt! Legde u de brief

even opzij? Wacht dan niet langer om uw lidmaatschap te hernieuwen. Zo mist u

vanaf 1 januari niets van de N-VA. 

Nog één vraag: voor de opbouw van politieke dossiers, maar ook om onze politieke voor-

stellen heel concreet en gericht te verspreiden, doen we graag een beroep op uw professionele expertise. Kijk dus zeker
even de fiche met uw persoonsgegevens na, en bezorg ons uw actuele beroepsgegevens.

Meer info: www.n-va.be/adresgegevens of leden@n-va.be
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Bart De Wever
Koningsstraat 47 bus 6
1000 Brussel
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Huurpremie voor bijna
10 000 Vlamingen 
Bijna 10 000 kandidaten voor een

Vlaamse sociale huurwoning die

daar al vijf jaar of langer op wach-

ten, zijn door het agentschap Wo nen

Vlaanderen op de hoogte ge bracht

dat ze recht hebben op een huur -

premie. Dat antwoordde Vlaams

minister van Wonen Freya Van den

Bos sche (sp.a) aan Vlaams Volks -

vertegenwoordiger Marc Hen drickx

(N-VA). De premie be staat uit een

financiële toelage voor wie langer

dan 58 maanden wacht op een

sociale woning. Met die toelage kan

de kandidaat zelf op de huurmarkt

een woning zoeken. “Dit is een

goed voorbeeld van automatische

rechtentoekenning”, weet Marc

Hendrickx. “Vlaanderen gaat na

wie lang genoeg op een wachtlijst

staat en neemt dan zelf het initia-

tief. Deze maatregel bereikt recht -

streeks de doelgroep en betekent

een aanzienlijke administratieve

vereenvoudiging voor de burgers.”
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ARCO: fout gelopen
casinokapitalisme 
van het ACW 
N-VA-volksvertegenwoordiger

Peter Dedecker nam in de Kamer

minister van Financiën Steven Van -

ackere (CD&V) zwaar op de korrel

over het ARCO-dossier. Nadat Van -

ackere zich beperkte tot een louter

juridisch-technisch betoog over het

advies van de auditeur van de Raad

van State om de waarborg regeling

voor de ARCO-coöperanten te ver-

nietigen, trok Dedecker alle registers

open. “Wat zijn de gedupeerde

spaarders met uw betoog? Ik had

tenminste een boodschap aan hen

verwacht! In de plaats daarvan leest

u voor uit het nieuwsoverzicht.”

Dedecker herhaalde de eis van de

N-VA dat het ACW verantwoordelijk-

heid moet nemen voor het ARCO-

debacle en de getroffen spaarders

moet vergoeden. “We moeten zien

hoe ver het ACW kan springen. Pas

als de laatste cent op tafel ligt, kun-

nen we eventueel kijken naar de

belastingbetaler. Laat het ACW nu

maar eens tonen hoe sociaal het is.

Wie slachtoffers maakt met onver-

antwoord casinokapitalisme, moet

die ook vergoeden”, zei Dedecker.
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De RVA blijft 
aanwerven
De Rijksdienst voor Arbeids voor -

ziening (RVA) heeft de voorbije

maanden 118 extra mensen aange -

nomen voor de controle op het actie-

ve zoekgedrag van werkzoekenden.

En dat aan de vooravond van de

regionalisering van die controle.

“On be grijpelijk”, vindt N-VA-Kamer -

 lid Miranda Van Eetvelde. In het

Vlinderakkoord van 2011 werd plechtig

beloofd een pakket federale bevoegd-

heden ‘zo spoedig mogelijk’ over te

hevelen naar de regio’s. Meteen zou

een einde komen aan het jarenlange

dubbelwerk tussen RVA en VDAB.

Miranda Van Eetvelde: “In plaats van

binnen de bestaande en de te regio-

naliseren federale bevoegdheden te

kijken welke besparingen mogelijk

zijn in de beheerskost van de RVA,

investeert de federale minister in

extra personeel en trekt ze daar

bovenop ook nog eens 7,8 miljoen

euro extra uit voor de huisvesting van

deze nieuwe werknemers.”  

4



Meer investeren 
in opleiding
In België volgt 7,6 procent van de

werknemers maandelijks een oplei-

ding. Het gemiddelde voor de Euro -

pese Unie is echter 9,5 procent.

Binnen België doet Vlaanderen het

iets beter (8,7 procent) maar scoort

vooral Wallonië slecht (5 procent).

N-VA-Kamerlid Zuhal Demir pleit

voor meer opleidingen. “Goed opge-

leide werknemers hebben meer kan-

sen op promotie en worden minder

snel ontslagen. Wie wel ontslagen

HET HALFROND

Beneluxtrein Brussel-
Amsterdam verdwijnt

verdragen en afspraken over gemaakt,

zoals het Taalunieverdrag en het

Cultureel Verdrag, maar vervolgens

maken we het moeilijk om bij elkaar

te geraken.”

gelegd. In het verleden gaf dat aan-

leiding tot het straffen van bedrijven

die wel voldoende inspanningen

deden, maar in een sector zaten

zonder een cao die de opleidings -

inspanningen regelde. Daarover

loopt overigens een procedure voor

de Raad van State. 

Thuistaal ook 
op school?

Onderzoekers van enkele Vlaamse

universiteiten pleiten ervoor om leer-

lingen die thuis een andere taal dan

het Nederlands spreken die taal ook

in de les of tijdens de speeltijd te

laten gebruiken. Vandaag zijn scholen

op dit vlak bijzonder terughoudend.

“Zeer terecht”, zo vindt Vlaams Volks -

vertegenwoor diger Willy Segers

(N-VA). “Een goede kennis van het

Nederlands blijft het fundament voor

het Vlaamse talenbeleid. Nederlands

spreken doet verschillen vergeten.

De taalachterstand Nederlands weg-

werken is dé hefboom voor integra-

tie.” Het thuistaalonderricht moet

voor de N-VA kansen krijgen binnen

de thuissituatie, in het gezin, en

mogelijk ook door een aanbod bui-

ten de lestijden.
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wordt, vindt gemakkelijker een

nieuwe baan.” In België hebben de

sociale partners jaren geleden al af -

gesproken om 1,9 procent van de

loon massa aan opleiding te be steden.

Die maatregel heeft tot nu toe vooral

geleid tot discussies over hoe en wat

moet worden gemeten. Zo wordt er

jaarlijks een zwarte lijst gemaakt

van bedrijfssectoren die niet vol-

doen. Als een sector niet voldoet,

kunnen er sancties worden op -

Op 9 december werd de Benelux -

trein tussen Brussel en Amsterdam

van de tabellen gehaald. Er kwam

wel een hogesnelheidstrein in de

plaats: de Fyra. Maar die botst op

veel kritiek. Want niet alleen ver-

dwijnen de haltes in Mechelen en

Roosendaal, je moet ook op voorhand

boeken voor een vast vertrekmoment

en het ticket wordt gevoelig duurder.

Aanvankelijk leek ook de abonne-

mentsformule te zullen verdwijnen.

Vlaams Volks  ver tegen woordiger

Wilfried Van daele (N-VA) betreurde

de afschaffing van de Beneluxtrein

en haalde daarmee ook de opinie -

pagina’s van het Nederlandse NRC:

“Het wegvallen van de Beneluxtrein is

een nieuwe stap in de verschraling

van het grensoverschrijdend open-

baar vervoer tussen Nederland en

Vlaanderen. Voor heel wat Vla mingen

wordt het straks moeilijker en duurder

om de grens over te geraken. De NMBS

beslist in dossiers die zeer ingrijpend

zijn voor Vlaan de ren, zonder dat wij

daar een vinger in de pap hebben.

Vlaanderen moet dus dringend een

grotere greep krijgen op de spoor -

wegen. Wij hebben een zeer inten -

sieve samenwerking met Nederland,

wij hebben daar zelfs internationale

5
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Turtelboom, the woman in black en

gewild stijlicoon van de Belgische

mode, haalt moeiteloos de media.

Want ze heeft altijd wel plannen in

petto. “Maar onmiddellijk na de eerste

aankondiging valt alle werk weer

stil. Zo duurde het bijna een jaar

vooraleer de minister met een eerste

wetsontwerp naar het parlement

kwam. Ondertussen had ze al bijna

tachtig aankondigingen op haar

actief.” N-VA-Kamerlid Kristien Van

Vaerenbergh spreekt niet met grote

woorden, maar oordeelt bijzonder

scherp: “Losse ideeën, dat wel. Maar

het ontbreekt de regering-Di Rupo

ook hier aan een lange termijnvisie.

De zes partijen van de regerings-

meerderheid zijn het duidelijk niet

eens over het te volgen traject. Justitie

wordt zo mee het slachtoffer van het

Belgische immobilisme.”

Straffeloosheid
Sophie De Wit, die samen met Kristien

Van Vaerenbergh en Sarah Smeyers

tekent voor de N-VA-oppositie in de

Kamercommissie Justitie, beaamt:

“Open Vld maakte zich sterk dat

Turtelboom zou zorgen voor een door-

braak. Dit voorjaar riep Alexander De

Croo, toen nog partijvoorzitter van de

Vlaamse liberalen, dat de aanpak van

de straffeloosheid voor Open Vld de

De onverholen volgehouden ‘alles gaat goed’-aanpak van premier Di Rupo wordt
binnen zijn kabinet volop gekopieerd. Zo ook door Open Vld-minister Annemie
Turtelboom, ondertussen al een vol jaar op post als minister van Justitie. Veel con-
creets liet Turtelboom nog niet noteren. Al wil ze, blakend van assertiviteit en zelf-
vertrouwen, keer op keer wel het tegendeel laten geloven. 

Justitie loopt vaker krom dan recht

BREEDBEELD
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lakmoesproef van de justitiehervor-

ming zou worden. Vandaag zal De

Croo, ondertussen vicepremier in het

kabinet-Di Rupo, die enthousiaste

belofte wellicht niet meer herhalen …” 

Dat het blijft fout lopen op vlak van de

strafuitvoering ergert De Wit mateloos.

