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De nood aan energiebeleid
is plots de nood aan
crisisbeleid geworden
Johan Van Overtveldt:
"We moeten de economische
crisis structureel aanpakken"

Minister-president Geert Bourgeois:

“Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan”
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82,9 procent
Dat is het aandeel van Vlaanderen in de
353,8 miljard euro aan goederen en diensten die België in 2013 exporteerde. Van
die export neemt Wallonië slechts 14,9 procent voor zijn rekening. Vlaanderen is dus
dé exportmotor van België.

Politicoloog Carl Devos
(Universiteit Gent)
@devoscarl op 24/08/2014
Treinreizigers die ooit onvoorzien in de kou
stonden door spontane staking zullen
minimale dienstverlening geen ‘symbool’dossier noemen.

Hoofdeconoom Peter De Keyzer
(BNP Paribas Fortis)
@peterdekeyzer op 22/08/2014
Hoe komt het dat zelfs de op twee na
hoogste belastingdruk ter wereld niet volstaat om het licht aan te houden?

Nou moe
Nu er een nijpend energietekort dreigt, betreurt aftredend minister van Energie
Johan Vande Lanotte dat de kernuitstap tijdelijk teruggeschroefd moest worden.
Nochtans een beslissing die zijn eigen partij, de sp.a, toejuichte in 2006. Helaas
wil de ironie dat net die controversiële, ondoordachte kernuitstap mee aan de
basis ligt van de huidige malaise. Maar niet getreurd, de Keizer van Oostende
heeft voor alles een oplossing klaar: het volstaat de gascentrale in het Nederlandse Maasbracht, die sinds 1 juli stilligt, aan het Belgische net te koppelen. Het
enige wat ontbreekt is een kabel van 15 kilometer. Alleen zit er een spreekwoordelijke kink in die kabel: deze winter al stroom halen uit de Nederlandse centrale
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is zo goed als onmogelijk, aldus uitbater Essent. Dat zou pas kunnen in 2019.

Met Ann Delbeke uit Wondelgem (Gent) verwelkomde onze partij haar 40 000ste lid.
Ann werkt als zorgkundige in een ziekenhuis,
is getrouwd, heeft een zoontje van tien en is
ook plusmama van twee dochters. Ann, die
de N-VA al een hele tijd steunt, zette na de
Vlaamse Regeringsdeelname de stap naar ofﬁcieel lidmaatschap. “Onze leden maken
echt het verschil”, aldus Kamerlid Siegfried
Bracke, die samen met Vlaams Parlementslid
Andries Gryffroy het nieuwe lid op bloemen
onthaalde.
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“Er is niets progressiefs aan om in naam van gelijke kansen verwachtingen lager te stellen. Juist leerlingen die minder sociaal en
cultureel kapitaal hebben meegekregen, hebben baat bij hoge
eisen en een goede evaluatiecultuur op school.”
Dirk Van Damme (OESO),
De Standaard.be (25/08/2014)

“

Goed bezig
Op de eerste zitting van het nieuwe werkjaar van de Senaat stond de werking
van dat orgaan zelf op de agenda. In afwachting van de afschaffing ervan,
pleitte de N-VA voor een minimalistische aanpak. Het contrast met de sp.a en
vooral Groen kon niet groter zijn. Beide partijen hebben een ruime en zelfs
maximale invulling van die overbodige instelling voor ogen. Nochtans dienden
ook zij enkele jaren geleden nog een voorstel in om de Senaat definitief af te
schaffen.
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Het Vlaams Regeerakkoord biedt
de Vlamingen een perspectief
waarin echte verandering vooropstaat. We spraken hierover met
minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois.
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Spook

Een spook waart door Europa. Ditmaal is dat niet het spook van het communisme. Nee,
het Avondland wordt geplaagd door een nieuwe gesel: het moslimradicalisme.

13
Hoe kunnen we bedrijven en gezinnen de komende maanden en
jaren verzekeren van elektriciteit?
Kamerlid Bert Wollants pleit voor
solide oplossingen.

De verschrikkelijke gebeurtenissen in Syrië en Irak zijn al lang geen ver-van-mijn-bedshow meer. Tientallen jongeren uit onze steden laten zich verleiden door de lokroep van
het moslimradicalisme. Zij keren zich af van de westerse samenleving en nemen de wapens op om te vechten tegen alles wat wij heilig achten.
Dit confronteert ons bruusk met een bittere realiteit. Vrijheid en democratie zijn niet vrijblijvend, laat staan vanzelfsprekend. Eens te meer moeten wij de waarden en principes
van de Europese rechtstaat verdedigen.

Prioriteit
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De wreedheden van de snel oprukkende terreurbeweging Islamitische Staat (IS) zijn specifiek
gericht tegen etnische en religieuze
minderheden. Een half miljoen
jezidi’s worden door een regelrechte genocide bedreigd.

Op dergelijke momenten beseffen we pas echt de waarde van de vrijheid waarvan wij
elke dag genieten. Zonder die vrijheid zou een open en verdraagzame gemeenschap als
Vlaanderen, waar ieder zijn eigen overtuiging heeft, onmogelijk zijn.
Daarom moeten wij de Europese rechten en vrijheden meer dan ooit verdedigen. Wie de
westerse samenleving de rug toekeert, heeft hier niets te zoeken. En wie zich schuldig
maakt aan gruweldaden, moet zijn verdiende straf krijgen.
Onze steden en gemeenten doen hun best. Maar preventie, opvang en opvolging alleen
zijn onvoldoende. We moeten waakzaam zijn, maar ook doortastend en kordaat optreden. De politie en de bevoegde instanties moeten daarvoor de nodige middelen en

20
Het arrondissementeel bestuur
vormt de organisatorische ruggengraat van de partij op regionaal
vlak. Alle vijftien arrondissementen organiseren tussen 13 en 27
oktober interne bestuursverkiezingen.

materiaal krijgen. Dat moet een absolute prioriteit zijn van de volgende federale regering.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Vernieuwing in
Vlaams halfrond

Opvolging verzekerd

Jan Hofkens

Bert Maertens

32, IZEGEM
burgemeester
www.bertmaertens.be

45, WOMMELGEM, fractievoorzitter
gemeenteraad, advocaat
www.janhofkens.be

Peter Persyn

51, LEEFDAAL
arts
www.peterpersyn.be

Vera Celis

55, GEEL
burgemeester
www.veracelis.be

Bij de verkiezingen van 25 mei behaalde de N-VA
liefst 43 van de 124 Vlaamse zetels. Als grootste
partij in het Vlaams Parlement mochten we ook
vier commissievoorzitters aanduiden, naast
een groot aantal eerste of tweede ondervoorzitters.
Daarbij koos de N-VA resoluut voor vernieuwing,
met de benoeming van drie nieuwkomers tot commissievoorzitter: Jan Hofkens (Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting), Lorin Parys (Wonen,
Armoedebeleid en Gelijke Kansen) en Axel Ronse
(Economie, Werk en Innovatie).
Alleen voor de commissie Mobiliteit en Openbare
Werken viel de keuze op een oudgediende: Lies
Jans, die al sinds 2009 in het Vlaams Parlement zetelt. Op het ‘Wie is wie’-luik van onze website kan
u hen (en alle andere volksvertegenwoordigers)
nader leren kennen: www.n-va.be/wie-is-wie/
vlaams-parlement.

Inzichten om
voor te bedanken
“Bedankt om uw inzichten met ons te delen.” Met die opvallend
vriendelijke woorden beëindigde Terzake-ankervrouw Annelies Beck haar gesprek met Anjem Choudary, de woordvoerder
van de verboden radicale groepering Islam4UK.
Ook al sloot dat interview aan op een
reportage over de terreurbeweging Islamitische Staat (IS), toch stelt de N-VA
zich ernstige vragen bij de keuze om
een moslimextremist zo kritiekloos aan
het woord te laten.
“Uiteraard heeft een openbare omroep
als de VRT de taak om de kijker ook
over zulke gevoelige, controversiële thema’s grondig te informeren en verschillende visies te belichten”, stelt Matthias
Diependaele, N-VA-fractievoorzitter in
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het Vlaams Parlement.
“De vraag is echter hoe
je dat doet. Kan je zomaar een forum geven
aan een haatpredikant
die zich openlijk afkeert van de democratie en de mensenrechten?”

