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Bart De Wever:

“Onze verkiezingsuitslag is historisch”

Van An tot Zuhal: 
de 85 volksvertegenwoordigers 
van de N-VA

Johan Van Overtveldt: 
“Wij staan positief kritisch 
tegenover de Europese Unie”



Nou moe
Na de verkiezingen bleef Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten maar herhalen

dat haar programma ‘één en ondeelbaar’ was  en dat ze dit op elk beleidsniveau

wilde realiseren. De liberalen konden de nood aan een goede samenwerking tussen

al die verschillende niveaus dan ook niet genoeg benadrukken. Des te opmerkelij-

ker is het dus dat diezelfde Open Vld wél direct mee aan de onderhandelingstafel

zat voor de vorming van een Brusselse regering. Mét de communautaire scherp-

slijpers van het FDF zowaar, die nochtans niet meteen bekendstaan om hun grote

liefde voor de zesde staatshervorming. Zou het programma van Open Vld dan toch

niet zo ‘één en ondeelbaar’ zijn als ze zelf beweren?

“Bart De Wever is een pragmaticus die weet dat er geen 36 verschil-

lende manieren zijn om de welvaart terug te vinden. Die kan alleen

verkregen worden door strengheid en innovatie. Zullen we hem de steen wer-

pen terwijl we weten dat de schuld van het land meer dan 400 miljard zal

bedragen, of meer dan 100 procent van zijn bbp?”

Jules Gheude (Staten Generaal van Wallonië), 

Knack.be (10/06/2014)
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16 miljard
Met dat aanzienlijke bedrag was de Belgi-

sche overheidsschuld eind mei – ná de ver-

kiezingen dus – plots gevoelig aangedikt.

Daarmee heeft de totale schuldenlast die

vandaag op ons aller schouders rust de

kaap van de 400 miljard euro overschre-

den.

Jan De Meulemeester (VTM) 
@JDeMeulemeester op 5/06/2014    

De confederale logica van @de_NVA waar

2 verschillende democratieën elkaar fede-

raal ontmoeten wordt door PS stilaan ver-

werkelijkt.

Rik Torfs (Rector KU Leuven)
@torfsrik op 15/06/2014   

Brugpensioen voor jonge vijftigers bij Del-

haize? Het vernederende gevoel afge-

schreven te zijn.

Goed bezig
Verkiezingskoorts is geen excuus om in valse beschuldigingen van het laagste

allooi te vervallen. Maar precies dat deed baron Francis Delpérée (cdH), toen

hij tijdens een radio-interview met de RTBF de N-VA een racistische partij

noemde. Die loze beschuldiging kon de N-VA niet zomaar over zich heen laten

gaan. Daarom diende Karl Vanlouwe (toen Brussels N-VA-lijsttrekker voor het

Vlaams Parlement) klacht in bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racisme-

bestrijding (CGKR) en startte hij een burgerlijke procedure op wegens laster.

Perceptie is tegenwoordig alles. Helaas heeft

de N-VA die perceptie niet bepaald mee in

Franstalig België. Daar komt vanaf 1 juli ho-

pelijk verandering in: dan gaat Anne-Laure

Mouligneaux aan de slag als Franstalige

woordvoerder voor onze partij. Anne-

Laure, die perfect tweetalig is, kent het

Franstalige medialandschap op haar duim-

pje. Tegelijk is zij vertrouwd met de gevoe-

ligheden en bekommernissen aan Frans -

talige zijde. De ideale bruggenbouwer, quoi!
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We gebruiken te vaak het begrip ‘historisch’ om gebeurtenissen te duiden. Als geschied-

kundige erger ik mij daaraan. Een voetbalmatch, een toespraak, een tv-uitzending, ...

Men plakt er het bijvoeglijk naamwoord ‘historisch’ voor, en we hebben een evenement

dat de eeuwen moet doorstaan maar dat meestal een paar dagen later al is vergeten. 

En dat ondergraaft de waarde van het woord. Want net als geld is ook onze woordenschat

onderhevig aan inflatie. Gebruiken we een bepaald woord te veel, dan verliest het zijn

betekenis en wordt het een banaliteit. Ik gebruik het woord ‘historisch’ dan ook spaar-

zaam, en enkel als een goede belegging. Vandaar dat ik de volgende zin zeer goed heb

overwogen. 

Onze verkiezingsuitslag was historisch. 

Kans
Dat een Vlaamse partij de 30 procentgrens doorbrak, is geleden van de gloriedagen van

de CVP-staat. Bovendien is het de eerste keer dat een Vlaams-nationalistische partij op

alle niveaus de grootste is. Zelfs op het federale niveau, waar eens de PS ongenaakbaar

was. En dat geeft ons ook de kans om de Vlamingen eindelijk het beleid te geven waar-

voor ze al decennia stemmen. Een federale regering zonder de PS, ook dat is in de recente

politieke geschiedenis ongezien. 

Met een historische verkiezingsuitslag komt een historische verantwoordelijkheid. Het is

aan ons om het mandaat van de kiezer te gebruiken om ook daadwerkelijk verandering

te brengen. In de eerste plaats op sociaal-economisch vlak, waar de nood groot is. We

moeten onze welvaart veiligstellen. 

Maar dat kunnen we enkel als wij ook de omslag maken naar het confederalisme. En

daarvoor zal deze legislatuur het grondwerk moeten worden verricht. De geschiedenis

leert ons evenzeer dat een PS in de oppositie snel de regionalistische toer opgaat. We

mogen die historische kans niet verloren laten gaan.

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Historisch 
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De N-VA sluit zich in het Europees
Parlement aan bij de ECR-fractie.
Europarlementslid Johan Van Overt -
veldt geeft tekst en uitleg.

10
Vlaanderen kleurt sinds 25 mei

zo goed als volledig geel. Dat ver-

taalt zich in een groot aantal ver-

kozenen: veel vertrouwde ge -

zichten, maar ook heel wat

nieuwe. We stellen ze graag aan

u voor.

22
De rood-groene meerderheid in
Gent is een koele minnaar van de
N-VA. OCMW-fractievoorzitter
Ron ny Rysermans laat dat niet
aan het hart komen: “Sociaal be-
leid is voor mij niet hetzelfde als
socialistisch beleid.”

15
Sinds de aanslag in en rondom
het Joods Museum in Brussel,
staat het antisemitisme opnieuw
bovenaan de agenda. Columniste
Mia Doornaert waarschuwt al
langer voor de oprukkende Joden -
haat in Europa.
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In tegenstelling tot wat kwatongen be-

weren, is de N-VA een blijvertje. En het

succes van de laatste jaren blijkt aller-

minst een voorbijgaand, tijdelijk feno-

meen. Het weekblad Knack (4/06/2014)

had het zelfs over “een ongeziene pres-

tatie in de politieke geschiedenis van

dit land: zeven keer op rij won de 

N-VA elke verkiezing”.

Hard tegen onzacht
De regionale, federale en Europese ver-

kiezingen die samenvielen op 25 mei

van dit jaar werden bij voorbaat al his-

torisch genoemd. Dat vertaalde zich in

de bijbehorende beeldspraak: er was

zowaar sprake van de ‘moeder’ en

zelfs de ‘grootmoeder aller verkiezin-

gen’. Jammer genoeg vertaalde zich

dat ook in een bikkelharde verkie-

zingscampagne, waarin alle pijlen

waren gericht op de N-VA-voorstellen

voor verandering. De grootste partij

van het land terugdringen en, als het

even kon, haar buitenspel zetten, was

meer dan ooit de inzet van de verkie-

zingen.

Niet alleen werd de campagne meer-

maals op het scherpst van de snee ge-

voerd, alle middelen bleken goed om

de kiezer schrik aan te jagen. De hele

leugens en halve waarheden die an-

dere partijen over ons programma ver-

De N-VA heeft haar afspraak met de geschiedenis overduidelijk niet

gemist. Zondag 25 mei 2014 zal de geschiedenisboeken ingaan als

de dag dat onze partij op alle bestuursniveaus wist door te breken

én dat onze status als brede volkspartij definitief werd bevestigd.

Afspraak met de geschiedenis
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spreidden, waren amper bij te houden.

