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Bart De Wever:

“Deze verkiezingen zijn van historisch belang”

Regering-Di Rupo: 
de kunst van de blokkering

Nieuw decreet is cruciale stap 
in de goede richting voor 
personen met een beperking
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In een opiniestuk op deredactie.be vond de ACV-studiedienst het nodig om de

mensen voor te rekenen hoeveel loon de N-VA hen ging afpakken. Kwestie van

alle ‘lichtgelovige’ N-VA-kiezers nog eens flink schrik aan te jagen in de laatste

rechte lijn naar de verkiezingen. Dat het ACV zich voor zijn berekeningen had

gebaseerd op een selectieve en dus per definitie foute lezing van ons verkiezings-

programma, werd ook opgemerkt door onverdachte critici zoals Gert Peersman,

hoogleraar economie aan de UGent. “Wat ACV- studiedienst verkondigt over in-

komensverlies klopt langs geen kanten”, liet hij weten op Twitter (30/04/2014).

“Als we de groei niet kunnen aanzwengelen, dreigt

een sociaal bloedbad. Welke partij ook aan de

macht zal zijn. Dan komen we niet zomaar enkele miljarden

euro's tekort, maar komt het voortbestaan van de sociale

zeker heid op de helling te staan.”

Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van UNIZO 

in De Standaard (2/05/2014)

“

KORT GEKNIPT

2

1 899
Zoveel cellen zijn er tekort om alle gedeti-

neerden hun straf te laten uitzitten in de ge-

vangenis. Dat blijkt uit een Europees

rapport dat de overbevolking in de Belgi-

sche gevangenissen aan de kaak stelt. Die

overbevolking is vandaag nog even groot

als bij de start van de regering-Di Rupo.

Daarmee behoort België tot de vijf slechtste

leerlingen van Europa. Geen wonder dat

minister van Justitie Turtelboom (Open Vld)

zo zwaar inzet op de elektronische enkel-

band!

Ivan Van de Cloot (Itinera) 
@IvanVandeCloot op 8/05/2014  

Het Zilverfonds: Men schrijft op papier: “Ik

ben mezelf 14 miljard schuldig.” En dan

stop je het in je eigen broekzak.

Johan Van Overtveldt
@jvanovertveldt op 2/05/2014   

Balans 1 mei: ongezien rijk aan botte kri-

tiek op anderen (zeg maar N-VA), ontstel-

lend bloed-armoedig inzake eigen con -

crete voorstellen.

Goed bezig
Wat bezielde de Franstalige liberalen eigenlijk om de pest-

belastingen van de regering-Di Rupo mee goed te keuren?

De Standaard (2/05/2014) vroeg het aan MR-boegbeeld

Didier Reynders. “Omdat ze minder voelbaar zijn in Brus-

sel en Wallonië dan in Vlaanderen”, was zijn onver-

bloemde antwoord. “De ‘pestbelasting’ is niet toevallig een

Vlaamse uitdrukking. Er zijn meer bedrijfswagens in de

provincie Antwerpen dan in heel Wallonië. En over de ho-

gere belasting op de liquidatiebonus heb ik aan Franstalige

kant nog geen enkele vraag gekregen.” Waarmee nog maar

eens bewezen is dat het eigenbelang wel eens primeert bij

de politici in het zuiden van dit land.

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Toen Radio 1 de N-VA

vroeg om de partij voor te stellen via een zelfgemaakt schilderij

hebben we dan ook geen seconde geaarzeld. “On miskenbaar

N-VA”, vonden de meesten. Daar zat het V-teken uiteraard voor

veel tussen. Maar ook ‘pop art meets kleuterklas’, lazen we er-

gens. En dat blijkt te kloppen: de kinderen van algemeen directeur

Piet De Zaeger en hun vriendjes hanteerden immers de borstels.
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Luttele dagen scheiden ons van de cruciale verkiezingen van 25 mei. Verkiezingen die

bepalend zullen zijn voor onze toekomst. Voor de richting die we willen uitgaan. Want

op 25 mei leggen we de krachtsverhoudingen voor vijf jaar vast op Vlaams, federaal en

Europees niveau. 

De andere partijen doen in deze campagne vooral hun best om de mensen angst aan te

jagen. Angst voor de verandering, en angst voor de N-VA. Want volgens hen is de N-VA

asociaal. Is de N-VA er alleen voor de rijken. Gaat de N-VA de pensioenen verminderen.

Gaat de N-VA alle 50-plussers naar het armenhuis sturen. 

In plaats van zelf met voorstellen te komen, verspreiden de andere partijen leugens. In-

houdelijk hebben ze geen argumenten, dus werpen ze het maar over een andere boeg.

Wij blijven uitgaan van ons eigen verhaal. Van onze eigen sterkte. En simpelweg van de

waarheid. 

Veilige pensioenen
Want wij laten niemand in de steek. Al wie werkt, zal er op vooruitgaan. Wij belonen

verantwoordelijkheid. We verhogen de nettolonen en beschermen zo de koopkracht. Met

onze lastenverlagingen creëren we meer jobs, waardoor meer mensen aan de slag kunnen

en er meer inkomsten zijn via de personenbelasting. En dat is nodig om de sociale

zeker heid te verstevigen. 

Want wie het nodig heeft, kan rekenen op de N-VA. We verhogen het minimumpensioen.

En, net zoals alle sociale uitkeringen, blijven de pensioenen geïndexeerd. We verhogen

het leefloon, maar vragen gemeenschapsdienst in ruil. We verhogen de werkloosheids-

uitkeringen, maar beperken deze in de tijd. We verhogen de kinderbijslag, met een toeslag

voor kinderen in armoede, kinderen met een beperking en (half-)wezen. We voeren een

slimme derdebetalersregeling bij de huisarts in, zodat niemand nog om financiële redenen

een doktersbezoek moet uitstellen. En voor 50-plussers verandert er niets. Zij mogen niet

het slachtoffer worden van een decennialang falend beleid. 

Het is aan ons om de mensen in de laatste dagen te overtuigen om te kiezen voor de

waarheid, en niet voor de angst. 

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Angst
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De regering-Di Rupo verklaarde een
wel héél beperkte lijst met Grond-
wetsartikelen voor herziening vat-
baar. Opvallende afwezigen: de
Grondwets artikelen over de monar-
chie en het centrale artikel 195.

10
Onder impuls van Vlaams minis-

ter van Toerisme Geert Bourgeois

onderging de Vlaamse Kust de

voorbije tien jaar een transforma-

tie. De Kust is vandaag Vlaande-

rens sterkste toeristische topproduct

en een belangrijke bron van wel-

vaart en tewerkstelling. 

15
“Investeren in preventie is kosten-
besparend. Misschien niet op korte
termijn, maar wel veel sneller dan
velen denken.” Dr. Luc Colemont,
de bezieler van de vzw Stop Darm-
kanker, is een geëngageerd pleit -
bezorger van preventie en vroeg -
tijdige opsporing van darmkanker.

12
Het Vlaams Parlement keurde het
nieuwe decreet Persoonsvolgen-
de Financiering (PVF) voor per-
sonen met een beperking goed.
Een kantelmoment in het beleid,
vinden Helga Stevens en Lies Jans.
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BREEDBEELD

Is 25 mei nu echt de ‘grootmoeder
aller verkiezingen’?
Bart De Wever: “Je moet opletten met

grote woorden zoals ‘historisch’ of

‘grootmoeder aller verkiezingen’. Ik

wil zulke bewoordingen dus niet te

vaak of te veel in de mond nemen.

Maar 25 mei zál bepalend zijn, daar

kan je niet omheen. Op één en de-

zelfde dag vinden zowel de Vlaamse,

de federale, de Brusselse als de Euro-

pese verkiezingen plaats. De teerlin-

gen worden geworpen voor de

volgende vijf jaar. De stilstand die we

de afgelopen 25 jaar meemaakten

onder bewind van de PS moet vanaf

die dag worden omgezet in vooruit-

gang. 

Laat me bovendien heel duidelijk zijn:

we hebben niet de luxe om te wachten

tot 2019 om de noodzakelijke verande-

ringen door te voeren. De tellers staan

in het rood: sinds het aantreden van

de regering-Di Rupo zijn er 11 000 men-

sen minder aan de slag. We hebben de

hoogste werkloosheid sinds 1998. En

vorig jaar stopten 70 000 bedrijven

ermee, waarvan er meer dan 12 000

failliet gingen. Zo kan het dus niet ver-

der. Onze inzet is duidelijk. Wij willen

veranderingen die onze economie op-

nieuw zuurstof geven en ons sociaal

stelsel versterken. Niet alleen voor

deze generatie, maar ook voor onze

kinderen en onze kleinkinderen. Dus

ja, 25 mei is van historisch belang.”

Wanneer dit magazine bij u in de bus valt, resten ons slechts een

paar dagen tot 25 mei. In de laatste rechte lijn naar de ‘grootmoeder

aller verkiezingen’ nemen we met algemeen voorzitter Bart De

Wever nog even de tijd voor een evaluatie van de regering-Di Rupo

en een terugblik op het werk van de N-VA in de Vlaamse Regering. 

Bart De Wever: “25 mei is van historisch be
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De N-VA plaatst het N-VA-model te-
genover het PS-model. Waarin ver-
schilt dat PS-model dan juist van het
onze? 
Bart: “Ik hoor van andere partijen dat

er niet zoiets bestaat als ‘het PS-

model’, en dat we aan fantoombestrij-

ding doen. Aan hen vraag ik: hoe

verklaar je dan dat Wallonië en Brus-

sel, waar de PS al meer dan 25 jaar on-

afgebroken de lakens uitdeelt, in bijna

elke Europese rangschikking onderaan

bengelen? Volgens het Waalse Instituut

voor Statistiek ligt de armoedegraad in

Wallonië net onder 20 procent. Bij de

Europese regio’s komt Wallonië daar-

mee op de 140ste plaats. Brussel komt

op de 189ste plaats, met een armoede-

percentage van 34 procent. Zelfs Bulga-

rije en Roemenië scoren beter! 

Een paar weken geleden verkondigde

Laurette Onkelinx (PS-minister van

Socia le Zaken en Volksgezondheid,

red.) dat de N-VA een bidonville, een

sloppenwijk, van Vlaanderen wil maken.

Maar de harde cijfers tonen aan dat

juist de PS heel wat bidonvilles op

haar geweten heeft. Als de PS niet ver-

antwoordelijk is voor wat misloopt in

Wallonië en Brussel, wie dan wel? Wij

willen niet dat deze PS haar model nog

naar Vlaanderen exporteert. Daarom is

het zo belangrijk dat op 25 mei die

keuze voor het N-VA-model wordt ge-

maakt. Want ons Plan V biedt wél een

model voor de toekomst. Een model

dat werken en ondernemen beloont.