“De straffeloosheid ondermijnt het

geloof in Justitie. Gevangenisstraffen

van drie jaar of minder worden zelden

of nooit uitgevoerd wegens plaats -

gebrek in onze gevangenissen. Een

schrijnend probleem dat maar niet

raakt opgelost. Turtelboom gaat er nu

prat op extra middelen te hebben,

maar centen zijn één zaak. Ze slim en

efficiënt gebruiken, vraagt visie. Je

trekt de achterstand niet recht met

enkele losse proefprojecten. In een van

de proefprojecten herleidt Turtelboom

celstraffen van acht maanden tot 22

dagen huisarrest. Dat is lachen met

Justitie. Kijk bijvoorbeeld ook naar een

reeks ondoordachte besparingen op de

justitieassistenten. Personeelsleden die

vertrekken worden niet vervangen.

Hier mee breng je de controle en bege-

leiding van vrijgelaten criminelen in

gevaar.” 

Sarah Smeyers vult aan: “Het is schrij-

nend dat ons beleid voor strafuitvoe-

ring nog altijd steunt op nattevinger-

werk. Hoe vaak heeft de N-VA

Turtelboom hier al niet op gewezen?

De beleidsverantwoordelijken hebben

geen totaalvisie op de strafuitvoering.

Cijfermateriaal ontbreekt vaak zelfs

volledig, de beschikbare studies zijn

ondertussen echt gedateerd. Zo moet

het wel fout lopen. Veel veroordeelden

komen nog steeds vrij zonder enige

vorm van begeleiding of opleiding. Het

lijkt wel alsof de gevangenis er enkel

toe leidt het criminele netwerk te ver-

sterken. We sluiten mensen toch niet

op om hen als nog grotere criminelen

terug op straat te zetten, zonder opvol-

ging of begeleiding?”

Het dossier over het tekort aan gevan-

genisplaatsen en de vele pogingen tot

correctie krijgt stilaan legendarische

proporties. Meer dan de helft van onze

gevangenissen dateert van voor de

Tweede Wereldoorlog, de actuele over-

bevolking is schrijnend, de wan -

toestanden - met de gevangenis van

Vorst als topper - zijn gekend. Waar het

kabinet-Di Rupo zal landen met de uit-

voering van het zogenaamde ‘Master -

plan 2008-2012-2016 voor de gevangenis -

 infrastructuur’ is een open vraag. De

verwarring rond de toekomst van de

gevangenis van Sint-Gillis, waar dit

voorjaar nog een gerenoveerde vleugel

(kostprijs 7,5 miljoen euro) werd ge -

opend, maar waar een algemene sluiting

staat gepland in 2016, is tekenend voor

de dagjespolitiek van de regering. 

Mexicaans leger
De publieke ergernis over de straffe-

loosheid is één punt, het blijft ook

wachten op de door opeenvolgende

regeringen al zo lang aankondigde her-

vorming van het gerechtelijk land-

schap. 
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Kristien Van Vaerenbergh: “De zes
partijen van de regering-Di Rupo
zijn het niet eens over het traject.
Justitie wordt zo mee het slachtoffer
van het Belgische immobilisme.”

“De straffeloosheid aanpakken,
dat wordt voor Open Vld 

de lakmoesproef van 
de justitie hervorming.”

Alexander De Croo in 
De Standaard, 14 april 2012.
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Kristien Van Vaerenbergh: “Justitie is in

dit land niet meer of minder dan een

Mexicaans leger, waar meer dan 300

‘generaals’ hun hoogst persoonlijke

accenten leggen en ook mogen leggen.

Justitie wordt vandaag niet gerund als

een bedrijf, terwijl dat toch zou moe-

ten. Het aantal gerechtelijke arrondis-

sementen - vandaag zijn dat er maar

liefst 27! - moet drastisch naar omlaag.

De N-VA pleit voor eenheids -

rechtbanken die van Justitie een

modern bedrijf maken.”

De N-VA trekt overigens al een tijdje de

kaart van de ‘eenheidsrechtbank’, mét

de steun van het Vlaamse justitieveld

overigens. De voordelen van deze aan-

pak zijn duidelijk: het ‘gerecht’ wordt,

zeker voor de rechtzoekende, een een-

voudige en transparante structuur, de

werklast kan worden gespreid,

bevoegdheidsconflicten worden be -

perkt en magistraten kunnen meer

flexibel worden ingezet. De huidige

rechtbanken blijven bestaan, maar dan

als afdelingen van die eenheidsrecht-

bank, die voortaan door één korpschef-

manager moet worden geleid. Blijft

Turtelboom dan doof voor dit voorstel

van aanpak? Sarah Smeyers: “Doof is

misschien te sterk geformuleerd. Maar

vaagheid is troef. Het regeerakkoord

heeft het over een ‘ééngemaakte orga-

nisatie’, maar wie kijkt naar de voor-

stellen die aan Franstalige zijde worden

geformuleerd, weet al vlug dat dit niet

meer is dan een woordspelletje, een

dekmantel om essentiële ingrepen te

vermijden. Turtelboom blaast warm en

koud. Ze kondigt wel een afslanking

van het aantal gerechtelijke arrondisse-

menten aan, maar de Franstaligen krij-

gen al een uitzondering voor Charleroi

en Bergen.”

Wie houdt wie tegen om de hervor-

mingsklus te klaren? “Ach, het klinkt

klassiek”, zucht Sophie De Wit, “maar

waar het voor ons logisch is dat een

degelijke werklastmeting beslist over

de inzet van middelen en mankracht,

stuit dit inderdaad opnieuw op verzet

van de Franstaligen. De taalgrens

vormt ook inzake het justitiebeleid

meer dan ooit een scheidingslijn. De

Franstaligen geven een fundamenteel

andere invulling aan de nodige hervor-

mingen dan de Vlamingen. Met steeds

weer een halfslachtig compromis als

resultaat. Of erger nog: totale stilstand

… bij gebrek aan compromis. Ook

Justitie heeft een Copernicaanse

omwenteling nodig. Een pleister op het

houten been is lang niet voldoende.” 

Justitie als spiegel van het oude België?

“Deels wel natuurlijk”, beaamt Kris tien

Van Vaerenbergh. “Het immobilisme

smoort elke poging tot vernieuwing en

modernisering. Zo moet Justitie het

digitale tijdperk nog ontdekken. Nu de

fax als instrument van communicatie

voor iedereen is voorbij gestreefd,

begint Justitie te denken aan faxen …

Maar zelfs faxen mag nog niet, laat

staan e-mailen. Turtelboom zweert nu

bij informatisering, maar ze komt al bij

al niet verder dan de uitrol van 17 500

computers. Nota bene pc’s die al jaren

geleden zijn besteld en geleverd maar

die in de kasten of kelders van Justitie

waren blijven staan. ‘Nieuw’ is hier

dus heel relatief. Je zou voor minder in

Sinterklaas geloven.”

Onschuldig
Zelf pleit minister Turtelboom voort -

durend onschuldig. Eind november

bevestigde ze in een interview met

De Tijd nog paginagroot dat ze “op

schema” zat. Alleen, met de mede -

deling dat het “bij Justitie gewoon alle-

maal wat langer duurt” zorgde ze zelf

meteen ook al deskundig voor de

vluchtroute. Turtelboom is bijzonder

gedreven in ’t brengen van goed

nieuws. En in die zin zit ze perfect op

haar plaats in de regering-Di Rupo.

Kristien Van Vaerenbergh: “In 1992

bedroegen de middelen voor Justitie

750 miljoen euro. In 2012 is het budget

al opgelopen tot 1,8 miljard euro. Dat is

bijna een verdrievoudiging. De midde-

len stijgen, ook voor de begroting 2013.

Maar de malaise blijft duren.

Ondertussen tikt de klok genadeloos

verder.” 

Sophie De Wit wil het wanbeleid nog

verder illustreren. “De gevangenissen

zitten overvol en er wordt om de

haverklap gestaakt. En je mag dat best

letterlijk nemen: in de eerste helft van

dit jaar hebben de ongeveer 7 000

Sophie De Wit: “De straffeloosheid
ondermijnt het geloof in Justitie.
Gevangenisstraffen van drie jaar of
minder worden zelden of nooit uit-
gevoerd.”

“Ik zit op schema. Maar bij
Justitie duurt het allemaal wat
langer.” Annemie Turtelboom 
in De Tijd, 24 november 2012.

BREEDBEELD
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cipiers allemaal samen 5 394 dagen

niet gewerkt. De politie moet dan de

taken van de cipiers overnemen. Met

als gevolg dat de politiediensten, die

sowieso zelf al krap zitten, de eigen

taken niet meer kunnen uitvoeren.

Maar het dossier van de zogenaamde

minimale dienstverlenging door de

cipiers is en blijft onbespreekbaar. Ook

al heeft Turtelboom die minimale

dienstverlening als minister van

Binnenlandse Zaken (in de regering-

Van Rompuy I en -Leterme II) zelf

volop verdedigd. Dit voorjaar moest

onze N-VA-collega Koenraad Degroote

noodgedwongen vaststellen dat

Turtelboom en haar Open Vld ieder

voorstel van aanpak naar de Griekse

kalender verwezen en dat ze, onder

druk van Di Rupo, hun aanvankelijke

standpunt dus zonder veel morren

inslikten.”

Sarah Smeyers, die begin december

het voorzitterschap van de Kamer -

commissie Justitie doorgaf aan Kristien

Van Vaerenbergh, opent nog een ander

dossier ter illustratie: de tweedelijns -

bijstand. “Tussen 2001 en 2011 stegen

de kosten van de juridische tweede-

lijnsbijstand spectaculair. Met een stij-

ging van 25 naar bijna 70 miljoen euro

mag je dat toch wel zeggen zeker? De

meerkost van de Salduz-wet (de wet

die de bijstand van de advocaat vanaf

het eerste verhoor regelt) is daar nog

niet eens in verrekend. Die tweede-

lijnsbijstand moet grondig worden her-

vormd. De misbruiken moeten er echt

uit. Een voorbeeld? Een kwart van het

budget, of zowat 17 miljoen euro, gaat

naar advocaten die asielzoekers, illega-

len en andere vreemdelingen bijstand

verlenen. Het vaak simpele knip- en

plakwerk voor een naturalisatie -

verzoek kost al vlug meer dan 250

euro. En wat doet Turtelboom? Zonder

de misbruiken aan te pakken, trekt ze

het budget voor tweedelijnsbijstand

zonder verpinken verder op. Een

structu rele hervorming van de rechts-

bijstand komt er dus niet. En keer op

keer gaat meer geld naar een stilaan

bodemloze put.” 

