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Bart De Wever:

Verandering voor Vooruitgang

Vlaanderen wil buitenlands 
beleid zelf in handen nemen

Een modern leger kan 
niet zonder vrouwen



“Een Di Rupo-model is deze regering natuurlijk wel, met een sterke invloed van de PS. Volgens N-VA een te sterke invloed van

die PS. Dat is een stelling waarmee men het eens is of niet, maar die aan duidelijkheid alvast niets te wensen overlaat. Wie dat

Di Rupo I-beleid afwijst, kan dat ook in Vlaanderen wel degelijk in het kieshokje laten blijken door niet op de Vlaamse verte-

genwoordigers van dat beleid te stemmen. Wie wel gecharmeerd is door dat Di Rupo I-model, moet dan weer zeker niet voor

N-VA kiezen.”
Peter De Roover (chef politiek van Doorbraak) op knack.be (15/01/2014) 
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Dat is het aantal lokale politieagenten

per duizend inwoners in Vlaanderen. In

Wallonië zijn er dat 26 – een kloof van

liefst 18 procent. “De verdeling van de

middelen voor de politiezones moet vol-

ledig worden hertekend, vertrekkend

van een wit blad”, reageerde N-VA-

Kamerlid Ben Weyts op deze cijfers.

Stefaan Michielsen (De Tijd) 
@stefamichielsen op 14/01/2014 

Hollande ervaart nu wat illustere voor-

ganger Mitterrand in 1984 ook moest er-

kennen: te links beleid is schadelijk

voor economie en welvaart.

Bart Van Craeynest (Petercam)
@BVanCraeynest op 15/01/2014   

Werkcheque, dienstencheque, maal-

tijdcheque, bedrijfswagens, ... Mis-

schien toch eens het echte probleem

(te hoge lasten op arbeid) direct aan-

pakken.
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Liefst 32 872,69 euro zamelden de N-VA-afdelingen in ten voordele van
Music for Life. Daags voor Kerstmis overhandigden vijf N-VA-manda-
tarissen een cheque per provincie aan presentatrice Linde Merckpoel
van Studio Brussel. Met haar bijdrage wilde de N-VA een steentje bij-
dragen aan de bewustwording van het bestaan van weesziekten.

Goed bezig
In 2013 traden CD&V’ers dertig keer op in ont-

spanningsprogramma’s van de openbare om-

roep. Dat was bijna dubbel zoveel als N-VA’ers,

die slechts veertien keer aan bod kwamen.

Open Vld en sp.a traden respectievelijk 22 en

16 keer op. De Vlaamse minister-president

Kris Peeters is een graag geziene gast op de

VRT, maar Bart De Wever noch de N-VA kan

blijkbaar op veel sympathie rekenen, aldus

De Standaard (16/01/2014). Uit informele tel-

lingen blijkt dan weer dat de N-VA ook in

actua liteitsprogramma’s zoals Reyers Laat,

Terzake en De Zevende Dag systematisch is

ondervertegenwoordigd.  

Nou moe
“Nieuwe cijfers van Eurostat doorprikken de stelling van de regering-Di Rupo dat we dankzij

het Belgische beleid de economische crisis relatief goed hebben doorstaan”, zegt N-VA-

Kamer lid en arbeidsspecialiste Zuhal Demir. Want 14 procent van de gezinnen hier heeft geen

arbeidsinkomen. Daarmee presteert België slechter dan gemiddeld in de eurozone (10,4 pro-

cent). Buurlanden Nederland (8,7 procent), Duitsland (9,8 procent) en Frankrijk (8,5 procent)

doen opvallend beter dan België. Ook het risico op armoede en sociale uitsluiting ligt hier

hoger dan in de buurlanden. 
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Als u deze editie van het Nieuw-Vlaams Magazine voor het eerst ter hand neemt, zijn wij

nog maar luttele dagen verwijderd van ons congres ‘Verandering voor Vooruitgang’. Daar-

mee nadert het eindpunt van het inhoudelijke traject dat wij maanden geleden hebben

opgestart. 

Met duizenden zullen we in Antwerp Expo verzamelen om de kroon te zetten op ons

werk. Op het inhoudelijke werk van de politieke trekkers, van de medewerkers en van

al de leden die meedachten over de congresteksten. Maar ook op dat van de tientallen

medewerkers die alles praktisch organiseerden. 

Want vergis u niet: een congres van een dergelijke omvang is ongezien in de Belgische

politiek. De oefening die de N-VA maakt is een echte krachttoer. Drie dagen lang zullen

wij debatteren over waar wij met dit land heen willen. De visie die daaruit voortvloeit

is de fundering waarop wij de toekomst willen bouwen. 

Mijlpaal
Dit congres wordt voor onze partij een mijlpaal. In Antwerpen verzetten wij de bakens

en kijken wij vooruit. Wij stellen ons alternatief voor het PS-beleid voor. Een nieuw be-

leid, gericht op wie werkt, spaart en onderneemt. Een beleid dat de belastingen verlaagt,

de schulden afbouwt en de overheid afslankt. En met een staatsstructuur die deze her-

vormingen ook verankert.

Maar vooral: het is het moment waarop we als partij ons profiel voor de volgende jaren

vastleggen. En dat profiel is haarscherp afgelijnd. Enerzijds willen wij verantwoordelijk-

heid belonen. Wie zich inzet, mag daar gerust wat voor terugkrijgen. Maar anderzijds

versterken wij ook de samenhorigheid. Wij willen vooruitgaan, maar we laten niemand

achter. Wie valt, trekken wij terug recht. 

En daar kan ik als voorzitter trots op zijn. Trots op uw inzet, trots op uw – op onze –

ideeën. Verantwoordelijkheid belonen en samenhorigheid versterken. Daar wil ik samen

met u voor gaan. Tot vrijdag 31 januari, zaterdag 1 februari en zondag 2 februari!

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Kroon op 
het werk ©
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“Experimenteer niet met drugs,
want drugs zijn veel te schadelijk.”
Dat is de belangrijke boodschap
van Jong N-VA in het debat over de
legalisering van cannabis. 

11
De Vlaamse Regering en de soci-

ale partners sloten een nieuw

akkoord over de begeleiding van

werkzoekende 50-plussers. Vanaf

1 april 2014 krijgen zij persoon-

lijke begeleiding, op maat van de

doelgroep.

22
“Het verwijt dat de N-VA een aso-
ciale partij zou zijn, klopt niet.
Mensen aan werk helpen en de
ogen niet sluiten voor fraude
staan niet gelijk met mensen pes-
ten.” Valerie Van Peel, OCMW-
voorzitter in Kapellen, is ‘streng
maar rechtvaardig’.
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De economische crisis treft ook
onze luchthavens. Maar een
politieke visie over de toekomst
van deze belangrijke sector bleef
uit. De N-VA wil daar verande-
ring in brengen en pleit voor een
luchthavenbeleid dat opnieuw
zuurstof geeft aan de sector.



Kamerlid Peter Dedecker wil dat een ‘fit & proper’-beleid
ook wordt ingevoerd voor de bankenwaakhond FSMA. “De
herbenoeming van Jean-Paul Servais aan het hoofd van de
FSMA in september vorig jaar is een slag in het gezicht van
de belastingbetaler.” 

Niettegenstaande een vernietigend rapport van het Franse

Reken hof verlengde de federale regering vorig jaar het mandaat

van Servais als hoofd van waakhond FSMA. Peter Dedecker
vraagt daarom dat kandidaten voor het directiecomité van de

FSMA objectief worden gescreend en dat ze worden benoemd

na hoorzittingen en een geheime stemming in de Kamer. Dat

kan door de invoering van een zogenaamde ‘fit & proper’-test.

De N-VA wil met dit wetsvoorstel ook de onafhankelijkheid van

de FSMA tegenover de federale regering vergroten.  

Coöperatieve vennootschappen
Eerder diende Dedecker een gelijkaardig wetsvoorstel in om

ook coöperatieve vennootschappen in de financiële sector aan

dezelfde regels te onderwerpen als de andere instellingen.

“Deze coöperatieven halen spaargeld op bij het brede publiek.

Denk maar aan Arco, CERA en het in de steigers staande 

EthiasCo. Het is toch logisch dat ook hier eisen worden gesteld

aan bestuurders. Dat bijvoorbeeld Steve Stevaert wordt genoemd

als voorzitter van EthiasCo, is onbegrijpelijk”, besluit Dedecker. 

HALFROND

4

Waakhond FSMA moet zelfde regels volgen als 
financiële sector 
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Lokale besturen mogen hun aanvragen voor subsidies
voor onder andere integratiebeleid, flankerend onderwijs-
beleid, jeugd- en cultuurbeleid en het stedenfonds indie-
nen tot 28 februari 2014 in plaats van 15 januari 2014.

“Sinds 1 januari werken de lokale besturen met de nieuwe 

Beleids- en Beheerscyclus (BBC)”, verklaart Vlaams Parle-

mentslid Marius Meremans, hoofdindiener van het voorstel

van decreet. “Dat is voor veel gemeenten een hele aanpassing

op het vlak van planning en budgettering. 90 procent van de

gemeenten haalde netjes de timing, maar een aantal gemeen-

ten dreigde toelagen mis te lopen.”

Deze uitzondering is eenmalig. Ze geeft gemeenten wat meer

tijd en ademruimte bij de start van de nieuwe Beleids- en 

Beheerscyclus. “Op deze manier vermijden we ook dat ge-

meenten afzonderlijk om uitstel zouden moeten vragen”, aldus

Meremans.

Uitstel voor aanvragen 
sectorale subsidies 

Uit het antwoord van staatssecretaris Courard op een vraag
van senator en Vlaams Parlementslid Helga Stevens blijkt
dat de beloofde hervormingen met betrekking tot tege-
moetkomingen aan personen met een beperking worden
doorgeschoven naar de volgende regering. 

“In 2011 vond staatssecretaris Courard het systeem van de tege-

moetkomingen compleet verouderd en te omslachtig. Hij vond

dat het ook onvoldoende rekening houdt met de behoeften van

de doelgroep”, brengt Helga Stevens in herinnering. 

“Maar nu blijkt dat van alle goede voornemens om de wet -

geving te wijzigen voorlopig niets in huis komt. Ik ben zeer

teleur gesteld. We moeten naar een globale aanpak gaan die

vertrekt vanuit een gelijkekansen- en burgerschapsvisie. Alleen

zo kunnen we een beleid voeren dat is afgestemd op de noden

van de personen met een beperking”, vindt Stevens.

Mensen met een beperking

Tegemoetkomingen 
op de lange baan

Kamerlid Peter Dedecker vraagt een strenge screening
van de kandidaten voor het directiecomité van de FSMA.