Een model dat de volgende generaties

niet langer opzadelt met een schulden-

berg. Een model dat sociaal is, zonder

de falende socialistische recepten van

de regering-Di Rupo.” 

Hoe kijkt u terug op de regeerperi-
ode van de regering-Di Rupo? 
Bart: “We zijn ter plaatse blijven trap-

pelen. Terwijl onze buurlanden wel de

nodige maatregelen hebben genomen

om hun zaken op orde te krijgen, blij-

ven wij morrelen in de marge. Er zijn

inderdaad enkele hervormingen door-

gevoerd, maar alleen wat mogelijk was

met de PS, niet wat nodig was. Kijk

maar naar de pensioenhervormingen:

pensioencommissies, groenboeken en

witboeken genoeg, maar een echte

hervorming is er niet van gekomen. De

regering-Di Rupo heeft één twintigste

uitgevoerd van de pensioenhervormin-

gen die de Europese Commissie vroeg.

Eén twintigste! Kom dan alsjeblieft niet

af met de slogan dat dit een hervor-

mingsregering was. Er is vooral veel

tijd verloren. Tijd die cruciaal was,

want de vergrijzingsgolf komt in ijl-

tempo op ons af, met een hele genera-

tie babyboomers die op pensioen gaat.

Om de begrotingsafspraken met Euro -

pa na te komen, was een inspanning

nodig van 13 miljard euro. Di Rupo

heeft minder dan 4 miljard euro gesa-

neerd, en dan nog vooral via belastin-

gen en eenmalige maatregelen. Slechts

één vierde van de weg is dus afgelegd.

Ondertussen stijgt de staatsschuld op-

nieuw en heeft ze de grens van 100

procent van het bruto binnenlands pro-

duct weer overschreden. Onze schuld-

graad ligt een pak boven die van onze

buurlanden. Hiermee schuift de rege-

ring-Di Rupo de problemen door naar

onze kinderen en onze kleinkinderen.” 

Dus van die ‘hervormingsregering’
is niets aan? 
Bart: “Ik zal enkele voorbeelden van

deze zogenaamde hervormingen ge -

ven. In veel gevallen werd er niets ver-

anderd. Het brugpensioen zou zijn af -

geschaft? Klopt niet: vanaf nu heet dat

gewoon ‘werkloosheid met bedrijfstoe-

slag’. Idem voor de wachtuitkeringen.

Die noemt men nu ‘in schakelingsuit-

keringen’. Zo is het natuurlijk heel een-

voudig om te hervormen: je verandert

gewoon de naam, maar het systeem

zelf blijft wel in stand.

Zo weet de PS keer op keer haar slag

thuis te halen. Iedereen weet dat het

onhoudbaar is en dat het onbetaalbaar

wordt, maar men gaat gewoon door.

Zelfs de grote afschaffing van de Senaat

kwam er niet. Het enige aspect dat

men heeft weggehaald uit de Senaat is

de democratie: de senatoren worden

niet meer rechtstreeks verkozen. Maar

de partijfinanciering via de Senaat

wordt gewoon afgeleid naar de Kamer.

En ondertussen blijft de Hoge Vergade-

ring verder functioneren als een ver-

edeld reisbureau, als een zeer dure

serviceclub.” 

BREEDBEELD
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Op 25 mei worden 
de teerlingen geworpen 

voor de volgende vijf jaar. 
Dus ja, 25 mei is 

van historisch belang.“
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Wat is dan de grootste uitdaging na
25 mei op federaal vlak? 
Bart: “Twee zaken, die eigenlijk aan

mekaar kunnen worden gekoppeld:

werk en pensioenen. Het opzet moet

zijn om meer mensen aan het werk te

helpen en om hen langer aan het werk

te houden. In feite is dat niets meer

dan gezond boerenverstand: meer

mensen die werken, houden ons soci-

aal systeem betaalbaar, en wanneer

men minder vroeg op pensioen gaat,

draagt men zelf ook nog eens bij aan

dit systeem.

Maar er is een fundamenteel probleem

met de arbeidsmarkt in België: de las-

ten op arbeid zijn torenhoog. Een pro-

bleem dat door de PS niet eens wordt

erkend, laat staan dat het zou worden

aangepakt. Volgens PS-vicepremier

Onke linx bedraagt de loonkloof met

onze buurlanden amper één procent,

terwijl Eurostat – toch een onafhanke-

lijke instelling zou ik zo zeggen – deze

kloof schat tussen 16 en 25 procent. Dat

betekent dat het voor een bedrijf on -

geveer 20 euro duurder is om iemand

hier een uur te laten werken dan in

Neder land of Duitsland. Bedrijven trek-

ken weg, niet naar China of naar Tur-

kije, maar naar onze buurlanden.

Want daar is arbeid wel betaalbaar. De

federale regering heeft daar niets aan

gedaan. Onder Di Rupo is de loonkloof

zelfs nog toegenomen.” 

Hoe wil de N-VA dit dan concreet
aanpakken? 
Bart: “Door arbeid te belasten als een

luxeproduct vernietig je jobs en jaag je

bedrijven weg naar het buitenland. Dat

is onhoudbaar, want het is door te wer-

ken en te ondernemen dat ons sociaal

systeem in stand wordt gehouden. De

PS gaat ervan uit dat de staat welvaart

creëert en onze uitkeringen en pensi-

oenen betaalt. Maar dat is fundamen-

teel fout. Alvorens de taart kan worden

verdeeld, moet ze worden gebakken.

En dat is alleen mogelijk door te wer-

ken en te ondernemen. 

Daarom kiezen wij er met Plan V voor

om de lasten op arbeid in twee jaar tijd

te doen dalen met vijf procent. Dat is

de kloof die is opgebouwd sinds 1996.

En daarom willen wij onze onder -

nemers opnieuw waarderen en zuur-

stof geven. Pestbelastingen zoals de

verhoging van de roerende voorheffing

op de liquidatiebonus draaien we

terug. De liquidatiebonus was een pen-

sioenpotje voor de zelfstandigen. De

regering-Di Rupo heeft dat, met steun

van CD&V en Open Vld, leeggeroofd

Het is door te werken 
en te ondernemen 

dat ons sociaal systeem 
in stand wordt gehouden.“

BREEDBEELD

De N-VA maakt duidelijke 
keuzes die perspectief en 
hoop bieden. We belonen 

wie werkt en onderneemt. 
En we ondersteunen 

wie het minder goed heeft.
“
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om de begrotingscijfers tijdelijk op te

smukken. Die belastingverhogingen

troffen in de eerste plaats de Vlaamse

ondernemers en zelfstandigen. Dat zeg

ik niet, dat zegt MR-vicepremier Didier

Reynders (in De Standaard, 2/05/2014).”

En op domeinen zoals justitie en
asiel en migratie? 
Bart: “Op migratiegebied zijn er zaken

in gang gezet. Dat is in de eerste plaats

de verdienste van het parlement. Tij-

dens lopende zaken (de periode na de

federale verkiezingen van juni 2010,

red.) heeft de N-VA het initiatief geno-

men om enkele migratiewetten te ver-

strengen, tegen de wil van de PS in.

Het beste bewijs dat er wel degelijk

verandering mogelijk is met de N-VA

mee aan het roer. We hebben de ge-

zinshereniging verstrengd en de snel-

Belgwet afgeschaft. Maar de kous is

daarmee nog niet af. Inzake het terug-

keerbeleid is er nog veel werk aan de

winkel. De focus van de federale rege-

ring ligt hier ook fout: stuur eerst de

illega le criminelen terug. 

Op justitiegebied is het palmares heel

wat minder rooskleurig. Een gevange-

nisstraf van zeven maanden wordt

vandaag omgezet in één maand huis-

arrest met enkelband. Een straf die

door de rechter wordt uitgesproken,

wordt afgezwakt door de minister

omdat er te weinig cellen zijn in ons

land. Voor de N-VA moet de band tus-

sen recht en rechtvaardigheid worden

hersteld, door werk te maken van de

uitvoering van straffen. Hoe? Onder

andere door nieuwe cellen bij te bou-

wen. Maar ook door druk uit te oefe-

nen op bepaalde landen om

gevangenen hun straf te laten uitzitten

in eigen land. In onze gevangenissen

heeft 45 procent van de gedetineerden

een andere nationaliteit. De helft daar-

van is illegaal in het land. Een groot

deel van de overbevolking in onze ge-

vangenissen is daaraan te wijten. Ver-

oordeelde gevangenen moeten hun

straf uitzitten in eigen land. Daarvoor

moeten we druk uitoefenen op landen

zoals Marokko en Algerije. Trouwens,

BREEDBEELD

Bart De Wever: “Als de PS niet verantwoordelijk is voor wat misloopt in Wallonië en Brussel, wie dan wel? Wij willen niet dat

deze PS haar model nog naar Vlaanderen exporteert.”
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om nog eens terug te komen op de fou-

ten in het migratiebeleid: als er een

consequent terugkeerbeleid zou be-

staan, dan hadden deze criminelen

nooit een misdrijf kunnen plegen in

België.” 

De N-VA zat de voorbije vijf jaren
wel in de Vlaamse Regering. Heb-
ben we daar het verschil kunnen
maken? 
Bart: “Zeker. Met Geert Bourgeois en

Philippe Muyters hebben we de

Vlaamse Regering sterker gemaakt. Het

is de verdienste van Philippe dat

Vlaanderen al vier jaar op rij een be-

groting in evenwicht aflevert. En on-

dertussen werd onze schuld af -

gebouwd van 7 miljard naar 4 miljard

euro vandaag. Wat onmogelijk is op

fede raal vlak, hebben we al uitgevoerd

in Vlaanderen. Daarnaast heeft Philip pe

ook het activeringsbeleid voor werk-

zoekenden uitgebreid tot 60 jaar. En

met de 50-pluspremie krijgen werk -

gevers een korting wanneer ze oudere

werknemers aanwerven. Resultaat: de

werkzaamheidsgraad bij mensen tus-

sen 55 en 65 jaar is de voorbije regeer-

periode gestegen van 35 procent in

2009 naar 42 procent in 2013. Dat zijn

belangrijke maatregelen voor de toe-

komst. Ondanks het federale non-

beleid zijn we er zo toch in geslaagd

mensen langer aan het werk te hou-

den. 

Geert Bourgeois heeft de Vlaamse

overheid afgeslankt: zeven procent

ambtenaren en tien agentschappen

minder. Alles samen goed voor een be-

sparingsoperatie van 1,5 miljard euro.

Dankzij Geert kwam er ook een nieuw

integratiedecreet, waardoor het niveau

van taalkennis voor nieuwe Vlamin-

gen werd opgetrokken. En er werd ook

werk gemaakt van een grotere autono-

mie voor de gemeenten. Stuk voor stuk

verwezenlijkingen die een verbetering

inhouden voor toekomst, en die dus

ook lang na de volgende verkiezingen

een effect zullen hebben.” 