Vrouwe Justitia
Eén jaar Di Rupo, één jaar Turtelboom:

wat is de evaluatie? Kristien Van

Vaerenbergh, Sophie De Wit en Sarah

Smeyers zitten duidelijk op één lijn.

“Justitie is een bedrijf in moeilijk -

heden. We kunnen alleen maar vast-

stellen dat ook deze regering weigert

de nodige conclusies te trekken. Het

feitelijke immobilisme wordt dan

maar verstopt in een politiek van aan-

kondigingen, het lanceren van losse

ideetjes, en het op de sporen zetten

van enkele proeftrajecten. Steek vlam -

politiek wordt verward met gedegen

beleid.” In zijn tussenkomst naar aan-

leiding van het begrotingsdebat vatte

N-VA-collega Koen Degroote het mooi

samen: “Vrouwe Justitia draagt een

blinddoek om zo de objectiviteit te

waarborgen; minister Turtelboom

draagt een blinddoek omdat ze de pro-

blemen niet wil zien. Dit beeld vat

alles samen. Je kan niet blijven recht

praten wat krom is. Justitie, een centra-

le pijler van onze democratie, verdient

eindeloos veel beter.”

“We moeten het justitiële toetsings -

kader, onze wetboeken, dringend

moderniseren. Jarenlang ad-hocbeleid

leidde tot een diarree van soms grote,

maar vooral ook heel veel kleine

ondoordachte aanpassingen. Een kat

vindt er haar jongen niet meer in terug.

Echt waar: het ‘recht’ moet worden

vereenvoudigd. Want zoals de diverse

wetboeken nu op tafel liggen, kan het

niet verder. We werken met schema’s

die dateren van de 19de eeuw. Het mag

best wat eenvoudiger, meer logisch,

meer transparant”, besluit Sophie De

Wit. Sarah Smeyers lacht: “Ga dat in

de Kamercommissie Justitie maar ver-

tellen aan de Franstaligen. Als je nog

eens wil vaststellen dat de taalgrens

ook inzake Justitie een straffe breuklijn

vormt, dan heb je meteen een goed

voorbeeld te pakken.”

De brochure ‘Justitie. De visie van de N-VA’ verschijnt in het voorjaar

van 2013 en zal aandacht hebben voor het werk van de N-VA-justitie -

specialisten in Kamer en Senaat: Sophie De Wit, Koenraad Degroote,

Daphné Dumery, Inge Faes, Sarah Smeyers, Helga Stevens, Kristien Van

Vaerenbergh en Karl Vanlouwe.

Sarah Smeyers: “In plaats van de
misbruiken aan te pakken trekt
mi nister Turtelboom het budget
voor tweedelijnsbijstand zonder
verpinken steeds verder op.” 
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GEMANDATEERD

Een stevige scheut (West-Vlaams) ondernemerschap, spitstechnologie van eigen
bodem, publiek-private samenwerking én een complexloze focus op toeristische
innovatie. Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois was bijzonder op -
getogen toen hij mee het openingslint mocht knippen van Historium, straks voor
duizenden toeristen een nieuw ankerpunt bij hun bezoek aan Brugge die Scone.

Historium, gehuisvest in een prachtig

neogotisch gebouw op de Brugse

Markt, is niet alleen een prestigieuze

nieuwe toeristische attractie. Voor

duizenden binnen- en buitenlandse

toeristen wordt het ook dé plaats van

afspraak, want het moderne

bezoekers centrum vormt tevens het

startpunt voor de vele gidsbeurten

door de stad.

1435
De nieuwe attractie neemt de toerist

mee door het Brugge van de 15de

eeuw. 1435 is het centrale jaar van het

verhaal. De magie van de middel -

eeuwen komt er virtueel tot leven.

Hoogtechnologische snufjes, verras-

send breed inspelend op alle zin -

tuigen, werden geïntegreerd in beeld,

klank, decor, ...  Historium mikt op

een totaalbeleving van de rijke

Brugse geschiedenis.

“Historium is een belangrijke aan-

winst voor het cultuur-toeristische

aanbod van Brugge”, klinkt het

enthousiast bij Vlaams minister van

Toerisme Geert Bourgeois. “Het laat

toeristen toe om multimediaal een

virtueel bezoek te brengen aan het

Brugge van toen, als opstap naar een

reëel bezoek aan het Brugge van nu.”

Dat de privésector het voortouw nam

en resoluut koos voor een verre -

gaande toeristische innovatie, maar

ook dat de privé-investeerders én de

overheid elkaar vonden voor de uit-

bouw van het complementaire bezoe-

kersonthaal, vindt Bourgeois een bij-

zonder goede combinatie. “Het

bezoekerscentrum is vrij toeganke-

lijk, informeert de toeristen over de

stad, is een open uitnodiging voor

een bezoek aan Brugge en tegelijk

een smaakmaker voor een bezoek

aan het eigenlijke Historium.”

Toerisme is economie
Toerisme Vlaanderen trok 1,14 mil-

joen euro subsidies uit voor de reali-

satie van het bezoekerscentrum en

trekt met het Historium-aanbod ook

naar de internationale toeristische

pers. Zo werden in China meer dan

3 000 toeristische actoren gebrieft.

Met bemiddeling van Toerisme Vlaan -

deren kwamen in de twee weken

onmiddellijk na de opening al 34

journalisten langs uit Italië, Groot-

Brittannië, Zweden, Denemarken,

Spanje, Rusland en zelfs Japan.

Bourgeois: “Toerisme is economie.

Brugge mocht vorig jaar 955 000 ver-

blijfstoeristen en 2,9 miljoen dag -

toeristen ontvangen. Ruim 90 procent

van hen bezoekt in Brugge monu-

menten en historische gebouwen,

wat beduidend meer is dan het

gemiddelde van 68 procent voor alle

Vlaams kunststeden samen. De toe-

ristische economie schept in Brugge

een pak werk. Uit onderzoek van het

WES weten we dat alle bezoekers

vorig jaar samen 321 miljoen euro

hebben uitgegeven. De vuistregel dat

1 miljoen euro gelijkstaat met 10

directe en 5 indirecte voltijdse jobs,

brengt ons op 3 200 directe en 1 600

indirecte, samen dus 4 800, voltijdse

jobs. Met Historium komen er alvast

nog enkele arbeidsplaatsen extra bij.

Maar bovenal verankert de toeris -

tische economie zich verder op excel-

lent topniveau.”

Meer info: www.historium.be

Historium: toeristische topinnovatie

Geert Bourgeois: “Het Historium is een geslaagd voorbeeld van toeristische

innovatie. Het zet heden en verleden van Brugge nog sterker op de toeristi-

sche kaart.”
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GEMANDATEERD

De federale begroting van Elio Di Rupo bevat een hele reeks maatregelen waar-
over nog geen akkoord met de deelstaten bestaat. Zo schuift België voor 300
miljoen euro facturen door naar de deelstaten voor de usurperende bevoegd -
heden. Dat zijn bevoegdheden die eigenlijk bij de deelstaten horen, maar waarvan
het budget voorlopig nog op federaal niveau wordt beheerd. 

De meest opvallende maatregel is

echter de 54 miljoen euro die de fede-

rale regering bij voorbaat achterhoudt

van de verkoop van emissierechten.

“Dat kan niet”, vindt Vlaams minister

van Begroting Philippe Muyters. “Dat

geld komt Vlaanderen toe.”

Emissie- of uitstootrechten geven een

land of een bedrijf het recht om

schadelijke gassen uit te stoten. Elk

jaar krijgt de industrie in de landen

van de Europese Unie minder emissie -

rechten. Op die manier verplicht de

EU de bedrijven om hun uitstoot van

broeikasgassen zoals koolstofdioxide

te beperken. 

Vlaams geld voor
Belgische putten
Zowat de helft van de emissierechten

wordt geveild. Dat gebeurt vanaf vol-

gend jaar op Europees niveau. Milieu-

en klimaatmaatregelen zijn een

bevoegdheid van de deelstaten, maar

omdat die nog niet rechtstreeks vertegen -

woordigd zijn in Europa, doet België

die veiling in de plaats van

Vlaanderen. De veiling moet nog

plaatsvinden en ook de afspraken

over wat er met de opbrengst van die

veiling moet gebeuren, zijn nog niet

rond. Maar dat alles heeft de regering-

Di Rupo niet tegengehouden om

alvast 54 miljoen euro achterover te

drukken voor vadertje staat. 

N-VA-minister Philippe Muyters is het

absoluut niet eens met deze gang van

zaken. “Het geld dat de CO2-quota

opleveren in die veiling komt de deel-

staten toe. In Vlaanderen zouden we

die opbrengst gebruiken om ons

Klimaatfonds te spijzen. Dat staat in

voor de cofinanciering van maatrege-

len die de CO2-uitstoot in Vlaanderen

verminderen en ter ondersteuning

van bedrijven die internationaal con-

curreren. We kunnen dat geld heel

goed gebruiken om onze klimaat-

doelstellingen te bereiken, maar Di

Rupo reserveert het gewoon als een

lapmiddeltje om een zoveelste put in

de Belgische begroting te vullen.”

Groot contrast met Vlaanderen
De regering-Di Rupo gebruikt dus

Vlaams beleidsgeld om federale

gaten dicht te rijden, in plaats van

structurele besparingsmaatregelen te

nemen. Vlaams begrotingsminister

Philippe Muyters wijst erop dat het

contrast met onze eigen Vlaamse

begroting haast niet groter kan zijn.

“Wij dienen voor 2013 opnieuw een

begroting in evenwicht in, onder

dezelfde economische omstandig -

heden als België, en enkel met

besparings maatregelen op het over -

heids  apparaat en zonder enige

belasting verhoging. Di Rupo bespaart

amper op de overheid, voert een

nieuwe slok belastingverhogingen

door én ge bruikt daarbovenop nog

eens geld van de deelstaten om zijn

putten te vullen.” 

Ook de Waalse minister van Milieu

Jean-Marc Nollet (Ecolo) is het niet

eens met de demarche van de fede -

rale regering. Hij noemt de Belgische

begrotingsmaatregel gewoonweg

ver duistering.