De vraag naar volkstuinen in Vlaanderen is groot. In dergelijke volkstuintjes
kunnen mensen die zelf geen lapje grond hebben, eigen groenten en fruit kwe-
ken. “En sociale contacten leggen”, benadrukt Vlaams Parlementslid Tine Eer-
lingen. Alles samen komen er volgend jaar circa 500 volkstuintjes bij in
Vlaanderen. Dat is een stijging met ongeveer 40 procent ten opzichte van 2012.

Lokale besturen die op zoek zijn naar geschikte locaties om nieuwe volkstuinen in te

richten, stuiten helaas vaak op moeilijkheden met vergunningen. Maar Tine Eerlingen
kreeg van minister Philippe Muyters de bevestiging dat volkstuintjes ook mogelijk  zijn

in agrarisch gebied. Daarover bestond nog onduidelijkheid.

“Voor het gebruik van de grond voor het kweken van groenten is geen vergunning of

RUP noodzakelijk. Dat is enkel nodig voor het oprichten van constructies”, legt Eerlin-

gen uit. “Maar de volkstuintjes mogen de algemene bestemming van het gebied niet

in het gedrang brengen. Daarom is er een advies nodig van de Afdeling Duurzame

Landbouwontwikkeling (ADLO) van het Departement Landbouw.” Voor grotere con-

structies, zoals een ontmoetingsruimte of een grote parking, kan een gemeentelijk RUP

worden gemaakt met aanduiding van ‘zone voor volkstuinen’.

Einde overgangsmaatrege-
len Roemenië en Bulgarije:

België niet klaar
Sinds 1 januari moeten Roemenen en Bulga-
ren die in ons land willen werken niet meer
over een arbeidskaart beschikken. Maar de
federale regering heeft niets ondernomen om
een mogelijke toestroom op te vangen. 

“Toen Roemenië en Bulgarije lid werden van de

Europese Unie in 2007 werd een overgangsrege-

ling ingesteld. Die is nu afgelopen”, legt N-VA- 

Kamerlid en arbeidsspecialiste Zuhal Demir uit.

“Dat betekent dat er sinds begin dit jaar een vrije

toegang is voor Roemenen en Bulgaren op de Bel-

gische arbeidsmarkt.”  

Uitkering al na één dag werk
“Arbeidsmobiliteit binnen Europa is positief,”

aldus Demir, “maar de federale regering heeft zich

totaal niet voorbereid op een mogelijke toe-

stroom. Minister van Werk Monica De Coninck

(sp.a) heeft het vertikt iets te ondernemen.” Het

N-VA-Kamerlid pleit ervoor om - naar Brits model

- de RVA-reglementering te wijzigen zodat een

werkloosheidsuitkering pas na drie maanden ver-

blijf kan worden toegekend. Momenteel heeft

men immers al recht op een uitkering na één dag

te hebben gewerkt. 
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Volkstuintjes mogen ook 
in landbouwgebied

HALFROND

Volkstuintjes zijn populair in Vlaanderen.

Er is sprake van domiciliefraude wanneer iemand zijn woon- of gezinssituatie anders

voorstelt om ten onrechte sociale of fiscale voordelen te krijgen of om zijn schuldeisers

op het verkeerde been te zetten. Onder meer gezinsbijlagen en werkloosheids- en

ziekte-uitkeringen zijn afhankelijk van de gezinssamenstelling van de uitkeringstrekker. 

Maar de drie bevoegde instellingen (RVA, RIZIV en RKW) hanteren elk hun eigen in-

spectiemethodes. “Er zijn gewoon te veel verschillende inspectiediensten die elk hun

eigen ding doen”, stelt senator Inge Faes vast. “Niet enkel in het aantal onderzochte

of geverbaliseerde gevallen maar ook in de wijze van opsporing werkt elke instelling

op haar eigen manier. Ons voorstel: één controledienst en één uniforme aanpak.”

N-VA vraagt één uniforme 
aanpak van domiciliefraude
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Zuhal Demir pleit ervoor om de werkloos-
heidsuitkering pas toe kennen na een verblijf
van drie maanden.



BREEDBEELD

We zitten in de laatste rechte lijn naar
het algemene ledencongres. Daar zal
best wel wat werk bij komen kijken.
Bart De Wever: “In 2002 organiseerde de

N-VA haar eerste algemene ledencon-

gres. Toen verzamelden meer dan dui-

zend N-VA-leden in Leuven en dis cus-

sieerden we over zo’n 1 302 amende-

menten. Nu zullen we met een veelvoud

aan leden en amendementen ons pro-

gramma verder vorm geven. In 2002

was ik zelf nog congresvoorzitter. Van-

daag overzie ik als partijvoorzitter de

ganse organisatie. Maandenlang is ont-

zettend hard gewerkt. Zowel praktisch

als inhoudelijk is alles op punt gezet om

met ons ledencongres opnieuw de ba-

kens te verzetten.”

Daarmee wil de N-VA ‘democratie’
echt omvormen tot ’doe-mee-cratie’?
Bart: “Inderdaad. Dit congres, deze tek-

sten en alle amendementen tonen de

betrokkenheid van onze leden. Onze

oproep “Bemoei u ermee” is massaal

opgevolgd. We stellen alles in het werk

om deze grootscheepse oefening in

basis democratie vlot te laten verlopen.

Begin november kregen alle leden de

tekst al toegezonden. Congresvoorzitter

Ben Weyts lichtte de tekst toe in de pro-

vinciehoofdsteden en al onze 308

6

Het is aftellen naar het congres op 31 januari en 1 & 2 februari

in Antwerpen. “Onze congresteksten tonen de weg vooruit. Wij

stellen het N-VA-model voor. Hét alternatief voor het PS-model

van Di Rupo, die ervoor kiest om de belastingen te laten stijgen

en niet te besparen”, valt algemeen voorzitter Bart De Wever

met de deur in huis. Hij kijkt er duidelijk naar uit.

Verandering voor Vooruitgang
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afde lin  gen organiseerden ledenverga-

deringen. Het resultaat van die interne

discussies was een stroom van 2 500

amendementen.

Ik deel de analyse van Ben: we mogen

terecht trots zijn op ons werk. En vooral

op al onze leden en op onze partij. We

hebben hoogstaande en hoffelijke de-

batten beleefd in de afdelingen, en ik

ben er zeker van dat die een graad -

meter zijn voor het congres zelf. Ik ver-

wacht gelijkaardige discussies van

niveau en in een prima sfeer. Zo bewij-

zen we dat politiek ook echt over in-

houd kan gaan.” 

Hoe werden die 2 500 amendemen-
ten verwerkt?
Bart: “De eerste ontwerpteksten kwa-

men er na maandenlange voorberei-

dingen en discussies in werkgroepen

en in de congrescommissie. Die con-

grescommissie telt 66 leden. Ze vormt

een dwarsdoorsnede van onze partij.

De leden van het partijbestuur maken

er deel van uit, samen met afgevaar-

digden uit alle arrondissementen. Dit

alles dus onder de leiding van congres-

voorzitter Ben Weyts. Het is diezelfde

congrescommissie die nu alle amende-

menten, opmerkingen en suggesties

zorgvuldig heeft besproken. Een werk

van vele dagen en avonden. Het resul-

taat van hun werk en het werk van

onze leden zullen wij tijdens ons con-

gres bespreken.”

Wat leren die amendementen ons?
Is de tekst in goede aarde gevallen
bij de N-VA-leden?
Bart: “Het algemene oordeel van onze

leden ligt in lijn met dat van vele pro-

fessoren, experten en opiniemakers:

onze teksten zijn stevig onderbouwd

en doordacht. De amendementen

tonen bovendien aan dat de rode

draad doorheen ons congres, verant-

woordelijkheid belonen, op een zeer

brede steun kan rekenen bij onze

leden. Meer nog, de ingediende amen-

dementen hebben dit basisprincipe

verder uitgediept en versterkt. Tegelijk

hebben de amendementen een tweede

kerngedachte nog wat sterker in de

verf gezet. Congresvoorzitter Ben Weyts

vat die goed samen als: samenhorig-

heid. De inbreng van onze leden zorgt

zo voor een tekst die nóg relevanter en

pertinenter is geworden.” 

Verantwoordelijkheid en Samen-
horigheid dus.
Bart: “Juist. Verantwoordelijkheid be-

lonen, betekent dat wie werkt, spaart

en onderneemt niet langer moet wor-

den bestraft maar beloond. Als we

onze welvaart en ons welzijn willen

behouden en versterken, is dringend

verandering nodig. Verandering op

basis van structurele sociaal-economi-

sche hervormingen. Wij willen een be-

leid dat de belastingen verlaagt, de

schulden afbouwt en de overheid af-

slankt.

We krijgen vandaag geen efficiënte

dienstverlening van de overheid, maar

we moeten toch torenhoge belastingen

betalen. En onze sociale zekerheid is

niet sociaal en niet zeker, en toch be-

talen we enorm veel sociale bijdragen.

Ook onze ondernemers betalen zich

blauw. Ze krijgen allesbehalve een

gunstig economisch en investerings -

klimaat. Dát is het resultaat van 25 jaar

PS-model. Steeds hogere werkloos-

heid, steeds meer faillissementen en

een zeer hoge schuldgraad. We zakken

verder weg op zowat alle internatio-

nale concurrentieladders. De koop-

kracht van alle mensen staat onder

druk. Toch weigert Di Rupo fundamen-

teel te hervormen. Hij kiest voor nóg

meer belastingen, nóg meer overheids-

uitgaven en nóg meer schulden. En de

rekening, die is voor wie werkt, spaart

of onderneemt.

Maar de N-VA kiest niet enkel voor

Verantwoordelijkheid. We kiezen ook

voor Samenhorigheid. Wij willen als

gemeenschap vooruitgaan en zorgen

er ook voor dat niemand achterblijft.

Wij nemen verantwoordelijkheid

voor anderen. Wie valt, bieden we

een open hand die haar of hem terug

optrekt. We maken mensen daarbij

niet afhankelijk van overheidssteun,

maar geven hen de middelen en mo-

gelijkheden om weer op eigen benen

te staan. Zo versterken wij niet alleen

elk individu, maar tegelijk ook het

kostbare weefsel van onze gemeen-

schap.
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“We moeten af 
van dat fatalisme. 

Als andere landen wél 
kunnen veranderen, waarom zou-

den wij dat dan niet kunnen?”“



BREEDBEELD

Verantwoordelijkheid en Samenhorig-

heid, daarover zullen wij op ons con-

gres debatteren.” 

Hier en daar wordt beweerd dat de
N-VA-voorstellen loutere verkie-
zingspraat zouden zijn: onwerkbaar
en onbetaalbaar.
Bart: “Het tegendeel is waar. Wij heb-

ben hard gewerkt aan onze voorstel-

len. We hebben dat trouwens niet

alleen gedaan. Heel wat mensen

waren hierbij betrokken. Experts uit

binnen- en buitenland, academici en

gereputeerde consultancybureaus.