Gelukkig lieten de Vlamingen zich

daardoor niet van de wijs brengen. Ze

stemden opnieuw massaal voor de

verandering die de N-VA zo conse-

quent belichaamt.

Winst over de hele lijn
Het resultaat? De kaart van Vlaande-

ren kleurt zo mogelijk nog geler dan bij

de vorige verkiezingen. Op Vlaams, fe-

deraal en Europees niveau is de N-VA

vandaag met voorsprong de grootste

partij van het land, met respectievelijk

31,9 procent, 32,6 procent en 26,7 pro-

cent van de stemmen.

In het Vlaams Parlement is de groei

ronduit spectaculair: terwijl alle ande -

re partijen (met uitzondering van

Groen) zetels verliezen, gaat de N-VA

er met liefst 27 zetels op vooruit, van

16 naar 43 parlementsleden. En ook 

federaal slepen we zes Kamerzitjes

extra in de wacht, wat het totale zetel-

aantal van de N-VA in de Kamer op 33

brengt. Andere Vlaamse partijen boe-

ken daar hooguit één zetel winst. Ten

slotte kunnen we ook op Europees 

niveau de titel van grootste partij op-

eisen. Terwijl de concurrentie in het 

allerbeste geval haar zetelaantal be-

houdt, breidt de N-VA die van haar uit

van één naar vier. Ook in Brussel

boekt de N-VA relatief gezien de groot-

ste winst onder de Vlaamse partijen,

nu we er twee zetels bijkrijgen.

Dankzij die puike prestatie hebben wij

aan de volgende bladzijden amper ge-

noeg om een pak N-VA-verkozenen aan

u voor te stellen: in totaal 83 (plus

twee gecoöpteerde senatoren), van wie

liefst 39 nieuwe gezichten. Zij zullen de

komende jaren de belangen van u en

6,5 miljoen andere Vlamingen verde-

digen in Vlaanderen, België en Europa.

De portretten van onze Europese ver-

kozenen vindt u op bladzijde 17.

BREEDBEELD
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“(...) een ongeziene prestatie
in de politieke geschiedenis

van dit land: zeven keer op rij 
won de N-VA elke 

verkiezing.”
“

Een bijzonder woord
van dank
Onze hartelijke dank gaat uit naar
de mandatarissen uit de vorige
legis latuur die zich geen kandidaat
meer stelden of die jammer 
genoeg niet opnieuw werden ver-
kozen. Wij waarderen hun trouwe
inzet, zowel tijdens de vorige 
legislatuur als bij de jongste
verkiezingen, en hopen nog lang
op hun onmisbare steun te mogen
rekenen. Zonder hen zou de N-VA
niet zijn wat ze vandaag is en
stonden we niet waar we 
inmiddels staan. 
Van harte bedankt, dus, Frank 
Boogaerts, Huub Broers, Vera Celis, 
Patrick De Groote, Bart De Nijn,
Minneke De Ridder, Paul De Ridder,
Els Demol, Tine Eerlingen, Inge
Faes, Bert Maertens, Veerle 
Stassijns, Karel Uyttersprot, 
Reinilde Van Moer, Flor Van Noppen
en Goedele Vermeiren!
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Cieltje Van Achter

35, SCHAARBEEK
beleidsmedewerker
www.cieltjevanachter.be

37, OUDERGEM
hoofd juridische dienst
www.liesbetdhaene.be

Vlaanderen kleurt sinds 25 mei zo goed als volledig geel. De historische verkiezingsuitslag van de

N-VA vertaalt zich in een groot aantal verkozenen: veel vertrouwde gezichten, maar ook heel wat

nieuwe. Van An tot Zuhal en van Andries tot Willy: we stellen ze hier graag even aan u voor.

Van An tot Zuhal

An Capoen

31, BRUGGE, arts-specialist in 
de pathologische ontleedkunde
www.ancapoen.be

Bart De Wever

43, DEURNE
burgemeester

Bert Wollants

34, LIER
schepen
www.bertwollants.be

Brecht Vermeulen

44, ROESELARE, fractievoorzitter 
gemeenteraad, zaakvoerder
www.brechtvermeulen.be

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

BRUSSELS PARLEMENT

Christoph D’Haese

47, AALST
burgemeester
www.christophdhaese.be

Daphné Dumery

40, BLANKENBERGE
gemeenteraadslid, advocaat
www.daphnedumery.be

Goedele Uyttersprot

33, WIEZE (LEBBEKE)
OCMW-raadslid, advocaat
www.goedeleuyttersprot.be

Hendrik Vuye

52, TOURINNES-LA-GROSSE
professor staatsrecht
www.hendrikvuye.be

60, BRUSSEL, fractievoorzitter 
gemeenteraad, ondernemer
www.johanvandendriessche.eu

Johan Van den Driessche
FRACTIEVOORZITTER
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Inez De Coninck

36, OPWIJK
provincieraadslid, schepen
www.inezdeconinck.be

Jan Spooren

45, TERVUREN, burgemeester,
secr.-gen. Eur. Platform Revalidatie
www.jan-spooren.be

Jan Jambon FRACTIEVOORZITTER

Jan Vercammen

44, IEPER, fractievoorzitter 
gemeenteraad, cardioloog
www.jan-vercammen.be

Karolien Grosemans

44, HERK-DE-STAD
OCMW-voorzitter
www.karolien-grosemans.be

54, BRASSCHAAT
burgemeester
www.janjambon.be

Koen Metsu

32, EDEGEM
burgemeester
www.koenmetsu.be

Koenraad Degroote

43, DEURNE
burgemeester
www.koenraaddegroote.be

Kristien Van Vaerenbergh

36, LENNIK
gemeenteraadslid, advocaat
www.kristienvanvaerenbergh.be

Peter De Roover

52, MORTSEL
leraar
www.peterderoover.be

Peter Luykx

50, LOMMEL
gemeenteraadslid
www.peterluykx.be

Peter Dedecker

30, GENT
ingenieur
www.peterdedecker.eu

Peter Buysrogge

38, BELSELE
schepen
www.peterbuysrogge.be

Rita Bellens

51, DUFFEL
gemeenteraadslid
www.ritabellens.be

Rita Gantois

55, KOKSIJDE, fractievoorzitter 
gemeenteraad, bediende en 
meewerkend echtgenote

Rob Van de Velde

47, BERCHEM
schepen
www.robvandevelde.be

Sarah Smeyers

33, AALST
OCMW-voorzitter
www.sarahsmeyers.be

Siegfried Bracke

61, GENT, fractievoorzitter
gemeenteraad
www.siegfriedbracke.be
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Sophie De Wit

40, AARTSELAAR
burgemeester
www.sophiedewit.be

Steven Vandeput

47, HASSELT
gemeenteraadslid
www.stevenvandeput.be

Theo Francken

36, LUBBEEK
burgemeester
www.theofrancken.be

Valerie Van Peel

34, KAPELLEN
OCMW-voorzitter
www.valerievanpeel.be

Veerle Wouters

39, RIEMST
gemeenteraadslid
www.veerlewouters.be

Werner Janssen

44, BERINGEN (KOERSEL)
fractievoorzitter gemeenteraad
www.wernerjanssen.be

Yoleen Van Camp

26, KASTERLEE, gemeenteraads-
lid, doctor medische wetensch.
www.yoleenvancamp.be

Zuhal Demir

34, ANTWERPEN
voorzitter districtscollege
www.zuhaldemir.be

Andries Gryffroy

51, MELLE
ondernemer
www.andriesgryffroy.be

Ann Soete

55, BRUGGE, fractievoorzitter 
gemeenteraad, zelfstandige
www.annsoete.be

Annick De Ridder

35, ANTWERPEN
lic. rechten
www.annickderidder.be

Axel Ronse

32, BRUGGE 
raadgever Geert Bourgeois
www.axelronse.be

Bart Nevens

47, EVERBERG
schepen, bediende en technicus
www.bartnevens.be

Ben Weyts

43, HUIZINGEN
gemeenteraadslid
www.benweyts.be

Björn Anseeuw

37, OOSTENDE, fractievoorzitter
gemeenteraad
www.bjornanseeuw.be

Cathy Coudyser

44, KNOKKE-HEIST
fractievoorzitter gemeenteraad
www.cathycoudyser.be

Danielle Godderis-T’Jonck

59, ALVERINGEM
fractievoorzitter gemeenteraad
www.tjonck.be

Elke Sleurs

46, GENT, gemeenteraadslid,
gynaecoloog
www.elkesleurs.be

Geert Bourgeois

62, IZEGEM, aftredend Vlaams 
minister, voorzitter gemeenteraad
www.geertbourgeois.be