Vlaams klimaatgeld vult putten Di Rupo

Minister Muyters: “De opbrengst van de CO2-quota komt de deelstaten toe,

maar Di Rupo gebruikt die 54 miljoen euro als lapmiddel om een zoveelste

put in de Belgische begroting te vullen.”
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VINGER AAN DE POLS

Gamen is in. De homo ludens digitalis - de
spelende en digitale mens - is meer dan
ooit ‘big business’. Spelenderwijs ontspan-
ning zoeken doen we immers allemaal.
Vandaag doen we dat steeds meer digitaal.

Een evolutie die ook het bedrijfsleven niet is ont-
gaan. Een opportuniteit voor Vlaanderen?

uit te trekken voor de werking van een zogenaamd

‘Gamefonds’, om de productie van games in Vlaanderen aan te

moedigen en games ook als leerinstrument te introduceren in

het onderwijs. Vlaanderen wil zo zijn statuut van hoogtechno-

logische regio versterken en het creatieve en innovatieve karak-

ter van interactieve spellen nog meer benadrukken.

Vanzelfsprekend wordt daarbij gelet op de kruisbestuiving met

andere sectoren en domeinen, denken we maar aan de groei-

ende Vlaamse (teken)filmsector, waar men gretig 3D-technie-

ken hanteert. 

Onderwijs en arbeidsmarkt
In het Vlaams Parlement heeft Matthias Diependaele, Vlaams

Volksvertegenwoordiger voor de N-VA, het dossier de voorbije

maanden van zeer nabij gevolgd. “Het is goed

dat de overheid hoogtechnologische niche-

industrieën ondersteunt. Toch moeten we ook

een kanttekening durven maken. Ook in de

gamesector moeten we extra inzetten op een

betere aansluiting tussen het onderwijs en de

arbeidsmarkt.” Vlaanderen kent vandaag al

een aantal relevante deelopleidingen. De

opleidingen aan de Hogeschool West-

Vlaanderen, de Erasmus- en de Karel de Grote

Hogeschool leggen sterke resultaten voor. Ook

Syntra laat zich niet onbetuigd. “Maar,” zegt

Diependaele, “wij willen deze initiatieven ver-

zelfstandigen om de opleidingen meer groeikansen te geven. De

game-industrie is een industrie met toekomst. Willen we die in

Vlaanderen degelijk verankeren, dan moeten we het onderwijs

aan hogescholen en universiteiten extra kansen en onder -

steuning geven.”

Games, de internationale verzamelnaam voor digitale inter -

actieve spelletjes, zijn in. Bij jong én oud. De game-industrie is

een miljardenindustrie, waar ontwikkelaars, uitgevers, console-

makers, distributeurs en detailhandel ieder hun graantje mee-

pikken. De wereldwijde omzet van computerspelletjes was in

2010 goed voor 56 miljard dollar. Het voorbije decennium groei-

de de sector elk jaar met maar liefst 9 procent. Gaming moet

vandaag nog nauwelijks onderdoen voor de

film- of muziekindustrie.

In de lift
Ook in Vlaanderen zit de game-industrie, ver-

ankerd met technologie en media, in de lift.

Het belang ervan blijf groeien. De omzet van

de gamesector in Vlaanderen wordt berekend

op ongeveer 45 miljoen euro, en op het niveau

van de detailhandel zelfs op 148 miljoen euro.

Ook de consument is enthousiast. Recent

onderzoek van iMinds (het vroegere IBBT)

geeft aan dat 43 procent van de Vlamingen

minstens één gametoestel bezit. Een nog veel groter aantal

Vlamingen zoekt wel eens ontspanning in de vorm van een

videospelletje op zijn computer, laptop, tablet of smartphone.

Het economische en innovatieve potentieel ligt voor de hand.

De Vlaamse Regering besliste eind september om 750 000 euro

Homo ludens 
digitalis verovert
Vlaanderen 
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Matthias Diependaele: "De game-
industrie is een industrie met
toekomst."
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VINGER AAN DE POLS

Het algemene malgoverno van de rege-
ring-Di Rupo, denken we maar aan de
recente manco’s inzake budgettair en
sociaal-economisch beleid, laat sommige
vakministers al eens toe wat uit beeld te

blijven. Zo ook PS-toppolitica Laurette Onkelinx,
bevoegd voor Volksgezondheid. Elke Sleurs en
Louis Ide, beiden medici en voor de N-VA actief
in de Senaat, maken een scan van haar beleid.

ziekenfondsen (vandaag meer dan 1,1 miljard euro) verder moe-

ten doen verminderen. Maar Onkelinx focust op de strengere

controle van geneesmiddelen die een attest moeten krijgen van

de medisch adviseur. De patiënt wordt op die manier van het

kastje naar de muur gestuurd en de arts en apotheker zijn

klerken geworden. De wachttijden, en dus de niet-behandeling,

worden langer. Zo bespaar je natuurlijk ook.” 

Administratieve lasten stijgen
Ook in de gezondheidszorg is de regering-Di Rupo allesbehalve

vies van steeds weer nieuwe en bijkomende regeltjes. Elke

Sleurs is formeel: zorgverstrekkers steken steeds meer tijd in

administratieve taken, en dit gaat ten koste van de zorgbehan-

deling. “De regering neemt dan weer te weinig structurele maat-

regelen om de systematische overconsumptie van genees -

middelen fundamenteel aan te pakken.”

Dat beleidsafspraken niet worden uitgetekend op basis van effi-

ciëntie, maar op basis van achterhaalde en contraproductieve

deelbelangen, ergert Louis Ide mateloos. “De N-VA wil elke

gemeenschap, Vlamingen en Franstaligen, verantwoordelijk

stellen voor de gevolgen van de eigen beleidskeuzes. Zoals het

nu loopt, kan het eenvoudigweg niet verder. De Franstaligen

lappen de wettelijke quota voor de toegang tot het beroep van

arts en tandarts gewoon aan hun laars. Idem voor de kinesi -

therapeuten, waar de Franstaligen de kinequota voor wie als

zelfstandig zorgverstrekker aan de slag kan, gewoon naast zich

neerleggen.” Elke Sleurs vult aan: “In de gezondheidszorg moe-

ten we veel meer prestaties leveren op basis van wetenschap-

pelijke inzichten. Dat alleen al zal veel overbodige kosten doen

sneuvelen. Nu cijfert Onkelinx wel, maar de eigenlijke uitdagin-

gen doorgrondt ze onvoldoende.”

“Besparingen gebeuren steeds in dezelfde sectoren, en keer op

keer zonder langetermijnvisie of zicht op structurele oplossin-

gen. Patiënten, farmaceutische industrie, artsen en zieken -

huizen moeten besparen en de ziekenfondsen ontspringen

opnieuw de dans”, zo maakt Louis Ide de balans op. “Daaren -

boven houdt de regering onvoldoende rekening met grote uit -

dagingen, zoals de vergrijzing die nu in snel tempo op ons

afkomt.”

Blinde vlek
De taalgrens is een zorggrens. De vaststellingen ter staving zijn

legio. Elke Sleurs: “Onkelinx volgt trouw het Franstalige model

waarbij de patiënt meteen richting ziekenhuis trekt. Vlaanderen

wil de huisarts daarentegen een nog meer centrale rol geven als

gezondheidscoach en zo het zorgnetwerk optimaliseren, ook

qua kostenratio. Maar Onkelinx geeft hier nooit thuis.” 

“Besparen is nodig. Maar de weg die men inslaat roept toch

veel vragen op”, vindt Louis Ide. “Nog altijd wordt veel te wei-

nig ingezet op digitalisering en informatisering. Iedere dag

opnieuw zouden dubbele onderzoeken kunnen worden ver -

meden. Informatisering zou ook de administratiekosten van de

Hoe ziek is onze
gezondheidzorg?
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Marc (46), een IT’er uit Erpe-Mere, is de oprichter van de Goededoelstappers. Zoals de
naam al doet vermoeden: een wandelclub die jaarlijks deelneemt aan de 100 kilometer
lange Dodentocht in Bornem en die zich laat sponseren voor een goed doel. In 2012 stap-
ten de Goededoelstappers een recordbedrag van 13 000 euro bijeen. 

“Na vijf persoonlijke deelnames aan de

Dodentocht rijpte in 2007 het idee om

samen met Alain Gysels de Dodentocht

te wandelen voor een goed doel.

Omwille van persoonlijke redenen -

mijn moeder was het jaar ervoor over-

leden aan kanker - was ‘Kom op tegen

kanker’ ons eerste steunproject. We

haalden toen 3 000 euro op”, herinnert

Marc zich de geboorte van de

Goededoel stappers. “De daaropvolgen-

de jaren wandelden we ten voordele

van een kleuterschooltje in Ethiopië, een

snoezel ruimte voor gehospitaliseerde

kinderen in het UZ Brussel, een tehuis

voor straatkinderen in Mexico, een her-

opbouwproject in Haïti en voor Soli -

dariteit Vlaanderen, een vereniging

voor een hartelijke samenleving zon-

der armoede. Jaarlijks stemmen we

over welk initiatief we zullen steunen.

We kiezen steeds uit kleinere organisa-

ties omdat die transparant werken. Op

die manier kunnen we onze sponsors

tonen waarvoor het sponsorgeld pre-

cies gebruikt wordt.” 

In haar vijfjarige bestaan is de groep

Goededoelstappers gestaag gegroeid.

“Bij onze eerste deelname in 2007 waren

Alain en ik slechts met z’n tweeën. In

2008 groeide ons aantal tot vijf wande-

laars en bij onze laatste deelname, in

2012, waren we al met 22. Op drie stap-

pers na haalden we dit jaar allemaal de

eind streep in Bornem. We konden zo

13 000 euro inzamelen voor ‘Een hart

voor ALS’, een vzw die strijdt tegen de

spierziekte Amyotrofe Lateraal Sclerose.”

Marc is niet alleen een Goede doel -

stapper. Sinds 2011 is hij ook lid van de

N-VA. “Met de Goede doel stappers steu-

nen we allerlei organisaties die op -

komen tegen een of andere vorm van

onrechtvaardigheid in deze wereld”,

legt Marc uit. “Dit land kent ook heel

wat politieke onrechtvaardigheid.