Boodschap van haat en geweld
“De VRT heeft hier een inschattingsfout gemaakt”, oordeelt Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele.
“Menig democratisch verkozen politicus
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Na de eedaﬂegging van de Vlaamse N-VA-ministers op 25 juli, legden diezelfde dag ook hun opvolgers de eed af als Vlaams Parlementslid: Bert Maertens, Jan Hofkens, Peter Persyn en Vera Celis.

mét respect voor de mensenrechten
wordt in die studio vaak harder aan de
tand gevoeld dan deze pleitbezorger
van de gewapende jihad. Dat hij zonder al te veel kritische vragen zijn
boodschap van haat en geweld mocht
brengen, rijmt niet met de opdracht
van een Vlaamse openbare omroep.”

HALFRON D

Gokverslaafden
hebben vrij spel

Trop is te veel
Het Nederlandstalige onderwijs in Brussel is
steeds meer het slachtoffer van zijn eigen succes.
Het capaciteitsprobleem is zo ernstig dat 500 kinderen van Nederlandstalige ouders voor de start
van dit schooljaar geen plaats vonden.

Met het zogenoemde Epis-systeem kunnen casino's en speelhallen
controleren of hun klanten op een zwarte lijst voor uitgesloten spelers staan. Die telt intussen meer dan 15 000 namen. Gokverslaafden kunnen zichzelf vrijwillig op die lijst laten plaatsen. Maar een
bekroonde reportage over gokverslaving toont hoe iemand die dat
in 2008 deed, vandaag probleemloos een account kan openen bij
alle 41 goksites die de Kansspelcommissie controleert.

Veel Frans- en anderstalige ouders kiezen voor het
Nederlandstalige onderwijs. Daardoor kampen de
Nederlandstalige scholen met een groeiend plaatstekort, ondanks de recente verstrenging van de voorrangsregel voor Nederlandskundigen die de N-VA
recent mee invoerde.
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Het controlesysteem dat moet verhinderen dat gokverslaafden
nog terecht kunnen in casino's of op goksites raakte eind 2012
door gebrek aan ﬁnanciële middelen ofﬂine. En vandaag is
dat nog steeds niet opgelost. Dat blijkt uit een reportage die
door de nieuwszender Actua-TV is bekroond.

N-VA-senator Pol Van Den Driessche zat mee in de jury die de
reportage bekroonde. Het verslag greep hem zo hard aan dat hij
aanstuurt op parlementaire initiatieven. “Een gokverslaving is
even erg als een alcohol- of drugsverslaving. Dat het controlesysteem erop niet werkt, verontrust me zeer.”

“De situatie is een drama voor de Vlaamse Gemeenschap in Brussel en bovendien in strijd met de vrije
schoolkeuze”, stelt Liesbet Dhaene, Brussels volksvertegenwoordiger voor de N-VA. “Wij vragen al jaren
dat ook de Franse Gemeenschap haar verantwoordelijkheid opneemt. Het niveau van het Nederlands van
leerlingen uit het Franstalig onderwijs is bedroevend,
de kwaliteit van dat onderwijs beduidend minder en
er is te weinig capaciteit.”

Kersvers Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts schaart
zich achter een voorstel om notoire hardrijders strenger aan
te pakken, naar het voorbeeld van Zwitserland. In de pers
werd de indruk gewekt dat het hier om volslagen nieuwe wetgeving zou gaan. “Ten onrechte”, sust Weyts.
Sinds Zwitserland begin vorig jaar op vraag van de eigen bevolking een nieuwe verkeerswet aannam, worden hardnekkige snelheidsduivels er keihard aangepakt. Zonder pardon wordt hun auto
in beslag genomen en openbaar verkocht. En voor de zware overtreders zelf komt daar vaak nog een serieuze celstraf bovenop.
“Onze wetgeving laat een even strenge aanpak toe”, zegt Weyts.
“Zo kunnen rechters nu al beslissen om de wagen in beslag te
nemen van een zware verkeersovertreder. Alleen gebeurt dat hier
veel te weinig. Denk aan die hardrijder die maar liefst 37 keer veroordeeld moest worden, eer een rechter zijn sportwagen in beslag
liet nemen. Zulke hardnekkige recidivisten wil ik harder aanpakken, niet de doorsnee overtreder.”
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Snelheidsduivels
harder aanpakken

De N-VA wil voor elk kind dat dit wenst een plaats
in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel.

De N-VA verwacht van de bevoegde minister een plan,
zodat dit probleem zich volgend jaar niet meer voordoet. “De N-VA wil voor elk kind dat dit wenst een
plaats in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel”,
besluit Liesbet Dhaene.
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Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan
Op 22 september, de dag dat dit magazine bij u in de bus valt,
start het werkjaar van het Vlaams Parlement met de traditionele septemberverklaring. Een bijzondere septemberverklaring
dit jaar: nooit eerder sprak een Vlaams-nationaal politicus als
minister-president het halfrond toe.
Tijdens de fractiedagen van de N-VA,
twee weken geleden in Brugge, blikten
we samen met Geert Bourgeois terug
op zijn eerste maanden als ministerpresident van de Vlaamse Regering en
spraken we hem over het Vlaams
Regeerakkoord.
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U heeft een lange weg afgelegd. U
was medeoprichter van de partij in
2001, de enige verkozene in 2003,
en nu, tien jaar later, Vlaams minister-president. Hoe voelt dat?
“Eerst en vooral wil ik al onze militanten, leden en mandatarissen bedan-

ken. Dat onze partij nu staat waar ze
staat, is verre van alleen mijn verdienste. Zonder de niet aﬂatende steun van
alle leden die zich al jaren inzetten en
de N-VA lokaal uitdragen, was dit nooit
gelukt.

Sinds de oprichting van de partij tot nu
hebben we inderdaad een lange weg
afgelegd. In 2003 was ik de enige verkozene van de N-VA in de Kamer. In
het Vlaams Parlement hadden we na
2004 gelukkig vijf verkozenen: Mark
Demesmaeker, Jan Loones, Jan Peu-
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BREEDBEEL D
Liesbeth moet als eerste de belangen
van de N-VA behartigen in de discussies en onderhandelingen met de coalitiepartners.”
Na de verkiezingsoverwinning ging
iedereen ervan uit dat de Vlaamse
Regering snel zou worden gevormd.
Toch duurde het langer dan gedacht?
“Op 25 mei behaalden we zowel
Vlaams als federaal een klinkende
overwinning. De kiezer had de kaarten
echter zo geschud dat wij mathematisch niet incontournable waren: men
kon ook zonder de N-VA een meerderheid vormen. Toen al was voor mij
duidelijk dat de vorming van een
Vlaamse Regering geen wandeling in
het park zou zijn.

“

Ik wil bouwen aan een
ander soort overheid. We
moeten als overheid niet alles
zelf willen doen, maar uitgaan
van vertrouwen in onze burgers,
ondernemingen en lokale besturen.

Er bleek ook lange tijd onduidelijkheid
over de leiding van de Vlaamse Regering. Ik was zelf geen formateur, en er
waren twee delegaties; twee delegatieleiders ook (Bart De Wever en Kris Peeters, red.). Maar voor ons was het
evident dat we als grootste partij voor
het minister-presidentschap gingen.
mans, Helga Stevens en Kris Van Dijck.
En nu zijn we de grootste fractie in het
Vlaams Parlement én in de Kamer. Dat
had ik nooit durven denken, laat staan
dat ik minister en nu zelfs minister-president zou zijn. De groei van onze partij en de eer die me te beurt is gevallen
om minister-president te worden, maken mij uiteraard bijzonder trots. In het
volle besef evenwel dat ik een grote
verantwoordelijkheid draag.”

minder eigen bevoegdheden. Was
dat een bewuste keuze?
“Naast het minister-presidentschap
heb ik twee eigen bevoegdheden: Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed.
Dat is een bewust beperkte keuze. Een
minister-president moet leiding geven,
de grote debatten voeren, het overzicht
kunnen houden en naar compromissen zoeken wanneer er discussies zijn
in de schoot van de Vlaamse Regering.

In tegenstelling tot uw voorganger,
de CD&V’er Kris Peeters, heeft u

Met Liesbeth Homans heeft onze partij
wel een eigen viceminister-president.