Grete Remen

47, BERINGEN
ondernemer
www.greteremen.be

VLAAMS PARLEMENT
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Herman Wijnants

68, TONGERLO
schepen
www.hermanwijnants.be

Ingeborg De Meulemeester

49, VRASENE, schepen, 
sociaal verpleegkundige
www.ingeborgdemeulemeester.be

Matthias Diependaele FRACTIEVOORZITTER

Jelle Engelbosch

33, SINT-TRUIDEN, fractievoorzitter
gemeenteraad, vastgoedmakelaar
www.jelleengelbosch.be

Jos Lantmeeters

50, GENK, fractievoorzitter 
gemeenteraad, advocaat
www.joslantmeeters.be

34, ZOTTEGEM
fractievoorzitter gemeenteraad
www.matthiasdiependaele.be

Kathleen Krekels

45, SCHILDE-’S-GRAVENWEZEL
schepen, logopediste
www.kathleenkrekels.be

Koen Daniëls

36, SINT-GILLIS-WAAS
leraar, raadgever onderwijs
www.koendaniels.be

Jan Peumans

63, RIEMST
gemeenteraadslid
www.janpeumans.be

Jan Van Esbroeck

45, KALMTHOUT
gemeenteraadslid
www.jan-vanesbroeck.be

Liesbeth Homans

41, WILRIJK
OCMW-voorzitter
www.liesbethhomans.be

Lieve Maes

54, ZAVENTEM
gemeenteraadslid
www.lieve-maes.be

Karim Van Overmeire

49, EREMBODEGEM
schepen
www.karimvanovermeire.be

Karl Vanlouwe

43, GANSHOREN
advocaat
www.karlvanlouwe.be

Lorin Parys

38, LEUVEN
ondernemer
www.lorinparys.be

Ludo Van Campenhout

47, ANTWERPEN
schepen
www.ludovancampenhout.be

Kris Van Dijck

50, DESSEL
burgemeester
www.krisvandijck.be

Lies Jans

40, HASSELT (KURINGEN)
gemeenteraadslid
www.liesjans.be



De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement zal tien deelstaatsenatoren aanduiden die dus
tegelijk in het Vlaams Parlement en in de Senaat zitting hebben. Daarnaast werden Jan
Becaus en Pol Van Den Driessche gecoöpteerd als senatoren.

De N-VA heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze die Senaat liever afgeschaft
had gezien. Door de jongste staatshervorming blijft de Senaat weliswaar een politieke
instelling om na te denken en te beslissen over de institutionele toekomst van dit land.
Daar kan ook de omslag naar het confederalisme worden gemaakt. En daar kunnen we
eveneens werken aan een puur protocollaire rol voor de monarchie. 

Op die taken zullen
de N-VA-senatoren
zich met kennis en
enthousiasme toe-
leggen. Jan en Pol
kennen het konings-
huis alvast goed
vanuit hun ervaring
als journalisten.
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Pol Van Den Driessche

55, BRUGGE
communicatie-adviseur

Jan Becaus

65, DESTELBERGEN
voormalig VRT-nieuwsanker

Manuela Van Werde

55, ANTWERPEN, presentatrice,
redactrice & actrice
www.manuelavanwerde.be

Marc Hendrickx

45, MECHELEN
schepen
www.marc-hendrickx.be

Nadia Sminate

32, LONDERZEEL
schepen
www.nadiasminate.be

Paul Van Miert

49, OUD-TURNHOUT, gemeente-
raadslid, prokurist en manager
www.paulvanmiert.be

Piet De Bruyn

46, ROTSELAAR
gemeenteraadslid
www.pietdebruyn.be

Sabine Vermeulen

43, DEINZE
fractievoorzitter gemeenteraad
www.sabinevermeulen.be

Marius Meremans

47, DENDERMONDE
gemeenteraadslid
www.mariusmeremans.be

Miranda Van Eetvelde

54, ZELE
gemeenteraadslid
www.mirandavaneetvelde.be

Wilfried Vandaele

54, DE HAAN
fractievoorzitter gemeenteraad
www.wilfriedvandaele.be

Willy Segers

55, DILBEEK
burgemeester
www.willysegers.be

Peter Wouters

47, DEURNE
voorzitter districtscollege
www.peter-wouters.be

Philippe Muyters

52, EDEGEM, aftredend Vlaams 
minister, voorzitter gemeenteraad
www.philippemuyters.be

Sofie Joosen

28, DUFFEL
schepen
www.sofiejoosen.be

Tine van der Vloet

36, MERKSPLAS
gemeenteraadslid, opvoedster
www.tinevandervloet.be

SENAAT
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November 2013
De aftrap van de echte campagne is pas voor over enkele maanden, maar achter
de schermen krijgt ze nu al vorm en inhoud. De boodschap waarmee de N-VA
naar de kiezer stapt, is Verandering. Verandering voor Vooruitgang. De ‘V’ wordt
hét symbool van de N-VA-campagne.

31 januari - 2 februari 2014
Op dat congres ook enkele opmerkelijke gasten. Zo maken ‘witte konijnen’ Manuela Van Werde, Peter De Roover en Herman De Bode hun
engagement voor de N-VA bekend. Ook Urbanus is ‘van de partij’, met een hilarisch optreden op de slotdag.

26 april 2014
In het tot de nok gevulde Concertgebouw in Brugge blaast de
N-VA de campagne officieel op gang met een enthousiaste ver-
kiezingsmeeting. 

11 april 2014
De N-VA stelt haar sociaal-economische plannen voor. Met Plan V wil de
N-VA op een realistische, eerlijke en hoopgevende manier omgaan met de
uitdagingen van vandaag en morgen.

De socialistische partij, vak-
bond en mutualiteit mobili-
seren op 1 mei tegen de
N-VA. Ook andere partijen
proberen angst te zaaien
voor de ‘asociale’ N-VA.
Nochtans zou Plan V van de
N-VA de meeste jobs opleve-
ren, zo blijkt uit Rekening 14,
een doorrekening van de
verkiezingsprogramma’s
door de KU Leuven in op-
dracht van de VRT, De Stan-
daard en De Tijd.

Mei 2014
Elke campagne kent zijn onverwachte gebeurtenissen. Als oud-premier Jean-
Luc Dehaene plots overlijdt, valt de hele campagne even stil. Het voorlaatste
weekend vindt geen enkel tv-debat plaats. Na de tragische aanslag op het
Joods Museum in Brussel wordt ook het laatste groot kopstukkendebat op de
vooravond van de verkiezingen geannuleerd.
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Het was een lange campagne, met vaak unieke momenten.

Momenten waarbij we samen waren met u en duizenden aan-

hangers. Momenten die bepalend waren voor de rest van de

campagne. Van nationale debatten op televisie tot het plakken

van verkiezingsborden in een achtertuin: dit is een kort over-

zicht van de campagne in woord en in beeld.

De campagne in woord en beeld
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BREEDBEELD

22 januari 2014
Congresvoorzitter Ben Weyts stelt de congresteksten
voor. Die vormen de basis van een ongeziene oefening
in interne partijdemocratie. Alle leden kunnen amen-
dementen indienen, die op het congres worden be-
sproken en gestemd.

31 januari-2 februari 2014
Het driedaagse congres luidt de start in van een korte maar stevige precampagne.
Woord en beeld, Twitter en Facebook, elk communicatiekanaal wordt gebruikt.
Het congres zelf is ongezien: meer dan 4 000 leden werken mee aan de congres-
teksten en geven vorm aan het verkiezingsprogramma. 

Begin april 2014
Al tijdens de paasvakantie levert het partijsecretariaat het campagnemateriaal voor de 422 kandidaten aan via de arrondissementele secre-
tariaten. Het plakken, bussen en flyeren kan beginnen. Meteen start ook een stevige advertentiecampagne in dag- en weekbladen.