Denk maar aan de jaarlijkse garantie -

loze miljardentransfers van Vlaanderen

naar Wallonië. Of aan de wijze waarop

Vlamingen zich steeds moeten aanpas-

sen in Brussel. Die vorm van onrecht-

vaardigheid heeft mij bij de N-VA ge -

bracht. Ik volg al jaren de politieke

actualiteit en laat mijn mening regel-

matig horen via lezersbrieven en be -

richten op internetfora. Ik werd lid van

de N-VA toen de linkse regering-Di Rupo

aantrad, terwijl Vlaanderen duide lijk

had gekozen voor een centrum-rechts

be leid. Dat was voor mij de spreek-

woordelijke druppel.”

Gezin: woont samen met Tracy Van Maercke
Levensmotto: What we do in life echoes in eternity 
Grootste voorbeeld: er is niemand die ik blind adoreer, 

maar voor Michael Collins heb ik wel een boontje
Culinair hoogtepunt: het voormalige eethuis ‘den Heksenketel’ in Mere
Favoriete film: What Dreams May Come
Favoriete reisbestemming: Groen levenslustig Ierland in de zomer, 

stil bevroren Lapland in de winter

Marc 
De Sutter



In de Ipsos-peiling van midden
no vember gaf de Vlaamse kiezer
de federale regering een score van
4,4. Elio Di Rupo kreeg 4,6 op 10.
Nooit eerder lag de waardering en
populariteit zo laag.
Om te weten dat de waardering voor

Di Rupo zo laag is, heb je thans geen

peilingen nodig. De cijfers over faillis-

sementen en werkloosheid, de reacties

van ondernemers zoals Luc Bertrand,

Fernand Huts en Michel Del baere, de

Unizo-actie 'Ik kom op straat' en de

kritische perscommentaren zijn op

zich reeds veelzeggend. Met peilingen

is het natuurlijk altijd opletten ge -

blazen: er zijn ernstige peilings -

bureaus en er zijn er die het minder

nauw nemen. De enquêtes voor de

gemeenteraadsverkiezingen in Ant -

wer pen hebben dat nog maar eens

bewezen. Een peiling heeft wel steeds

meervoudige effecten. Ze is niet al -

leen een graadmeter, maar speelt zelf

een rol in de beeldvorming.

In Trends (8 november) zei u on -
langs dat het probleem Di Rupo
‘meervoudig’ is. 
Een negatieve perceptie wordt gevoed

door wat de mensen zien, horen en

voelen. Als de burger vaststelt dat de

zes regeringspartijen elkaar voort -

durend tegenspreken, dat de regering

zeven weken nodig heeft om een

begroting op te stellen, dat bovendien

het budget - ondanks verklaringen

van Open Vld en CD&V - weer nieuwe

belastingen bevat, dan is het een

logisch gevolg dat Di Rupo niet aan -

slaat bij de doorsnee Vlaming.

Vormt het gebrekkige Nederlands
van Di Rupo niet dé struikelsteen?
Elke dag opnieuw stellen waarnemers

vast dat Di Rupo’s kennis van het

Nederlands ondermaats blijft. Hij

schuift de moeilijke onderwerpen

stelselmatig door naar zijn Vlaamse

vicepremiers en ontwijkt overal de

confrontaties in het Nederlands. De

politicus die er niet in slaagt om zijn

beleid in de taal/talen van zijn bevol-

king te verkopen, verliest altijd.

In De Morgen raadt Yves Desmet de
premier aan in Vlaanderen een
breed charmeoffensief te voeren ... 
Het huidige beleid - anti-ondernemin-

gen, bijkomende belastingen, geen

structurele bezuinigingen - bevat weinig

of geen promotionele sterktes. Komt

daarbij dat Di Rupo, naast zijn taal-

handicap, een afstandelijke presiden-

tiële stijl voert. De modale Vlaming

apprecieert dit niet. Nu een goodwill-

tour ondernemen zou alleen een aver-

echts effect hebben. Nog eens: wat

veel Vlamingen zorgen baart, is dat

de echte problemen die ons bedreigen

niet structureel worden aangepakt.

Vergrijzing, arbeidsmarkt, staats-

schuld: één jaar Di Rupo laat zich

samenvatten als too little, too late.

Is forse kritiek sowieso niet het lot
van elk zetelend regeringsleider? 
Het kan perfect anders. Na zijn ingrij-

pende Sint-Annaplan won Dehaene

de verkiezingen. Ook in Nederland

scoorden Rutte en Samsom met hun

recht-voor-de-raap-programma’s. Po li -

ti ci die de problemen erkennen en

navenant een serieus beleid voeren,

worden staatsmannen. “Luister niet

naar mijn woorden, maar kijk naar

mijn daden”: ook dat is reputatie-

management.

Peter Frans Anthonissen leidt Anthonissen & Associates, een communicatieadviesbureau met
bijzondere ervaring in reputatiemanagement en crisiscommunicatie. De eerste verjaardag van
het kabinet-Di Rupo vormde een uitstekende aanleiding voor een gesprek.

BUITENWACHT
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Peter Frans Anthonissen: “Het is een harde communicatiewet: 
de politicus die er niet in slaagt om zijn beleid in de taal/talen 

van zijn bevolking te verkopen, verliest altijd.”

Peter Frans Anthonissen: 
“Logisch dat Di Rupo niet aanslaat”
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EUROPA

Wat weet u over de Europese begroting? Geoefende
quizzers hebben de hoofdlijnen van het antwoord
klaar: 1 000 miljard euro, nettobetalers versus netto-
ontvangers, 2014-2020 en mislukte top. Maar wat
met het verdere detail van dit dossier?

De Europese beleidsmakers onderhandelen over de vijf-
de Europese meerjarenbegroting, ditmaal voor de perio-
de 2014-2020. Voor de komende zeven jaar stelde de
Europese Commissie een bedrag van 1 033 miljard euro
voor, een stijging van ongeveer 5 procent in vergelijking
met 2007-2013. De Commissie verantwoordt deze stijging
onder andere met de toegenomen bevoegdheden van de
Europese Unie en de toetreding van Kroatië.

Dit ‘ambitieuze’ bedrag verdient wel wat duiding: op
jaarbasis komt dit neer op een begroting van ongeveer
140 miljard euro, goed voor 1 procent van het bruto
nationaal inkomen (bni) van de 27 EU-lidstaten (EU-27).
Volgens cijfers van de Europese Commissie is deze
begroting vele malen kleiner dan de som van de natio-
nale begrotingen in de EU-27 (goed voor 6 300 miljard
euro). 

Oorsprong?
Drie kwart van deze middelen wordt afgedragen door de
lidstaten, op basis van hun bni. Daarnaast beschikt de
EU over traditionele eigen middelen (suikerheffingen,
landbouw- en douanerechten) en middelen op basis van
BTW, respectievelijk goed voor 12 en 11 procent. De res-
terende 1 procent komt onder andere uit belastingen
voor EU-personeel. 

De ‘nationale’ afdrachten werden geleidelijk een steeds
belangrijker onderdeel van het totale EU-budget, wat
een voortdurend debat over de ‘juste retour’ in de hand
werkte. Wie haalt meer/minder uit de EU-begroting dan
dat hij bijdraagt? De Europese Commissie wil daarom
meer eigen middelen verwerven, via een modernere
BTW en een financiële transactietaks. 

Hoe besteed? 
94 procent van de EU-begroting vloeit terug naar projec-
ten in de lidstaten. Voor de nieuwe begroting stelt de
Europese Commissie vijf rubrieken voor. Bijna de helft
van de middelen gaat naar slimme en inclusieve groei
(15 procent gaat specifiek naar groei en werk, ruim 32
procent wordt besteed aan cohesiefondsen). Duurzame
groei is goed voor 37 procent, met het gemeenschappe-

lijk landbouwbeleid als grootste hap. Veiligheid en bur-
gerschap kan rekenen op 2 procent van de middelen.
Daarnaast wordt bijna 7 procent van het budget besteed
aan buitenlands beleid. Ten slotte gaat 6 procent van de
middelen naar administratie, ongeveer de helft ervan
naar salarissen. 

Hoewel het cohesie- en landbouwbeleid de grootste uit-
gavenposten blijven, dalen de uitgaven wel ten opzichte
van de periode 2007-2013, terwijl de enveloppe voor
groei en werk aanzienlijk stijgt. Dit is voor de N-VA ook
een absolute prioriteit. “Zeker in crisistijden moet de
Europese begroting een investeringsbegroting zijn.
Inzetten op het concurrentievermogen is essentieel om
de EU 2020-doelstellingen te bereiken. Het zijn immers
onze ondernemingen die jobs en welvaart creëren. Het
is daarenboven belangrijk dat ook in de toekomst vol-
doende middelen beschikbaar blijven voor ontwikkelde
regio's als Vlaanderen”, bevestigt N-VA-Europarlements -
lid Frieda Brepoels.

Compromis 
Eind november bereikte de EU-top geen akkoord.
Terwijl een aantal lidstaten een lineaire budgetreductie
van 100 miljard euro bepleiten, zien andere lidstaten
heil in een groter EU-budget. De komende weken zal de
pendeldiplomatie haar werk moeten doen, wil men in
januari 2013 een compromis vinden.
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Wat weet u over de Europese meerjarenbegroting? 

België draagt jaarlijks 3,3 miljard euro bij aan de EU en
ontvangt 2,2 miljard. Maar de uitgaven van de Europese
instellingen in Brussel (4,6 miljard) zorgen ervoor dat
België toch een netto-ontvanger is.



VERREKIJKER

Op het terrein evolueert de situatie van dag tot dag. De

rebellen zouden Goma, de hoofdstad van Noord-Kivu,

ondertussen al hebben verlaten, maar de berichten

hierover zijn tegenstrijdig. Volgens een rapport van de

Verenigde Naties steunen buurlanden Rwanda en

Oeganda de rebellen. Oost-Congo is rijk aan grond -

stoffen, en beide landen willen graag profiteren van de

zwakte van de Congolese staat. 

Géén staat
De federale regering heeft onlangs beslist om haar mili-

taire steun aan Rwanda op te heffen. N-VA-Kamerlid

Peter Luykx steunt

deze beslissing, maar

wijst erop dat Kabila

niet vrijuit gaat en dat

hij mee verantwoor-

delijk is voor het lij-

den van de bevolking

van Oost-Congo. “De

huidige crisis in de

Kivu-provincies is ook

het gevolg van bin-

nenlandse proble-

men”, legt Luykx uit.