Pas toen CD&V voor de Zweedse coalitie koos, is alles in de plooi gevallen.
Open Vld wilde in de Vlaamse Regering om er federaal bij te zijn. Het is
duidelijk dat de onderhandelingen
over beide regeringen elkaar wederzijds hebben beïnvloed.”
Wat wilt u anders doen dan uw
voorganger?
“Ik wil eerst en vooral bouwen aan
een ander soort overheid. We moeten
als overheid niet alles zelf willen doen,
maar uitgaan van vertrouwen in onze
7
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burgers, ondernemingen en lokale besturen. De Vlaamse Regering moet niet
langer de keizer-koster vanuit Brussel
zijn.
Dat zal een grote cultuuromslag vragen
van onze administraties. We willen
een slankere overheid die een partner
is van de burger, van de lokale besturen, van het onderwijs en dus ook van
de bedrijven.

“
•

We gaan de
broodnodige veranderingen
nu - zonder de PS - grondig aanpakken. Dat is een serieuze
omwenteling.

Een uitgewerkt voorbeeld is het hoofdstuk in het regeerakkoord over binnenlands bestuur. Deze Vlaamse Regering
gaat nog verder in het afslanken van
de provincies. Bovendien zullen we ervoor zorgen dat de lokale besturen, die
het dichtst bij de burgers staan, meer
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taken, autonomie en bevoegdheden
krijgen.”
Er is ondertussen veel te doen
geweest over het Vlaams Regeerakkoord. De besparingen hebben bij
heel wat mensen tot ongerustheid
geleid.
“Ja, dat weet ik. Maar we hadden
slechts drie mogelijkheden: besparen,
nieuwe belastingen heffen of in het
rood gaan. Dan was wat mij betreft de
keuze snel gemaakt: zoals elke goede
huismoeder of -vader, kiezen we voor
de eerste optie. We gaan in de eerste
plaats bij de overheid zelf besparen en
koppelen die afslanking aan doordachte keuzes.
De grote lijn van dit regeerakkoord is
niet besparen, maar investeren. De
regering-Bourgeois is niet louter een
besparingsregering. Dat is tot mijn
grote spijt nog niet goed doorgedrongen. We investeren een half miljard
euro in welzijn en een half miljard in

economie en innovatie, met bijzondere
aandacht voor kmo's en jonge starters.
Innovatie zal het verschil maken in ons
economisch weefsel. Maar om te investeren, moeten we wel eerst weer ademruimte creëren. En daarvoor vragen we
een inspanning van iedereen, weliswaar mét aandacht voor diegenen die
het moeilijk hebben. Investeringen en
een ondernemingsvriendelijk klimaat
zijn absoluut noodzakelijk om onze
welvaart en welzijn te vrijwaren.”
U wilt dat de regering-Bourgeois
onder andere als ondernemersvriendelijk wordt herinnerd. Hoe
ziet u dat eigenlijk concreet?
“We moeten meer dan vroeger ondernemen waarderen en ondernemerschap aanmoedigen. In de Verenigde
Staten, bijvoorbeeld, is een falende
ondernemer iemand die het heeft aangedurfd om risico te nemen. Maar in
Vlaanderen wordt een falende ondernemer als een mislukkeling beschouwd.

BREEDBEEL D

De grote lijn van dit
regeerakkoord is niet
besparen maar investeren.
We investeren een half miljard
euro in welzijn en een half
miljard in economie
en innovatie.

“

Deze Vlaamse Regering schenkt ook
nog meer aandacht aan de kmo’s.
Want vaak hebben die nog niet voldoende toegang tot de overheid, of
hebben ze er niet de mankracht, middelen en tijd voor. We schenken daarbij ook speciﬁeke aandacht aan onze
familiebedrijven en stellen de ondersteuningsinstrumenten zoveel mogelijk
open voor de zelfstandige kleinhandel,
vrije beroepen, zorgberoepen en
kmo’s.”
Een ander belangrijk thema, zowel in
de vorige regeerperiode als tijdens
de onderhandelingen, was de hervorming van het secundair onderwijs. Bart De Wever verklaarde dat
het aso nooit zou worden afgeschaft
als het van de N-VA afhing.
“De N-VA heeft in de onderwijsdiscussie een symbolische slag thuisgehaald:
de namen algemeen secundair onderwijs (aso), technisch secundair (tso) en
beroepsonderwijs (bso) blijven behouden, ook als de hervorming van het
secundair onderwijs wordt uitgevoerd
zoals gepland. Voor veel onderwijsspecialisten waren nieuwe ‘labels’ belangrijk om de perceptie van een
watervaleffect te vermijden.
De scholen zullen zelf de keuze hebben
om in de nieuwe structuur te stappen.
Maar we hebben in de onderhandelingen wel afgesproken dat de namen behouden blijven. Wij willen dat elke

onderwijsvorm, algemeen én technisch, excelleert. Op die manier
sluiten we ook de term ‘watervalsysteem’ uit.”
En tot slot: wat met het confederalisme?
“De N-VA was in de verkiezingscampagne de enige partij met een
communautair programma. Geen
enkele andere partij wilde verdere
stappen zetten in de staatshervor- De N-VA-ministers in de Vlaamse Regering:
ming. Daarom hebben we ervoor Philippe Muyters, Liesbeth Homans, Geert
gekozen maximaal in te zetten op Bourgeois en Ben Weyts.
sociaal-economische hervormingen. We gaan die broodnodige verbetekent niet dat we het confederaanderingen nu - zonder de PS - grondig
lisme loslaten.
aanpakken. Dat is een serieuze omwenteling.
Ons programma blijft hetzelfde, maar
het sociaal-economische luik is nu
prioritair. Mensen moeten goed begrijpen dat we de Vlaamse welvaart willen behouden. Dat is onze verantwoordelijkheid als grootste partij. Dat
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Via gerichte initiatieven in de media en
het onderwijs moeten we Vlaamse
succesverhalen en goede praktijken
uitdragen en een positieve attitude
tegenover ondernemingszin en ondernemerschap creëren.

Onze strategie op lange termijn is om
de socio-economische maatregelen in
Vlaanderen autonoom te kunnen beslissen en uitvoeren. We moeten vermijden dat de PS over vijf jaar al onze
beslissingen terugdraait.”

Feest voor Geert in Izegem
Op zondag 5 oktober organiseert N-VA Izegem een warm feest ter ere
van Geert Bourgeois, de beroemdste inwoner van de West-Vlaamse
gemeente.
’s Morgens om 10 uur verwelkomt burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens u voor een concert en getuigenissen in schouwburgzaal De Leest. Daar zullen N-VA-toppers als Ben Weyts, Theo Francken en
Frieda Brepoels hulde brengen aan de nieuwe minister-president. Voor de
deelnameprijs van 50 euro neemt u ook deel aan de stijlvolle receptie met
aansluitend een walking dinner. Inschrijven kan tot 26 september door overschrijving van 50 euro per persoon op rekening BE38 7460 0335 8672 met
vermelding ‘Feest voor Geert’, uw naam en het aantal ingeschreven personen.

Gratis volksfeest
Vanaf 14 uur bent u van harte welkom op het grote volksfeest in zaal ISO en
omgeving, waar u gratis kan genieten van muziekoptredens, een hapje en
een glaasje, kinderanimatie en kermisattracties.
Meer informatie vindt u op www.n-va.be/izegem
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Vlaams Regeerakkoord

Welzijn en welvaart zijn topprioriteiten

Weloverwogen keuzes

van de inkomsten verder te verhogen.
Daarbij gaat ze eerst en vooral voor de
spiegel staan: waar kan de overheid
het zelf met minder doen? De Vlamingen wéten ook dat er keuzes moeten
worden gemaakt. Dat doen de bevoegde ministers in nauwe samenspraak met hun administratie en in
overleg met de sectoren en het middenveld. De regering-Bourgeois wil
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Deze Vlaamse Regering wil enkel verstandig besparen. Om het gat te dichten tussen inkomsten en uitgaven zal
ze de uitgaven verminderen in plaats

De N-VA bracht op 24 juli meer dan tweeduizend leden samen in Antwerpen om
het Vlaams Regeerakkoord te bespreken.
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namelijk ook verbinden – en dat betekent overleggen. Ze kiest voor een
warm, sociaal Vlaanderen met een
sterk verenigingsleven en met groot respect voor organisaties en vrijwilligers.