Terwijl Di Rupo elke rechtstreekse confrontatie ontvlucht, gaat Bart De Wever twee keer in debat met Paul Magnette over de verschillen
tussen het N-VA- en het PS-model. Ook met Kris Peeters kruist hij de degens op VTM en VRT.

24 mei 2014
Daags voor 25 mei houdt de N-VA haar gezins-
dag in dierenpark Planckendael. De opkomst
is massaal: 7 000 leden tekenen present.

Verkiezingsdag, 25 mei 2014
Vlaanderen kiest massaal voor Verandering voor Vooruitgang. In de Brusselse zaal Viage
claimt partijvoorzitter Bart De Wever de overwinning met een verwijzing naar de beenharde
campagne: ‘Vicit vim virtus’ (‘De moed heeft het geweld overwonnen’). 
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LIDMAAT

Gezin: zoon van Kristof Vandewalle en Karijn

Devogelaere, en broer van Annelies en Stefanie

Houdt van: met vrienden en een frisse Roden-

bach rond het kampvuur zitten, barbecueën en

cantusliedjes zingen

Levensmotto: ‘Je mag alleen maar spijt heb-

ben van wat je niet hebt gedaan.’

Grootste voorbeeld: Toots Thielemans

Laatste boek: Inferno van Dan Brown

Favoriete tv-programma: Vlaamse series

zoals De parelvissers, Salamander en Van

vlees en bloed

Favoriete reisbestemming: enkele jaren 

geleden de wandelroute GR 20 in Corsica

Michiel 
Vandewalle

In de aanloop naar de lokale verkiezin-

gen van 2012 werd Michiel lid van de

N-VA. “Ik wou meer doen dan stem-

men alleen en de partij ook actief steu-

nen. Ik studeerde toen nog voor

industrieel ingenieur in Leuven, waar-

door ik heel weinig in Anzegem was.

Zelf lokaal opkomen had dan ook wei-

nig zin. Maar als ik iets voor de partij

kon doen, mochten ze me wel steeds

contacteren.”

Ondertussen woont Michiel weer vol-

tijds in Anzegem. Hij werkt in de ener-

giesector en legt zich toe op duurzame

energie voor auto’s, meer in het bijzon-

der aardgastankstations. Eenmaal

terug in eigen dorp hielp hij mee om

Jong N-VA op te richten, waarvan hij

nu penningmeester is. Hij werd ook

opgenomen in het bestuur. “Ik wou

eerst onze afdeling helpen uitbouwen

en pas in 2018 als kandidaat opkomen

bij de verkiezingen. Maar tot mijn grote

verbazing contacteerde het arrondisse-

menteel bestuur mij begin dit jaar met

de vraag of ik op de lijst wou staan.”

De verkiezingscampagne was voor 

Michiel een compleet nieuwe ervaring.

“Ik kende slechts enkele andere men-

sen op de lijst en had nog geen idee

wat zo’n campagne allemaal inhield.

Dankzij de nationale en West-Vlaamse

kandidatendagen, het infomoment van

Jong N-VA en de verschillende natio-

nale vormingsdagen raakte ik heel

goed geïnformeerd. Ik leerde er ook

andere kandidaten uit de regio ken-

nen: Sigrid Vandenbulcke, Carla

Adams, Sophie Mespreuve en Ellen De-

vriendt, bijvoorbeeld. Ik voerde vaak

samen met hen campagne. Dat was ef-

ficiënter en ook aangenamer.”

Een goede campagne voeren kan enkel

met de steun van de eigen afdeling.

“Gelukkig had die al wat ervaring met

verkiezingscampagnes. Ik had dan

mis schien geen campagneleider, maar

wel een heus campagneteam. Samen

zorgden we ervoor dat de huis-aan-

huisbladen in alle bussen terechtkwa-

men en dat de affiches werden geplakt

en de brieven geschreven.” Tijdens een

jongerendebat in Brugge beleefde 

Michiel ook zijn politieke vuurdoop.

“Die verliep in de stijl van de nationale

campagne: allen tegen de N-VA.

Gemak kelijk was het niet, maar ik

denk dat ik erin geslaagd ben onze

standpunten te verdedigen en leugens

van waarheid te doen onderscheiden.”

Michiel (25) was de voorbije verkiezingen een van de jongere

N-VA-kandidaten. Als 13de opvolger steunde hij de West-

Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement. Samen met zijn af-

deling, N-VA Anzegem, voerde hij sterk campagne. Hij blikt

tevreden terug op zijn eerste verkiezingsdeelname.
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Ondanks eerdere antisemitische aan-
slagen, met name in Frankrijk, kwam
de recente aanslag in Brussel voor
velen als een verrassing. Voor u ook?
“Ik vond die ‘verrassing’ schijnheilig.

Sinds jaren neemt in België, zoals in de

buurlanden, het aantal antisemitische in-

cidenten toe. Dat gaat van bekladding

van Joodse graven en gebouwen tot agres-

sie tegen schoolkinderen en zwaar licha-

melijk geweld. Maar terwijl politici en

media zich voortdurend druk maakten

over ‘islamofobie’, deed men alsof anti-

semitisme alleen de Joodse gemeenschap

aanging. Met alle gevolgen vandien.”

Hoe verklaart u die opstoot van anti-
semitisme? Is die vooral afkomstig van
migranten? Of is de Jodenhaat terug
van nooit weggeweest?
“Het antwoord is: beide. Er is een oude

voedingsbodem van antisemitisme bij

zowel uiterst links als uiterst rechts. Maar

na de onthulling van de barbarij van de

Shoah stond het niet netjes meer openlijk

antisemiet te zijn. De inwijking uit mos-

limlanden heeft die rem weggenomen en

het antisemitisme doen exploderen.

“Vuile Jood” hoor je nu in steden met

grote moslimmigratie om de haverklap.

Volgens onderzoeken van het Jeugdonder-

zoeksplatform (JOP) van de Vlaamse Ge-

meenschap, onder leiding van VUB-

professor Mark Elchardus, kan de helft

van de moslimscholieren in Antwerpen

en Brussel, en een iets lager percentage in

Gent, als antisemiet worden beschreven.

Voor autochtone leeftijdgenoten is dat

tien procent.”

Hoe is het antisemitisme bij ons zo
lang onder de radar kun-
nen blijven?
“Ten eerste werden feiten

die niet in het politiek cor-

recte plaatje van salonlinks

en de media pasten lang

verdoezeld. Je mocht het

dus niet hebben over crimi-

naliteit of antisemitisme bij

allochtone jongeren. Ten

tweede is het antisemi-

tisme een soort politiek

correct racisme geworden

door de alliantie van uiterst

links en ngo’s enerzijds, en

radicale islam- en fascistoï -

de organisaties als de AEL

anderzijds. Een bindmid-

del van dat gaucho-isla-

mistisch front, zoals men

het in Frankrijk noemt, is

de demonisering van de

staat Israël, die zelf weer

een uiting is van antisemi-

tisme.”

Wat verwacht u van politici?
“Ik verwacht dat ze ermee ophouden

te doen alsof antisemitisme alleen een

probleem voor de Joodse gemeenschap

is. Ik verwacht dat ze er niet mee vol-

staan misdaden, zoals de viervoudige

moord in Brussel, achteraf te veroor -

delen, maar dat ze het vergif van het

antisemitisme preventief en vastbera-

den bestrijden, ook - en vooral - bij de

moslimgemeenschap. Dat is in ons

aller belang. Want de geschiedenis

toont het: waar Joden worden ver-

volgd, is de democratie in gevaar.”
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Sinds de aanslag eind mei in en rondom het Joods Museum in Brus-

sel, waarbij vier mensen om het leven kwamen, staat het antisemi-

tisme opnieuw bovenaan de agenda. Mia Doornaert, columniste

voor De Standaard en onafhankelijk expert in internationale betrek-

kingen, is een van de zeldzame Vlaamse opiniemakers die al langer

waarschuwt voor de oprukkende Jodenhaat in Europa.