“De sleutel tot een

oplossing ligt in

Kinshasa. Dat zeggen

ook onafhankelijke

experts zo als Koen

Vlas sen  root of Oxfam. Jarenlang heeft Kabila elke poli-

tieke hervorming tegengehouden. Er is geen slecht

functionerende Congolese staat, er is gewoon géén

staat. Het Congolese leger is nog steeds niet in staat de

eigen bevolking te beschermen, ook al geeft de inter -

nationale gemeenschap - en vooral ons land - er veel

steun aan. Het toppunt waren de chaotische en fraudu-

leuze verkiezingen van één jaar geleden, die Kabila in

het zadel hielden.” Ook onze federale regering was er

als de kippen bij om Kabila te feliciteren met zijn over-

winning. 

Pappen en nathouden
Peter Luykx en Karl Vanlouwe, zijn N-VA-collega in de

Senaat, waren vorig jaar als verkiezingswaarnemers in

Congo aanwezig. Ze vroegen al meermaals dat de fede-

rale regering eindelijk werk maakt van een Centraal-

Afrika-nota. Voor de N-VA is het belangrijk dat onze

banden met Congo en zijn buurlanden in kaart worden

gebracht. “Contacten met diplomaten en mensen uit het

middenveld leren ons

dat dit geen over bodige

luxe is”, zegt Luykx.

“Maar al te vaak han-

teert de regering-Di

Ru po nog een beleid

van pappen en nat -

houden, zonder enige

visie. Als deze banden

zo intens zijn, mogen

we ook kritisch staan

tegenover de kliek van

Kabila. Niet alleen is

Congo een van de arm-

ste landen ter wereld,

het is ook het meest

corrupte.”

Op korte termijn moeten de gevechten in Oost-Congo

stoppen. “Maar een duurzame oplossing voor het con-

flict is alleen mogelijk als daaraan ook een politiek pro-

ces wordt gekoppeld. Zowel Rwanda als de regering in

Kinshasa moeten op hun verantwoordelijkheden wor-

den gewezen”, besluit Luykx. “Ons land kan hier een

bescheiden maar belangrijke rol in spelen als ze aan

haar woorden ook daden koppelt.”
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Crisis in Oost-Congo: 
de oplossing ligt ook in Kinshasa
Oost-Congo is opnieuw het toneel van een bloedige oorlog, ditmaal tussen de rebellenbeweging M-23
en het Congolese leger. Met meer dan 600 000 mensen op de vlucht is deze crisis ook een humanitaire
ramp. Maar terwijl alle camera’s gericht zijn op de situatie in het Midden-Oosten, gaat de crisis in het
gebied van de Grote Meren grotendeels voorbij aan de internationale gemeenschap.

Kamerlid Peter Luykx (rechts), vorig jaar tijdens de waar -
nemings missie in Congo: “De chaotische en frauduleuze ver-
kiezingen liggen mee aan de oorzaak van het lijden van de
bevolking in Oost-Congo.”
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Jong N-VA is en blijft een republikeinse jongerenpartij. Wij
geloven dat een land beter bestuurd kan worden door een
verkozen staatshoofd. Ook dit land, het België zoals we het
vandaag (nog) kennen. 

Leiderschap toekennen op
basis van geboorte en afstam-
ming past niet in onze moderne
samenleving, waar politieke
leiders verantwoordelijkheid
krijgen op basis van hun inzet
en verdiensten, zoals die
worden gewaardeerd door de
kiezer.

We stellen vast dat, in tegen-
stelling tot andere West-Euro pese landen met leiders van
koninklijken bloede, Albert II een belangrijke invloed blijft uit-
oefenen op de politieke situatie van dit land. De vorst is de
jongste jaren heel vaak uit zijn rol van neutrale bemiddelaar
gevallen. Albert II staat helemaal niet boven de politieke of
ideo logische discussies, wel integendeel. Hij heeft duidelijke

politieke voorkeuren en een dito opnie, en zet zijn tegenstan-
ders zonder veel gêne buitenspel. Hij is met andere woorden
geen scheidsrechter verheven boven het politieke spel, maar
neemt zelf actief deel aan het politieke debat. 

Jong N-VA vindt dit allesbehalve democratisch. Daarom hield
Jong N-VA op 15 november, in dit land nog steeds de ‘dag van
de dynastie’, opnieuw haar traditionele koningsactie.
‘Monarchie rijmt niet op democratie’: voor Jong N-VA is het dui-
delijk dat koningen en prinsessen enkel in sprookjes nog een
hoofdrol kunnen spelen.

Monarchie rijmt niet op democratie

De Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) werden
in 1999 ingesteld om kleine vormen van overlast en hinder
aan te pakken met sancties die werden ingeschreven in
het lokale politiereglement. Cijfers van de Vereniging van
Vlaam se Steden en Gemeenten (VVSG) geven aan dat in
2011 al in bijna 80 procent van onze Vlaamse steden en
gemeenten een (beperkt) GAS-reglement werd ingevoerd. 

Overlast of hinder worden helaas soms al eens bijzonder
breed en ruim benoemd: hondenpoep, wildplassers, nacht -
lawaai, sluikstorten ... Jong N-VA vraagt een duidelijke defini-
tie. Want in GAS-dossiers moet iedere onduidelijkheid en
zeker elke wille keur worden vermeden. 

Vandaag leeft de perceptie dat GAS-sancties er vooral zijn om
jongeren aan te pakken. Wie de GAS-berichtgeving in de
media volgt, krijgt vooral een verhaal van ‘hangjongeren’.
Maar ook hier: ‘hangjongeren’ blijkt in deze een toch wel erg
ruime term. Het eten van een broodje in het openbaar of
gewoon op een bankje zitten, blijken soms al voldoende om
beboet te worden. 

Proportioneel
Jong N-VA verzet zich dan ook met klem tegen het stigma dat
jongeren zo eens te meer krijgen. Jongeren moeten jongeren
kunnen zijn. Ze hebben voluit recht op een deel van de publie-
ke ruimte. Aanwezigheid op zich kan toch niet storend zijn?
Voor Jong N-VA moet de sanctie die met de GAS-boete wordt

opgelegd ook proportioneel zijn met het ‘misdrijf’ dat gepleegd
werd.

Jong N-VA bepleit dat de bestraffing niet enkel mag bestaan uit
het opleggen van geldboetes, maar dat er al evenzeer moet
geïnvesteerd worden in een gepaste begeleiding. Natuurlijk
staat de jongere hier centraal, maar ook de ouders moeten
betrokken worden. 

Beroep
Als laatste punt van kritiek vindt Jong N-VA dat er ook een dui-
delijke beroepsprocedure moet ingesteld worden, net zoals dat
bij andere misdrijven het geval is. Vandaag ligt de (financiële)
drempel om in beroep te gaan immers veel te hoog.
Minderjarigen moeten meteen met een (pro-Deo)advocaat
naar de jeugdrechtbank stappen om klacht in te dienen. Een
kostelijke en tijdrovende stap, die daarenboven heel vaak niet
in verhouding staat tot de (al dan niet) gepleegde feiten.

Ontmoet Jong N-VA op de sociale media

@jongnva

www.facebook.com/jongnva

www.youtube.com/jongnva

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

GAS-beleid? Ja, maar ...
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Jongeren moeten jongeren kunnen zijn. Ze hebben vol-
uit recht op een deel van de publieke ruimte.



‘Levend erfgoed’ is een naslagwerk

voor wie geboeid wordt door ons

levend erfgoed en feitelijke informa-

tie over meer dan 112 oude Vlaamse,

Waalse en Brusselse erfgoedrassen

wil combineren met tal van verras-

sende weetjes en praktijkverhalen.

‘Levend erfgoed. Boerderij- en
neerhof dieren uit onze streken’, 
Steunpunt Levend Erfgoed

(www.sle.be) i.s.m. Davidsfonds, 2012, 320 blz., 39,95 euro.

‘De laatste senator’ is het nieuwe boek van dr. Hendrik

Verbrugge. Verbrugge brengt het verhaal van Flavius Aurelius

Cassiodorus, de laatste ‘klassieke’ senator van het oude Rome.

Een verhaal op de breuklijn van tijdperken en culturen, met

een woord vooraf van N-VA-voor -

zitter Bart De Wever.

Hendrik Verbrugge, ‘De laatste senator’,
Uitgeverij Pelckmans, 2012, 156 blz.,

14,50 euro.
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MEERWAARDE

ONVERGETELIJK

Histories van toen en nu

Nu al ruim twintig jaar ijvert Steunpunt

Levend Erfgoed (SLE) voor het behoud van

het genetisch patrimonium van de oude

rassen van boerderij- en neerhofdieren in

Vlaanderen. Honden, runderen, geiten,

paarden, ganzen, hoenders, konijnen,

kalkoenen, … Alleen wie totaal is ver-

vreemd van het platteland, of wie de

eigen ge schiedenis niet kent of mis-

kent, gooit de hier opgesomde beesten -

boel onachtzaam op een hoopje. 

Lezers die in een moment van introspectie wroeging krijgen,

kunnen ‘Levend erfgoed. Boerderij- en neerhofdieren uit onze

streken’ in huis halen. Een turf van een boek dat de lezer mee-

sleurt in een prachtige historie van dier én mens. Want het

boek gaat ook “over mensen, over een gemeenschap en hoe

de landbouw en de fokkerij die de voorbije eeuwen mee heb-

ben vormgegeven”, zoals SLE-voorzitter Jan Martens opmerkt

in zijn voorwoord.

Wie dit forse woorden vindt, leest maar eens het geiten-

hoofdstuk. Hij of zij ontdekt er hoe het verhaal van

de lokale geitenrassen nauw is verbonden met een

stuk Vlaamse sociale geschiedenis. De geit als hef-

boom in de armoedebestrijding. Lees het verhaal,

vanaf het eind van de 19de eeuw, van de ‘georgani-

seerde geitenbeweging’, inclusief de

geitenverzekering en de geitensyndi-

caten. De economische noodzaak

van de particuliere geitenkweek -

aan een touw gebonden langs de

kant van de weg - verdween met een

na de Tweede Wereldoorlog, toen

Vlaanderen door de industrialisering van de landbouw ook

dit deel van haar verleden van zich af wist te schudden. 