Wat zijn de uitdagingen voor de vol-
gende Vlaamse Regering? 
Bart: “Het feit dat we budgettair orde

op zaken hebben gekregen, levert ons

helaas geen bijkomende marge op. In-

tegendeel. De zesde staatshervorming

zadelt Vlaanderen op met een gigan-

tische factuur: vanaf 2016 zal dat 1,7

miljard euro per jaar kosten. Vlaande-

ren wordt dus gestraft voor een ge-

zond en evenwichtig begrotingsbeleid.

Dat is de perverse logica die wordt ge-

hanteerd. De 4,8 miljard euro extra

beleidsruimte die er was dankzij het

begrotingswerk van Philippe Muyters

wordt dus volledig weggenomen door

de federale meerderheidspartijen

CD&V, Open Vld en sp.a, gesteund

door de groenen. 

De volgende Vlaamse Regering zal

erop moeten toezien dat de kwaliteit in

het onderwijs gegarandeerd blijft.

Dankzij onze aanwezigheid in deze

regering hebben we wel degelijk kun-

nen wegen op de onderwijsdiscussie

en – vooral – de plannen van minister

van Onderwijs Pascal Smet kunnen

bijsturen. Wij zijn geen voorstander

van een brede eerste graad. Wij blijven

een voorvechter van de vrijheid van

onderwijs. Wij willen het technisch en

het beroepsonderwijs versterken en

opwaarderen. En een school die van-

daag aso-richtingen aanbiedt, zal die

ook morgen moeten kunnen aanbie-

den.” 

Wat verwacht u in deze laatste
week voor de verkiezingen?
Bart: “De strategie van de andere par-

tijen bestaat erin angst te zaaien voor

de N-VA. Totaal ongegrond uiteraard.

Maar wij – onze kandidaten, onze

leden, onze sympathisanten – moeten

deze laatste dagen allemaal de boer op

om zoveel mogelijk Vlamingen te over-

tuigen. Want wij zijn eerlijk: onze

plannen zijn becijferd en iedereen kan

ze nalezen. We maken ook duidelijke

keuzes. Keuzes die perspectief en hoop

bieden. Zij die werken en onderne-

men, belonen we. Zij die het minder

goed hebben, ondersteunen we. We

verhogen het minimumloon. We ver-

hogen het leefloon, maar vragen ge-

meenschapsdienst in ruil. We ver -

 hogen de werkloosheidsuitkeringen,

maar beperken deze in de tijd. We ver-

hogen het minimumpensioen. We ver-

hogen alle lonen, maar die tot 3 000

euro bruto eerst. We verhogen de kin-

derbijslag met extra’s voor kinderen in

armoede, kinderen met een beperking

en (half-)wezen. We voeren een slim-

me derdebetalersregeling bij de huis-

arts in, waardoor patiënten enkel het

remgeld moeten betalen. Niemand zal

om financiële redenen nog een dok-

tersbezoek moeten uitstellen. Alle so-

ciale uitkeringen en de pensioenen

blijven geïndexeerd. En we zorgen er-

voor dat wie heeft gewerkt, een dege-

lijk pensioen krijgt. Geen enkele partij

trekt zoveel uit voor de pensioenen als

de N-VA: 6,9 miljard euro. Dat is écht

sociaal beleid.” 

Wat raadt u onze lezers tot slot nog
aan vandaag?
"Het komt erop aan zoveel mogelijk

mensen warm te maken voor onze po-

sitieve keuzes. En om zich niet te veel

aan te trekken van de bangmakerij van

anderen. Zo zal op 25 mei de Verande-

ring pas echt kunnen worden ingezet.”

Op www.n-va.be/verkiezingen

vindt u een overzicht van alle

kandidaten, het verkiezingsprogram-

ma en alle praktische informatie over

de verkiezingen van 25 mei 2014.

De volgende Vlaamse 
Regering zal erop moeten 
toezien dat de kwaliteit in 

het onderwijs gegarandeerd blijft.“
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Van ervaren dossiervreter over
‘beste parlementslid 2004-2009’ tot
Vlaams minister? Zo leek het er toch
even op, na de Vlaamse verkiezin-
gen van 2009. Toen de N-VA Jan
Peumans naar voor schoof als voor-
zitter van het Vlaams Parlement,
fronste men hier en daar de wenk-
brauwen. Kwam dat wel goed? Nou
en of dat goed kwam!

Op 24 april sloot voorzitter Jan Peu-

mans ‘zijn’ Parlement symbolisch af

met de woorden: “U was een fantas-

tisch Parlement. Ik dank u en tot ziens.”

Het was die dag niet de allerlaatste zit-

ting, maar wel de laatste van de legi-

slatuur met een bijna voltallig halfrond.

En de afscheidsrede van Jan Peumans

verdiende wel een volle plenaire zaal.

30 648 vragen
Even wat cijfers. Tijdens deze legisla-

tuur behandelde het Vlaams Parlement

103 voorstellen van decreet, 407 ont-

werpen van decreet en 122 voorstellen

van resoluties. Er werden niet minder

dan 6 190 parlementaire vragen ge-

steld. Het aantal schriftelijke vragen

nam toe tot 30 648. Dat zijn er drie keer

meer dan tijdens de vorige legislatuur.

In dat opzicht gaf Jan Peumans een

pluim aan de Vlaamse Regering: “Die

krijgt van mij een 9,5 op 10 voor het tij-

dig beantwoorden van al die vragen,

en voor haar beschikbaarheid voor par-

lementaire vergaderingen.”

Maar Jan Peumans krijgt zelf ook goede

punten. Zowel De Standaard en Het

Nieuwsblad als De Morgen riepen hem

uit tot ‘beste parlementsvoorzitter’. En

ook Vlaams minister-president Peeters

roemde Jan Peumans om zijn uitste-

kende werk. Jan verwoordt het zelf zo:

“Ik heb me de voorbije vijf jaar goed

geamuseerd. Ik voelde me absoluut als

een vis in het water als voorzitter.”

Onnavolgbare stijl
Vanaf dag één nam Jan Peumans zijn

taak als Vlaams Parlementsvoorzitter

ter harte. Hij deed dat in zijn onnavolg-

bare stijl. Parlementsleden die bijvoor-

beeld de spreektijd overschreden,

werden onverbiddelijk op de vingers

getikt. Maar uiteindelijk verdedigde Jan

de parlementsleden door dik en dun.

De regering werd verplicht om meer

controle en inzage toe te staan en moest

zich beschikbaar stellen om op de vele

parlementaire vragen te antwoorden. 

“Ik ben consequent de voorzitter ge-

weest van álle parlementsleden, los van

hun politieke kleur. Ik stond op mijn on-

afhankelijkheid als voorzitter”, legt hij

het zelf uit. “Ik durf te stellen dat ik er-

voor heb gezorgd dat de Vlaamse Rege-

ring meer respect toonde voor het

Parlement. Voor het een nieuw decreet

maakt, kan het Parlement eerst een con-

ceptnota bespreken. En als er vragen

waren voor een minister die niet aan-

wezig was, dan vorderde ik die op!”

Ook over de verloning en uittredings-

vergoedingen van parlementsleden is

al veel inkt gevloeid, maar het was Jan

Peumans die de discussie vorm gaf en

aanvuurde. Hij vond zelf dat hij als par-

lementsvoorzitter te veel verdiende.

Ondertussen is die verloning decretaal

aangepast en zijn ook de vertrekver-

goedingen aangepast. Maar Jan schenkt

nog steeds consequent een deel van

zijn loon weg aan talrijke goede doe-

len.

Jan Peumans trekt op 25 mei de

Vlaamse lijst in de provincie Limburg. 

Jan Peumans:

Fantastische voorzitter van 
‘een fantastisch Parlement’

Jan Peumans: “Ik voelde me als Vlaams Parlementsvoorzitter als een vis in

het water”
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Toeristen beperken zich sinds enkele

jaren niet meer tot de zomervakantie.

Ze komen ook alsmaar vaker tijdens

de andere schoolvakanties naar de

Kust, en zowel in het weekend als tij-

dens de week. Een steeds groter wor-

dende groep geniet aan de Kust het

hele jaar door. De Vlaamse Kust heeft

in de voorbije tien jaar inderdaad een

transformatie ondergaan.

“Bij het begin van deze regeerperiode

heb ik resoluut de kaart van de Kust

getrokken”, zegt Vlaams minister van

Toerisme Geert Bourgeois. “In 2010

konden we samen met het Agent-

schap Toerisme Vlaanderen en West-

toer op een succesvolle manier het

‘Impulsprogramma Kust’ (IPK) op de

sporen zetten. Dat IPK zou in een pe-

riode van vijf jaar voor meer dan tien

miljoen euro investeren in tachtig ver-

schillende projecten.” 

Strandbeleving
Dat eerste Impulsprogramma 2010-

2014 zette resoluut in op het dynami-

seren van de Kust. Met nieuwe

recreatieve troeven zoals de Kustwan-

delroute en grote aandacht voor be-

leving, kon de Kust zich onder schei-

den bij een brede doelgroep. Het

Kusttoerisme kreeg een andere invul-

ling. Vertoeven aan de Kust werd

zowel flaneren als winkelen, genie-

ten van attracties en gastronomie en

ook steeds meer ‘strandbeleving’.

“We leven steeds meer in een bele-

vingseconomie”, verduidelijkt Geert

Bourgeois. “Een economie waarin

niet zozeer het product centraal staat,

maar veeleer de beleving die ermee

wordt geassocieerd.” Uit een onder-

zoek van Westtoer bleek al dat ‘bele-

ving’ een belangrijk motief is om

naar de Kust terug te komen. “Vooral

voor jongeren is dat een belangrijke

drijfveer. Zonder het traditionele aan-

bod terug te schroeven, is onze Kust

op die manier de jongste jaren aan-

trekkelijker geworden voor jonge-

ren.”

Kust ze
Met de campagne Kust ze maakte

Westtoer ons strand hipper door er

bijvoorbeeld muziekfestivals te orga-

niseren. Zo werden jongeren vanuit

hun eigen leefwereld vertrouwd ge-

maakt met ‘het kustproduct’. Onder

impuls van minister Bourgeois inves-

teerde Toerisme Vlaanderen in zeven

nieuwe strandclubs met toegankelijk

sanitair (toiletten en douches) voor

het brede publiek, inclusief voor men-

sen met een beperking. 

“Maar het werk is niet af”, weet de

minister. “Met het nieuwe Impuls -

programma moet de nieuwe Vlaamse

Regering verdere stappen zetten op

het pad van het belevingstoerisme.

Het moet zorgen voor een verdere

dyna misering en een verjonging van

het aanbod aan onze Kust.”

“Overheden kunnen projecten voor-

stellen en centen ter beschikking stel-

len binnen hun budgettaire mogelijk -

heden. Maar de uitwerking ervan

moet op het terrein gebeuren, door de

hele sector, en elke dag opnieuw. Het

is dankzij de ondernemers dat de

Kust Vlaanderens sterkste toeristische

topproduct is. En dat zij voor de men-

sen in de provincie West-Vlaanderen

een belangrijke bron van welvaart en

tewerkstelling betekent.”