Mia Doornaert: “Terwijl politici en media zich voortdurend druk
maakten over ‘islamofobie’, deed men alsof antisemitisme

alleen de Joodse gemeenschap aanging.”
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Mia Doornaert: “Waar Joden worden
vervolgd, is de democratie in gevaar”



Het Europees Parlement beslist samen

met de Raad van Ministers over zo goed

als alle Europese wetgeving. Vlaanderen

levert 12 van de 751 Europarlementsle-

den.

Kloof met burger verkleinen
Door de eurocrisis die in 2008 uitbrak,

was ‘Europa’ meer dan ooit het voor-

werp van discussie tijdens deze verkie-

zingen. Besparen of niet? Meer of minder

Europa? Samen met de strijd tegen soci-

ale dumping waren dat de grote vraag-

stukken die de campagne beheersten.

Ook drie andere thema’s wakkerden het

debat flink aan. Eerst en vooral de steile

opgang van de eurosceptische en anti-

euro- of anti-Europese partijen, die pei-

ling na peiling als grote overwinnaars uit

de bus kwamen. Daarnaast vroegen

velen zich af of de opkomst bij deze ver-

kiezingen nog verder zou dalen, nadat

die in 2009 al naar 43 procent was ge-

zakt. 

En ten slotte was er de nieuwigheid van

de ‘Spitzenkandidaten’: uit een handvol

topkandidaten kon de burger mee de

volgende voorzitter van de Europese

Commissie helpen aanduiden. Het Ver-

drag van Lissabon bevat namelijk een

nieuwe bepaling die stelt dat de Euro-

pese Raad bij de voordracht van een

kandidaat-Commissievoorzitter rekening

moet houden met de uitslag van de

Europe se verkiezingen. De bedoeling is

de kloof met de burger te verkleinen.

Opkomst blijft (te) laag
De christendemocratische fractie blijft

afgetekend de grootste met (op het mo-

ment van schrijven) 221 zetels, gevolgd

door de socialistische met 191 zetels. De

ECR-fractie vervolledigt het podium met

op dit moment 68 zetels. Daarna volgt

de liberale fractie met voorlopig 67 

zetels. Nieuw is wel dat, zoals de peilin-

gen al aangaven, de eurosceptische,

anti-euro- en anti-Europese partijen de

overtuigde winnaars van deze verkiezin-

gen zijn geworden. Met het Verenigd

Konink rijk en Frankrijk als grootste

negatie ve uitschieters.

De opkomst stagneerde op 43 procent.

Vooral in Oost-Europa was de interesse

bijzonder klein, met 13 procent in Slo-

vakije als absoluut dieptepunt. De pro-

cedure met de ‘Spitzenkandidaten’ lijkt,

niet geheel onverwacht, op een sisser

uit te draaien. Op het moment van

schrijven is er (nog) geen meerderheid

gevonden in de Europese Raad voor de

kandidaat van de grootste fractie, de

Luxemburger Jean-Claude Juncker.

Kritiek van burger waarderen
De lage opkomst en de talrijke stemmen

voor eurosceptici kunnen én mogen we

niet zomaar onder de mat vegen. De

N-VA heeft kritische vragen bij het Eu-

ropese project altijd gewaardeerd, van-

uit de overtuiging dat dit lang niet altijd

stemmen tégen de EU zijn. Vaak gaat

het om bezorgde burgers die zich mach-

teloos voelen omdat Europa te ver van

hun bed lijkt te staan. Europa dichter bij

de burger brengen blijft alvast een van

de grote uitdagingen van de komende

legislatuur.

De N-VA heeft daartoe al een pakket

voorstellen klaar, zoals het europeani-

seren van het debat in de nationale par-

lementen. Ook willen we de euro

structureel gezond maken om de econo-

mie opnieuw aan te zwengelen. Alleen

zo maken we de concrete meerwaarde

van Europa opnieuw tastbaar voor 500

miljoen Europeanen. En alleen zo kun-

nen we burgers opnieuw doen geloven

in welvaart en welzijn door Europese

samenwerking.
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De moeder of ook wel grootmoeder aller verkiezingen dankt

haar naam niet louter aan het samenvallen van de federale en

de regionale verkiezingen op 25 mei. Diezelfde zondag kozen

we immers ook onze vertegenwoordigers voor het Europees

Parlement.

Europa dichter bij de burger brengen
blijft een van de grote uitdagingen
van de komende legislatuur.

Europese verkiezingen 

Scepsis en wantrouwen halen de bovenhand



Europees lijsttrekker Johan Van Overt-

veldt geeft graag tekst en uitleg bij die

democratische beslissing, die overi-

gens niet verhindert dat de N-VA ook

lid blijft van de Europese Vrije Alliantie

(EVA). Samen met Helga Stevens, Mark

Demesmaeker en Louis Ide gaat Johan

de komende jaren met veel verve en

verstand van zaken het N-VA-pro-

gramma verdedigen in het Europees

Parlement.

Wat gaf uiteindelijk de doorslag bij
de keuze voor de conservatieve
ECR-fractie?
Johan: “Geen enkele fractie vertolkt

voor honderd procent ons gedachte-

goed. Dat is een realiteit waar je je

moet bij neerleggen. Maar om spreek-

tijd te krijgen in het parlement, lid te

worden van commissies, kortom: om

constructief politiek werk te leveren,

kan je niet anders dan aansluiten bij

een fractie.”

Was het dan puur een kwestie van
pragmatiek?
Johan: “Uiteraard hebben we ook ge-

keken naar inhoudelijke raakvlakken.

En die zijn er bij de ECR zeker. En niet

alleen rond sociaal-economische the-

ma’s. Als eurorealistische partij zitten

wij op dezelfde golflengte als de be-

langrijkste groepen in die fractie. Wij

staan positief kritisch tegenover de 

Europese Unie, maar wijzen de idee

van een Europese superstaat af.”

Die visie wordt alvast niet gedeeld
door de Europese liberalen. Was dat
het breekpunt voor toetreding tot
hun ALDE-fractie?
Johan: “Voor ons blijft het voluntaris-

tische eurofederalisme van Verhofstadt

moeilijk verteerbaar. Zijn aanbod was

ook te vrijblijvend en op de koop toe

ongeloofwaardig. Terwijl hij ons en

ande re regionalisten meer aandacht

beloofde voor regionalisme en auto -

nomiestreven, ging hij met de unionis-

ten in zijn fractie een al even formeel

engagement aan om vooral niets te

veranderen.”

Waarmee je als partij onvermijde-
lijk bij dé hamvraag uitkomt: hoe
vrij ben je in zo’n fractie?
Johan: “Net daarom was de vraag

waar we ons project het best konden

realiseren voor ons minstens even be-

langrijk als de inhoudelijke raakvlak-

ken. Al gauw bleek dat de ECR de

beste garanties op autonomie biedt.

Net als alle andere partijen binnen die

fractie kunnen wij onze standpunten

en ons stemgedrag in alle vrijheid be-

palen. En omgekeerd kunnen wij ons

ook ondubbelzinnig distantiëren van

eventuele standpunten van die andere

partijen waar wij ons hoegenaamd

niet in kunnen terugvinden. Anders

gezegd: met deze fractiekeuze veran-

dert er niets aan de kernpunten van

ons Europees handelen.”

Weken van intensieve gesprekken met verschillende Europese

fracties en vele uren van intern overleg waren eraan vooraf -

gegaan. Maar midden juni werd de spreekwoordelijke knoop

finaal doorgehakt: een ruime meerderheid binnen de N-VA-par-

tijraad stemde na een lang en levendig debat voor aansluiting

bij de ‘Europese Conservatieven en Hervormers’ (ECR).

Autonomie en eurorealisme 
doorslaggevend bij keuze voor ECR

EUROPA
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Johan Van Overtveldt
EUROPEES PARLEMENT

58, KAPELLEN
economisch adviseur
www.johanvanovertveldt.be

Helga Stevens
EUROPEES PARLEMENT

45, GENT
gemeenteraadslid
www.helgastevens.be

Mark Demesmaeker
EUROPEES PARLEMENT

55, HALLE
gemeenteraadslid
www.markdemesmaeker.eu

Louis Ide
EUROPEES PARLEMENT

40, ZWALM
gemeenteraadslid, arts
www.louiside.be



ZOmerTreffen in Den Haag
Van 18 tot en met 21 juli organiseert

Jong N-VA haar jaarlijkse zomer -

activiteit. Dit jaar trekken we naar

Den Haag, waar we onder andere

het Binnenhof bezoeken en leuke

plekjes in de stad ontdekken. We

maken een uitstap naar het strand

van Scheveningen, worden ontvan-

gen door andere jongerenpartijen,

en nog veel meer. Schrijf je in via

zomertreffen@jongnva.be voor een

onvergetelijke reis met gelijkgezin-

den! De reis kost 90 euro. Na je in-

schrijving ontvang je alle prak -

tische informatie. 