De Merchtemse eend, de Vlaamse reus, de Gentse kropper, de

Antwerpse smiezel, de Everbergse baardkriel, de Izegemse

koekoek, de Kempsense geit, de Tervuurse herder, … het gaat

om veel meer dan nostalgie. Lokale rassen hebben toekomst

in een nieuw model van extensieve landbouw, ze vinden een

nieuw rol in het beheer van de natuur, maar geven ook de

Vlaanderen Lekker Land-tafel extra identiteit, smaak en pit.

De winnaars van ‘Roets 2013’ en ‘Reuze*Randplan 2013’ zijn: O. Cattrysse (Kemmel), T. David (Erps-Kwerps), G. Goedgezelschap (Deurne), V. Kindt (Welle),
F. Masschelein (Poperinge), L. Neels (Lommel), P. Van Langenhove (Opwijk), J. Van Ransbeeck (Opwijk), E. Vandewalle (Izegem), R. Verhemeldonck (Knokke-Heist).

Levend erfgoed: de charme van gemekker en geblaat 

10 x gratis
Tien lezers krijgen van ons een exemplaar van ‘Levend

erfgoed’ of van ‘De laatste senator’. Ze moeten wel het

juiste antwoord kennen op onze wedstrijdvraag: “‘Het
Blauw van Sint-Niklaas’. U mag raden: is dat een
konijn of een duif?” Stuur uw antwoord voor 29 decem-

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

47 bus 6, 1000 Brussel. Vermeld ook welk boek u het
liefst zou winnen.
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OP DE BARRICADEN

Centrale functies in het afdelingsbestuur

zijn deze van voorzitter, ondervoorzitter,

secretaris en penningmeester. Naast

dezen telt een afdeling ook (een onbeperkt

aantal) bestuursleden.

Het uittredende afdelingsbestuur is ver-

antwoordelijk voor de organisatie van

de bestuursverkiezingen. Alle afdelings-

voorzitters en -secretarissen ontvangen

binnenkort alle nodige informatie om de

bestuursverkiezingen in goede banen te

leiden. 

Meer info: Hans Govaerts 

tel. 02 219 49 30 

hans.govaerts@n-va.be

Tijdens de eerste twee weken van maart kiezen alle lokale N-VA-afdelingen een nieuw bestuur.
Alle N-VA-leden die minstens drie maanden lid zijn op datum van deze verkiezingen, hebben stemrecht. 

Vanaf 1 januari bestuurt de N-VA mee in 113 steden en
gemeenten. Om onmiddellijk goed voorbereid aan de
start te komen, organiseert de N-VA vormingssessies
voor haar lokale mandatarissen.

Eerst zijn de toekomstige schepenen en burgemeesters

aan de beurt. Midden december kwamen ze samen in

Affligem om van lokale mandatarissen met ervaring,

zoals Kris Van Dijck en Jan Jambon, tips te krijgen en de

politieke feeling aan te scherpen.

In diezelfde periode kregen de N-VA-burgemeesters of de

hoogst geplaatste N-VA-schepenen een vormingssessie

‘communicatie’ van communicatieadviseur Pol Van Den Driessche: omgaan met de

media, goede toespraken schrijven, spreken in het openbaar ... 

Begin 2013 volgt dan een hele reeks vormingssessies voor de gemeente- en OCMW-

raadsleden van de N-VA.

Meer info: cel Lokaal Beleid, N-VA-partijsecretariaat, 

t.a.v. Arnout De Cuyper - tel. 02 219 49 30 - arnout.decuyper@n-va.be

Partijsecretariaat
dicht tijdens 
eindejaarsperiode
Het N-VA-partijsecretariaat is

gesloten van maandag 

24 december tot en met 

dinsdag 1 januari. 

Wij wensen u alvast 

prettige feestdagen en 

een gelukkig nieuwjaar!

N-VA-mandatarissen bereiden zich voor

De N-VA sluit zich aan bij de oproep van Missing Children Europe
(MCE) en steunt het initiatief van Child Focus om op websites de
zogenaamde ‘404-foutmeldingen’ te wijzigen in opsporings -
berichten voor vermiste kinderen.

Die ‘404-foutmeldingen’ zijn web pagina’s

die verschijnen wanneer de server de op -

gevraagde pagina niet kan terug vinden

omdat ze niet (meer) bestaat of on -

vindbaar is. Wie sinds begin december

surft naar de N-VA-websites, inbegrepen

de websites van parlementsleden en

afdelingen van de N-VA, krijgt op onvind-

bare pagina’s niet langer een kille 404-

foutmelding te zien,

maar wel een bood-

schap van Child

Focus. De klassieke

surfersfrustratie omtrent de ‘404-fout -

melding’ wordt dus vervangen door een

nuttige oproep. 

De N-VA roept haar leden op om dit

‘NotFound’-project ook op te nemen op

persoonlijke websites of websites waar

haar leden in hun professionele of vrij-

willigerswerk bij betrokken zijn. 

Meer info: www.notfound.org

Opsporingsberichten vermiste kinderen: N-VA helpt mee

Maart 2013: N-VA-afdelingen 
kiezen nieuwe besturen

JA,
IK GEEF EEN BETERE

BESTEMMING AAN MIJN 
404-PAGINA
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OP DE BARRICADEN

Dit voorjaar ging de Palfijngroep van start, een overleg dat N-VA-parlements -
leden van Kamer, Senaat en Vlaams Parlement samenbrengt met actieve zorg-
verstrekkers uit de gezondheidszorg en dat via netwerking wil wegen op het
gezondheids- en welzijnsbeleid in dit land. 

Volgend voorjaar, op dinsdagavond 5 maart (20 uur, Vlaams Parlement), nodigt de

Palfijngroep opnieuw uit voor overleg. Het wordt een werkbijeenkomst met focus op knelpunten die de deelnemers uit hun eigen

werkdomein aanbrengen. Wie wil deelnemen wordt gevraagd om vooraf een korte insteek (probleemanalyse, concrete knelpunten

op het terrein) te bezorgen; wie langskomt, kan dan rechtstreeks hierover in gesprek treden met de aanwezige parlementsleden.

Vanzelfsprekend is er, met een hapje en een drankje, ook volop de kans te netwerken met de aanwezige collega’s zorgverstrekkers.

Meer info: Palfijngroep, N-VA-studiedienst, t.a.v. Katrien Thorré - tel. 02 219 49 30 - palfijngroep@n-va.be

Op 8 mei 2012 verzamelde de Palfijngroep voor een eerste kennis-
making. Een bijzonder geslaagd evenement, dat plaatsvond in het
Vlaams Parlement in Brussel.

N-VA-zorgverstrekkers bundelen krachten

Palfijngroep nodigt uit voor overleg

N-VA-nieuwjaarsfeest: 5 januari in Antwerpen
Op zaterdag 5 januari organiseert de N-VA
haar traditionele nieuwjaarsfeest voor alle
leden. Wie er vorig jaar in de Eskimo -
fabriek 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 toost 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.

Opgelet: vooraf inschrijven niet nodig.

Plaats: Antwerp expo, 

Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen

De routebeschrijving vindt u op www.antwerpexpo.be

Alle leden zijn welkom op zaterdag 5 januari vanaf 20 uur in Antwerp expo in Antwerpen!

Bent u lid van de N-VA en professioneel

actief als zorgverstrekker, maar had u

nog geen contact met de Palfijngroep,

dan speelt u best nu al uw naam en contact -

gegevens door aan het secretariaat van

de Palfijn groep (palfijngroep@n-va.be). U

ontvangt dan binnenkort uw persoonlijke

uitnodiging, met melding van alle

afspraken en praktische informatie.
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Rijkevorsel heeft met Dorien Cuylaerts
(32) niet alleen een jonge burgemeester.
In deze Kempense gemeente zal ook het
jongste N-VA-gemeenteraadslid Diede
Van Dun (18) op 2 januari de eed afleg-

gen. Diede werd op 14 oktober rechtsreeks ver-
kozen van op de negende plaats.

komen heel wat getekende contracten en afspraken in het

gedrang en gaat er heel wat tijd verloren. Daarom schrijven

we dus een ludieke persbrief aan Sint en Zwarte Piet. Wij

hopen dat de Heilige Man ons kan helpen.

Woensdagavond 28 november
Als pas verkozen mandataris heb ik mij logischerwijze inge-

schreven voor de drie introductiesessies voor gemeente-

raadsleden van de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden

en Gemeenten. Tijdens de eerste sessie in Heist-op-den-Berg

luisteren we eerst naar een videoboodschap van bevoegd

minister Geert Bourgeois. Vervolgens komen verschillende

experts aan het woord. Ze hebben het onder meer over de

rol en de competenties van een raadslid, wat er in de

gemeente moet gebeuren tussen de verkiezingen en de

installatievergadering, hoe ver de gemeentelijke autonomie

reikt en wat de verschillende gemeentelijke bestuursorganen

en diensten zijn. Het wordt een zeer leerrijke avond.

Donderdagmiddag 29 november
Tijdens de VVSG-vormingssessie stelde men een aantal nut-

tige boeken voor die nieuwe mandatarissen helpen om zich

voor te bereiden op hun mandaat. Ik bestel ‘Hoe werk ik als

gemeenteraadslid?' en 'Het gemeentedecreet ontleed’.

Tij dens de kerstvakantie vind ik vast wel wat tijd om deze

pockets door te nemen.

Woensdagavond 5 december
Samen met de overige N-VA-verkozenen ben ik uitgenodigd

op de N-VA-bestuursvergadering in Rijkevorsel. We treffen

samen de nodige voorbereidingen voor de installatieverga-

dering op 2 januari. Heel de groep is enthousiast. We zijn

vastberaden om de komende zes jaar samen voor verande-

ring te zorgen in Rijkevorsel. 

Maandagmiddag 26 november
De nieuwe coalitie wordt bekendgemaakt. De N-VA levert in

Rijkevorsel niet enkel de burgemeester, maar ook twee sche-

penen, Karl Geens en Stefan Maes. Ik heb veel vertrouwen in

onze ploeg en zal hen als gemeenteraadslid uiteraard steunen.

Maandagavond 26 november
Gemeenteraad in Rijkevorsel. Ik probeer de laatste maanden

op alle zittingen aanwezig te zijn en volg met bijzondere aan-

dacht alle agendapunten op die met jeugd te maken hebben.