GEMANDATEERD

Bij druilerig herfstweer, in zware winterstormen, op frisse en rim-
pelloos heldere lentedagen, of op broeiend hete zomerdagen: aan
onze Vlaamse Kust bent u altijd welkom. Het is een plaats voor
alle seizoenen. Een plaats om te wonen, om te werken, om actief
oud te worden … en vooral ook om vakantie te nemen.

De Vlaamse Kust: het hele jaar open!

“Het is dankzij de ondernemers dat de

Kust Vlaanderens sterkste toeristische

topproduct is”, benadrukt Vlaams

minister Geert Bourgeois.
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Enkele cijfers op een rijtje
• Directe bestedingen uit Kusttoerisme 2,8 miljard euro
• Werkgelegenheid 42 000 voltijdse equivalenten
• Totaal aantal overnachtingen aan de Kust 31 miljoen
• Totaal aantal verblijfstoeristen aan de Kust 5,6 miljoen
• Totaal aantal dagtoeristen aan de Kust 17 miljoen
• Totaal aantal bezoekers Kustattracties 2,4 miljoen
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GEMANDATEERD

0
“Geen overschotten, geen tekorten op

de Vlaamse begroting.” Zo stond het in

het Vlaams Regeerakkoord en dat is

wat Philippe Muyters vier jaar op rij

heeft klaargespeeld. Geen gemakke-

lijke oefening, en al zeker niet in crisis-

tijd. Hij heeft dit vooral gedaan door te

besparen op de uitgaven bij de over-

heid: werkingsmiddelen, minder amb-

tenaren, efficiëntiewinsten … Vaak niet

prettig om te doen, maar wel met één

gouden regel in het achterhoofd: “De

putten die we vandaag zouden maken,

moeten later door onze kinderen en

kleinkinderen met belastingen weer

worden gevuld.”

1
Eén vergunning binnen één procedure

afgeleverd door één overheid. Dat is

een eenvoudige samenvatting van de

omgevingsvergunning (integratie van

de bouw- en de milieuvergunning).

Geen dubbel werk meer, en geen

tegen gestelde adviezen van verschil-

lende administraties meer. Het levert

een enorme tijdswinst op voor bedrij-

ven. Reken daar de digitale afhande-

ling vanaf juni 2014 nog bij en u

begrijpt dat Voka terecht spreekt van

de grootste wijziging in ruimtelijke

orde ning van de afgelopen decennia.

60
We moeten allemaal langer aan het

werk om ons sociaal systeem betaal-

baar te houden. Maar dan moet ook de

begeleiding van de werkzoekende 50-

plussers op peil zijn. Onder het beleid

van minister Muyters is de activering

van werkzoekende 50-plussers staps-

gewijs opgetrokken van 52 jaar naar

60 jaar. Op vijf jaar tijd hebben we dus

gigantische stappen vooruit gezet om

al die ervaren talenten en competen-

ties te kunnen blijven inzetten. Boven-

dien werd de loopbaancheque in -

gevoerd: mensen willen langer aan de

slag blijven als ze met goesting wer-

ken. Dankzij de loopbaancheque kan

je vier uur loopbaanbegeleiding vol-

gen. 

269
Op niet minder dan 269 plaatsen in

Vlaanderen is door sportminister Muy-

ters geïnvesteerd in sportinfrastructuur.

Sporten is gezond als je gezond sport.

En een goede kwaliteitsvolle infra-

structuur is daarbij heel belangrijk.

Vandaar de stevige inhaaloperatie voor

onze loka le en bovenlokale sportinfra-

structuur: kunstgrasvelden, sporthal-

len, sportvloeren, zwembaden, Finse

pistes, een ijspiste, een wildwater-

baan, BMX-parcours, klimmuren enzo-

voort. Vlaanderen kleurt na de

passage van Philippe Muyters weer

een streepje gezond sportiever!

Meer weten over de realisaties

van minister Muyters? Of blijft u

graag op de hoogte? Volg Philippe dan

op Facebook en Twitter, of neem een

kijkje op www.philippemuyters.be. 

Philippe Muyters was de voorbije vijf jaar Vlaams minister voor
de N-VA, met in zijn portefeuille Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport. Wat heeft dat opgeleverd?

Vijf jaar Philippe Muyters in cijfers

Philippe Muyters heeft de voorbije vijf jaar heel wat gerealiseerd als Vlaams minister

van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
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Helga, je zetelde tien jaar in het
Vlaams Parlement, en je zette je
sterk in voor het beleid voor perso-
nen met een beperking. Betekent de
goedkeuring van dit nieuwe decreet
nu dat de cirkel rond is?
Helga Stevens: “Dat gevoel heb ik wel,

ja. Sinds 2004 heeft de N-VA steeds ge-

ijverd voor het principe van vraag- 

gerichte ondersteuning. Dat wil zeg-

gen: niet de structuren of voorzienin-

gen moeten centraal staan in het

beleid, maar wel de persoon met een

beperking zelf. Dit nieuwe decreet ver-

ankert dat principe in de Vlaamse

regel geving. Het is dus een cruciale

stap in de goede richting.”

In de goede richting? Er is dus nog
wel wat werk voor de boeg?
Lies Jans: “Net als elk compromis bevat

dit decreet zeer goede punten, maar

ook punten waar de N-VA minder ge-

lukkig mee is, zoals het basisonder-

steuningsbudget. Want dat vaste be-

drag voor personen met een beperking

belemmert de mogelijkheid om echt

zorg op maat aan te bieden. Maar het

decreet als geheel is voor de N-VA een

sterke basis om verder de weg in te

slaan naar een vernieuwd beleid voor

personen met een beperking.”

De hoofdlijnen van de N-VA-bro-
chure ‘Een beperking mag geen
handicap zijn’ zijn voor de partij het
kompas op die weg?
Lies Jans: “Absoluut! Wij zijn ervan

overtuigd dat elke persoon met een be-

perking recht heeft op een op maat ge-

sneden, individueel ondersteunings-

plan. Dat plan geeft duidelijk aan

welke ondersteuning hij wenst, wan-

neer hij die wenst en in welke mate hij

die wenst. Aan de hand van deze ele-

menten wordt dan de kostprijs van het

ondersteuningsplan berekend. Zo be-

paalt men de hoogte van een persoon-

lijk ondersteuningsbudget. Daar wil de

N-VA heen. Dat zullen we ook duide-

lijk maken, zeker als we kunnen deel-

nemen aan een volgende Vlaamse

Regering.”

Helga, je verhuist na 25 mei waar-
schijnlijk naar het Europees Parle-
ment. Hoe kijk je terug op de
voorbije tien jaar en wat zijn je ver-
wachtingen voor de volgende vijf
jaar?
Helga Stevens: “Ik ben trots op wat we

de afgelopen tien jaar hebben gereali-

seerd in het Vlaams Parlement. Per-

soonlijk vond ik de opname van het

recht op gebarentaal- en schrijftolk -

ondersteuning in het onderwijs een

belangrijke overwinning. Ook de er-

kenning van de Vlaamse gebarentaal

was een hoogtepunt. Wat het Europees

Parlement betreft, wacht ik de uit-

spraak van de kiezer af. In ieder geval,

verkozen of niet verkozen: mijn enga-

gement voor personen met een beper-

king blijft de belangrijkste leidraad in

mijn leven en professionele carrière.”

VINGER AAN DE POLS

12

Eind april keurde het Vlaams Parlement tijdens zijn slotzitting het

nieuwe decreet Persoonsvolgende Financiering (PVF) voor perso-

nen met een beperking goed. De Vlaamse volksvertegenwoordigers

Helga Stevens en Lies Jans, voor de N-VA sterkhouders in de wel-

zijnsdossiers, beschouwen dit decreet als een historisch kantelmoment in

het beleid ter ondersteuning van personen met een beperking. 
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Elke persoon 
met een beperking heeft 
recht op een individueel 

ondersteuningsplan.“

Een cruciale stap in
de goede richting
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Exact een maand voor de verkiezingen

kregen we daarvan nog een knap staaltje

te zien toen de regering-Di Rupo een wel

héél beperkte lijst met Grondwetsartike-

len voor herziening vatbaar verklaarde.

Zoals gevreesd werd het een korte lijst.

De regering vertrok van de vorige lijst uit

2010 en haalde daar simpelweg de arti-

kelen uit die ze in de voorbije legislatuur

al had besproken of gewijzigd.

Opvallende afwezigen in die lijst waren

de Grondwetsartikelen over de monar-

chie en het centrale artikel 195. Dat regelt

de procedure voor een Grondwetsher -

ziening en is dus eigenlijk de sleutel

waarmee je alles kan veranderen. “Dat

die artikelen in de lijst ontbreken is op-

merkelijk,” vindt N-VA-Kamerlid Ben

Weyts, “omdat dit nu net de enige arti-

kelen zijn waar de Vlaamse partijen uit-

drukkelijk om hadden gevraagd. Vrij

eensgezind zelfs, waar het de monarchie

betreft.”

Negentiende-eeuws
Grondwetsartikel 195 stelt dat het hui-

dige parlement enkel die Grondwets -

artikelen kan wijzigen die het vorige

parlement voor herziening vatbaar ver -

klaarde. Een beveiligingsmechanisme

dat de negentiende-eeuwse grondwet-

gever inbouwde om te verhinderen dat

de vertegenwoordigers van het volk on-

doordachte beslissingen zouden ne men. 

“De meeste andere landen hebben on-

dertussen hun procedures tot wijziging

van de Grondwet vereenvoudigd en ge-

moderniseerd”, merkt Weyts op. “Al-

leen dit land blijft steken in een

negentiende-eeuws systeem. Maar dan

wel een systeem dat vandaag handig

uitkomt voor de gevestigde machtheb-

bers. Want door Grondwetsartikel 195

niet voor herziening vatbaar te verkla-

ren, maakt deze regering het de vol-

gende onmogelijk om een nieuwe

staatshervorming te realiseren. Of, ver-

taald naar ons verkiezingsprogramma:

om het confederalisme in te voeren. Het

is in de eerste plaats de N-VA die met

dit doorzichtige politieke manoeuvre

wordt geviseerd.”

Grondwettelijk achterpoortje
Ironisch genoeg maakten de federale

meerderheidspartijen voor hun zesde

staatshervorming zelf dankbaar gebruik

van datzelfde artikel 195. Ze deden dat

door het tijdelijk opzij te schuiven via

een overgangsbepaling. Want in het

lijstje dat werd opgesteld voor de verkie-

zingen van 2010 kwamen enkele artike-

len niet voor. “Die ‘truc met artikel 195’

zou nog te begrijpen zijn, als de meer-

derheidspartijen en de groenen het fat-

soen hadden om dat artikel permanent

te wijzigen. Maar neen, in plaats daar-

van werd het grondwettelijk achter-

poortje van artikel 195 vliegensvlug weer

gesloten. Kwestie van de écht noodzake-

lijke hervormingen vooral tijdig af te

blokken”, schampert Weyts.