Voor onze voorstellen zijn we boven-

dien gaan kijken wat er in het buiten-

land bestaat en functioneert. Vrijwel

alles wat wij op tafel leggen, bestaat

ergens, en heeft daar zijn deugdelijk-

heid bewezen. 

We moeten af van dat fatalisme. Als die

andere landen wél kunnen veranderen en

vooruitgaan, waarom zouden wij dat dan

niet kunnen? In een eerste fase willen wij

onze hervormingen afstemmen op het ge-

middelde van die andere landen. Maar

als reactie krijgen we dan te horen: té am-

bitieus, niet realistisch, onbetaalbaar. Tja.

Wat wél kan in het buitenland, zou dus

niet kunnen bij ons? Wij hebben alvast

meer ambitie.

Dat onze voorstellen werkbaar zijn, blijkt

bovendien uit het feit dat de grote meer-

derheid in Vlaanderen kiest voor dezelfde

recepten als de N-VA: minder overheids-

uitgaven, lagere belastingen, werken lo-

nend maken, ondernemen stimuleren,

een sociaal beleid met rechten én plichten

en focus op de zwaksten, … Het wordt tijd

dat we de Vlamingen het beleid geven

waar ze al jaren voor stemmen. Overi-

gens, ook voor Brussel hebben wij een

oplossing gevonden die onze hoofdstad

terug een toekomst kan geven. Zo komen

we tot een eenvoudiger Brussel en een

sterker Brussel.”

Bewijst dit congres niet dat de N-VA
prioritair inzet op het institutionele, en
niet op het sociaal-economische?
Bart: “Dat is eigenlijk de vraag of het con-

federalisme een middel dan wel een doel

is. En die vraag blijft mij verwonderen.

Wij hebben het confederalisme altijd als

een middel gezien. Een instrument om

eindelijk de sociaal-economische hervor-

mingen door te voeren die absoluut nood-

zakelijk zijn. Ons doel is niet ‘splitsen om

te splitsen’, maar wel een beleid voeren

dat onze welvaart en welzijn versterkt.

Ons sociaal-economische model kan je

in principe op eender welk niveau toe-

passen, op voorwaarde dat daar een de-

mocratisch draagvlak voor bestaat.

Maar daar wringt het schoentje. Een -

ieder die een eerlijke analyse maakt,

komt tot dezelfde conclusie: België be-

staat uit twee democratieën. De kloof

tussen Vlaanderen en Wallonië wordt

alsmaar groter. Vlamingen en Franstali-

gen hebben andere visies op de samen-

leving en maken verschillende beleids -

keuzes. Er is in dit land dus geen demo-

cratisch draagvlak. Onze democratie is

geblokkeerd. Dat het sociaal-economi-

sche en het institutionele samengaan,

blijkt ook overduidelijk uit de congres-

8

“Het confederalisme 
is een middel. Een
instrument om de 

noodzakelijke sociaal-
economische hervormingen 

door te voeren.”
“

Voorzitter Bart De Wever: “Verantwoordelijkheid en Samenhorigheid. Dáárover
zullen wij op ons congres debatteren.” 
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tekst. Voor elk thema wordt aange -

geven hoe we dit confederaal kunnen

organiseren, en welke veranderings-

voorstellen we daardoor eindelijk zou-

den kunnen realiseren.”

Is de invoering van het confedera-
lisme een breekpunt voor de N-VA?
Bart: “In de congresteksten formuleren

wij visies en principes. Ons ideaalbeeld

dat onze leidraad wordt. Het beschrijft

de volgende stap die wij willen ver-

wezen lijken. En we kúnnen dit realise-

ren. Het is een ideaalbeeld, maar geen

luchtkasteel. 

We hebben ook al herhaaldelijk gezegd

hoe de N-VA zich na de verkiezingen

zal opstellen. Wij willen niet maanden-

lang onderhandelen, maar willen met-

een een sociaal-economische herstel-

regering vormen. Vanaf dag één. Een

regering die eindelijk het beleid voert

dat Europa nu al jaren van ons vraagt.

Maar dat zal nooit een structurele op-

lossing zijn. De tegenstellingen in dit

land blijven fundamenteel. Enkel con-

federalisme kan die tegenstellingen

overbruggen en tot duurzame commu-

nautaire pacificatie leiden. Als we iets

structureel willen veranderen, moeten

we de structuren veranderen. We moe-

ten Vlamingen en Franstaligen volledig

verantwoordelijk maken voor het be-

leid dat ze willen voeren. Als we dat

niet doen, dan zitten wij binnen de

kortste keren weer in een crisissituatie.

Want welk nut heeft het iets te veran-

deren, wanneer je weet dat de PS het

na de volgende verkiezingen toch ge-

woon allemaal terug draait?”

Trapt de N-VA met dit congres de
verkiezingscampagne af?
Bart: “De N-VA focust zich zoals steeds

prioritair op de inhoud, op ons pro-

gramma. En dus niet op de poppetjes

en de politieke spelletjes. De congres-

tekst vormt een cruciaal element in die

inhoudelijke voorbereiding. Daarnaast

zullen wij ook nog een verkiezings -

programma uitwerken. Want ver -

schillende thema’s worden in deze

congresteksten niet of minder uitvoerig

behandeld, net omdat het confedera-

lisme per definitie focust op de be-

voegdheden die vandaag nog federaal

zijn georganiseerd. Dat wil natuurlijk

niet zeggen dat we over die andere the-

ma’s geen standpunten hebben.

Maar laat ons dus eerst focussen op dit

congres. Een congres dat niet gaat over

instellingen en structuren maar over

zoveel meer. Het gaat over onze toe-

komst en die van onze kinderen en

kleinkinderen. Willen we die toekomst

veiligstellen, dan moeten we nú struc-

tureel ingrijpen. Dan moeten we zor-

gen voor Verandering voor Voor uit-

gang. En daarvoor reken ik dus op

onze leden. Dit congres legt een be-

langrijke verantwoordelijkheid op hun

schouders. Zij zullen bepalen welk

aanbod wij doen aan de kiezer. Niet

enkel voor de volgende verkiezingen,

maar ook op de langere termijn. 

Eén ding staat al vast: 2014 zal een his-

torisch jaar worden. Tot in Antwer-

pen!” 

U vindt alle informatie 

over het congres op 

www.veranderingvoorvooruitgang.be

Nog even praktisch …
• Het congres Verandering voor Vooruitgang vindt plaats op vrijdag 31 januari, zaterdag

1 & zondag 2 februari 2014 in Antwerp Expo (Jan Van Rijswijcklaan 191, Antwerpen).

Het programma kan u raadplegen op www.veranderingvoorvooruitgang.be.

• De inschrijvingen voor vrijdag en zaterdag zijn afgesloten omdat we de maximale capa-

citeit een paar weken geleden hebben bereikt. Voor de slotmeeting op zondag 2 februari
zijn er in de grote hal 4 van Antwerp Expo nog enkele stoelen vrij. U kan zich hier-

voor ter plaatse nog aanmelden.

• Wie al is ingeschreven, heeft per post de bundel ontvangen met de honderden bladzijden aan (aangepaste) resoluties en 
amendementen. Op basis van deze bundel zullen we op het congres discussiëren en stemmen. Ook wie niet is ingeschreven, kan 

deze teksten raadplegen op www.veranderingvoorvooruitgang.be.

• Breng op 31 januari, 1 & 2 februari 2014 zeker mee:
- het individuele toegangsticket dat u deze week van ons ontvangt en dat u moet voorleggen 

wanneer u zich aanmeldt op het congres;

- de congresbundel en uw lidkaart 2014.

Meer weten? Surf dan naar www.veranderingvoorvooruitgang.be

“Als we iets structureel 
willen veranderen, 

moeten we de structuren 
veranderen.”“



In Vlaanderen organiseren gemeen-

ten en OCMW’s zeer weinig over -

heids opdrachten voor hun ver zeke-

ringsportefeuille. Nochtans kan zo’n

aanbesteding of heronderhandeling

veel opleveren. Een goed voorbeeld

is de gemeente Dilbeek, die een bespa-

ring van 43 procent op haar verzeke-

ringspremies kon realiseren door haar

verzekeringen aan te besteden. 

Doorlichting
Vlaams minister van Binnenlands

Bestuur Geert Bourgeois roept de

gemeenten en OCMW’s daarom op

om hun verzekeringsportefeuille door

te lichten en regelmatig aan te beste-

den. Zo kunnen ze de beste kwaliteit

tegen de beste prijs krijgen. Om de be-

sturen een handje te helpen, heeft het

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

een hulpmiddel gemaakt: een model-

bestek waarmee lokale besturen een

consultant kunnen aanduiden. Die kan

dan op zijn beurt de verzekeringspor-

tefeuille doorlichten en onderzoeken

waar efficiëntiewinsten mogelijk zijn. 

62 miljoen euro
Dat is nodig, want verzekerings -

premies kosten de lokale besturen

handenvol geld. In 2010 was dat nog

meer dan 62 miljoen euro. En daar

kan op worden bespaard.

Zo’n overheidsopdracht is geen ge-

makkelijke oefening. Daarom raadt

het Agentschap voor Binnenlands

Bestuur aan om te werken in twee

stappen: een eerste overheidsop-

dracht om een consultant aan te wij-

zen die de verzekeringspolissen en

risico’s in kaart brengt en die het be-

stuur begeleidt bij de eigenlijke over-

heidsopdracht. En als tweede stap

de eigenlijke overheidsopdracht.

Meer info vindt u op de webstek

van het Agentschap. U vindt er

ook het modelbestek terug.

http://binnenland.vlaanderen.be/

overheidsopdrachten/modelbestek-

consultancy-verzekeringen

GEMANDATEERD
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Consumentenorganisaties richten hun pijlen op de verzeke-
ringssector. Ze willen privépersonen sensibiliseren en dyna -
miseren, omdat velen te veel betalen voor hun polissen.
Vergelijken en advies inwinnen is de boodschap. Maar hoe zit
dat met de lokale besturen?

Gemeenten kunnen besparen op hun
verzekeringsportefeuille

De gemeente Dilbeek realiseerde een besparing van 43 procent op haar

verzekeringspremies.

285 gemeenten 
klaar met 
meerjarenplan 
en budget
Sinds 1 januari 2014 moeten alle ge-

meenten en OCMW’s hun meerjaren -

plan 2014-2019 en het budget vol -

gens de nieuwe ‘Beleids- en

Beheers cyclus (BBC)’ opmaken. Een

grote hervorming, en voor vele be-

sturen geen evidente oefening: nieu -

we principes, nieuwe software - 

sys temen, een nieuwe manier van

werken. 