Vóór de verkiezingen beloofden alle partijen in Rijkevorsel

nog dat er een nieuw jeugdhuis zou komen, maar de meer-

derheidspartijen Gemeentebelang & VLD en sp.a trekken

hun belofte in en stemmen het voorstel weg. Zelf ben ik

actief in het jeugdhuis en bij de jongerenvereniging 13+.

Beide organisaties én de N-VA willen het hier niet bij laten. 

Dinsdagavond 27 november
Het bestuur van jeugdhuis De Wauwel schrijft samen met

13+ een ludieke brief aan Sinterklaas. Daarin vragen we  een

nieuw lokaal. Jeugdhuis De Wauwel en 13+ organiseren heel

wat activiteiten, maar moeten daarvoor steeds uitwijken

naar een andere locatie. Vóór de verkiezingen werd al geld

gevonden voor een nieuw jeugdhuis, maar nu het kiesresul-

taat bekend is, heeft het huidige gemeentebestuur beslist om

toch tegen de bouw van het lokaal te stemmen. Hierdoor
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Het jongste 
N-VA-gemeenteraadslid

Diede Van Dun



Nu zowat alle politieke argumenten
tegen de N-VA uitgeput zijn, gooien
Vaderlandslievende Verenigingen
zich in de strijd. 

Het begint al wanneer je in de Van Dale het woord ‘volksnationa-
lisme’ opzoekt. Daar staat zwart op wit: “uiterst rechtse politieke
stroming die de belangen van de autochtone bevolking wil laten
prevaleren boven die van de allochtone”. Een uitleg die naar
onfatsoen zweemt. Volksnationalisme hoeft niet per se ‘rechts’ te
zijn, laat staan ‘uiterst rechts’. Het immer stralende allochtone
deel van de N-VA moet daarover maar eens een kruidige mail
naar de uitgevers van de dikke in Utrecht sturen!

Het wordt stilaan vermoeiend om de aanvallen tegen Vlaamse
nationalisten in het algemeen, en tegen de N-VA in het bijzonder,
te pruimen. Het begint te gelijken op wat cartoonist Pierre Kroll in
Mise au point (RTBf, 25/11/2012) omschreef als …
“l’union sacrée contre la N-VA”.

Zo laat in een vraaggesprek (Knack, 14/11/2012)
theaterdame Frie Leysen noteren: “Het gevaar -
lijke aan de globalisering is dat ze de drang naar
het lokale versterkt. Dat maakt angstig en zo vluchten mensen in
regionalisme of een zeer ongezond nationalisme. En zo ontstaat
een nieuwe intolerantie.” En verder: “Het nationalisme vind ik
verschrikkelijk (…) Iedereen kruipt onder zijn kerktoren en dan
krijg je nationalisme, racisme en intolerantie.” Het vraaggesprek
werd afgeleverd door het fijnbesnaarde journalistenkoppel Walter
Zinzen en Kris Smet. Het is maar dat u weet wie hier aan het
letterklavier zat. En voor wie het mocht vergeten zijn: Frie Leysen
werd in 1998 door het Hof tot barones gebombardeerd. Geef toe
dat de dochter het verder heeft geschopt dan haar betreurde
vader Bert, die als eerste programmadirecteur van de Vlaamse
televisie streefde naar “schoonmenselijkheid, brede verdraag-
zaamheid, Vlaamse gebondenheid”, zoals zijn biografie zegt.

Die andere coryfee van de culturele wereld, Gerard Mortier, bakt
het nog bruiner. “Het nationalisme is totaal achterhaald (…) We
leven nu in een andere tijd. We moeten een stap doen naar een
supranationale eenheid, Europa. De nationalisten zijn de feoda-
len van toen. Burchtheren die zich verschansen in hun kasteel,
hun waarden verdedigen en zich niet meer willen ontwikkelen.
Niet wetende dat incest leidt tot decadentie.” (De Tijd, 17/11/12)
Wat een opera, meneer de Intendant! 

De culturele sector is echter niet de enige die de N-VA schuld -
gevoelens aannaait. Na de verwijten, uit vooral socialistische
hoek, als zouden met de N-VA ‘de jaren dertig’ terug zijn, is het nu
de beurt aan de zogenaamde Vaderlandslievende Verenigingen. In
gemeenten met N-VA-besturen weigeren zij deel te nemen aan
vaderlandslievende plechtigheden. “Met hen die het einde van
ons dierbaar België willen: nooit”, heet het. 

In de hun geboden fora, onder meer DSWeekblad (1/12/2012), ver-
wijzen de dames en heren naar de mishandelingen die zij als ver-
zetsstrijders tijdens de  Tweede Wereldoorlog ondergingen. Dit zijn
inderdaad gruwelijke verhalen die nooit hadden mogen gebeuren.
Maar de schande van toen enten op het Vlaamse nationalisme
van vandaag is niet redelijk. Uitspraken als “de Vlaamse Leeuw,
daar spuw ik op”, hebben weinig van doen met de werkelijkheid
van vandaag, bijna driekwarteeuw na de gebeurtenissen. En als
de Vlaamse Leeuw dan toch het zwarte beest van de collaboratie
was, waarom ook niet de Belgische driekleur die de bovenmouw

van de collaborerende Waalse legioensoldaten
van Leon Degrelle ‘sierde’? Zes jaar lang heb ik
als Volksunie-schepen op 11 november de slacht-
offers, militaire en burgerlijke, van beide wereld-
oorlogen herdacht. Niet een keer heeft ooit maar
één vaderlandslievende mij buiten gekeken. Ik

voel mij dus ook nu niet aangesproken.

Je kunt met symbolen alle kanten uit, er zit altijd wat scheefs aan.
Zo kijkt Marc Reynebeau (DS, 14/11/2012) met spanning uit of de
leeuwtjes die in Aalst op de straatnaamborden komen al dan niet
een rode tong en dito klauwen zullen dragen. Verder is het uit -
hangen van de stadsvlag en de Vlaamse Leeuw zonder Belgische
driekleur “een inbreuk op de wet”, waarschuwt Reynebeau. De
man ooit horen protesteren toen balorige burgemeesters Belgische
vlaggen zonder bijhorende Vlaamse Leeuw uithingen? Wat óók
een inbreuk op de wet is. Weet Reynebeau veel! De liberale bur-
gemeester van Lennik, Willy De Waele, weigerde jarenlang
omwille van BHV op gemeentegebouwen de driekleur uit te han-
gen. Al die tijd geen Reynebeau gehoord. En wat te zeggen van de
gendarmerie van het Franse departement Le Nord, die sinds jaar
en dag de Lion de Flandre op de mouw draagt? 

Daar kraait geen Reynebeau of andere vaderlandslievende naar.

L’ union sacrée contre la N-VA,
de Vaderlandslievende

Verenigingen gooien zich 
in de strijd!

VAN LIEDEKERKE

L’union sacrée contre la N-VA
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Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van het
VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij zijn kijk

op actualiteit en maatschappij. 23
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“In hoeverre draagt je 25 jaar profes -
sionele ervaring als gedelegeerd bestuur-
der in de Voka-Kamer van Koophandel
Oost-Vlaanderen bij aan je parlementaire
werk in de Kamer?” vroeg Veerle Wouters
jou in het vorige nummer.
Die ervaring is inderdaad een rode draad door
mijn parlementaire werk als coördinator voor
onze fractie in de commissies Bedrijfsleven en
Handels-  en Economisch Recht. Problemen in
verband met ondernemerschap, bijvoorbeeld,
inspireren me tot wetgevend werk of parlementaire vragen. Ik kan ook terugvallen op
een uitgebreid bedrijvennetwerk om nieuwe ideeën en initiatieven af te toetsen. Voor
advies, informatie en raad kan ik tegelijkertijd terecht bij vakspecialisten en mensen
die vertrouwd zijn met de dagelijkse praktijk. Maar omgekeerd kunnen ook de be -
drijven bij ons terecht met hun problemen. Dankzij hen hou ik de vinger aan de pols.

Wat is jou het meest bijgebleven uit het politieke jaar 2012?
Op federaal vlak de vaststelling dat de PS de agenda bepaalt en dat de Vlaamse meer-
derheidspartijen - die samen geen meerderheid hebben in Vlaanderen - gedwee volgen.
En op lokaal vlak natuurlijk het grote succes van de  gemeenteraadsverkiezingen! De
N-VA staat tot in de kleinste uithoek op de kaart in Vlaanderen. Dit succes kon helaas
niet overal verzilverd worden. In mijn gemeente Lebbeke behaalden we acht zetels (+7)
en 28,4 procent van de stemmen, de beste N-VA-score in de regio. Op de verkiezings-
avond beloofde CD&V (4 zetels) stellig om samen met ons en sp.a (2 zetels) in zee te
gaan. Maar een half uur nadat ze de onderhandelingstafel verlieten, sms’ten ze dat ze
een akkoord hadden getekend met Open Vld. CD&V onderhandelde dus op twee plaat-
sen tegelijkertijd …

In welke dossiers wil jij je in de huidige legislatuur nog vastbijten? 
Welvaart en welzijn worden voor een groot stuk gecreëerd door de ondernemingen.
Maar het ondernemerschap staat in ons land op een bijzonder laag pitje. Er zijn zeer
weinig starters en veel falingen en stopzettingen doordat men het niet meer ziet zitten.
Het ondernemerschap heeft, ten onrechte, een negatief imago. We moeten initiatieven
nemen om het tij te keren. De administratieve ballast moet verminderen en er moet
meer transparantie komen, want heel wat reglementen en bepalingen zijn een regel-
rechte knoeiboel. Dit is een enorme uitdaging.

Wie wens je wat toe in 2013 en waarom?
Ik wens alle N-VA-verkozenen op alle politieke niveaus de kracht om de beloofde ver-
andering ook daadwerkelijk door te zetten. Hun geloofwaardige inzet is belangrijk voor
de grote verkiezingsdag van juni 2014. Op familiaal vlak zie ik vol verwachting uit naar
de verdere groei van de familie.

Welke vraag zou je willen stellen aan Vlaams Parlementslid Tine Eerlingen,
die wij in het januarinummer vijf vragen voorleggen?
Tine, hoe voelt een burgerlijk ingenieur-architect zich in de politieke wereld van het
parlement?
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Kamerlid

Karel Uyttersprot