Vooruitziende keuzes
Door te besparen creëert de Vlaamse
Regering ruimte om extra te investeren
in Welzijn, in Onderzoek en Ontwikke-
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Het regeerakkoord werd eerst grondig
toegelicht door de N-VA-onderhandelaars en daarna uitvoerig bediscussieerd door de N-VA-leden. Vlaanderen
staat immers voor budgettair moeilijke
tijden en zal inspanningen moeten leveren. Dankzij die inspanningen komt
er na enkele jaren weer ruimte om te
investeren in de economie en de zorg.
Want welvaart en welzijn zijn de topprioriteiten van deze Vlaamse Regering.

© ID-Frederik Beyens

De N-VA, CD&V en Open
Vld stelden op 23 juli het
Vlaams Regeerakkoord
voor, dat de ruggengraat
vormt voor een sterke
Vlaamse Regering. Daags nadien
keurde het partijcongres van de
N-VA met overgrote meerderheid
de deelname aan de Vlaamse
Regering en het Vlaams Regeerakkoord goed.

© ID-Frederik Beyens

BREEDBEEL D

Bart De Wever: "Het Vlaams Regeerakkoord biedt een duidelijk en krachtig antwoord op de grote budgettaire en sociale uitdagingen waar Vlaanderen voor staat."
ling, in ons economisch weefsel
en in scholen. Daarbij laten we de
gezinnen hoegenaamd niet in de
kou staan: we behouden de prijs
en de ﬁscale aftrek van de dienstencheques. We breiden de kinderopvang verder uit en we geven
voorrang aan werkende ouders bij
de kinderopvang. We blijven ook
eigendomsverwerving stimuleren.
Enkel zo kan Vlaanderen zijn ambitie realiseren om tegen 2020 tot
de Europese top te behoren op
vlak van welvaart en welzijn.

Échte verandering
Het Vlaams Regeerakkoord biedt
de Vlamingen een perspectief
waarin echte verandering vooropstaat. Daarvan was het ledencongres van de N-VA al vlug overtuigd. Een kleine, slagkrachtige

overheid met minder overheidsbeslag, minder regels en lasten en
meer ruimte voor investeringen, is
het recept om Vlaanderen vooruit
te helpen.
En dat is meteen ook de samenvatting van het regeerakkoord. Het
biedt een duidelijk en krachtig
antwoord op de grote budgettaire
en sociale uitdagingen waar
Vlaanderen voor staat.
Onmiddellijk na het ledencongres
duidde de partijraad van de N-VA
Geert Bourgeois aan als ministerpresident. Ook Liesbeth Homans,
Ben Weyts en Philippe Muyters
werden voorgedragen als minister.
Jan Peumans werd voorgedragen
als voorzitter van het Vlaams Parlement.

U kan het volledige regeerakkoord en
de bijbehorende visietekst downloaden
op www.n-va.be/vertrouwen-verbindenvooruitgaan

Liesbeth, wat is uw belangrijkste opdracht in
deze regeerperiode?
“Vlaanderen opnieuw vlot trekken en
opnieuw hoopvolle perspectieven bieden aan de
Vlamingen. Dat is mijn verantwoordelijkheid én
die van al mijn collega’s in de Vlaamse Regering.
Onze opdracht is geslaagd als alle Vlamingen erop
vooruitgaan.”
Wat wordt de rode draad doorheen uw beleid?
“Sociaal en verantwoordelijk: dat zijn de fundamenten van het beleid dat ik wil voeren. Dat
moet je kunnen toepassen op elk beleidsdomein. Bijvoorbeeld voor nieuwkomers die de gemeenschap
om huisvesting vragen.
Zij hebben ook de
verantwoordelijkheid
om die hulp om te
zetten in een betere toekomst. Voor zichzelf én voor de
gemeenschap. Nederlands leren,
werkbereidheid tonen, normen en waarden
respecteren: rechten en plichten gaan hand in
hand. Wie dat niet aanvaardt, ondergraaft de solidariteit.”
Waarop mag de Vlaming u over vijf jaar afrekenen?
“Tel de antwoorden op bovenstaande vragen op
en je hebt een ambitieus project waar ik vijf jaar
lang keihard aan ga werken. Daar mag Vlaanderen mij op afrekenen in 2019.”
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BREEDBEELD
te werken aan een ondernemersvriendelijke omgeving. Daarnaast ben ik ook heel
blij dat ik opnieuw minister van Sport ben.
Niet alleen omdat ik zelf graag sport en
supporter, maar omdat sporten veel meer
is dan bewegen. We beseffen vaak nog te
weinig hoeveel je leert door te sporten. Samenwerken, een team leiden, omgaan met
winst en verlies, … zijn competenties die
ook nuttig zijn op de arbeidsmarkt. Je ziet
het: alles hangt samen (lacht).”

Philippe, welke bevoegdheid ligt u persoonlijk het nauwst aan het hart?
“Moeilijk te zeggen, want deze portefeuille
is me op het lijf geschreven! Werk, Economie en Innovatie vormen een logische
combinatie, en ik kijk er echt naar uit om

Wat is uw belangrijkste uitdaging in
deze regeerperiode?
“Vereenvoudigen. Ervoor zorgen dat ondernemers snel en eenvoudig toegang hebben tot economische steun als dat nodig
is. Enkel als de ondersteuning laagdrempelig, transparant en eenvoudig te verkrijgen is, kan ze haar doel bereiken.”
Wat wordt de rode draad in uw beleid?
“Innoveren, investeren, jobs creëren, activeren.”

Inzet en discipline
Jan Peumans werd door de partijraad herbenoemd als voorzitter van het Vlaams
Parlement. Een mandaat dat perfect in lijn ligt met zijn temperament en ambities.
Tegelijk zorgt het voor een opmerkelijke primeur in de Vlaamse politiek: voor het
eerst komen de minister-president én de parlementsvoorzitter uit dezelfde partij.

Vriend en vijand prijzen het consequente
onafhankelijke optreden en de parlementaire reﬂex van de eigenzinnige parlementsvoorzitter. Als democraat in hart en
nieren wenst Peumans niets liever dan dat
ook de oppositie haar werk doet. Maar
dan wel goed, graag. De inzet en discipline
die de ambitieuze voorzitter zichzelf oplegt, verwacht hij immers ook van zijn collega’s.
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Peumans oogstte veel lof en respect voor
de dynamische wijze waarop hij zijn voorzittersrol de voorbije jaren invulde. Zo
noemde de krant De Standaard de openhartige Limburger “waarschijnlijk de beste
parlementsvoorzitter sinds het Vlaams
Parlement rechtstreeks wordt verkozen”.

Welke bevoegdheid ligt u persoonlijk
het nauwst aan het hart, Ben?
“Als ik dan toch moet kiezen: dierenwelzijn. Omdat die bevoegdheid in het verleden nogal eens stiefmoederlijk werd behandeld. De bescherming en garantie van
het welzijn van onze dieren worden door
sommigen al eens onderschat. Ik ga die
bevoegdheid de komende regeerperiode
heel ernstig nemen.”
Wat is uw belangrijkste uitdaging in
deze regeerperiode?
“Uitdagingen te over! Ik heb heel dynamische bevoegdheden gekregen. Misschien
omdat ik de reputatie heb dat ik niet graag
stilzit? Maar zowel op het vlak van Mobiliteit, Toerisme en natuurlijk in de Vlaamse
Rand beweegt er voortdurend van alles.
Het worden ook voor mij vijf boeiende
jaren. Waar we vooral op willen inzetten
is op een sterke vooruitgang in de ﬁleproblematiek, vooruitgang in de Vlaamse
Rand, en op de verdere ontwikkeling en
uitdieping van onze toeristische sector.”
Waarvoor wilt u over vijf jaar herinnerd worden?
“Zoals op school veel te weinig op mijn
rapport stond: ‘Ben heeft zijn uiterste best
gedaan.’” (lacht)

VI NGER AAN DE POL S
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Mogelijke
stroomuitval is een
West-Europees land
onwaardig
Hoe kunnen we bedrijven en gezinnen de komende maanden en jaren verzekeren van elektriciteit? Hoe doen we dat
op lange termijn? En hoe vermijden we dat onze gezinnen
en bedrijven nogmaals de factuur hiervoor krijgen toe geschoven? De N-VA pleit voor solide oplossingen op korte
én lange termijn.
Gedurende tientallen jaren liet het
energiebeleid in dit land te wensen
over. Bedrijven klagen steen en been
over het concurrentienadeel dat ze
daardoor ondervinden en gezinnen
voelen de druk van de verdere prijsstijgingen. Nu ook een stroomuitval
niet meer denkbeeldig is, is de nood

aan energiebeleid plots ook de nood
aan crisisbeleid geworden.
“Als het licht en onze verwarming deze
winter uitvallen, dan is dat omdat de
aftredende minister van Economie en
de staatssecretaris voor Energie jarenlang hebben nagelaten om keuzes te
maken”, legt N-VA-Kamerlid en energiespecialist Bert Wollants uit. “Dat
mensen en bedrijven zich zorgen moeten maken of ze wel voldoende elektriciteit zullen hebben, dat is een
West-Europees land gewoon onwaardig. Wij willen zekerheid voor onze
burgers en bedrijven.”