Uit cijfers blijkt dat de invoering van

het nieuwe financiële systeem is ge-

slaagd: op 31 december 2013 waren

285 gemeenten van de 308 (92 pro-

cent) klaar met de opmaak van hun

meerjarenplan en budget. Slechts 23

gemeenten hadden op 1 januari 2014

nog geen budget. Op 1 januari 2012

– in het oude systeem – waren dat er

nog dubbel zoveel.

“Een doorlichting is 
niet overbodig, want 
verzekeringspremies

kosten de lokale besturen 
handenvol geld.”“
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Vanaf 1 april wordt de leeftijd voor het

‘sluitende maatpak’ opgetrokken van 58

tot 60 jaar. Dat is de systematische aan-

pak van alle werkloze 50-plussers.

Tegelijkertijd is die aanpak persoonlijk

en dus op maat. En ten tweede verbetert

de actieve begeleiding van 50-plussers

sterk. 

In de andere regio’s is er geen ver-
plichte activering van werkzoekende
50-plussers. Waarom wil u deze
maatregelen in Vlaanderen dan nog
versterken? 
Vlaams minister van Werk Philippe

Muyters: “Sinds mijn aantreden zet ik

sterk in op de begeleiding van 50-plus-

sers. Ik vind het hallucinant dat het tot

2009 heeft geduurd vooraleer werk -

zoekende 50-plussers systematisch wer-

den begeleid in hun zoektocht naar

werk. Ik heb de sluitende aanpak staps-

gewijs kunnen verhogen. De eerste keer

in april 2011 tot 55 jaar, daarna – in juni

2012 – tot 58 en nu dus tot 60 jaar. We

geven de werkzoekende 50-plussers het

signaal dat we hen niet in de kou laten

staan, dat zij kwaliteiten hebben die ze

nog kunnen en moeten inzetten. Wij

kunnen in Vlaanderen élk talent gebrui-

ken.” 

Ook in de begeleiding zelf is er een
en ander veranderd sinds 1 januari? 
Philippe Muyters: “Klopt. De 50-plussers

werden vroeger te vaak als een homo-

gene groep benaderd. Voortaan krijgen

zij een ruimere begeleiding, nog meer

op maat. Concreet gaat het om een reeks

specifieke, doelmatige ingrepen in de

dagelijkse werking van de VDAB. Tot nu

toe screende een 50+-consulent moge-

lijke vacatures, toetste nog eens af bij de

werkgever of die vacature naar een 50-

plusser mocht worden doorgestuurd en

speelde hij of zij de vacature pas daarna

door naar de werkzoekende. Die ver-

schillende stappen, waarbij een consu-

lent of een werkgever vacatures konden

tegenhouden voor 50-plussers, verdwij-

nen nu voor werkzoekenden tot 55 jaar.

Daardoor breidt het aanbod aan vacatu-

res gevoelig uit. Voor de groep 55 tot 58

jaar behouden we de gevalideerde

vacature meldingen wel. Daarnaast

reserve ren we de begeleiding van 50-

plussers niet langer exclusief voor de

VDAB. Ook privépartners zullen kunnen

helpen, zodat we meer mensen berei-

ken. We versnellen bovendien de aan-

pak van drie maanden naar twee. Want

hoe sneller we nieuwe werkzoekenden

begeleiden, hoe beter de resultaten.”

De VDAB zal dus extra inspanningen
leveren. Moeten ook de werkgevers
niet méér worden aan gespoord om
50-plussers aan te nemen? 
Philippe Muyters: “We blijven inzetten

op een kwaliteitsvolle en persoonlijke

begeleiding. We maken mensen weg-

wijs en ondersteunen hen bij alle instru-

menten die ter beschikking staan. Dat

was vroeger de exclusieve taak van de

50+-consulenten en dat breiden we nu

uit naar álle consulenten. Daardoor kan

elke werkzoekende 50-plusser voortaan

bij iedereen van de VDAB terecht met

vragen om hulp en begeleiding. Maar

ook de werkgevers zullen inderdaad

hun duit in het zakje doen. We blijven

hen informeren en sensibiliseren. Sinds

1 januari vragen we bovendien systema-

tisch feedback van de werkgever na een

sollicitatiegesprek met een 50-plusser.

Zo leren we bij én maken we werk -

gevers bewuster van het talent, de com-

petentie en de ervaring van de wat

oudere sollicitanten.”

We moeten met z’n allen langer aan het werk om onze sociale
zekerheid betaalbaar te houden. En 50-plussers hebben com-
petenties die ze nuttig kunnen inzetten op de arbeidsmarkt.
Daarom sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners een
akkoord over twee belangrijke onderdelen in de begeleiding
van werkzoekende 50-plussers. 

Werkzoekende 50-plussers krijgen 
betere begeleiding 

Elke werkzoekende 50-plusser kan voortaan bij elke consulent van de VDAB terecht

met vragen om hulp en begeleiding.

©
 I

D
-L

ie
ve

n 
V

an
 A

ss
ch

e



Het Vlaamse buitenlandse beleid zag

het levenslicht in 1993. Toen werd het

beginsel ‘in foro interno, in foro ex-

terno’ ingevoerd. Dat wil zeggen: deel-

staten kunnen ook tegenover het

buitenland optreden voor de materies

waarvoor ze binnenlands bevoegd zijn.

Voor de bevoegdheden die exclusief

aan de deelstaten zijn toegewezen, is

er zelfs geen ‘Belgisch’ aanspreekpunt

meer. Een land dat bijvoorbeeld op het

vlak van onderwijs met ons wil

samenwerken, kan zich enkel tot de

gemeenschappen wenden.

De toenmalige Vlaamse minister-presi-

dent Luc Van den Brande gaf die

nieuwe bevoegdheden in 1993 een

maximale invulling. Maar zijn opvol-

gers hadden doorgaans iets minder in-

teresse. “Het was wachten op Geert

Bourgeois. Die gaf het Vlaamse buiten-

landse beleid een doorstart, onder

meer door de formalisering van de

samenwerking met onze buurlanden in

lijvige strategienota’s, en door de ver-

dere uitbouw van het Vlaamse netwerk

in het buitenland”, legt Marc Hendrickx

uit. “Het buitenlandse beleid van

minis ter-president Kris Peeters be-

perkte zich dan weer tot een sterke

focus op economische missies.”

Spanningsveld
Vlaanderen heeft de ambitie en het in-

strumentarium om zijn bevoegdheid

voor het buitenlandse beleid zelf in te

vullen. Die ambitie hebben de andere

gewesten veel minder. Het is vooral

Vlaanderen dat de voorbije jaren in

een groeiend spanningsveld met het

federa le niveau terecht kwam. De voor-

beelden zijn legio.

“Met de aanstelling van economische

raadgevers kwam de federale minister

van Buitenlandse Zaken Didier Reyn-

ders doelbewust op het domein van de

gewesten”, zegt Van Overmeire.

“Vlaan deren en Wallonië spanden een

procedure aan bij de Raad van State.

Reynders legde het protest naast zich

neer en stak zijn ministeriële midden-

vinger op naar de Vlaamse minister-

president. Het Agentschap voor

Buitenlandse Handel, dat de prinselijke

economische missies organiseert,

wordt steeds meer een federaal orgaan.

De gewesten, die nochtans bevoegd

zijn voor exportpromotie, worden aan

de kant geschoven.”

Prinses Astrid
Zo duidde de federale regering prinses

Astrid aan om missies te leiden, zonder

dat men de moeite deed om het stand-

punt van de Vlaamse Regering af te

wachten. Daarnaast werkt de Inter -

ministeriële Conferentie voor Buiten-

lands Beleid (ICBB), die een overleg -

platform moet vormen tussen het fede-

rale niveau en de deelstaten, voor geen

meter. “We mogen al blij zijn als er een

datum voor een vergadering wordt ge-

prikt”, verzucht Marc Hendrickx.

“Als het zwaartepunt binnen België

effectief naar de deelstaten is verscho-

ven, dan moet dat ook in de structuren

en de taakverdeling tot uiting komen”,

concluderen Hendrickx en Van Over-

meire. “Ook wanneer het gaat om bui-

tenlands beleid en de exportpromotie.

Zoniet zullen de incidenten zich blijven

opstapelen. En daar wordt niemand

beter van.”

VINGER AAN DE POLS
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De zesde staatshervorming geeft Vlaanderen meer bevoegdheden.

Maar de federale recuperatie op het terrein van het buitenlandse

beleid staat haaks op deze evolutie. Karim Van Overmeire en Marc

Hendrickx, beiden Vlaams Parlementslid en lid van de commissie

Buitenlands Beleid, voorspellen dat België en Vlaanderen ook na

de zesde staatshervorming in het buitenland zullen blijven botsen.

Vlaams buitenlands
beleid raakt niet op
volle toeren
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“Wij gaan voor een allesomvattende

visie op het luchthavenbeleid. Een

visie die het belang van Zaventem er-

kent maar die ook de regionale lucht-

havens groeimogelijkheden biedt.

Maar vooral: een plan dat de scheefge-

trokken situatie tussen de luchthavens

van Zaventem en Charleroi rechttrekt”,

steekt volksvertegenwoordiger en

luchthavenspecialist Bert Wollants van

wal. Hij stelde samen met ondervoor-

zitter Ben Weyts en Vlaams Parle-

mentslid Tine Eerlingen zijn nota voor

op een persconferentie in Zaventem. 

“De relatie tussen de politiek en de

luchtvaart is volledig scheefgegroeid in

dit land”, waarschuwt Wollants. “Ter-

wijl de regeringen in de ons om -

liggende landen het belang van de

luchtvaart erkennen en daarin investe-

ren, laat de federale regering Zaventem

aan haar lot over. Als al wordt inge -

grepen, is het vaak te laat, te weinig of

in de verkeerde richting. Het Sabena-

debacle was daarvan een jammerlijke

illustratie.” 

Nochtans is de luchtvaart een belang-

rijke economische sector. “Alles samen

zijn meer dan 40 000 mensen tewerk-

gesteld in en rond luchthavens. Dat

zijn uiteraard niet allemaal piloten en

stewardessen, maar ook medewerkers

van cateringbedrijven of van hotels”,

aldus Wollants.

Oneerlijke concurrentie
Het gebrek aan een coherent lucht-

vaartbeleid is een pijnpunt waarvan

Zaventem het eerste slachtoffer is. “De

lucht haven worden kansen ontnomen

door dat men vliegroutes en geluids -

normen misbruikt om de lasten door

te schuiven naar Vlaanderen”, verdui-

delijkt het parlementslid. “Tegelijk

komen de lusten onder druk te staan

door hoge tarieven, te weinig rechts -

zekerheid en oneerlijke binnenlandse

concurrentie. In het Waalse Gewest

zijn vooral de PS en de cdH verant-

woordelijk voor deze oneerlijke con-

currentie. Het perverse gevolg is wel

dat deze partijen in de federale rege-

ring Zaventem de slagkracht ontnemen

om de concurrentie aan te gaan.”