Op welke manier hebben jullie cam-
pagne gevoerd?
Yoleen: “Ik kreeg van een lokaal blad de

kans om regelmatig een column te

schrijven over thema’s die me nauw

aan het hart liggen. We hebben ook

sterk ingezet op sociale media. Daar-

naast is persoonlijk contact natuurlijk

erg belangrijk. Als gemeenteraadslid

probeer ik zoveel mogelijk aanwezig te

zijn op activiteiten, en dat heb ik aange-

houden tijdens de campagne.”

Sofie: “De klassieke marktbezoeken

hoorden er natuurlijk ook bij. En ik

maakte gretig gebruik van kaarten, brie-

ven en advertenties. Gelukkig kon ik

reke nen op een goede campagneploeg

en leerde ik opnieuw heel wat fijne en

gedreven mensen kennen. Dat plak-,

bus- en schrijfwerk krijg je echt niet al-

leen voor elkaar.” 

Yoleen: “Wat me vooral bijblijft, is de

warmte en het enthousiasme waarmee

onze omgeving ons steunde. Ik had niet

verwacht dat zoveel mensen ons een

hart onder de riem zouden steken en on-

baatzuchtig mee campagne zouden voe-

ren. Dat gaf me een heel goed gevoel.”

Hoe zijn jullie in de politiek terecht-
gekomen?
Sofie: “In 2010 ben ik bestuurslid ge-

worden van de N-VA-afdeling in Duffel.

Ik vond toen dat het hoog tijd was om

mijn steentje bij te dragen en om mee

na te denken over antwoorden op

maatschappelijke uitdagingen. Daarna

is alles snel gegaan.”

Yoleen: “Bij de vorige gemeenteraads-

verkiezingen vroeg een schoolvriend

en gemeenteraadslid in Kasterlee me

of ik geen interesse had om op te

komen. Ik was toen actief als studen-

tenvertegenwoordiger en we discussi-

eerden vaak over politieke kwesties. Ik

heb dan ook geen moment getwijfeld

om me lokaal te engageren.”

Op welke thema’s willen jullie als
parlementslid inzetten?
Yoleen: “Ik zou me graag over de ge-

zondheidszorg buigen. Ik behaalde

twee dagen voor de verkiezingen de

titel van doctor in de Medische Weten-

schappen. Als verpleegkundige met

een specialisatie in mensen met

suiker ziekte heb ik de bagage om me

daar in de Kamer voor in te zetten.

Daarnaast wil ik me blijven engageren

voor de belangen van de Kempen en

voor dierenwelzijn en jeugd.”

Sofie: “Als schepen ben ik onder ande -

re verantwoordelijk voor sport, econo-

mie, toerisme en dierenwelzijn. Het

zou fijn zijn om als Vlaams Parle-

mentslid die commissies te volgen die

in de lijn liggen van die lokale be-

voegdheden. Maar ook andere thema’s

zie ik zeker zitten. Ik kijk al uit naar de

nieuwe uitdagingen die op me af zul-

len komen.”

We wensen jullie veel succes!

JONGE LEEUWEN
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Jong N-VA in ’t parlement!

Sofie Joosen en Yoleen Van Camp: jonge leeuwen in het Vlaams Parlement en in de Kamer.
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Onze jongerenkandidaten deden het fantastisch op 25 mei. Met

Yoleen Van Camp (26) uit Kasterlee en Sofie Joosen (28) uit Duffel

zetelt er een nieuwe Jong N-VA’er in de Kamer én een in het

Vlaams Parlement. We vroegen hen hoe de campagne is verlopen.
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ONVERGETELIJK

MEERWAARDE
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In zijn nieuwste boek, De

teen van Heraclitus en het

penseel van David Teniers,

onderzoekt professor Johan

Swinnen hoe kunst kan wor-

den ingebed in een duur-

zame cultuurvisie, die een

venster biedt op een betere

wereld. Zoals de ondertitel

van het werk al aangeeft,

Ondernemend denken over

cultuur in Vlaanderen, gaat

het hier niet over kunst al-

leen. Swinnen focust op

talentont wikkeling en het creatieve vermogen van de

Vlaamse cultuurbeleving.

Wie het boek leest, ontdekt dat ‘ondernemend denken’ bij

Swinnen een heel eigen, autobiografische invulling krijgt.

Terwijl de cultuurwetenschapper het ‘denken’ illustreert aan

de hand van zelf ontwikkelde inzichten en plannen, grijpt

hij voor het ‘doen’ terug naar verhalen en voorbeelden uit

de geleefde praktijk. 

Johan Swinnen, De teen van Heraclitus en het penseel van

David Teniers. Uitgeverij Pelckmans, 176 blz., 14 euro.

Winnen het boek ‘Lof der Gezondheid’: R. De Beul (Dendermonde), G. Tack (Lovendegem), G. Thiery (Gent), Y. Vanbockryck (Bilzen), 
S. Vermaut (Izegem).

5 x gratis

Vijf lezers ontvangen van ons een exemplaar van De teen van 

Heraclitus en het penseel van David Teniers. Ze moeten wel het

antwoord kennen op onze wedstrijdvraag: “Aan welke univer-
siteit doceert Johan Swinnen?” Stuur uw antwoord voor woens-

dag 9 juli naar magazine@n-va.be of naar N-VM, 

Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Wist u dat België er niet minder dan 136 jaar over
heeft gedaan om zijn Grondwet ook uit te vaar-
digen in het Nederlands, nochtans de taal van de
meerderheid van de bevolking? In zo’n land
hoeft het nauwelijks te verbazen dat ook de heer-

sende taalwetgeving slechts uiterst
moeizaam tot stand is gekomen.

De eerste generatie taalwetten aan het

eind van de negentiende eeuw kenden

slechts beperkte taalrechten toe aan de

Nederlandstaligen in Vlaanderen. Toch

hadden die de Franstalige angst voor een

tweetalig België gevoed. Zo lagen die eer-

ste wetten mee aan de basis van de

Waalse beweging. 

De tweede generatie taalwetten, die na

de Eerste Wereldoorlog hun intrede

deden, stelden de gelijkheid van beide

landstalen voorop. Voor het eerst werd

het territorialiteitsbeginsel erkend en werden er taalgebie-

den afgebakend. De Bestuurstaalwet van 28 juni 1932, exact

82 jaar geleden, bepaalde bovendien dat alle bestuurs -

organen voortaan de taal van het taalgebied moesten ge-

bruiken. De mogelijkheid om daar de andere landstaal aan

toe te voegen, werd geschrapt. Zo versterkte die wet de re-

gionale eentaligheid. De Waalse bewe-

ging had tot dan toe vastgehouden aan

een tweetalig Vlaanderen als hoeksteen

van de eenheid van het land. Een eis

die ze uiteindelijk graag liet varen om

toch maar de taalintegriteit van het

eigen Waalse territorium te kunnen be-

waren.

Meer weten? N-VA-Kamerlid Hendrik

Vuye gidst u op begrijpbare wijze door

de Belgische taalstrijd in de brochure

Taal en territorialiteit. Die kan u onder

meer terugvinden op de website van

het Vlaams Agentschap voor Binnen-

lands Bestuur: 

http://binnenland.vlaanderen.be/publicatie/taal-en-territorialiteit.

Bestuurstaalwet versterkt Nederlands in Vlaanderen

Een duurzame kijk op cultuur



Tijdens het Hemelvaartsweekend in mei fietsten N-VA-mandatarissen en -bestuurs -

leden vier dagen lang mee met de 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker. De oproep

van het partijbestuur van de N-VA aan leden en sympathisanten om de actie ook 

finan cieel te steunen, leverde met 17 310 euro een knap resultaat op!