Energiemix

Bert Wollants: “We mogen niet te afhankelijk worden van elektriciteit uit
het buitenland. Als we in onze eigen
behoefte willen voorzien, dan moet
onze energie een mix zijn die uit verschillende bronnen afkomstig is.”

De N-VA pleit daarom voor solide oplossingen op korte én lange termijn en
rekent op de onderhandelaars voor
een nieuwe federale regering om die
aan te reiken. “Die oplossingen zullen
meer moeten zijn dan wat gebricoleer
met een kabel”, aldus Wollants. “Bovendien mogen we niet te afhankelijk

worden van elektriciteit uit het buitenland. Als we in onze eigen behoefte
willen voorzien, dan moet onze energie een mix zijn die uit verschillende
bronnen afkomstig is.”
Voor de N-VA mogen er daarbij geen
taboes zijn. “Als we de leveringszekerheid willen garanderen en de prijs niet
willen laten exploderen, dan zal bijvoorbeeld ook kernenergie nog een
tijdje in het pakket zitten”, bevestigt
Wollants. “Ondertussen moeten we
uiteraard innoveren en de productie
van hernieuwbare energie opvoeren.”

Exitstrategie
De N-VA wil op termijn het nucleaire
park afbouwen, maar dan wel volgens
een doordachte exitstrategie. “Die toekomstvisie bestaat vandaag niet in België. We kunnen het ons niet veroorloven om 55 procent van de totale binnenlandse energieproductie op de helling te zetten zonder dat er voldoende
en betaalbare alternatieven klaar
staan. Zekerheid voor burgers en bedrijven staat voor ons voorop.”

Meer informatie over het energiestandpunt van de N-VA vindt u op
www.n-va.be/standpunten/energie

13

© ID-Kurt Desplenter

LID MA AT

Robert
Barthier
Robert is gemeenteraadslid én de ledenverantwoordelijke
van N-VA Langemark-Poelkapelle: een afdeling die er dankzij
haar enthousiaste en gedreven bestuursploeg in slaagde om
haar ledenaantal te doen stijgen van 14 in 2011 tot 215 vandaag. Een unieke prestatie!

© ID-Kurt Desplenter

Robert is al jaren een bekend gezicht in
Langemark-Poelkapelle. “Ik werkte vroeger wel in Roeselare, maar wou nooit
daarheen verhuizen. Toen al was ik verknocht aan mijn gemeente en de mensen die er wonen. Ik was actief in allerlei
sport- en culturele verenigingen en ik
schrijf ook voor een weekblad uit de
regio.” Het zal dan ook niet verbazen dat
velen Robert vroegen om politiek actief
te worden. Vroeger was hij mandataris
voor CD&V en voor een lokale partij. “Ik
was vooral de politiek ingegaan om
mensen te kunnen helpen. Maar helaas
botste het vaak met een tweetal partijgenoten voor wie het maatschappelijke
engagement niet de belangrijkste drijfveer was. Bij de gemeenteraadsverkie-
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zingen in 2012 was ik daarom kandidaat
op de nieuwe N-VA-lijst.”
Voormalig voorzitter Joost Ernaert en
Dominique Cool richtten de afdeling op.
Samen met José Victoor, Peter Vantomme en enkele anderen zette Robert
al gauw mee zijn schouders onder de
werking. “Ik ken veel mensen en heb de
afdeling geholpen om met een volle en
sterke lijst naar de kiezer te trekken.
Onze lijst haalde uit het niets vier zetels
in de gemeenteraad en twee in de
OCMW-raad. Maar nog belangrijker dan
de mooie uitslag: we hebben een talentvolle ploeg mandatarissen die goed
samenwerken en die gedegen oppositie
voeren.”

Gezin: echtgenote Monique, kinderen Wim
en Nele en schoonzoon Bart, en kleindochter
Fleur, dé oogappel
Lid van de N-VA: sinds een paar maanden
na de oprichting van de afdeling in 2012
Houdt van: Langemark-Poelkapelle en de inwoners; en van dieren
Levensmotto: “Bouwen aan een betere en
mooiere samenleving”
Grootste voorbeeld: Geert Bourgeois, die als

Na de verkiezingen van 2012 telde de afdeling ruim honderd leden. Maar ook na
de verkiezingen bleef de afdeling sterk
groeien en verdubbelde ze maar liefst
haar ledenaantal. “Dat komt doordat we
als afdeling zijn blijven doorwerken. We
organiseren regelmatig activiteiten, zoals
ons jaarlijkse 11 julifeest, waarop we de
bevolking trakteren op ‘een natje en een
droogje’. We geven regelmatig een huisaan-huisblad uit. In de gemeenteraad
komen onze mandatarissen gestructureerd tussen in het belang van de inwoners. Zij gaan voor haalbare oplossingen, met de vinger op de geldbeugel.
Want voor een politicus is niets makkelijker dan andermans geld door deuren
en vensters gooien. En niet te onderschatten: zowat al onze bestuursleden
zijn actief zijn in het lokale verenigingsleven. Zo staan we als politieke afdeling
niet naast de mensen maar volop ertussen. Dat persoonlijke contact met de
bevolking is waarschijnlijk de reden
waarom onze afdeling zo blijft groeien.”

een eenzame ruiter opklom van enig N-VAparlementslid tot Vlaams minister-president
Culinair hoogtepunt: gewone Vlaamse boerenkost, een hutsepot of biefstuk met frieten
Favoriete tv-programma: Blokken, De
Premiejagers, Het Nieuws en Hoste
Favoriete vakantiebestemming: in de eigen
gemeente vertoeven, af en toe een daguitstap
of een meerdaagse trip met het gezin of familieleden

BUI TENWACH T

Waarover gaat het boek?
“Gebrandmerkt is gebaseerd op het logboek dat ik vanaf de eerste dag van de
N-VA-campagne heb bijgehouden. Het beschrijft mijn professionele en persoonlijke
ervaringen tijdens de campagne, en hoe
de hele strategie, het hele concept, het
hele plan erachter tot stand zijn gekomen.
Heel wat aspecten komen aan bod: van
het bedenken van de slogan Verandering
voor Vooruitgang, de gele kabouters en
de ﬁlmpjes met de N-VA-leden tot en met
de socialmedia-aanpak. Het boek bevat
slechts een fractie van alle aantekeningen
die ik maakte, maar het geeft een authentiek beeld van die unieke periode. Zo
krijg je als lezer ook de emotie van het
moment mee. Je leert niet enkel de vakman Saelens kennen, maar evengoed de
vader en de burger. Ik schotel de lezer het
waarheidsgetrouwe verhaal voor van wat
ik heb meegemaakt, hoe verbijsterend,
prettig of verwonderlijk dat soms ook
was.”
Wanneer besloot je een boek te wijden aan de campagne?
“Ik was dat eerst niet van plan. Wel hield
ik vanaf de eerste dag een zogeheten content & contact-logboek bij. Dat is standaardprocedure bij zeer gevoelige
opdrachten. Ergens moet ik toen al geweten hebben dat onze campagne voor de