Volgens Wollants is die oneerlijke con-

currentie mogelijk doordat lucht -

havens zoals Charlerloi en Bierset van

de Waalse overheid financiële injecties

krijgen die worden gebruikt om ‘dum-

pingtarieven’  te hanteren. “Ook het

Europees Hof van Justitie deelt onze

stelling. Door deze overheidssteun le-

vert men ongeoorloofde staatssteun

aan Charleroi en bijvoorbeeld Ryan -

air.”

Leefbaarheid vergroten
De N-VA wil ook tegemoet komen aan

andere bekommernissen. Vandaag

beschouwen buurtbewoners de aan-

wezigheid van een luchthaven eerder

als een last dan als een lust. “Daarom

moet er een nieuw samenwerkings -

akkoord worden gesloten tussen de

gewes ten en de federale overheid rond

de geluidsnormen, de windnormen en

de verschillende routes. Kortom, een

samenwerkingsakkoord dat de bakens

uitzet over de leefbaarheid rondom de

luchthaven”, besluit Wollants. 

Meer informatie over het lucht -

havenplan van de N-VA vindt u op

www.n-va.be/dossiers/luchthavenplan

De economische crisis treft ook onze luchthavens. Maar een

politieke visie over de toekomst van deze belangrijke sector

bleef uit. De N-VA wil daar verandering in brengen en pleit

bij monde van Kamerlid Bert Wollants voor een luchthaven -

beleid dat opnieuw zuurstof geeft aan de sector.

Geef Zaventem 
opnieuw vleugels
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Gezin: ik woon samen met Kris, ben mama

van Margot, Eline en Bo, en plusmama van

Nathan

Lid van de N-VA sinds: gestart bij de Volks-

uniejongeren in 1986

Houdt van: mijn gezin en iedereen die zijn

steentje bijdraagt voor een betere samenleving

Favoriete film: Doctor Zhivago

Levensmotto: “Rust niet op je lauweren maar

verover nieuwe”

Grootste voorbeeld: mijn vader, Chris Van-

denbroeke 

Culinair hoogtepunt: verjaardagsverrassing

bij Kobe ‘In De Wulf’

Laatste boek: ‘En uit de bergen kwam de

echo’ van Khaled Hosseini

Heidi 
Vandenbroeke

In Waregem heeft Heidi al een hele

politie ke carrière achter de rug. Zes

jaar OCMW-raad, twaalf jaar gemeen-

teraad en sinds begin 2013 is ze N-VA-

fractievoorzitter in de Waregemse

gemeenteraad. Professioneel verdient

Heidi de kost bij Van Lanschot, een on-

afhankelijke bank.

Heidi kijkt uit naar het algemene

ledencon gres van de N-VA. “Ik heb de

congresteksten met heel veel smaak

verorberd. Via enkele amendementen

en met een positieve insteek heb ik zelf

ook een bijdrage geleverd om ze ver-

der te verfijnen.” Heidi diende bijvoor-

beeld een amendement in op de

resolutie die de taken van de politie

beschrijft. “In de oorspronkelijke reso-

lutie staat dat politieambtenaren enkel

politietaken mogen uitvoeren. Mijn

grootvader was politiecommissaris en

op het einde van zijn carrière werden

de echte politietaken te zwaar voor

hem. Ik stel daarom voor dat oudere

politieambtenaren ook administratieve

taken mogen uitvoeren.”

Een ander amendement van Heidi gaat

over het rekeningrijden. “Bij rekening-

rijden worden enkel de Vlaamse auto-

mobilisten belast en niet de

buitenlandse chauffeurs die van onze

wegen gebruik maken. Ik ben daarom

eerder voorstander van een wegen -

vignet voor alle gebruikers van onze

wegen.” Heidi diende eveneens een

amendement in over het drugbeleid.

“Als moeder van enkele tieners vind ik

dat we de gevaren van drugs en alco-

hol niet genoeg kunnen benadrukken.

Jongeren zijn heel erg beïnvloedbaar.

Zij maken soms verkeerde keuzes of

hebben zogenoemde ‘verkeerde vrien-

den’. Maar wanneer iemand getuigt

over de ernstige gevolgen van drug -

gebruik, dan komt die boodschap over.

Daarom pleit ik ervoor om naast een

harde aanpak van dealers ook in te

zetten op preventie.”

“Met nog enkele andere amendemen-

ten wil ik enkele resoluties vooral ver-

duidelijken of positiever formuleren”,

besluit Heidi. De congrescommissie

heeft alle amendementen, dus ook die

van Heidi, intussen behandeld. “Het is

nu uitkijken welke voorstellen de com-

missie heeft opgenomen in de compro-

misvoorstellen. Ik kijk in ieder geval

uit naar de debatten op het congres!

Heidi (44) was op haar zestiende al actief bij de Volksunie -

jongeren. Als dochter van gewezen Vlaams volksvertegenwoor-

diger Chris Vandenbroeke kreeg ze de politiek met de paplepel

mee. Na de Volksuniejongeren bleef Heidi actief bij de VU en

de N-VA.
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Vlamingen blijven sparen, sparen en
nog eens sparen. Hoe kunnen we
volgens u meer geld rechtstreeks
naar de ondernemingen laten stro-
men?
Het voorstel van minister Geens is po-

sitief, voor zover het een deel van de

gelden op spaarboekjes ook naar lange -

termijnbeleggingen en vooral aandelen

kan doen gaan. De VFB legt er, net

zoals de N-VA trouwens, de nadruk op

dat ook dividenden moeten kunnen

worden ingebracht in de 1 900 euro in-

terest die is vrijgesteld van roerende

voorheffing. Risicokapitaal is de sleutel

van meer groei. Niemand leent vast -

rentend aan een bedrijf met te weinig

kapitaal. Het is tragisch dat de linker-

zijde in België dit niet snapt en beleg-

gers als speculanten in de hoek zet.

Alsof ondernemen mogelijk is zonder

doordacht speculeren.

De regering-Di Rupo I zwaait in
maart af. Hoe luidt uw algemene
eindoordeel over het federale rege-
ringsbeleid? 
Onder Di Rupo werd de binnenlandse

consumptie en het sparen ondersteund,

ten koste van de buitenlandse weer-

baarheid van het land. Het traditionele

overschot op de handelsbalans is om-

geslagen in een tekort. We verliezen

marktaandelen en industriële produc-

tie. Een volgende regering moet zeker

iets doen aan de veerkracht en de com-

petitiviteit van de Belgische onder -

nemingen. De vergrijzingskosten zijn

enkel te dragen met twee procent eco-

nomische groei. De regering-Di Rupo

was op dat vlak te weinig ambitieus.

Ze werd te sterk gedomineerd door een

dirigistische ideologie met weinig res-

pect voor de ondernemingsdynamiek.

Groei en gebeurt niet op bevel.

Beleggers konden vorig jaar genie-
ten van mooie rendementen op de
beurs. Maar in de reële eco-
nomie blijft het herstel pril.
Wat is uw grootste bezorgd-
heid op dat vlak?
Beurzen stijgen en dalen, zon-

der dat er altijd een duidelijke

band is met de economische

activiteit. Maar in de mate dat

de beurs toch een voorloper is,

kan men zeggen dat er kenne-

lijk weer optimisme leeft bij de

bedrijven en de beleggers. Er

zijn weer succesverhalen:

Ageas, KBC, Ackermans, Sol -

vay … Mijn grootste bezorgd-

heid is wat ik de beleids -

impasse in het hele Westen

zou willen noemen. De over-

heden en centrale banken heb-

ben hun instrumenten uitgeput.

De tekor ten kunnen niet hoger en de

rente kan niet lager. Onze toekomst zal

dus meer dan ooit afhangen van de be-

drijven. Er is minder dan ooit een alter-

natief voor een goede beurs. 

Wat moet de absolute topprioriteit
zijn in de eerste 100 dagen van de
nieuwe regering?
De competitiviteit van de ondernemin-

gen. De totale overheidsuitgaven moe-

ten worden bevroren, met de ambitie

om het overheidsbeslag over vijf jaar

onder de vijftig procent te brengen.

Maar eerst moet elke financiële ruimte

die door groei ontstaat, worden ge-

bruikt om de lasten op de lonen te ver-

lagen. Daarvoor is wellicht ook een

verschuiving in de belastingen nodig,

onmiddellijk na het aantreden van een

nieuwe regering. Het moet echt om een

grote inspanning gaan. We spreken hier

dus over vele miljarden.
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Paul Huybrechts: “Onze toekomst hangt
meer dan ooit af van de bedrijven”

In december keurde de regering op voorstel van minister Geens de

nieuwe bankenwet goed. Maar de uitbreiding van de vrijstelling

van het spaarboekje naar andere spaarinstrumenten zoals kasbons

en aandelen is er niet gekomen. Paul Huybrechts, voorzitter van

de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB), schreef toen dat de partijen

die dit hebben tegengehouden niet goed bezig zijn met de spaarders en

met de economie van het land. 

“De nieuwe regering moet de totale overheidsuitgaven bevriezen, met de ambi tie
om het overheidsbeslag over vijf jaar onder de vijftig procent te brengen.” ©
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Het land zit gevangen in een interne en ex-

terne spagaat tussen Oost en West. Wie

mag het land ‘claimen’ als het zijne? Het

Kremlin of ‘Brussel’? Een aanlokkelijk

Associatie akkoord met Europa, door Kiev

afgeschoten onder dreiging van peperdure

Russische gasrekeningen, maakt de keuze

op het geopolitieke schaakbord niet gemak-

kelijker.

Gedeeld eigenaarschap
Op initiatief van N-VA-Kamerlid Daphné

Dumery wees het federaal parlement in een

unaniem aangenomen resolutie van mei

2012 op wat ontbreekt in het land: funda-

mentele rechten, democratische besluitvor-

ming, vrije pers, een geloofwaardige strijd

tegen corruptie. De huidige protesten vise-

ren dan ook het politieke

systeem zélf dat ervoor

zorgt dat Oekraïners geen

gedeeld eigenaarschap

met hun staat voelen. 

Dat zag ook Mark De-

mesmaeker, die Oekraï ne

al verscheidene keren be-

zocht, toen hij half de-

cember de massale

mobilisatie van - vooral -

jongeren in hartje Kiev

een hart onder de riem

ging steken. “Europa kan

het zich niet permitteren

dat een buur afglijdt naar

een autoritaire staat. Het

Associatieverdrag moet daarom op tafel blij-

ven liggen, om ervoor te zorgen dat de

Oekraïen se bevolking onvoorwaardelijk

haar democratische rechten kan uitoefenen

in een vrij land. Het zal vooral aan de jonge

generatie zijn, die momenteel de koude

trotseert, om die toekomst waar te maken.”