Steun onze actie in 2015
Ook in 2015 doen we mee! U kan nu al een gift overmaken op rekeningnummer BE14 7331

9999 9983 (BIC-code: KREDBEBB) van Kom op tegen Kanker. Vergeet in de ruimte voor de

mededeling zeker het N-VA-actienummer 170-043-275 niet te vermelden. Uw gift van 40

euro of meer geeft recht op een fiscaal attest.

Herbekijk onze videoreportage op www.n-va.be/kotk2014
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N-VA schenkt 17 310 euro 
aan Kom op tegen Kanker

Een hele prestatie: Jan Van Esbroeck, die vorig jaar nog
tegen kanker vocht, reed deze keer zelf mee.

Aan de vooravond van de verkiezingen, op zaterdag 24
mei, blies de N-VA verzamelen in dierenpark Planckendael
voor een druk bijgewoonde slotmeeting en familiedag.

Ruim zevenduizend

mensen sloten de lange

kiescampagne af in het

gezelschap van familie, 

vrienden en medestanders. 

Partijvoorzitter Bart De Wever

herinnerde iedereen nogmaals

aan de hoge inzet van de verkie-

zingen én hij bedankte alle sym-

pathisanten voor hun tomeloze

inzet de voorbije maanden. 

Gezellige familiedag als afsluiter van
de campagne

Waar ‘De Bende’ komt, is het feest voor groot en klein!
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Bedankt voor uw Vertrouwen!

In De Morgen (5/06/2014) maakte N-VA-

directeur Piet De Zaeger al een eerste,

voorlopige balans op van die adverten-

tiecampagne: “Terwijl de traditionele

partijen overal in Europa leeglopen,

winnen wij alleen maar leden bij. De

absolute piek sinds de start van het ini-

tiatief: 59 nieuwe leden per uur. Na een

week hebben 900 mensen gevraagd

om lid te worden, zo'n 400 à 500 heb-

ben al effectief een partijkaart gekocht.

We ronden bijna de kaap van 40 000

leden.”

De warmste familie
Zonder twijfel zijn er in uw familie,

vriendenkring of op het werk nog wel

meer mensen die interesse hebben in

de N-VA. Bezorg hun naam en adres

aan onze ledenadministratie 

(leden@n-va.be of tel. 02 219 49 30).

Met een persoonlijke brief zal N-VA-

voorzitter Bart De Wever hen uitnodi-

gen zich aan te sluiten bij de warmste

politieke familie van het land!

Op www.n-va.be/bedankt kan u nog

steeds het wervingsfilmpje bekijken.

Vier 11 juli met de N-VA in Brussel 
Ook dit jaar vieren N-VA Brussel en Jong N-VA de Vlaamse feestdag in onze hoofd-

stad. De hele dag door zijn er officiële feestelijkheden op de Grote Markt en op het

Muntplein. Daar zal ook de N-VA verzamelen, met een gratis vat om 19 uur en om

20 uur in café L’Ecuyer (Schildknaapstraat, aan het Muntplein). Iedereen is van

harte welkom!

Tot eind juni loopt er een nieuwe online N-VA-campagne via Facebook en
Google Ads. Daarin bedanken we onze kiezers en sympathisanten. Tegelijk
roepen we hen op om zich ook als lid te engageren.

Op zaterdag 17 mei was de N-VA naar goede traditie zicht-
baar aanwezig op The Pride, het jaarlijkse feest van de hole -
bi’s en transgenders in Brussel. 

Onder een stralende zon liepen heel wat prominente N-VA’ers en

parlementsleden mee, onder wie Jan Peumans, Mark Demes -

maeker, Helga Stevens, Peter Dedecker, Elke Sleurs, Lies Jans en

Lorin Parys. Met haar aanwezigheid toonde de N-VA dat ze on-

verkort achter de waarden van The Pride staat: elke dag opnieuw

ijveren we voor gelijkheid, tolerantie en solidariteit voor ieder-

een.

Een korte sfeerreportage vindt u op 

www.n-va.be/pride2014
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Verkiezingsaffiches
worden weer bomen
De N-VA sponsort de aanleg van één hectare
Vlaamse bossen. Zo zet de partij een deel van het
vele verkiezingsdrukwerk van de voorbije maan-
den weer om in bomen.

BOS+, de Vlaamse organisatie die zich

inzet voor bosbehoud, beter bos en

méér bos in Vlaanderen en de wereld,

heeft een ambitieus doel: 10 miljoen

nieuwe bomen tegen het jaar 2020. 

De N-VA draagt graag haar steentje bij en sponsort de

aanleg van één hectare nieuw bos. Want toegankelijke

bossen zijn nodig voor rust en recreatie, als habitat

voor fauna en flora, en voor het opnemen van vervui-

lende stoffen als CO2 en fijn stof.

www.10miljoenbomen.be
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Anders durven 
denken & doen



DORPSSTRAAT

“Het was voor mij noodzakelijk om in sneltempo de nodige

kennis te vergaren om op het debat te kunnen wegen. Het

vast bureau - zeg maar het dagelijks bestuur van het OCMW,

dat wekelijks samenkomt komt en waarvan ik ook lid ben -

behandelt alle belangrijke technische dossiers. Je moet er dus

meteen staan.

Vergeet de plichten niet
De voorstellen van de meerderheid worden door onze fractie

altijd kritisch getoetst aan het partijstandpunt. Het beleid van

de N-VA in Antwerpen geeft daarbij vaak de richting aan. Als

de meerderheid zoals op de laatste raad met een beleidsnota

‘Armoedebeleid’ komt, kan je alleen maar vaststellen dat

onze partij andere accenten legt. Uiteraard vindt iedereen 

armoede een onrecht, zeker als ze kleine kinderen treft. Maar

binnen het Gentse OCMW durft men in het ‘rechten en plich-

ten’-verhaal de plichten wel eens naar de achtergrond te

schuiven. Op zo’n moment zijn wij er om tegengas te geven. 

Dat wij als een kille, asociale partij worden bestempeld, 

ergert mij mateloos. Ik beschouw het als onze bijkomende

plicht om die perceptie te bestrijden. Mensen naar werk toe

leiden of anderstaligen aanzetten om Nederlands te leren, is

een opstap naar meer zelfredzaamheid en is niet asociaal,

integendeel.

Achter elke beslissing schuilen mensen
Elke maand organiseren we met onze N-VA-fractie een werk-

bezoek, bijvoorbeeld aan een van de OCMW-diensten of aan

organisaties uit het middenveld. Het is zeer boeiend om zicht

te krijgen op de maatschappelijke uitdagingen die een groot-

stad als Gent kent. Al verschillende keren kregen we te horen

dat we de eerste partij zijn die hen bezoekt. Een leuk com-

pliment. Zo toon je de mensen die op het eerste gezicht mis-

schien eerder wantrouwig staan ten opzichte van de N-VA,

dat je je taak als mandataris ernstig neemt. En dat je met

kennis van zaken je maatschappelijke engagement in het

OCMW wil opnemen.

In het begin werd onze fractie

wel wat koel ontvangen door de

rood-groene meerderheid. Maar

ondertussen is de sfeer gelukkig

al verbeterd. Dat is aangenamer

werken, want ook al verschillen

we op cruciale punten van 

mening, zonder collegialiteit zou

dit mandaat veel zwaarder

wegen. Uiteindelijk valt OCMW-

raadslid zijn in een grote stad

niet te onderschatten. Achter

elke beslissing die je neemt of

die je bekritiseert, schuilen

mensen. Toch zou ik het voor

geen geld van de wereld meer

willen missen. Voor mij is dit

een enorme verrijking.” 
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Onze OCMW-raadsfractie in Gent heeft het

niet onder de markt. De rood-groene meer-

derheid in de tweede stad van Vlaanderen is

op zijn zachtst gezegd een koele minnaar van

de N-VA. Toch laten fractievoorzitter Ronny Ryser-

mans en zijn twee collega-raadsleden dat niet aan

het hart komen. Sociaal beleid is voor hen niet gelijk

aan socialistisch beleid.

Ronny Rysermans: “OCMW-raadslid zijn in een grote stad is niet te onderschatten. Achter elke beslissing schuilen mensen.”