N-VA een bijzonder verhaal ging worden.
Toen in de weken na het partijcongres, in
volle precampagne, niet alleen de N-VA
maar ook Brandhome en ikzelf onder
vuur kwamen te liggen, heb ik besloten
het boek te schrijven. Want wat ik toen
allemaal heb gezien en meegemaakt, is
weerzinwekkend. Ik heb toen meer tegenwerking gekend dan in mijn hele professionele loopbaan. Het was voor mij het
levende bewijs dat verandering in dit
land, op alle vlakken en alle niveaus,
broodnodig is.”
Wat is het geheim achter het succes
van de campagne?
“Anders durven denken.
De kracht van zowel de
N-VA-top en -medewerkers
als van onze eigen Brandhome-ploeg om de klassieke communicatiekaders
en denkpatronen te verlaten. Dat heeft geleid tot een
niet-klassieke
aanpak
waarbij we een direct gesprek met de kiezers zijn
aangegaan. En daarmee
hebben we meteen ook de
regie in handen genomen:
niet enkel van de eigen
N-VA-campagne, maar in
feite van de hele verkie-

zingscampagne. De N-VA bepaalde de
agenda van en voor iedereen. En de andere partijen hebben dat pas begrepen
toen het al te laat was. Ze waren zo druk
bezig de N-VA op alle niveaus tegen te
werken, dat ze niet doorhadden dat we
hen onze campagne lieten versterken.
Idem dito voor een aantal traditionele
media. Al die tegenwerking heeft de
N-VA-campagne alleen maar sterker gemaakt. Die zal dan ook de geschiedenis
van de Belgische politieke marketing ingaan als een schoolvoorbeeld van een
mislukte ‘iedereen tegen’-strategie die de
kiezers net heeft overtuigd om voor de
N-VA te kiezen.”
Nieuwsgierig naar hoe Erik Saelens
de campagne beleefde? Wie lid is
van de N-VA kan Gebrandmerkt gratis
downloaden via het ledenportaal op
http://mijn.n-va.be. We geven bovendien
vijf gedrukte exemplaren weg in de
rubriek Meerwaarde op bladzijde 19.
© Brandhome

Erik Saelens (40) is strategisch directeur van Brandhome, het bureau
achter de verkiezingscampagne van de N-VA. Die campagne was voor
hem een professioneel en persoonlijk keerpunt. Professioneel zette
ze een nieuwe standaard voor politieke marketing en communicatie
in België. En persoonlijk beleefde de campagnemaker het donkerste
moment uit zijn leven. Hij schreef er het boek ‘Gebrandmerkt’ over.

In de rubriek Buitenwacht laten wij elke maand een extern expert aan het woord.
Hij of zij verwoordt niet noodzakelijk het standpunt van de N-VA.

Erik Saelens: “Alle tegenwerking heeft
ons alleen maar sterker gemaakt”

“Het boek schotelt de lezer het
waarheidsgetrouwe verhaal voor van wat ik heb meegemaakt,
hoe verbijsterend, prettig of verwonderlijk dat soms ook was.”
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“Een structurele aanpak van de
economische crisis is prioritair”
Straatsburg, 1 juli. Terwijl sommigen aan een welverdiende
vakantie begonnen, reisden de vier Europarlementsleden van
de N-VA af naar de Franse Elzas om de nieuwe legislatuur van
het Europees Parlement op gang te trappen. Een sfeerinterview
met delegatieleider Johan Van Overtveldt.
Was 1 juli voor jullie een eerste
schooldag? Nervositeit alom?
Johan: “Ja, zo voelde het wel wat aan.
De reis van 500 kilometer bevestigde
meteen al een N-VA-standpunt: het verhuiscircus naar Straatsburg is geen
goede zaak. Schadelijk voor het milieu, buitengewoon duur en nefast
voor de gemoedstoestand van parlementsleden en hun medewerkers.
Bovendien levert het geen enkele inhoudelijke meerwaarde. De N-VA is
ervan overtuigd dat het Europees Parlement voldoende heeft aan één permanente vergaderplaats, en dat is onze
hoofdstad Brussel.
Die eerste zitting was eerder praktisch
van aard: de voorzitter en vicevoorzitters werden aangeduid en de parlementaire commissies ingevuld. Maar
het ging er ook best ceremonieel aan
toe, met bijvoorbeeld een uitvoering

van de Europese hymne. Daarmee
werden nieuwkomers zoals Helga,
Louis en ikzelf welkom geheten. Toch
kon ik al een eerste plenaire tussenkomst houden, over de introductie van
de euro in Litouwen. Daarmee was de
kop er meteen af!”
Om dan meteen in zomerreces te
gaan?
Johan: “Nee, helemaal niet. In de
zomerperiode hebben we de eerste
inhoudelijke voorbereidingen getroffen
voor de start van het parlementaire
jaar. Dat begon op 1 september met de
eerste commissievergaderingen. Want
de uitdagingen zijn groot: de N-VAdelegatie wil de volgende vijf jaar ons
programma voor Europa met veel
verve verdedigen. Zo moet er dringend
werk worden gemaakt van onder andere de verdieping van de interne
markt, een eurorealistisch Europa met

minder maar betere regelgeving, en
een structurele aanpak van de economische crisis en diens gevolgen.”
Dus de N-VA is goed uit de startblokken geschoten?
Johan: “Zeer zeker! Alle belangrijke
thema’s uit de campagne komen aan
bod in de commissies waarin we zetelen. Helga Stevens zal zich richten op
burgerlijke vrijheden en grondrechten
en op werkgelegenheidszaken (commissies LIBE - onder meer asiel en migratie - en EMPL), Mark Demesmaeker
focust op milieuzaken en buitenlandse
kwesties (commissies ENVI, AFET en
DROI – met onder andere Rusland, Oekraïne en staatloze naties), en Louis
Ide smijt zich op de interne markt en
internationale handel (commissies
IMCO en INTA, bijvoorbeeld omtrent
het vrijhandelsverdrag EU-VS).
Ik hou me vooral bezig met economische en monetaire zaken in de commissie ECON, waar alle aspecten van
de eurocrisis worden besproken. Het is
uiterst belangrijk voor onze welvaart
dat er een monetaire unie met meer
begrotingsdiscipline komt, en dat ook
de bankenunie verder op punt wordt
gesteld. Daarover heb ik ECB-voorzitter
Draghi en eurogroepvoorzitter Dijsselbloem al aan de tand kunnen voelen.
En nu ik als rapporteur ben aangesteld
voor het maken van Europese wetgeving die de ECB meer armslag geeft
in het kader van het bankentoezicht,
hoop ik zeker ook in de praktijk mijn
stempel te kunnen drukken!”
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Louis Ide, Johan Van Overtveldt,
Helga Stevens en Mark Demesmaeker:
“Alle belangrijke thema’s uit de
campagne komen aan bod in de
commissies waarin we zetelen.”

VERREKI J KER

IS-terreur: internationale
gemeenschap mag geen
schuldig verzuim tolereren
Gewapende conflicten worden wereldwijd steeds meer
uitgevochten ten koste van onschuldige burgers. Het dramatische nieuws dat ons de voorbije zomermaanden overspoelde, illustreert dat op pijnlijke wijze. De N-VA vindt
het de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om bedreigde bevolkingsgroepen te beschermen.

Maar de wreedheden van de snel oprukkende terreurbeweging Islamitische Staat (IS) zijn nog van een veel
extremere orde. Ze zijn specifiek gericht tegen etnische en religieuze minderheden. Zo vallen de Assyrische
christenen in Syrië en Irak vandaag
ten prooi aan etnische zuiveringen op
grote schaal. En een half miljoen jezidi’s in het noorden van Irak, overwegend Koerden, worden door een
regelrechte genocide bedreigd. Niet
voor het eerst overigens, want radicale
moslims beschouwen hen van oudsher als afvalligen of duivelaanbidders.

Irak. Want zoals N-VA-Kamerleden
Zuhal Demir en Peter De Roover opmerkten in een open brief aan minister van Buitenlandse Zaken Didier
Reynders (MR): “Duidelijker dan in
vele andere conflicten kunnen we hier

Beide Kamerleden betreurden ook
sterk het te lang uitblijven van enige
reactie vanwege de Europese Unie
(EU). Dat gebrek aan daadkracht
stuitte ook hun N-VA-collega Mark
Demesmaeker, Europees Parlementslid, tegen de borst: “Ik vind het pijnlijk te moeten vaststellen dat de EU
wel goed is in woorden, maar niet of
te traag reageert als het erop aankomt
die woorden om te zetten in daden.”
Hij herinnert de EU dan ook graag
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De burgerbevolking heeft doorheen de
geschiedenis altijd al een hoge prijs
betaald bij oorlogen. Maar vandaag
wordt zij minder dan ooit ontzien. Uit
Afrika en het Midden-Oosten maar
ook dichter bij huis, uit Oekraïne, bereiken ons onrustwekkende berichten
over oorlogsmisdaden en misdaden
tegen de menselijkheid.