EUROPA

Oekraïne beleeft al een decennium lang woelige tijden. Van de

Oranjerevolutie in 2004 over de machtsstrijd tussen de protago-

nisten Viktor Joesjtsjenko (de met dioxine vergiftigde pro-Westerse

ex-president), Viktor Janoekovitsj (huidig pro-Russisch president)

en Julia Timoshenko (de na een dubieus proces 'weggezuiverde'

ex-premier), tot de betogingen op het Onafhankelijkheidsplein in

Kiev vandaag. 
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Mark Demesmaeker in de Oekraïense hoofdstad Kiev:
“Europa kan het zich niet permitteren dat een buur afglijdt
naar een autoritaire staat.”
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Is de Koude Oorlog weer terug?

Catalonië nam deze beslissing eenzijdig, aan-

gezien regeringsleider Artur Mas geen ge-

sprekspartner vond in Madrid. Opnieuw.

Want ook andere pertinente vragen vanuit

de autonome regio's botsen op een njet van

Mariano Rajoy (Partido Popular).

Militaire interventie
De conservatieve PP-leider krijgt daarvoor

de steun van een ganse rist medestanders.

Er zijn de marginale ex tremistische groepe-

ringen met roots in de fascistische falange-

beweging, de gevreesde doodses kaders van

Franco, die het straatgeweld tegen Cata-

laanse independentisten niet langer schu-

wen. Of de oud-officieren van de Spaanse

armada, die wijzen op een artikel in de

Spaanse grondwet dat de strijdkrachten het

recht geeft in te grijpen indien de Spaanse

eenheid wordt bedreigd. Meermaals riepen

ze op tot een militaire interventie. 

Uitschuivers
Dit markante gezelschap wordt vervolledigd

door enkele Europese excellenties. Na de eer-

dere uitschuivers van een aantal EU-woord-

voerders vond de Spaanse Eurocommissaris

Almunia het nodig om angst te zaaien in

Catalaanse rangen. Niet veel later achtte ook

Commissievoorzitter Barroso de tijd rijp om

zijn christen-democratische geestesgenoot te

hulp te schieten. Nog beter deed Herman

Van Rompuy. Die moest zo nodig naar

Madrid afreizen om er te verkondigen dat

“indien Catalonië zou kiezen voor on-

afhankelijkheid, het de facto buiten de

EU valt”. Een stelling die juridisch op

z’n minst zeer betwistbaar is.

Dat de Raadsvoorzitter zich hiermee troonde

tot trouwe huursoldaat van het Spaanse

establish ment, toverde een zeldzame glim-

lach op Rajoys gezicht. Maar het onder-

mijnde ook de geloofwaardigheid van het

Europese project. Want de miljoenen Euro-

pese burgers die kiezen voor democratie en

zelfbeschikking zijn absoluut niet opgezet

met deze poppenkast.

De Catalaanse regering heeft eenzijdig beslist om het aangekon-

digde onafhankelijkheidsreferendum te organiseren op 9 novem-

ber van dit jaar, exact 25 jaar na de val van de Berlijnse muur. 

De huurlingen van Rajoy
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Uit cijfers van minister van Defensie

Pieter De Crem blijkt dat er op het

vlak van vrouwelijke vertegenwoor-

diging bij Defensie geen vooruitgang

is geboekt. Het aantal vrouwelijke

militairen schommelt al

jaren rond de 8 procent en

is sinds 2010 zelfs aan het

dalen.

Eerst dit: er is ook goed

nieuws. Het aandeel vrou-

welijke officieren is geste-

gen tot ongeveer 10

procent. Maar hoe hoger

in de militaire rangorde,

hoe minder vrouwen er te

vinden zijn: slechts één

van de in totaal veertig ge-

neraals is een vrouw.

Nochtans bewijzen andere

landen dat er ruimte is

voor groei. Zo zag het

Franse leger zijn percen-

tage vrouwelijke militai-

ren stijgen tot meer dan 15

procent.

Toegevoegde waarde
“Onze fractie is ervan over-

tuigd dat een modern leger

niet zonder voldoende vrouwelijke

soldaten kan”, zegt Kamerlid Karo -

lien Grosemans. “Vrouwen zijn op

verschillende manieren een meer-

waarde in deze aparte en veel -

eisende werkomgeving. Ze leveren

misschien wel de belangrijkste bij-

drage tijdens buitenlandse missies.

Internationale operaties zijn tegen-

woordig namelijk gericht op conflict-

management.” 

De wisselwerking tussen militairen

en burgers is daardoor veel complexer

geworden. “Samenwerking is van

cruciaal belang”, weet Grosemans.

“En militairen kunnen evenmin zon-

der inzicht in de sociale, culturele en

politieke verhoudingen in een con-

flictgebied. Precies daar komt de toe-

gevoegde waarde van vrouwelijke

militairen kijken. Ze kunnen via lo-

kale vrouwen vlot contact leggen

met een deel van de plaatselijke be-

volking dat vroeger over het hoofd

werd gezien. Vrouwelijke militairen

blijken er makkelijker in te slagen

om het ver - trouwen van de bevol-

king te winnen. En ze kunnen bij-

voorbeeld zonder problemen

andere vrouwen fouilleren. Dat zijn

stuk voor stuk onmisbare factoren

in het welslagen van een operatie.”

Resolutie
Redenen genoeg voor Karo-

lien Grosemans om aan de

alarmbel te trekken. “De-

fensie moet haar beleid

evalueren en voldoende

aandacht blijven besteden

aan de problematiek, bij-

voorbeeld tijdens imago-

en rekruteringscampagnes.

Initiatieven die andere lan-

den hebben genomen kun-

nen als inspiratiebron die-

nen. Het aandeel van vrou-

wen in het leger moet om-

hoog.” In een resolutie

vraagt Grosemans de fede-

rale regering om daarvan

werk te maken.

In het kader van de bespre-

king van deze resolutie zul-

len hoorzittingen worden

georganiseerd in de Kamer-

commissie Defensie. Het is

de bedoeling dat enkele

vrouwelijke militairen met

een hoge functie, de vakbonden en

een militaire genderadviseur aan

bod komen tijdens deze bespre-

king. “Samen met mijn collega-

commissieleden Jan Jambon, Theo

Francken en Bert Maertens zal ik

Defensie blijven herinneren aan het

belang van vrouwen in het leger”,

besluit Grosemans. 

Diversiteit en gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
Het lijkt niet meteen een prioriteit voor Defensie. Maar
volgens N-VA-Kamerlid Karolien Grosemans hebben vrou-
wen wel degelijk een belangrijke rol in een modern leger. 

N-VA-Kamerlid Karolien Grosemans: “Defensie moet vol-
doende aandacht blijven besteden aan de problematiek, bij-
voorbeeld tijdens imago- en rekruteringscampagnes.”

©
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Een modern leger kan niet 
zonder vrouwen 



De professoren pleitten de voorbije

maanden voor de legalisering van can-

nabis. Verschillende jongerenpartijen

sprongen op dezelfde kar. Jong Vld wil

een referendum. En de Jong Socialisten

willen zelfs een legalisering vanaf 16

jaar. Het falen van het huidige cannabis -

beleid is dus onderwerp van menig

debat. Voor Jong N-VA betekent dat

ook dat we de gevolgen van drug -

gebruik extra onder de aandacht moe-

ten brengen, bijvoorbeeld in scholen.

Hoewel sommige leerplannen intussen

niet meer actueel zijn, moeten leerlin-

gen via volwaardige lessen grondig

worden geïnformeerd. Want het is van

groot belang dat iedereen dezelfde dui-

delijke kernboodschap brengt: er kan

nooit sprake zijn van verantwoord can-

nabisgebruik. Je kan er, net als met de

sigaret, beter nooit

mee beginnen. 

Geestelijke 
gezondheid
Vlaanderen heeft

boven - dien nood aan

betere preventie en

meer instrumenten

voor  de curatieve be-

geleiding van ver-

slaafden. Mensen die

op een problemati-

sche manier drugs ge-

bruiken, moeten eerst

en vooral de kans

krijgen om te worden

behandeld. Daarnaast

moet er steeds straf-

rechtelijk kunnen wor -

den ingegrepen, zodat

men de gebruiker en

zijn omgeving op een

efficiënte manier kan

beschermen. Legali-

satie is een fout sig-

naal aan jongeren én

volwassenen. Het is

geen duurzame op-

lossing. Het gaat hier

over de geestelijke gezondheid van

onze kinderen en kleinkinderen, en

om de toekomst van volgende genera-

ties.

Het gebruik van cannabis kan ontegen-

sprekelijk voor mentale en fysieke ge-

zondheidsproblemen zorgen. De on -

middellijke effecten van cannabis dra-

gen al een zeker risico met zich mee,

zoals een negatieve invloed op het

korte termijngeheugen en coördinatie-

en oordeelsstoornissen. Uit een steek-

proef tijdens een Nederlands onder-

zoek van Mathijssen & Houwing bleek

dat 3,5 procent van de verkeersslacht-

offers onder invloed was van cannabis.

10,3 procent was onder invloed van al-

cohol in combinatie met een bepaalde

drug. En 7,2 procent had meerdere

soorten drugs in het lichaam.

Drugs zijn schadelijk
Dergelijke cijfers zijn hallucinant. Ook

op de lange termijn zijn er tal van ge-

varen. Zo kan cannabis de ontwikke-

ling van de hersenen van jonge

gebruikers verstoren. Een joint bevat

bovendien tot tien keer zoveel teer als

een gewone sigaret. Dat verhoogt de

kans op verschillende kankers en hart-

en vaatziekten aanzienlijk. 

We moeten er daarom op blijven toe-

zien dat drugs geen aanvaardbare ge-

notsmiddelen worden, zoals tabak  in

het verleden. Die toon ontbreekt wel

eens in het huidige debat. Er is een ab-

solute nood aan een beter drugbeleid,

maar dan wel door één boodschap te

beklemtonen: “Experimenteer niet met

drugs, want drugs zijn veel te schade-

lijk.”

JONGE LEEUWEN
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Legalisatie van cannabis is een fout signaal

Een joint bevat tot tien keer zoveel teer als een gewone sigaret.
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“Ons cannabisbeleid is inefficiënt en duur.” Met deze stelling zijn

de meesten het eens. Toch duikt het onderwerp de laatste maan-

den opnieuw op. Onder andere omdat professoren zoals crimi-

noloog Tom De Corte (UGent), econoom Paul De Grauwe (KU

Leuven) en toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) zich erover hebben

uitgelaten. 