Het klopt dat er zelfs zonder Grondwets-

herziening toch bevoegdheden kunnen

worden overgeheveld, via de zoge-

naamde bijzondere wetten. Maar los

daarvan: een grondwet is een contract

tussen de staat en de burger. “Dat die

door de traditionele partijen wordt inge-

zet met als enige doel verandering te

blokkeren, is op zijn minst discutabel te

noemen”, vindt Weyts. “Maar een krach-

tige stem van de Vlamingen kan na 25

mei het tij doen keren.”

De Franstalige partijen, de PS op kop, zijn er altijd als de

kippen bij om de N-VA de blokkering van dit land te ver-

wijten. “Terwijl keer op keer blijkt dat net zijzelf die kunst

als geen ander verstaan”, zegt Ben Weyts.

De kunst van 
de blokkering 
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LIDMAAT

Lid van de N-VA: sinds 2011

Houdt van: sporten, met vrienden weggaan,

reizen, ... 

Levensmotto: “Work hard, play hard”

Grootste voorbeeld: mijn ouders

Culinair hoogtepunt: restaurant Nuance in

Duffel 

Laatste boek: Het ongrijpbare meisje van

Maria Vargas Llosa

Favoriete reisbestemming: Australië

Marlies 
Vangeel

N-VA Herselt bestaat nog maar vijf jaar

maar kan dankzij een vijfentwintig-

koppig bestuur bogen op een goede af-

delingswerking. De oprichter van de

afdeling, Peter Keymeulen, en verschil-

lende mensen in de omgeving van

Marlies nodigden haar een drietal jaar

geleden uit om lid te worden van de

N-VA en vervolgens van het afdelings-

bestuur. “Na de bestuursverkiezingen

van 2013 nam ik de voorzittersfakkel

over van Peter. Een jonge voorzitter

misstaat niet in onze ploeg. Het is een

erg heterogene groep met mensen van

alle leeftijden. Ervaring en jeugdig dy-

namisme vullen elkaar heel goed aan.”

De N-VA’ers van Herselt scoorden in

2012 zeer goed. Ze behaalden bijna 34

procent en 9 van de 23 zetels in de

gemeente raad. Een prachtige uitslag.

“De absolute meerderheid van CD&V

konden we helaas niet breken. Toch

zijn we heel tevreden met het resul-

taat. We hebben nu negen raadsleden

die veel ervaring opdoen dankzij het

werk in de oppositie. In 2018 kunnen

we daarmee het verschil maken.”

Maar vandaag staat alles nog in het

teken van de verkiezingen van 25 mei

2014. “Mireille Colson, een van onze

gemeenteraadsleden, is de kandidaat

van onze afdeling. Ze staat op een be-

scheiden plaats op de Antwerpse

Kamer lijst. Maar dat neemt niet weg dat

we stevig campagne voeren voor haar

en de andere kandidaten uit de regio.”

Marlies vormt samen met een groot

deel van het afdelingsbestuur een cam-

pagneteam. “We hebben de taken zo

efficiënt mogelijk verdeeld. Zo beschik-

ken we over een ervaren plakploeg.

Daarnaast zijn er enkele mensen die

brieven schrijven, iemand die nauw-

keurig bijhoudt welke activiteiten er in

Herselt en omgeving plaatsvinden, en

een ploeg die Mireille vergezelt op die

activiteiten en haar helpt met flyeren.”

“De campagneploeg is een geoliede

machine en dat maakt het campagne-

voeren erg aangenaam. We hebben

ook goede contacten met de naburige

afdelingen in de Zuiderkempen. Zo

kunnen we affiches van kandidaten

uitwisselen en zorgen we voor een

goede spreiding van alle kandidaten

uit de regio.” Bovendien heeft de plak-

ploeg van N-VA Herselt een eigen han-

delsmerk ontwikkeld: de zogenaamde

campagnetorens. “Dat zijn grote con-

structies op palen waar meerdere bor-

den aan worden bevestigd. Men kan er

niet naast kijken!” (lacht) 

Marlies en de Herseltse campagne-

ploeg zullen de laatste dagen van de

campagne nog een tandje bijsteken.

“We zullen ervoor zorgen dat we met

onze affiches en campagneploeg in het

straatbeeld blijven en dat we nog zo-

veel mogelijk mensen aanspreken. We

laten niets aan het toeval over!”

Marlies (28) is een van de jongste afdelingsvoorzitters van

de N-VA. Maar ondanks haar jonge leeftijd toont ze hoe ze

met een gemotiveerde ploeg efficiënt campagne voert in haar

gemeente Herselt.



U bent al meer dan 25 jaar maag- en
darmspecialist in het Sint-Vincentius-
ziekenhuis in Antwerpen. Wat viel u
als arts het meest op in Lof der Ge-
zondheid, het nieuwe boek van N-VA-
senator Louis Ide?
“Collega Ide heeft een heldere analyse ge-

maakt. Een soort helikoptervlucht over de

gezondheidszorg. Het is een goede uit-

gangspositie die toelaat om op een con-

structieve manier het systeem nog beter

te maken: de sterke punten nog sterker

maken, de zwakke punten verbeteren.

We mogen niet vergeten dat het hier nog

niet zo slecht is in vergelijking met vele

andere landen.”

Als gangmaker van Stop Darmkanker
volgde u ongetwijfeld de recente be-
richtgeving over collega-artsen die
preventie in vraag stellen. Hoe staat u
daar tegenover? 
“Er zijn voldoende wetenschappelijke

studies die aantonen dat preventie vruch-

ten afwerpt. De internationale richtlijnen

zijn in dit verband glashelder. Ik vind het

dus erg jammer dat preventie in vraag

wordt gesteld. Het bevolkingsonderzoek

naar borstkanker heeft de afgelopen jaren

talrijke vrouwen veel leed bespaard. Die

cijfers zijn gekend. Het is spijtig dat de na-

delen van een bevolkingsonderzoek wor-

den uitvergroot en de voordelen

geminimaliseerd. Als je cijfers gebruikt,

moet je de juiste cijfers gebruiken. Ook

het bevolkingsonderzoek naar darmkan-

ker is goed van start gegaan. Een deel-

name van 43 procent is goed, maar de

weg is nog lang. Over één zaak mag er

absoluut geen twijfel bestaan: dit bevol-

kingsonderzoek zal honderden, zo niet

duizenden darmkankers voorkomen, véél

persoonlijk en familiaal leed vermijden

en uiteindelijk ook veel kosten besparen.

Een win-win-winsituatie dus.”

Gezondheidseconoom prof. Lieven
Anne mans stelt dat het preventiebud-
get omhoog moet. Ook Louis Ide sluit
daar in zijn boek naadloos
op aan. U kan daarmee al-
leen maar gelukkig zijn?
“Inderdaad. De verhouding is

door de jaren heen, bewust of

onbewust, scheefgegroeid.

Dat heeft natuurlijk veel te

maken met de kostprijs van

kankerbehandeling. Die is het

laatste decennium ontzettend

toegenomen. Waar vroeger

5 000 euro volstond voor zes

maanden behandeling, kom

je nu soms niet toe met 50 000

euro. Dat is qua terugbetaling

niet vol te houden. Recent las

ik nog in een rapport dat meer

dan 97 procent van het budget

naar behandeling gaat en

minder dan 3 procent naar preventie. Die

verhouding moet dringend worden bijge-

stuurd. Investeren in preventie is kosten-

besparend. Misschien niet op korte

termijn, maar wel veel sneller dan velen

denken.”

De betaalbaarheid van de gezond-
heidszorg staat op een keerpunt.
Welke goede raad kan u geven aan de
politici die zich over dit dossier bui-
gen?
“Om het in wielertermen te zeggen: we

hebben al enkele moeilijke kasseistroken

achter de rug, maar de moeilijkste moe-

ten nog komen. Hoe sneller we er over-

heen rijden, hoe beter. De vzw Stop

Darmkanker wil op dat moeilijke par-

cours ook een extra inspanning doen.

Samen staan we sterk.”

Meer weten? 

Surf naar www.stopdarmkanker.be
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“Kennis delen kan levens redden” is het motto van dr. Luc Colemont.

De bezieler van vzw Stop Darmkanker wil iedereen ervan over-

tuigen dat het aantal doden door darmkanker drastisch zal

dalen door vroegtijdige opsporing. Daarvoor organiseerde de

vzw eerder dit jaar trouwens ook al een ‘Thunder clap’, waar-

mee ze meer dan 1,25 miljoen mensen bereikte via Facebook

en Twitter.

Luc Colemont: “Meer dan 97 procent van het budget gaat 
naar behandeling en minder dan 3 procent naar preventie. 

Die verhouding moet dringend worden bijgestuurd.” ©
 L
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Luc Colemont: “Investeren in preventie
is kostenbesparend”



Steenkool en staal waren in die tijd dé

grondstoffen die de basis vormden

voor alle militaire macht. In het naoor-

logse Europa kon dit economische

samenwer kingsverband dus wel tellen

als teken van verzoening. Vandaag, 64

jaar later, houdt de Europese Unie zich

met veel meer bezig dan economische

samenwerking. Denk maar aan consu-

mentenzaken, transport en milieu. De

uitdagingen waar de Europese Unie

vandaag voor staat,

zijn dan ook andere

dan bij haar oprichting. 

Betrokkenheid
De N-VA ziet drie gro -

te uitdagingen. De eer-

ste uitdaging is het

streven naar een haal-

bare en gedragen Euro -

pese samenwerking.

Want de betrokken-

heid van de burger is

essentieel voor het

slagen van de Euro-

pese samenwerking. 

In het vorige num mer

van het Nieuw-Vlaams

Magazine kon u lezen

dat de N-VA daarom

onder meer voorstelt

om de nationale en re-

gionale parlementen

te ‘europeaniseren’. De

N-VA wil bovendien

dat het Vlaams Parle-

ment het initiatief kan

ne men om op Europees

niveau regelgevend op

te treden.

Stabiliteit
Een tweede uitdaging is het vinden

van een duurzame oplossing voor de

euro crisis. De Euro pese economie

heeft nood aan stabiliteit. Een goed

functionerende euro en een solide

economische onderbouw zijn voor

de N-VA erg belangrijk voor de socia -

le vooruitgang. De eurozone is een

project dat gebaseerd is op solidari-

teit, maar het vereist ook verant-

woordelijkheid van de deelnemende

leden. Lidstaten die het moeilijk heb-

ben, moeten in de eerste plaats zelf

hun verantwoordelijkheid en de nodige

maatregelen nemen om het vertrou-

wen van de financiële markten te

herstellen. Het is erg belangrijk dat

zij de nodige besparingen, hervor-

mingen én investeringen doen. 