Te weinig, te laat … alweer!

Vlaanderen schenkt 400 000 euro aan het Rode Kruis om de duizenden vluchtelingen in Noord-Irak van hulp te voorzien.
vanuit politiek-militair oogpunt onomwonden aangeven wie de agressor is
en wie het slachtoffer.”

aan de verplichting om mensen te beschermen tegen genocide en etnische
zuivering.

Beiden wezen erop “dat de internationale gemeenschap, die al te dikwijls
passief blijft bij daden van extreme
agressie, hier haar volle verantwoordelijkheid moet dragen en dat de toestand zo ernstig en acuut is dat niet
mag gedraald worden.”

Intussen besliste de kersverse Vlaamse Regering op voorstel van ministerpresident Geert Bourgeois om een
subsidie van 400 000 euro toe te
kennen aan het Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal. Daarmee kan het
duizenden vluchtelingen in NoordIrak van hulp voorzien.

Daadkrachtig optreden
In augustus vestigde de N-VA meermaals de aandacht op het lot van de
minderheden in Irak en Syrië. Zowel
België als Europa dreigden immers te
verzaken aan hun morele, legale en
politieke plicht tot bescherming van
die minderheden. Dat was des te pijnlijker in het geval van de jezidi’s in
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Jong N-VA kiest nieuwe lokale besturen
Om de twee jaar krijgen alle lokale afdelingen van Jong N-VA een nieuw bestuur. Dit najaar is het weer
zover: tussen september en december 2014 vinden de lokale bestuursverkiezingen van Jong N-VA plaats.
Heb je interesse om mee te werken aan
ons project? Wil je actief je schouders
zetten onder de lokale uitbouw van Jong
N-VA? Aarzel dan niet en stel je zeker
kandidaat tijdens een van de vele bestuursverkiezingen!

© Thinkstock

In de rubriek Jong Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L E EUWEN

Is er geen afdeling in jouw gemeente en
wil je onze werking toch mee ondersteunen? Contacteer het secretariaat via
jong@n-va.be en we bekijken samen
wat we kunnen realiseren.

Tijdens het ZOmerTreffen van Jong N-VA in Den Haag gaf Maarten Neuteboom,
wetenschappelijk medewerker van de studiedienst van de Nederlandse christendemocraten (CDA), een boeiende presentatie over de grondbeginselen van zijn
partij. Daarnaast gaf hij meer uitleg over de visie van de CDA op het Nederlandse
gedoogbeleid.
>>>>>

© Jong N-VA

Jong N-VA ontmoet CDA en VVD

© Jong N-VA

>>>>

Jong N-VA bezocht ook het Algemeen Secretariaat van
JOVD, de jongerenpartij van de VVD, de Nederlandse
liberale partij. We werden hartelijk ontvangen door
Jelle van Nuland, de Internationale Secretaris van de
organisatie (rechts op de foto onder), die voorzitter van
Jong N-VA Ralph Packet (links) het reilen en zeilen van
JOVD uit de doeken deed.
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ONVERGETELI JK

Augustus: blijvende bron van inspiratie

Tot die conclusie komt ook N-VA-voorzitter Bart De Wever
in een opiniestuk waarin hij opnieuw even in de rol van
historicus duikt. In zijn eulogie noemt hij Augustus “de
aartsvader van onze beschaving”. Anders gezegd: “Meer
dan wie ook is hij de ware grondlegger van onze hedendaagse westerse samenleving.”

Geen revolutie maar evolutie
Dat keizer Augustus “tot de belangrijkste figuren uit de
wereldgeschiedenis moet worden gerekend, mag alleen al blijken uit het feit dat alleen
hij en zijn adoptiefvader
Julius Caesar hun naam
wisten te geven aan een
maand van het jaar”,
aldus De Wever. “Maar,”
zo vervolgt hij, “anders
dan Julius Caesar, die als
een echte revolutionair te
werk ging en uiteindelijk
stierf door 23 dolkstoten,
was Augustus een man
die inzag dat echte, blijvende verandering slechts door evolutie tot stand kon
komen.” Een inzicht dat ongetwijfeld bekend in de oren
klinkt.
© Thinkstock

Op dinsdag 19 augustus was het precies 2000 jaar
geleden dat Augustus, de eerste keizer van het
Romeinse Rijk, overleed. Of het effectief zijn sterfdatum is die iets
met de naamgeving van die maand te
maken heeft, zouden we
niet meteen kunnen zeggen. Wat we wel met zekerheid durven stellen is
dat de figuur en het beleid
van Augustus - letterlijk:
de verhevene - een diepgaande en blijvende impact op onze westerse
beschaving hebben gehad.
Zijn nauwelijks te onderschatten invloed werkt na tot op
vandaag.

Wilt u meer te weten komen over de verdiensten van deze
slimme hervormer? Op de N-VA-website leest u de volledige column van Bart De Wever:
www.n-va.be/nieuws/augustus-legde-de-basis-van-de-westersebeschaving

M EERWAARD E

Standvastig in het oog van de storm
In Gebrandmerkt beschrijft Erik Saelens de
ontwikkeling en het verloop van de N-VA-campagne in de aanloop
naar de verkiezingen op
25 mei 2014. Zijn persoonlijke verslag geeft
een meeslepende en
vooral onthutsende kijk
van binnenuit op de
actieve tegenkrachten
uit media, politiek, cultuur en bedrijfsleven
tegen de N-VA, tegen
Brandhome en tegen Saelens zelf. Consequent tegen die
stroom in roeiend, haalde de N-VA ongeziene resultaten.

Het boek is te koop via www.gebrandmerkt.be. Alle opbrengsten gaan naar de Brandhome foundation, een vzw die kansarme en minderbedeelde kinderen in Vlaanderen en
Zuid-Nederland ondersteunt. Ook zonder aankoop kan u een
bijdrage storten op het rekeningnummer van Brandhome
foundation vzw (IBAN BE09 0682 4746 9457, BIC GKCCBEBB).
Wie lid is van de N-VA kan ‘Gebrandmerkt’ gratis downloaden via het ledenportaal op http://mijn.n-va.be.

5 x gratis
Vijf lezers ontvangen van ons een gedrukt exemplaar van
Gebrandmerkt. Ze moeten wel het antwoord kennen op onze
wedstrijdvraag: “Hoe heet het communicatiebureau waarvan
Erik Saelens strategisch directeur is?” Stuur uw antwoord voor
6 oktober naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat
47 bus 6, 1000 Brussel.
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OP D E B A RRI CADEN
Uw mening telt!

Arrondissementele verkiezingen
Van 13 tot en met 27 oktober vinden de bestuursverkiezingen op arrondissementeel niveau plaats. Bent u minstens drie maanden lid van de N-VA?
Dan ontvangt u binnenkort een uitnodiging om uw stem uit te brengen
én om uzelf kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.
Tijdens de arrondissementele verkiezing worden eerst een arrondissementeel voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris rechtstreeks verkozen. Vervolgens kiest u de overige bestuursleden en de
partijraadsleden, die ook deel uitmaken van het arrondissementele bestuur. Na deze verkiezing worden volgende functies in onderling overleg
verdeeld: penningmeester, verantwoordelijke opvolging leden- en afdelingswerking, communicatieverantwoordelijke en organisatieverantwoordelijke.

Maandag 13 oktober
Dinsdag 14 oktober
Woensdag 15 oktober
Donderdag 16 oktober
Vrijdag 17 oktober
Zaterdag 18 oktober
Zondag 19 oktober
Maandag 20 oktober
Dinsdag 21 oktober
Woensdag 22 oktober
Donderdag 23 oktober
Vrijdag 24 oktober
Zaterdag 25 oktober
Zondag 26 oktober
Maandag 27 oktober

Arr. Turnhout
Arr. Kortrijk-Roeselare-Tielt
Arr. Mechelen
Arr. Brussel
Arr. Oostende-Veurne-Diksmuide
Arr. Ieper
Arr. Limburg
Arr. Halle-Vilvoorde
Arr. Gent-Eeklo
Arr. Leuven
Arr. Brugge-Torhout-Oostkust
Arr. Antwerpen
Arr. Waas
Arr. Dender
Arr. Aalst-Oudenaarde

Geel - De Waai
Kuurne - Kubox
Lier - CC De Mol
Anderlecht - Erasmushogeschool
Koksijde - Witte Burg
Ieper - Auriscentrum
Hasselt - Cultureel Centrum
Afﬂigem - De Montil
Evergem - CC De Stroming
Wezemaal - Zaal Wezemaal
Beernem - Kleine Beer
Hoboken - Extra Time
Sint-Niklaas - Ons Huis
Dendermonde - Belgica
Aalst - De Werf

© Thinkstock

De verkiezingen vinden per arrondissement plaats op volgende data en locaties. Alle verkiezingen starten om 19.30 uur,
met uitzondering van die in het arrondissement Waas (15.30 uur).