Er kan nooit sprake 
zijn van verantwoord 

cannabisgebruik. Je kan er, 
net als met de sigaret, 

beter nooit mee beginnen.
“
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Wat hebben Telenet-voor-

zitter Frank Donck, Ome ga

Pharma’s Marc Coucke en

vastgoedgigant Bart Ver -

haeghe gemeen? Ze stu-

deerden alle drie af aan de

Vlerick Business School.

Al sinds 1953 levert de

school topondernemers af.

En vandaag is ze nog

steeds een van de motors

van de Vlaamse welvaart.

In Vlerick Boys blikt

Trends-redacteur Alain Mouton terug op de eerste zestig jaar van

de Vlerick Business School. Hij begint bij het pionierswerk van

oprichter André Vlerick en neemt je vervolgens mee op een reis

door de naoorlogse Vlaamse ondernemersgeschiedenis, die on-

losmakelijk verbonden blijkt met de school.

Het boek bekijkt die geschiedenis niet door een roze bril. Ook

het leergeld dat werd betaald (Lernout & Hauspie, graaicultuur

in ondernemingen) komt aan bod. Maar wat vooral blijft han-

gen, zijn de inspirerende verhalen waarmee de ‘Vlerick boys’

(en ‘girls’) het Vlaamse ondernemerslandschap kruiden.

Alain Mouton, Vlerick Boys – een Vlaamse meritocratie, 

Uitgeverij Pelckmans, 236 blz.

Winnen de Roets-kalender: M. Baeyens (Wichelen), J. Danneels (Knokke-Heist), T. De Smet (Waregem), R. Van Parijs (Koersel) en B. Vander
Gucht (Ternat) 

5 x gratis
Vijf lezers ontvangen van ons een exemplaar van Vlerick Boys. Ze

moeten wel het antwoord kennen op onze wedstrijdvraag: “In
welke Vlaamse stad richtte André Vlerick zijn 'business
school' op?” Stuur uw antwoord voor 10 februari naar magazine

@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Precies 69 jaar geleden stierf August Vermeylen, de

eerste rector van de Neder-

landstalige universiteit Gent.

Een functie die hem op het lijf

was geschreven, als voorvech-

ter van de Vlaamse zaak en een van

de meest toonaangevende en vooruit-

strevende denkers van zijn generatie.

Al van jongs af aan profileerde

Vermey len, die opgroeide in Brussel,

zich als Vlaming. Hij was lid van cul-

turele verenigingen en bij studenten-

protesten stond hij vooraan op de

barricades. Vermeylen vond echter

dat de ideeën over Vlaamse bewust-

wording niet beperkt moesten blijven

tot elitaire Brusselse salons. Daarom

richtte hij het tijdschrift Van Nu en

Straks op. Daarin pleitte hij onder

meer voor een Vlaamse Beweging

met “een maatschappelijk streven in

de breedste zin van het woord”. Dat

zou een rode draad worden in zijn

leven, waarin hij zich als redenaar, academicus en schrijver

zou inzetten voor de Vlaamse zaak.

Toen dit onderwerp na de Eerste We-

reldoorlog op de politieke agenda

kwam, mocht Vermeylen mee de ver-

nederlandsing van de Gentse univer-

siteit in goede banen leiden. Als blijk

van erkenning voor zijn werk, werd

hij in 1930 aangesteld als eerste rec-

tor van de Gentse universiteit.

Zijn Vlaamsgezindheid plaatste Ver-

meylen inmiddels in een ruimer ka -

der. Zijn uitspraak dat we eerst

Vla mingen moeten zijn om dan Euro -

peër te worden, was zonder meer

vooruitstrevend in een toen nog erg

verdeeld Europa. Het humanistische,

Vlaamse en artistieke gedachtegoed

van August Vermeylen leeft vandaag

voort in het naar hem vernoemde

fonds.

August Vermeylen: Vlaming en Europeër

Het Vlerick-netwerk ontrafeld

August Vermeylen zette zich een leven lang in
voor de Vlaamse zaak. Als redenaar, academi-
cus en schrijver.
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Wie erbij was in Gent, kon er niet naast kijken: de twee fotostands waar de feest-

vierders zich lieten fotograferen. Alleen, met vrienden of familie, of met Bart De

Wever. En natuurlijk ook mét een brede glimlach en het V-teken voor veran-

dering! Alle foto’s staan verzameld op www.n-va.be/nieuwjaarsfeest2014

OP DE BARRICADEN

20

En dat het een feest was! Liefst vijf-
duizend N-VA’ers zakten op 11 ja-
nuari af naar Flanders Expo in Gent.
Naast de twee dansvloeren en de ver-

schillende eetstandjes was er vooral

veel aandacht voor – hoe kan het ook

anders – de nieuwjaarstoespraak van

Bart De Wever, verrassings-DJ Peter De-

decker en de twee fotostanden waar u

zélf de Verandering voor Vooruitgang

nog eens extra kracht kon bijzetten.

Mis dan zeker de filmreportage niet op www.n-va.be/videos

of bekijk op Facebook alle foto’s.

Vijfduizend N-VA’ers zetten 2014 feestelijk in

>> Heel wat nationale en regionale

mandatarissen waren erbij. Zo ook

Vlaams viceminister-president Geert

Bourgeois, hier in gesprek met Ant-

werps schepen Rob Van de Velde.
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Verandering om 
terug vooruit te gaan
In zijn toespraak legde voorzitter Bart De

Wever de nadruk op het belang van de

verkiezingen die eraan komen. Want op 25

mei 2014 maken we een keuze die bepa-

lend zal zijn voor onze toekomst en die

van onze kinderen en kleinkinderen. 

“Het Belgische recept van Di Rupo – niet

besparen, het geld sneller uitgeven dan

de economie kan groeien en meer belas-

tingen – is het recept voor rampspoed”,

aldus De Wever. “Het is tijd voor een

ander beleid. Het is tijd voor een ander

land. Wij hebben nood aan verandering.

Verandering om terug vooruit te gaan.” 

Lees de volledige toespraak op

www.n-va.be/toespraken 
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Voor de kleine honger: een <<
portie pasta of frietjes met >>

stoverij kan smaken. >> 
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de fuif af met een nummer van de

Vlaamse groep School is Cool. Want

ook het onderwijs in Vlaanderen is een

van de prioriteiten van de N-VA.

V voor verandering

Kon u er niet bij zijn of geniet u 
graag nog even na?
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De Vlaams-Brabantse N-VA-Kamerleden, onder lei-
ding van Theo Francken en Ben Weyts, bezochten in
januari twintig ondernemingen en zelfstandigen op
veertien dagen tijd.

Met deze intensieve ronde langs allerlei organisaties en be-

drijven willen ze ter plaatse ondervinden wat de bezorgd-

heden, lusten en lasten zijn van de Vlaams-Brabantse

ondernemers en zelfstandigen. Ze bezoeken daarbij bekende

ondernemingen zoals AB Inbev, Sarens en de Vlaamse Media

Maatschappij. Maar ook bij allerlei KMO’s en in een be-

schutte werkplaats legden ze hun oor te luisteren.

Meer weten? 

U vindt een verslag en foto-album op www.20-14.be 

Op naar een jaar vol 
Verandering voor Vooruitgang!
Heeft u het in uw buurt of on-

derweg ook gezien? Eind de-

cember was de N-VA duidelijk

zichtbaar in het straatbeeld. De

N-VA verdeelde 1 700 grote en

5000 kleine nieuwjaarsaffiches

onder haar afdelingen. Daar-

mee wensten we iedereen een

jaar vol Verandering voor Voor-

uitgang!

OP DE BARRICADEN
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20 bedrijfsbezoeken 
op 14 dagen tijd

Voorstelling nieuw N-VA-dossier:

‘Personen met een beperking’
Natuurlijk horen personen met een beperking er gewoon bij. Maar toch zijn er nog altijd veel hindernissen en obstakels die het
hen moeilijk maken om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving. 

Op initiatief van Helga Stevens en Lies Jans, beiden Vlaams Volksver-

tegenwoordiger en Gemeenschapssenator voor de N-VA, bundelde de

partij haar visie op een ‘volwaardig burgerschap voor personen met
een beperking’ in een lijvig dossier. Dit nieuwe N-VA-dossier wordt

aan pers en publiek voorgesteld op maandag 17 februari. U bent van-

zelfsprekend van harte welkom.

• Praktisch
Maandag 17 februari, Vlaams Parlement (Brussel)

Onthaal vanaf 18 uur. Het programma start stipt om 18.30 uur

• Programma
Toelichting bij de visie van de N-VA op het beleid voor personen met

een beperking door Helga Stevens en Lies Jans, een panelgesprek met onder meer vertegenwoordigers van GRIP vzw en het Platform Werk

Wachtlijsten Weg, en een slottoespraak van N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts. Tussendoor zorgt sitting stand up comedian Fried Ringoot voor

een kritische knipoog, recht uit het hart, recht naar het hart.

Op de N-VA-website vindt u het gedetailleerde programma en kan u ook inschrijven. Deelname gratis. Vooraf inschrijven verplicht.

©
 A

nn
e 

D
ek

no
ck



DORPSSTRAAT

“Het is natuurlijk niet zo dat ik een of andere stamboom

verderzet. Wij vieren waren OCMW-voorzitter in telkens

een andere gemeente. Maar ik wist dus wel al een beetje

waaraan ik begon. En ik moet zeggen dat het me zeer be-

valt. Wat mij het meeste aanspreekt, is dat je mensen kan

helpen daar waar nodig. Dat geeft absoluut een fantastisch

gevoel. Positief is ook dat mijn inbreng in het Kapelse 

beleid als volwaardig lid van het college ook breder gaat

dan louter de sociale thema’s.

Streng maar rechtvaardig
Het OCMW van Kapellen heeft al langer de naam ‘streng

maar rechtvaardig’ te zijn. En dat is goed. Ik zie elke dag

wat dat opbrengt. We krijgen meer dan gemiddeld men-

sen weer aan de slag en uit de put. Die staan opnieuw met

zelfvertrouwen in de maatschappij. Mensen die extra be-

geleiding nodig hebben om uit de miserie te geraken, doe

je geen plezier door ze te pamperen. Wel door een bege-

leiding op maat aan te bieden, duidelijke keuzes voor te

houden en te beroepen op hun verantwoordelijkheid. 

Van alle kritiek die wij naar ons hoofd krijgen, is het ver-

wijt dat de N-VA een asociale partij zou zijn misschien wel

een van de meest bij de haren getrokken aantijgingen.

Mensen aan werk helpen en de ogen niet sluiten voor

fraude staan niet gelijk met mensen pesten. Integendeel.

Als we willen dat ook de volgende generaties nog van so-

ciale uitkeringen kunnen genieten, moeten we ervoor zor-

gen dat het geld gaat naar diegenen die het echt nodig

hebben.