Energiemix
De Europese energiemarkt is de derde

uitdaging. We moeten de problemen

van afhankelijkheid en be voorra -

dingszekerheid, en van betaalbaar-

heid en duurzaamheid aanpakken. De

crisis in Oekraïne maakt dit nog maar

eens duidelijk. Voor de N-VA

is een realistische energie-

mix cruciaal. Hernieuw-

bare energie speelt daarin

een belangrijke rol. De N-VA

steunt daarom het voor-

stel van de Europese Com-

missie om voor her nieuw-

bare energie op Europees

niveau een bindende doel-

stelling naar voor te schui-

ven. Tegelijk verwel komen

we de flexibiliteit die de

lidstaten hebben om zelf

hun energiemix te bepa-

len. Want niet elke lid-

staat heeft evenveel poten-

tieel voor hernieuwbare

energie. Voor de N-VA

blijft de sleutel ook bij

meer energie-efficiëntie

liggen. De N-VA is er al

lang voorstander van dat

ook op dat vlak op Euro-

pees en lidstaat niveau

bindende doelstellingen

worden vastgelegd. Want

de goedkoopste energie is

de energie die niet wordt

gebruikt.

EUROPA

Op 9 mei 1950 werd het startschot gegeven voor de Europese in-

tegratie. Toenmalig Frans minister van Buitenlandse Zaken Robert

Schuman stelde die dag voor om een Europese Gemeenschap

van Kolen en Staal (EGKS) op te richten. 

16

De grote uitdagingen voor de EU 

Europa is géén ver-van-mijn-bedshow! Met die boodschap én een bed
dat ze zelf in mekaar timmerden, voerden de Europe se kandidaten van
de N-VA op 9 mei actie op de Meir in Antwerpen.

©
 N

-V
A



Tussen 2002 en 2013 was Marc bij de

NMBS actief als manager, waarvan de

laatste negen jaar als CEO. Al leek de

titel van ‘crisismanager’ soms beter

van toepassing. Van het puinruimen

bij de vrachtdivisie over het zware

treinongeval bij Buizingen in 2010, tot

de eindeloze lijst problemen met de

hogesnelheidstrein Fyra in 2013: de

grote en kleinere rampen leken elkaar

maar op te volgen.

Puin ruimen
Zelf blikt Marc nochtans niet ontevre-

den terug op zijn periode aan het

hoofd van de nationale spoorweg-

maatschappij. “We hebben grote zaken

gerealiseerd”, vertelde hij eind vorig

jaar in de pers, na zijn afscheid van de

NMBS. “In 2002 waren de boekhoud-

kundige resultaten rampzalig: één mil-

jard euro verlies, een schuld van tien

miljard. Die gaat niet vanzelf weg, hè?

We hebben puin geruimd. Veel. De

groep zal dit jaar een positief resultaat

hebben, we zijn van 135 miljoen reizi-

gers naar 220 miljoen gegaan en het

inter nationale reizigersvervoer - waar

de cash buitenstroomde - is structureel

winstgevend geworden.”

De man die meer dan tien jaar lang de

NMBS een gezicht gaf, stelde zijn erva-

ringen bij dat overheidsbedrijf intussen

te boek. In Dwarsligger, dat meteen bij

publicatie al een bestseller was, gunt

Marc naar eigen zeggen “de treinreizi-

ger, de NMBS-medewerker en de belas-

tingbetaler een blik achter de scher-

men van de spoorwegen”. Het is een

verhaal van schandalig dure en lege

treinen, van vriendjespolitiek op hoog

niveau en van hardleerse vakbonden.

Een weinig opwekkende maar erg ver-

helderende historie.

Verdomde plicht
Marcs politieke engagement ligt in het

verlengde van zijn vaak pijnlijk ont-

nuchterende ervaringen als overheids-

manager. “In het beleid van de NMBS

was er al te vaak geen economische,

sociale of efficiëntielogica te vinden,

alleen een politieke logica. Maar als

overheidsbedrijf werk je wel met het

geld van de belastingbetaler. En zeker

op een moment dat de

vergrijzing toeslaat en de

sociale zekerheid in

nauwe schoentjes zit,

moet je als overheid de

juiste prioriteiten weten

te stellen.”

De stap naar de N-VA

voelt dan ook volstrekt

logisch en natuurlijk aan.

“Net als bij de NMBS

moet er de komende

jaren ook in dit land flink

wat puin worden ge-

ruimd. De aanhoudende

excessen van Paars en Di

Rupo hebben ons allen

veel tijd en geld gekost. Sociaal-econo-

misch moet er dringend orde op zaken

worden gesteld. Ook in Europa trou-

wens. Dat is de ambitie van de N-VA.

Een ambitie die ik volop deel en waar

ik de komende jaren graag mijn schou-

ders onder wil zetten. Want als we

Vlaanderen vooruit willen helpen,

moeten we mee aan de Europese tafel

zitten en ook daar voldoende gehoor

zien te krijgen. Als oud-student van het

Europacollege in Brugge, waar ik na

mijn universitaire studies TEW een op-

leiding Europese economie volgde, is

Euro pa mij alvast niet vreemd.”

Ten slotte vloeit Marcs engagement

ook voort uit het ingebakken plichts -

gevoel dat hij erfde van zijn vader, die

politieagent was. “Vandaag ben ik zelf

vader én grootvader. Omdat ik wil dat

onze kinderen en kleinkinderen, net

zoals onze hardwerkende ouders, het

morgen ook beter hebben dan gisteren,

zie ik het als mijn verdomde plicht om

hun toekomst mee voor te bereiden.”

PORTRET
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Eind maart maakte de N-VA haar lijstduwer voor de Europese

verkiezingen officieel bekend: Marc Descheemaecker. Een

naam die vooral een belletje deed rinkelen bij wie het jongste

decennium al eens de trein nam, of wie het reilen en zeilen

van de NMBS in die periode wat volgde.

Marc Descheemaeker, lijstduwer voor het Europees Parlement: 
“Net als bij de NMBS moet er de komende jaren ook in dit land

flink wat puin worden geruimd.”
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Marc Descheemaecker: 

Plichtsbewuste dwarsligger



Ook Jong N-VA vraagt een bijsturing

van het huidige systeem. Want onge-

vallenstatistieken tonen aan dat jonge-

ren de grootste verkeersrisico’s lopen.

Jongeren tussen 20 en 24 jaar zijn over-

vertegenwoordigd in ernstige auto-

ongeval len. Volgens verschillende onder -

zoeken is onervarenheid in de over-

grote meerderheid van de gevallen de

hoofdoorzaak. Jonge beginnende be-

stuurders zijn vaak betrokken bij

ongeval len die te wijten zijn aan een

gebrek aan zogenaamde ‘hogere orde’-

vaardigheden. Dat zijn vaardigheden

zoals gevaarherkenning en risico -

perceptie, waaraan de huidige basisrij-

opleiding niet veel aandacht besteedt.

Verkeersinzicht
Jong N-VA is daarom voorstander van

een meer stapsgewijze opleiding, die

naast vaardigheden ook de juiste ver-

keersattidude aanleert. We kiezen voor

een getrapt rijbewijssysteem waarbij

het praktijkexamen voorafgaat aan het

verwerven van die ‘hogere orde’-vaar-

digheden. Jong N-VA wil maximaal fo-

cussen op het aanleren van de

basisbeheersing enerzijds, en verkeers-

inzicht anderzijds. In eerste instantie

moet de theoretische rijopleiding meer

aandacht schenken aan attitude -

aspecten. Vandaag focust de opleiding

vooral op het beheersen van verkeers-

situaties en op het voertuig zelf. Jong

N-VA wil daar het aspect normen en

waarden aan toevoegen, zoals rijstijl

en gedragscontrole. Ook het plannen

van de verkeersdeelname - welk ver-

voersmiddel je op welk moment kiest

- moet de rijopleiding verruimen tot

een brede verkeersopleiding.

Daarna volgt dan de huidige basisrij-

opleiding, al dan niet onder vrije bege-

leiding. Die eindigt met het gekende

praktijkexamen als een tussentijdse

toets waarmee men een voorlopig rij-

bewijs zonder begeleider kan behalen.

Daaraan zijn enkele beperkingen ge-

koppeld. Zo kan je met een voorlopig

rijbewijs gedurende een periode

slechts één passagier vervoeren en

mag men bijvoorbeeld in het weekend

niet ’s nachts rijden.

Na een bepaalde periode kan dat voor-

lopige rijbewijs vervolgens worden

omgezet in een definitief rijbewijs. Er

wordt dan een extra test afgenomen

waarbij men aandacht besteedt aan

‘hogere orde’- vaardigheden en aan de-

fensief en zuinig rijden. Facultatief

kunnen hiervoor extra lessen worden

gevolgd.

Blijvend opvolgen
Het rijbewijs zoals we het vandaag ken-

nen is geldig voor onbepaalde duur. In

samenwerking met de andere gewesten

zou moeten worden bekeken of er na

een bepaalde termijn een theorietest en

een praktische opfrissingscursus kun-

nen worden ingevoerd. Dat zou in het

voordeel zijn van de chauffeur én van

de potentiële vrije begeleider.

JONGE LEEUWEN
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Jong N-VA vraagt 
hervorming rijopleiding

Jong N-VA is voorstander van een meer stapsgewijze rijopleiding, die behalve vaardigheden

ook de juiste verkeersattidude aanleert.
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Door de zesde staatshervorming wordt de rijopleiding vanaf deze

zomer een Vlaamse bevoegdheid. Verkeersorganisaties pleiten al

langer voor een hervorming van de rijopleiding. De overheveling

ervan naar Vlaanderen biedt daartoe de kans.
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N-VA-senator en arts Louis

Ide is met zijn nieuwe boek

Lof der Gezondheid. Voor-

schrift voor een zieke gezond-

heidszorg niet toe aan zijn

proefstuk. In 2006 focuste hij

in een eerste Lof der Gezond-

heid op de verschillende

klemtonen die Vlaanderen en

Wallonië leggen in de ge-

zondheidszorg. In zijn tweede

boek (2012) schetste hij een

aantal Vlaamse alternatieven

voor het federale gezondheidsbeleid. En deze keer gaat hij,

met een derde boek, dieper in op de vraag wat de krachtlij-

nen van een Vlaams gezondheidsbeleid kunnen zijn. 

Met dit boek neemt Louis, die plaats vier bekleedt op de

Euro pese N-VA-lijst, de lezer mee in een nieuw gezondheids-

zorgsysteem, met behoud van wat goed is en verandering

waar nodig. Daarmee wil hij een stabiel en sociaal gezond-

heidszorgsysteem uit de grond stampen waar het aangenaam

werken is voor elke zorgverstrekker en waar de patiënt

goede, betaalbare kwaliteitsvolle zorg kan genieten.