Fractievoorzitter OCMW-raad Gent

Ronny Rysermans
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Het politieke landschap na
25 mei verandert dag aan
dag. In afwachting enkele
bedenkingen bij gebeurte-
nissen in de marge van
deze merkwaardige ver-
kiezingszondag. 

Op de vooravond van de jongste verkiezings-

dag publiceerde Rik Van Cauwelaert het le-

zenswaardige artikel ‘De kracht van een

stem’ (De Tijd, 24/05/2014). Daarin ging de

opinieman tekeer tegen zij die met de nodige

publiekelijke pronk lieten weten dat ze deze

keer blanco zouden stemmen. De ene (eco-

noom Geert Noels) omdat hij zijn “neutrali-

teit wil bewaren”, de andere (Andreas Tirez

van denktank Liberales) omdat hij meent dat

“uw stem het verschil niet maakt”. Deze

hoge heer wist bovendien dat “de kennis van

het politieke reilen en zeilen bedroevend

laag” is en dat “je grondig informeren dan

ook geen zin heeft”. Kijk eens aan: slim-

merds die vinden dat u en ik te dom en te

achterlijk zijn om een sociaal-poli tieke keuze

te maken.

Middenveld
Deze ondermijners van de democratie spe-

len een even nefast spel als de professoren

Luc Huyse en Mark Elchardus, die het sinds

jaar en dag hebben over ‘de afwezige bur-

ger’, over ‘de democratie die voorbij is’, over

‘het parlement dat niks meer voorstelt’. Als

een mogelijke remedie geeft Huyse een her-

waardering van het middenveld aan, alsof

deze inzetbare colonne ooit is weggeweest.

Het is maar dat u het weet: van de 47 CD&V-

verkozenen dragen er 23 een ACW-stempel. 

Een behoorlijk aantal. Vandaar dat Wouter

Van Besien (De Zevende Dag, 1/06/2014) de

christendemocraten meteen de les spelde.

“Ik denk dat CD&V het aan haar kiezers ver-

plicht is om een sociale regering te vormen.

Dat zou immers de meest consequente hou-

ding zijn als je kijkt naar hun campagne en

hun verkozenen.” Versta: om niet met die

‘asociale N-VA’ in coalitie te gaan. Dat de

ACW-ministers het sinds jaren bij uitgeleefde

beleidsvormen houden, is voor Groen blijk-

baar geen bezwaar. De belastingdruk in Bel-

gië is in 2012 van 44,2 naar 45,4 procent van

het bruto binnenlands product gestegen.

Daarmee haalt België een ‘schitterende’

tweede plaats in het Europese belastingklas-

sement. Wat wist het rapport Taxation Trends

in the EU 2014 nog meer te vertellen? Té hoge

belastingen op arbeid en op investerings -

kapitaal. 

In dat verband was de tweet van Wouter

Torfs veelzeggend. De ceo van de schoenwin-

kelketen riep daarin christendemocraten en

liberalen op om zich niet meer tot een tripar-

tite te laten verleiden maar om iets te onder-

nemen tegen de zware loonhandicap die

onze bedrijfswereld parten speelt. Zoals ge-

weten dé kwaal die concurrentiekracht nekt. 

Blub, blub B.U.B.!
Leedvermaak is niet mooi. Toch welde een

glimlach op toen de resultaten bekend raak-

ten van Belgische Unie - Union Belge, de

meest unitaristische aller unitaire partijen. 

12 500 stemmen tegen 20 000 stemmen in

2010. Oorzaak van het slechte resultaat:

doodgezwegen in de media, onvoldoende

geld, slechtwerkende computers … Conclusie

aldus de partijwebstek: “De B.U.B. is ge-

schokt. Dit is geen strijd van David tegen Go-

liath, maar van een mier tegen een olifant!”

Maar geen bezinning omtrent het aftandse

gedachtegoed dat deze verdedigers van een

niet-meer-bestaand-land tegen elk gezond

verstand in blijven verdedigen.

41 013 stemmen!
Nadat hij op 3 april in grote stijl van het par-

lementaire halfrond afscheid had genomen,

wilde Flor Van Noppen als lijstduwer-opvol-

ger de Europese lijst van de N-VA steunen. We

zagen Flor eind 1998 de Barricaden, het toen-

malige secretariaat van de VU, binnenkomen.

Hij had zich aangesloten bij ID21. Enkele jaren

eerder was zijn broer, veearts Karel, door de

hormonenmaffia doodgeschoten. 

Flor - klein van stuk, vinnig, welbespraakt,

vriendelijk - zette de strijd van zijn broer

voor veilig voedsel verder. Door tal van

spreekbeurten raakte hij in heel Vlaanderen

gekend. Hij zette resoluut de stap naar de

N-VA, waarvan hij schepen en parlementslid

werd. Tijdens zijn tweede mandaat werd

Flor getroffen door de zenuwziekte MSA. Van

dan af spitste zijn werk zich toe op de strijd

tegen deze ziekte. Met een Kamerbrede

meerderheid stemde de volksvertegenwoor-

diging zijn voorstel van resolutie inzake

MSA. Op zondag 25 mei vonden 41 013

Vlamingen zijn naam. Proficiat, Flor. Het ga

je goed!

Met de huidige 
belastingdruk haalt België 
een ‘schitterende’ tweede 

plaats in het Europese 
belastingklassement.“

In de marge van 25 mei  
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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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“Fiscale druk in België is 
tweede hoogste van heel Europa”

1. Het klopt dat België de op een na hoogste belastingdruk van Europa heeft. 
Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, brengt jaarlijks een rapport

uit waarin het de belastingdruk per land bespreekt en vergelijkt met andere landen

en het Europees gemiddelde. In het jongste rapport staat dat de belastingdruk in

België 45,4 procent bedraagt van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl het

gemiddelde voor de hele Europese Unie 39,4 procent is. Dat wil zeggen dat bijna

de helft van wat we jaarlijks aan rijkdom produceren via belastingen wordt afge-

roomd. Het totaal aan inkomsten voor onze overheid ligt zelfs nog hoger omdat er

ook niet-fiscale inkomstenbronnen zijn, zoals dividenden uit bedrijven waarin de

staat participeert. 

En kel in Denemarken

ligt de belastingdruk

nog hoger, met 48,1

procent van het bbp.

Frankrijk vervolledigt

de top drie, met 45 pro-

cent.

2. Het klopt ook dat de
belastingdruk in dit
land nog gestegen is.
Het jongste rapport van

Eurostat geeft cijfers

voor 2012, het eerste jaar van de regering-Di Rupo. Ten opzichte van 2011 stijgt de

belastingdruk dat jaar met 1,2 procent van het bbp. Die stijging is ook 0,6 procent-

punt hoger dan het Europees gemiddelde.

3. Wat is de dieperliggende verklaring voor deze dubieuze ‘zilveren medaille’?
Als we de belastingcategorieën bekijken, zien we dat België relatief veel belastingen

int uit arbeid, kapitaal en onroerende goederen (immobiliën). We halen minder

belastingen uit consumptie en milieuvervuiling dan gemiddeld in Europa.

4. De oplossingen die Europa suggereert, liggen in lijn met de N-VA-voorstellen.
Europa spreekt zich niet uit over de ideale hoogte van de belastingdruk maar maant

België wel aan om de lasten op arbeid te verlagen. Dat kan door te besparen. Of

door elders inkomsten te zoeken, bij belastingen die de economische groei minder

verstoren. Belastingen op consumptie, bijvoorbeeld, of op milieubelastende pro-

ducten. Voorstellen die je ook kon terugvinden in het verkiezingsprogramma van

de N-VA. De eerste prioriteit moet echter zijn om de overheidsuitgaven te verlagen,

aangezien ons overheidsbeslag vandaag ongeveer 54 procent van het bbp bedraagt.

Verschillende media berichtten deze maand over nieuwe officiële cijfers die
aangeven dat de Belgische belastingdruk verder is gestegen. Op de ranglijst
van EU-landen met de hoogste fiscale inkomsten neemt België vandaag de
weinig benijdenswaardige tweede positie in. Jammer genoeg strookt die pijn-
lijke berichtgeving ook met de werkelijkheid.

Eerste prioriteit: de overheidsuitgaven verlagen.
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