Geen platte belastingverhoging, wel duidelijke
keuzes
In Kapellen hebben we de absolute meerderheid van Open

Vld kunnen breken. Als kracht van verandering kon dat

na al die jaren tellen. Dat was ook nodig om het debat in

onze gemeente opnieuw aan te zwengelen. Ook onze

coalitie partner erkent vandaag dat onze constructieve

coali tie zorgt voor meer debat en frisse ideeën. N-VA

Kapel len zorgt voor meer transparantie en duidelijke,

door  dachte keuzes. Onze aanpak van de besparings -

uitdaging is daar een goed voorbeeld van. We voeren ner-

gens een platte belastingverhoging door, maar maken

duidelijke keuzes die we ook zonder omwegen communi-

ceren aan onze inwoners. 

Eind 2012 ben ik bevallen van een tweeling. Dat was mid-

den in de onderhandelingen voor ons bestuursakkoord.

Wegens bevallingsverlof ben ik drie maanden later begon-

nen dan mijn collega’s en toch kreeg ik onze Meerjaren-

planning tijdig rond. Daar ben ik best trots op. En wat ik

op voorhand nooit had kunnen weten, is dat kinderen je

net die portie relativering meegeven die je als politicus

nodig hebt. Ze houden je in balans, en dat zet zich ook

door in je werk. Het voorbije jaar is een rollercoaster ge-

weest. Maar ik hou op tijd en stond wel van een goeie tui-

meling. Het was al bij al een fantastisch jaar. En ik ben

klaar voor de jaren die nog gaan komen.”
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Het OCMW-voorzitterschap zit Valerie Van

Peel in de genen. Na haar overgrootvader,

grootvader en vader is ze de vierde op rij die

deze functie uitoefent. Daarnaast behoren

ook Emancipatie- en armoedebeleid en Socia le

zaken tot haar portefeuille.

Valerie Van Peel: “Mijn kindjes zorgen net voor die portie

relativering die je als politicus nodig hebt.”

OCMW-voorzitter Kapellen

Valerie Van Peel
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Ooit heette het dat ‘Brussel
onze trots en onze schande’
is. Vandaag titelt een Vlaam -
se allochtone Brusselaar:

“Brussel, ik hou van u, ik walg van u.”

Eind 2011 ruilde VRT-journalist Riadh Bahri

Gent voor Brussel. Er was zo veel dat hem

over de streep had getrokken. “De smelt-

kroes van culturen, geuren, kleuren en sma-

ken.” In plaats van deze aanvankelijke roes

ontmoette de man enkel dikke miserie. “Ik

heb het intussen allemaal gehad en gezien.

Ik ben overvallen op straat. Beroofd op een

terras. Uitgescholden en vernederd omdat

ik homoseksueel ben.”  (De Standaard,

7/01/2014)  

Trots werd schande 
Ook wij waren trots op Brussel. Vader nam

ons regelmatig mee naar zijn bureau in de

Koningsstraat, aan de hand van moeder

deden we boodschappen in de Grote Maga-

zijnen. Later ontdekten we Brussel op eigen

houtje om er, zoals Johan Verminnen zingt,

in de warme binnenzak van de binnenstad

te verdwalen. Veertig jaar lang reden we er

dagelijks heen om den brode. 

Brussel onze trots omdat, ondanks de ver-

fransingswoede, de stad nooit haar Bra-

bantse oorsprong verloor. Vooral op

straatnaamborden lees je hoe bot de ver-

taalmachine te werk ging. Maar meer dan

deze lachwekkende ingrepen hakten ge-

meentediensten op Vlaamse mensen in.

Aan loketten kregen duizenden van hen een

Franstalige identiteit. Trots werd schande. 

De legendarische woorden van Lode Craey-

beckx (11 juli 1954) ‘om Brussel nooit los te

laten’ lagen sindsdien op ieders lippen,

maar waar bleven de daden? Decennia lang

lieten de Vlaamse traditionele partijen het

terrein aan Franstalige politici die, opgejaagd

door het FDF, een almaar agressievere poli-

tiek voerden. De enige partij die het opnam

voor Vlaamse mensen was de Volksunie.

Wat nooit beter werd verwoord dan door

Betty Mellaerts: “Wij moesten ons altijd ver-

dedigen. Bij mij en mijn vriendinnen leefde

heel sterk het Volksunie-gevoel. Ik verde-

digde op een bijna militaristische manier

mijn taal. Liep weg uit winkels waar ze wei-

gerden Nederlands te spreken.” (DS-Maga-

zine, 17/06/1994) 

Opgeblazen kikker
Tussen toen en nu is veel in goede zin ver-

anderd. Vlamingen kregen eigen structuren,

culturele en sociale centra, een eigen radio

en tv. Daaruit groeide een soortement Brus-

sel-gevoel dat almaar toenam. Om zichzelf

door Franstalig Brussel ernstig te laten

nemen, ontstond de tendens om de banden

met Vlaanderen losser te laten. In Vlaande-

ren werd daarop misprijzend gereageerd.

Dat leverde bij de Brusselse Vlamingen de

reactie op dat de Vlamingen niet meer van

hun eigen hoofdstad houden. Die leugen

werd gratis verspreid door uit Vlaanderen

ingeweken intellectuelen die zich in het

Brusselse establishment nestelden. Het gaf

Franstaligen nog meer zin om Brussel als

een région à part entière te doen erkennen.

Zo groeide Brussel uit tot een opgeblazen

kikker die zich de identiteit van gewest aan-

mat maar die machteloos blijkt om proble-

men als veiligheid, integratie, urbanisatie,

werkgelegenheid en goed bestuur te beheer-

sen.

Vanuit dit tekort beseft iedereen dat Brussel,

zoals Karl Vanlouwe (N-VA) zegt, une ville-

région (Le Soir, 11/05/2013) is, een stadsregio.

Niet meer, niet minder. Dat begint ook Bert

Anciaux eindelijk in te zien. In brussel-

nieuws.be (08/01/2014) waarschuwt de sp.a-

senator: “Het Brussels nationalisme is een

gevaar”, want na het doorknippen van de

banden met de grote gemeenschappen

“dreigt een potsierlijk trio van een onafhan-

kelijk Vlaanderen, Brussel, Wallonië.” En

dat wil het Brussel-plan van de N-VA nu

precies voorkomen. Brusselaars zullen kun-

nen kiezen voor de regio van hun hart. 

“Misschien moet Vlaanderen Brussel eerst

maar eens ontdekken, voor het knopen

doorhakt”, zo schoffeert Beatrice Delvaux

(De Standaard, 19/12/2013) nog maar eens

de Vlamingen die Brussel wél in hun hart

dragen. Vooral die  honderden Vlaamse vrij-

willigers die in Brussel de handen uit de

mouwen steken. Nog deze kerst kwamen ze

aan onze voordeur sterzingen, bedelend

naar godsdeel om voor daklozen dagelijkse

eetmalen en onderdak te versieren. Voor het

zoveelste jaar op rij! Vlamingen houden wél

van Brussel, maar niet van de opgeblazen

kikkers die er op stad- en gemeentehuizen

de plak zwaaien. En niet van Vlamingen die

klachten als deze van Riadh Bahri afdoen

als “een geïsoleerd misdrijf” (Marc Didden,

De Morgen, 9/01/2014).  

Vlamingen houden 
wél van Brussel, maar niet 
van de opgeblazen kikkers 

in stad- en gemeentehuizen.“

Waarom Vlamingen (niet) 
van Brussel houden
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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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“Een onafhankelijke Vlaamse staat 
is niets in deze wereld”

1. Het klopt dat een land niet te klein mag zijn omwille van schaalvoordelen.
Want er bestaat zoiets als de wet van de grote getallen: hoe meer, hoe beter. Dat
geldt voor de interne marktwerking. Hoe groter de afzetmarkt en het bereik van con-
sumenten en producenten, hoe meer economische groei. Ook voor veiligheid en
defen sie zijn schaaleffecten belangrijk. Een globale veiligheidsstrategie legt men
daarom het beste vast op zo groot mogelijke schaal. En voor de invloed op de wereld -
politiek is dat eveneens het geval. Grote landen hebben meer in de pap te brokken. 

2. Maar daarnaast bestaan er zogenaamde ‘heterogeniteitskosten’. Die zijn het ge-
volg van grote interne verschillen op economisch, sociaal en politiek vlak. 
Grote landen kampen vaak met zeer
hoge heterogeniteitskosten, die zij
compenseren met dito schaalvoor -
delen. Kleine landen hebben welis-
waar geen schaalvoordelen, maar
ook zeer weinig heterogeniteitskos-
ten omdat sociale en economische
verschillen worden uitgevlakt.  Bo-
vendien zijn het vaak open econo-
mieën omdat hun omvang geen
protectionisme toelaat. België is het
slechtste van beide werelden. Het is een klein land zonder schaalvoordelen maar
met enorme heterogeniteitskosten. Dat maakt het inefficiënt, duur en niet competi-
tief.

3. Een kleine natie ingebed in een supranationaal systeem is het beste uitgerust
om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. 
Op die manier kunnen de schaalvoordelen worden vergroot en de heterogeniteits-
kosten beperkt. Dat proces voltrekt zich binnen de Europese Unie. In de 19de eeuw
aanvaardden naties zoals Catalonië, Baskenland, Schotland, … de staatsmacht van
Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië omdat ze nood hadden aan grotere afzetmark-
ten, een munteenheid en staande legers. Die staatsrol neemt de EU over. Het vrije
verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal opent afzetmarkten die de
staten nooit konden bieden. Onze munteenheid is niet de Belgische frank, maar de
euro. Daardoor is er nood aan duidelijke Europese regels inzake begrotingsopmaak.
En het is de EU die zich profileert als vertegenwoordiger op het internationale toneel. 

4. Regionalisering en globalisering, Vlaanderen en Europa, zijn dus niet tegen -
gesteld aan elkaar. Integendeel, ze zijn complementair. 
Om de heterogeniteitskosten te verlagen, moeten bevoegdheden verhuizen naar de
regio’s. Maar om schaalvoordelen te creëren, hebben we nood aan een verstandige
Europese integratie. Dat kleine staten op wereldniveau niets voorstellen, is dus on-
juist. De toekomst is aan politieke samenwerkingsverbanden die een evenwicht bie-
den tussen schaalvoordelen en heterogeniteitskosten. De stap naar confederalisme
is dan ook de logische, volgende stap in de zoektocht naar dat evenwicht. 

Daniel Cohn-Bendit, de fractieleider van De Groenen/EVA in het Europees
Parlement, haalde in Knack (31/12/2013) uit naar de N-VA en het natio-
nalisme. “Een onafhankelijke Vlaamse staat is niets in deze wereld. Niets”,
liet hij optekenen. Maar klopt dat wel?
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