Louis Ide, Lof der Gezondheid. Voorschrift voor een zieke ge-

zondheidszorg. Uitgeverij Lannoo Campus, 144 blz. De prijs

in de boekhandel bedraagt 19,99 euro. N-VA-leden kunnen

het boek bestellen aan de voordeelprijs van 15,99 euro via

www.lofdergezondheid.be 

Winnen het boek ‘De vergeetput’: Mia Belmans (Mol), Francine De Willemacker (Aalter), Jos Jansen (Lommel), T. Van de Putte (Merksem)
en Marjan Van Esbroeck (Antwerpen).

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Lof der Gezondheid.

Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op onze wedstrijd-

vraag: “Hoe heet de PS-minister van Volksgezondheid in de
regering-Di Rupo?” Stuur uw antwoord voor 12 juni naar

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

Het blijft een van de meest indrukwekkende beelden
van de 20ste eeuw: een Chinese student roept op het
Plein van de Hemelse Vrede een kolonne tanks een
halt toe. Wie de student was, weten we 25 jaar later
nog steeds niet. Wat we wel weten, is dat hij deel uit-

maakte van het grootste democratische protest in China sinds
de revolutie van 1949.

Deng Xiaoping, de sterke man van de

communistische partij, verlegde in de

jaren tachtig de economische klemtonen

van China. Communisme bleef de staats-

ideologie, maar de bevolking moest rij-

ker worden, het land moderner, de

economie een wereldspeler. Een demo-

cratische hervorming van de staat, zoals

Michael Gorbatsjov die bepleitte in de

Sovjetunie, bleef echter uit.

De dood van hervormingsgezind partijkopstuk Hu Yaobang in april

1989 was voor de studenten in Peking de spreekwoordelijke drup-

pel. Zij bezetten in mei vreedzaam het Plein van de Hemelse Vrede

en eisten enkele basisrechten op: persvrijheid, meer politieke in-

spraak en vrijheid van meningsuiting. Tegen midden mei zwol het

aantal protestanten op het plein aan tot meer dan een miljoen.

Daar kon het Chinese regime niet mee lachen. De verzoenende

toon uit het begin van de protesten maakte plaats voor militaire

actie. Het verzet werd handhandig uiteengeslagen.

De internationale sancties die hierop

volgden, hadden weinig effect op  het

Chinese regime. Deng Xiaoping trad

weliswaar terug, maar opvolger Jiang

Zemin zette de beleidslijn gewoon

voort. Tot op de dag van vandaag is

censuur schering en inslag in China

en houdt de communistische partij de

touwtjes stevig in handen. De roep

om meer mensenrechten is er nog

steeds, uit monde van dissidenten als kunstenaar Ai Weiwei. Maar

massale straatprotesten zoals in mei 1989 heeft China niet meer

gekend.

Hemelse Vrede

Behouden wat goed is, veranderen waar nodig
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“Kiest u voor het N-VA-model of voor het PS-model?” De N-VA schakelt het communicatieplatform
Thunderclap in om die vraag op zaterdag 24 mei om 9 uur automatisch te stellen aan zoveel
mogelijk Facebook- en Twittergebruikers. 

Al meer dan 2 000 supporters hebben zich intussen aangemeld op www.n-va.be/vvv14. 

Allemaal samen zullen zij via Facebook en Twitter bijna één miljoen mensen bereiken met één en

dezelfde boodschap. Heeft u zich nog niet aangemeld? Dan kan dat nog tot zaterdagochtend even voor negen uur.

Doe mee aan de ‘donderslag’ van de N-VA

De kettingen gesmeerd? De banden opgepompt? De kuiten opgewarmd? De
N-VA-teams zijn alvast helemaal klaar om (opnieuw) deel te nemen aan de 1000
km van Kom op tegen Kanker!

Voor de N-VA rijden er dit jaar drie teams

mee, met onder anderen ondervoorzitter

Ben Weyts, Europees lijsttrekker Johan

Van Overtveldt en Kamerlid Jan Van Es-

broeck. Die laatste is ook peter van de N-VA-teams en heeft zowaar het geluk om te

mogen meerijden op de fiets van topveldrijder Niels Albert!

Veiling brengt 4 100 euro op
Die parel van sportief design en technologische innovatie, gesigneerd door de twee-

voudige wereldkampioen zelf, veilde Jan vooraf op eBay voor het goede doel. Dat le-

verde alvast de mooie som op van 4 100 euro. De winnende bieder zal de fiets ophalen

bij de aankomst in Mechelen op vrijdag 30 mei. De opbrengst gaat integraal naar Kom

op tegen Kanker.
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Ook u kan Kom op tegen Kanker
steunen!
Maak uw gift rechtstreeks over aan Kom

op tegen Kanker op het rekeningnummer

BE14 7331 9999 9983 (BIC-code: KRED-

BEBB). Belangrijk: vergeet in de ruimte
voor de mededeling zeker het N-VA-
actie nummer 170-043-275 niet te ver-
melden. Vanaf 40 euro komt uw gift in

aanmerking voor een fiscaal attest.

Kom de N-VA-deelnemers aanmoedigen!
Wilt u onze N-VA-deelnemers komen aanmoedigen? 

Op www.1000km.be vindt u het volledige parcours.

• donderdag 29 mei: Mechelen - Landen - Mechelen

• vrijdag 30 mei: Mechelen - Geel - Mechelen

• zaterdag 31 mei: Mechelen - Waregem - Mechelen

• zondag 1 juni: Mechelen - Evergem – Mechelen

Geeft u kanker mee het nakijken?
1000 km voor Kom op tegen Kanker

Jan Van Esbroeck veilde de fiets van Niels Albert
op eBay. De opbrengst gaat integraal naar de
strijd tegen kanker.

Hoe steunt u de Thunderclap-actie?
Surf vandaag nog naar www.n-va.be/vvv14 en registreer u in drie klikken. Zo wordt u supporter van onze

actie en geeft u ons op zaterdagochtend 24 mei om 9 uur ’s ochtends heel even automatisch toegang tot uw

account op Facebook en/of Twitter. Op die manier plaatsen we allemaal samen op exact hetzelfde moment

onze vrienden en volgers voor de fundamentele keuze tussen het N-VA-model en het PS-model. Doen!



Waarom mag u deze bijeenkomt niet
missen?
• Partijvoorzitter Bart De Wever zet de

dag voor de verkiezingen nog een

laatste keer de puntjes op de i. 

• U geniet er van een muziekoptreden

van ‘De Bende van Nasrien & Arne’.  

• Rond de middag kan u op de evene-

mentenweide van Planckendael een

hapje eten. 

• En vanaf 13 uur gaan de deuren van

het dierenpark voor u open.

U bent van harte welkom om de Verandering voor Vooruitgang mee kracht te komen bij-

zetten op deze gezellige dag voor jong én oud! Het volledige programma van de slotmeeting

en familiedag én alle details vindt u online op www.n-va.be/slotmeeting-planckendael.

OP DE BARRICADEN
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Hoe stem ik geldig? 

Het antwoord op de meestgestelde vra-

gen kan u overzichtelijke gebundeld te-

rugvinden op de website van de N-VA.

Heeft u toch nog vragen? Dan kan u ons

telefonisch bereiken op 02 219 49 30.

Alvast een tip: de inzet van alle N-VA-
kandidaten mag worden beloond! 
Geef daarom zoveel mogelijk N-VA-
kandidaten een naamstem. 

Blijft u met uw stem binnen de N-VA-

lijst (met een lijststem bovenaan de

lijst, en/of met een of meerdere naam-

stemmen op N-VA-kandidaten) dan is

uw stem altijd geldig.

tel. 02 219 49 30 

www.n-va.be/verkiezingen/

nuttige-info

Niet te missen!

Slotmeeting en familiedag 
op 24 mei in Planckendael

Wie mag stemmen op 25 mei? Wanneer kan ik per volmacht stemmen? Wat
moet ik daar dan concreet voor doen? Wat als ik nog voor 25 mei verhuis?
Hoe stem ik geldig?

Programma
10.30 uur Onthaal op de evenementenweide 

Verwelkoming door Liesbeth Homans (lijsttrekker Vlaams

Parlement, provincie Antwerpen)

11-12 uur Optreden van De Bende van Nasrien & Arne
Is het een kidsband? Is het een hitmachine? Ja, dat is het zeker …

Want waar De Bende komt, is het feest voor groot en klein! In hun

explosieve show van een uur vuren Nasrien en Arne samen met

hun vierkoppige liveband een topselectie aan ‘Hits for Kids’ af op

het publiek. Van de kleinste peuter tot de hipste oma, er is nie-

mand die ze niet aan het swingen krijgen!

12 uur Toespraak door N-VA-voorzitter Bart De Wever

12.15 uur Hapje eten, met keuze uit Vlaamse, mediterrane en Aziatische

keuken (evenementenweide)

Vanaf 13 uur Vrije toegang tot het dierenpark
Doorlopend Kinderanimatie met springkastelen en grime

Op zaterdag 24 mei verwelkomen we u en uw familie in Planckendael
(Meche len) voor de nationale slotmeeting en familiedag van de N-VA. We bla-
zen dan een laatste keer verzamelen vóór verkiezingsdag.

Nog niet ingeschreven? 
Vooraf inschrijven is 

verplicht. 
Bel vandaag nog 
naar het nummer 
02 219 49 30 om 
in te schrijven!



DORPSSTRAAT

“Tijdens de vorige bestuursperiode waren we met de N-VA

op de gemeenteraad nog louter aandachtige toeschouwers in

het publiek. Gemeenteraden waren een formaliteit die op een

half uurtje werden afgehandeld. Toen al maakten we ons

sterk dat het bij ons anders zou lopen als we de kans kregen.

En na anderhalf jaar kan ik met volle overtuiging stellen dat

we in onze missie aan het slagen zijn.

Nieuwe debatcultuur
Door onze tussenkomsten en eigen voorstellen duurt een

gemiddel de gemeenteraad tegenwoordig al gauw drie keer zo

lang als vroeger. Niet dat de duur van een gemeenteraad de

belangrijkste graadmeter is om goed oppositiewerk aan af te

meten, maar in het geval van Merksplas is er wel een verschil

van dag en nacht. De meerderheid was dit ook absoluut niet

gewoon. Een fractie die elke raad vragen stelt en met eigen

punten komt, dat hadden ze in geen jaren meer gezien. Het

gevolg daarvan is dat het college zich steeds beter voor -

bereidt, wat het democratische debat en het niveau van be-

sluitvorming alleen maar ten goede komt. Die nieuwe debat-

cultuur in de gemeenteraad is misschien wel onze grootste

verdienste tot nu toe. 

Niet dat we geen leergeld hebben betaald. Afspraken met

ande re oppositiefracties die niet worden nagekomen, een te

zachte uithaal waar er meer in zat, of net een te scherpe 

repliek die als een boemerang terugkomt … Debatteren moet

je leren. Dat besef je pas wanneer je niet langer in het publiek

zit maar het zelf moet uitleggen in het halfrond. 

Laat je bijstaan
Onze eigen interne organisatie hebben we grondig aangepast.

Binnen het afdelingsbestuur hebben we een ‘politieke cel’

opgericht die ruimer gaat dan onze bescheiden fractie. Daar-

mee willen we ook onze niet-mandatarissen nauw betrek -

ken bij onze politieke werking. Als fractievoorzitter zit ik deze

politieke cel voor. Een rol waar wel wat coaching en begelei-

ding aan te pas komt. 

Daarnaast laten we ons ook steeds goed adviseren door de

cel Lokaal Beleid van het partijsecretariaat. Dat is het team

dat de lokale mandatarissen ondersteunt. Daardoor gaan we

steevast goed gewapend naar de gemeenteraad en konden

we al enkele keren uitpakken met een dossier dat de meer-

derheid met verstomming sloeg. 

Recent presenteerden we zo nog - met succes - een kant-en-

klare visie om oude verkavelingen opnieuw tegen het licht

te houden en te komen tot een manier van duurzaam verka-

velen. Het goedgekeurd krijgen van je eigen punten geeft een

enorme kick. Ik wist niet dat het zo’n ‘overwinningsroes’ zou

teweegbrengen, net als in de sport. Jezelf en de hele fractie

zien groeien, dat doet enorm deugd. De meerderheid is met

ons alvast nog niet klaar.” 
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Fractievoorzitter zijn van een volledig nieuwe

gemeenteraadsfractie is een uitdaging. Zeker

als je een zeer ervaren en indrukwekkende

absolute meerderheid tegenover je hebt. Toch

speelt de driekoppige ploeg van Koen Verheyen in

Merksplas het klaar. Hun gedreven oppositiewerk

sloeg al meermaals vriend en vijand met verstom-

ming. 

Koen Verheyen: “Dat een fractie elke gemeenteraad vragen

stelt en met eigen punten komt, hadden ze in Merskplas in

geen jaren gezien.”

Fractievoorzitter in Merksplas

Koen Verheyen
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Zondag 25 mei wordt voor
de toekomst van dit land
geen dag als een andere
dag. Maar hóe anders,
daar beslissen wij zélf over. 

Zelfs voor wie meerdere kiescampagnes heeft

meegemaakt, blijft de aanloop naar de stem-

busgang een boeiende tijd. Opiniepeilingen, pu-

blieke debatten, telefonades, drukwerken,

deur-aan-deurpropaganda, tuintjesborden. Om

niet te spreken van het gezwollen e-postverkeer,

het tomeloze getwitter en dito Facebookgedoe.

Ondertussen deed de doorsneeburger alsof het

hem (nog) niet interesseerde, terwijl voelbaar

een en ander onderhuids opschoot. Geen vuiltje

aan de lucht dus, ware het niet dat … 

Kan het wansmakelijker?
… de jongste tijd de N-VA en haar mandataris-

sen met een nooit eerder vertoonde onbeschoft-

heid werden bejegend. Eddy Eerdekens

(knack.be) stelde een Top 10 van grofste bele-

digingen aan het adres van N-VA samen. Je

acht het niet voor mogelijk! Enkele voorbeel-

den:

- Op vraag van De Standaard schreef zanger

Daan een lied over de N-VA. Het gewrocht

(Landmijn) opent met … “Goeiemorgen imbe-

cielen!” 

- De anders zo gendergevoelige Elio Di Rupo

vindt dat “de N-VA een partij van eunuchen in

een harem” is. Gecastreerden dus.

- Ivo Belet (CD&V) tweette naar aanleiding van

de pensioenvoorstellen van de N-VA: “Dit roept

het beeld op van nazi’s die de joden op weg

naar de gasoven nog snel een opmonterend

schouderklopje gaven.” Reageerde iemand:

“Vér over de schreef beste man. Staat het water

dan zo hoog?” Belet trok zijn onchristelijke

staart meteen in. 

- Cartoonist Gal toont hoe Jean-Luc Dehaene

tegen ‘zijn kankers’ vecht: zijnde de tronies van

N-VA-kopstukken (Knack, 30/04/2014). Kan het

wansmakelijker? 

Belgische grondstroom?
Bovenstaande voorbeelden hebben niks van-

doen met het debat over de ware inhoud, al

worden pogingen ondernomen. Neem nu het

artikel dat politicoloog Dave Sinardet op de

webstek van deredactie.be publiceerde. Hij stelt

daarin: “Een van de hardnekkige clichés is dat

Vlamingen en Walen over zowat alle maat-

schappelijke thema’s totaal andere opvattingen

zouden hebben.” Sinardet baseert zich op de

resultaten van een federale stemtest (VRT) om

te besluiten dat de grondstroom in beide lands-

delen dezelfde is en het dus wél mogelijk is om

één Belgisch beleid te voeren. Dat het zelfs mo-

gelijk is om het N-VA-model met het PS-model

te verzoenen om zo … “tot een Belgisch com-

promis te komen”. 

Dat Sinardet ten faveure van een Belgische

grondstroom rijdt, is zijn goed recht, maar als

politicoloog hoogst ongepast. Dat mocht hij

lezen in meerdere reacties. Een voorbeeld:

“Ruim 50 procent van Franstalig België stemt

links terwijl in Vlaanderen alle linkse partijen

samen met moeite 25 procent halen. Een dui-

delijker bewijs dat er wel degelijk een verschil-

lende grondstroom bestaat in Vlaanderen dan

in Wallonië, kunt u niet bedenken.” Maar de

deskundige, hij ziet niets. 

“Merci Elio!”
Toen wij dit artikel schreven was de anti-N-VA-

euforie van 1 mei net voorbij. Het gedans op het

ritme van “Al wie da nie springt is N-VA” heeft

gelukkig overvloedig de media - ook de Frans-

talige - gehaald. Zo ziet de publieke opinie hoe

Gentse socialisten (mét tricolore) het ranzige jar-

gon van uitzinnige voetbalhooligans tot het

hunne maken. 1 mei: het Feest van de Angst,

schreven de kranten. “De N-VA biedt een aan-

vaardbaar antwoord op de angst voor de toe-

komst”, zoals Bart Brinckman ’s anderendaags

terecht opmerkte (De Standaard, 2/05/2014). 

Maar keren we terug naar wat er echt toe doet.

Om zich een toekomst als federale regeringspar-

tij te verzekeren, ijveren zowel socialisten, chris-

tendemocraten als liberalen voor vernieuwde

contacten met hun Franstalige tegenhangers.

Dat is niet zonder eigenbelang. In België is na

verkiezingen de grootste politieke familie aan

zet. Vandaar dat Freya VdB op 1 mei in Gent

schreeuwde: “Merci Elio!”, dat Gwendolyn Rut-

ten in Geldenaken met het MR aanpapte en dat

Etienne Schouppe verklaarde: “Ik denk dat we

een grote fout hebben gemaakt door de banden

tussen de Vlaamse en Franstalige partijen door

te snijden.” (Knack, 23/04/2014)

Deze generatie politici is blijkbaar vergeten door

welke hel hun eertijdse partijgenoten zijn ge-

gaan. Wellicht weten ze niet meer waarom

Rode en Blauwe Leeuwen ontstonden en

waarom CVP-PSC, BSP-PSB en PVV-PLP zo

roemloos ten onder gingen. Willen ze in ruil

voor een rolletje in een federale regering (en

later kieskring?) eenzelfde kruisweg gaan? Ze

doen maar.

Zondag 25 mei wordt
geen dag als een andere 
dag. Dan beslissen u en 
ik hoe het met dit land, 

met Vlaanderen, verder moet.“

Geen dag als een andere dag  
©
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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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“De N-VA wil de pensioenen 
fors verlagen” is een forse leugen

1. De N-VA wil de pensioenen niet verlagen. 
Integendeel: de N-VA wil de eerste pensioenpijler, het wettelijk pensioen, net ver-

sterken. We doen dat door de volgende legislatuur 1,5 miljard euro extra te inves-

teren in de pensioenen. Vanaf dag één trekken we de laagste pensioenen op. De

middelhoge pensioenen volgen nadien. 

2. In Plan V spreekt de N-VA van 2,5 miljard euro besparingen op de pensioenen.
Die besparing realiseren we niet door de pensioenen te verlagen, maar door meer

mensen langer aan het werk te houden. Vandaag ligt de gemiddelde pensioenleeftijd

op goed 59 jaar, terwijl de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar is. Dat verschil wil de

N-VA verkleinen. We doen dit bijvoorbeeld door het brugpensioen te laten uitdoven

en door een bonus-malus -

systeem in te voeren. Het

grootste deel van de 2,5 mil-

jard euro die op deze manier

wordt bespaard, zal dus op-

nieuw in de pensioenen wor-

den geïnvesteerd, namelijk 1,5

miljard euro om de laagste en

middelhoge pensioenen te

versterken. De netto bespa-

ring bedraagt dus 1 miljard

euro.

3. Het budget voor de pensioenen stijgt volgens Plan V met 6,9 miljard euro.
Als er niet wordt ingegrepen, zal het budget toenemen met 7,9 miljard euro. De

N-VA wil besparen en investeren, met als nettoresultaat een besparing van 1 miljard

euro. Met die investering van 6,9 miljard euro is de N-VA dé pensioenpartij. Geen

enkele partij investeert in haar budgettaire plannen meer in de pensioenen dan de

N-VA.

4. De jaarlijkse indexering van de pensioenen blijft behouden.
De N-VA wil de begroting op orde zetten en onze concurrentiekracht verbeteren zodat

jobs hier blijven en niet naar het buitenland worden verplaatst. Daarom zijn inspan-

ningen nodig, en daarom stelt de N-VA voor om in 2015 eenmalig de indexering van

de lonen en sociale uitkeringen over te slaan. We maken wél een uitzondering voor

de laagste uitkeringen (waaronder de allerlaagste pensioenen). Zij krijgen ook in

2015 hun voorziene indexering. Nadien blijven de pensioenen, net als andere sociale

uitkeringen, automatisch geïndexeerd. We passen het systeem wel aan. Vandaag is

het onvoorspelbaar wanneer de pensioenen worden aangepast. De N-VA stelt voor

om dit op een vast jaarlijks tijdstip te doen, bijvoorbeeld elk jaar op 1 januari.

CD&V’ers Servais Verherstraeten en Liesbet Sommen beweerden in een
opinie stuk op knack.be (3/05/2014) dat “N-VA de betaalbaarheid van de
pensioenen wil oplossen door de pensioenen fors te verlagen”. Een kwalijke
leugen, want de N-VA wil het wettelijk pensioen net versterken.

Geen enkele partij wil meer investeren in de
pensioenen dan de N-VA.
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