Meer informatie:
Hans Govaerts, nationaal bewegingsverantwoordelijke - tel. 02 219 49 30 - hans.govaerts@n-va.be

Verkiezing algemeen voorzitter

Wie leidt de N-VA de volgende drie jaar?
Dit najaar kiezen de N-VA-leden ook een nieuwe algemeen voorzitter. Als lid ontvangt u een brief met uitleg over de procedure voor deze voorzittersverkiezing.
Alle kandidaturen moeten binnen zijn bij het partijsecretariaat vóór 15 oktober 2014. De kandidaten zullen in het volgende
magazine worden voorgesteld.
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OP DE BARRI CADE N
N-VA-fractiedagen
© Miel Pieters

Het startschot
voor het nieuwe
parlementaire
jaar

© Miel Pieters

Naar jaarlijkse gewoonte bliezen de N-VA-parlementsleden en fractiemedewerkers aan het begin
van het politieke jaar verzamelen voor de fractiedagen. Gedurende drie dagen – van 8 tot 10 september – werden de
N-VA-krijtlijnen uitgezet voor het parlementaire werk van de volgende twaalf maanden.
De drie fractiedagen in Brugge waren traditiegetrouw goed gevuld.
Op het programma: cursussen over mediatraining, basisideologie,
netwerking, doelgroepencommunicatie, partijwerking en parlementaire technieken, teambuilding met alle N-VA-parlementsleden en
fractiemedewerkers, een gedetailleerde analyse van het Vlaams
Regeerakkoord, een politieke stand van zaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, achtergrondinformatie bij de lopende federale
regeringsonderhandelingen, de presentatie van een postelectoraal
onderzoek, ...

© N-VA

Kortom: een doorgedreven professionele voorbereiding op de start
van het nieuwe parlementaire jaar!

Fons Duchateau ruilt
partijsecretariaat voor Antwerpen

Eind juli duidde het bestuur van N-VA stad Antwerpen Fons Duchateau aan als
opvolger van Liesbeth Homans in het Antwerpse college van burgemeester en
schepenen. Fons werkte gedurende zestien jaar met volle overgave op het
partijsecretariaat, waarvan de laatste vijf jaar als coördinator partijorganisatie.

rots in de branding die de N-VA en haar
afdelingen mee opbouwde tot Vlaanderens grootste en meest slagkrachtige
partij.

“Als de stad Antwerpen en haar burgemeester je roepen, kan je niet anders
dan met volle overtuiging op deze
nieuwe uitdaging ingaan. Maar ook in
deze nieuwe uitdaging zal ik mijn uiter-

Arnout De Cuyper nieuwe
coördinator partijorganisatie

© N-VA

Studiedienst verwelkomt
Annelore Van Hecke
De N-VA heeft Annelore Van Hecke aangeworven als
adviseur economie op de studiedienst. Annelore (31)
behaalde in 2012 haar doctoraat economie en werkte
sindsdien als senior researcher bij VIVES (Vlaams
Instituut voor Economie en Samenleving).

Fons wordt als coördinator opgevolgd
door Arnout De Cuyper (32). Arnout is
sinds 2007 professioneel actief voor de
N-VA – aanvankelijk als parlementair
medewerker en vervolgens als stafmedewerker partijorganisatie. De voorbije jaren gaf hij leiding aan de cel lokaal
beleid. Wij wensen
Arnout alvast heel
veel succes met deze
nieuwe uitdaging!
© N-VA

ste best doen om de N-VA maximaal van
dienst te zijn”, liet Fons bij zijn overstap
van het partijsecretariaat naar het Antwerpse stadhuis optekenen. De partij én
de collega’s zullen Fons missen als de
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DO R P S ST RAAT

Gemeenteraadslid en afdelingsvoorzitter Oostende

Werner Verbiest
De Oostendse N-VA-fractie mag tevreden terugblikken op het voorbije anderhalf jaar. Waar
de lokale politiek voorheen een socialistisch
speelveld was, onder de schaduwleiding van
‘de Keizer van Oostende’, leidden de roep om verandering en de scherpe N-VA-oppositie er tot de afbrokkeling van de strakke rode hiërarchie.
“Omgaan met een stevige oppositie is iets waaraan ze in Oostende fors moeten wennen. Waar vroeger amper oppositie
werd gevoerd, neemt onze tienkoppige N-VA-fractie het nu
op tegen een resem beslagen politici. Tijdens de gemeenteraad wordt vaak een woelige strijd geleverd. Al jaar en dag
werd de Oostendse politiek gekenmerkt door een eigenzinnig
bestuur zonder al te veel weerwerk. Maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen zorgen wij gegarandeerd voor geanimeerde zittingen.

dossiers steeds grondig voor. We vragen heel veel informatie
op en lezen die ook goed door. Daar kruipt uiteraard een pak
werk in. Daarom probeer ik samen met de fractievoorzitter
onze bestuurs- en fractieleden zo veel mogelijk bij alle dossiers te betrekken. We hebben een gevarieerde en hechte
ploeg, en dat zorgt voor een veelzijdige kijk op de zaken.
Anderzijds heeft elk gemeenteraadslid intussen ook zijn of
haar eigen specialiteit.
Die grondige voorbereiding loont duidelijk. In een van de
raadscommissies wees ik er eens op dat een dossier helemaal niet in orde was. Net voor de gemeenteraad later die
week, nodigde de bevoegde schepen me onverwacht uit: hij
wou graag wat uitleg over hoe het dan wel precies in elkaar
zat. Straf toch, niet?
We hebben ook geleerd hoe we op een aangename manier
met de pers kunnen omgaan. We bezorgen hen steeds tijdig
kant-en-klaar materiaal en houden nu en dan een persconferentie. Dat wordt gewaardeerd.

Grondige voorbereiding en communicatie
Dossierkennis is bij ons de basis van alles. We bereiden onze

Luisteren naar de bevolking
Onze tussenkomsten krijgen veel weerklank
in Oostende. We luisteren ook naar wat echt
leeft in de gemeenschap en trachten daarop in
te spelen. Of het nu gaat over kunstwerken op
het Zeeheldenplein, aandacht voor de vrijwilligers, het zwembad, de scholen, het belang
van onze vissershaven of de echte mobiliteitsnoden in Oostende: steeds hebben wij een
vinger aan de pols.
Maar de herschikte machtsverhoudingen zorgen wel voor een erg verkrampte meerderheid
die zich geen vrij debat kan veroorloven. Op
onze constructieve voorstellen gaan ze, vanuit
een zeer defensieve houding, gewoon niet in.
Persoonlijk vind ik dat erg jammer, maar we
kunnen niet meer doen dan de hand reiken.
En uiteraard verder werken om het belang van
de Oostendenaars optimaal te dienen. Hopelijk rijpt het besef dat onze voorstellen breed
gedragen zijn, en kunnen we alsnog evolueren
naar een constructieve samenwerking.”

Werner Verbiest: “Een stevige oppositie is iets waaraan ze in Oostende fors moeten wennen.”
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VAN LI EDEKERK E

© N-VA

De kanonnen van augustus, alweer …

Zo’n halve eeuw geleden publiceerde de Amerikaanse
historica Barbara Tuchman
haar boek ‘De kanonnen van
augustus’. Daarin beschrijft zij
de laatste weken vóór en de eerste
maand van de Eerste Wereldoorlog.
De kanonnen van augustus was het eerste
brede overzicht waarin wordt aangetoond
waarom in de zomer van 1914 een wereldoorlog onvermijdelijk was geworden. Het
belang van het boek ligt in de ontleding van
die onvermijdelijkheid. Naar verluidt verplichtte president Kennedy zijn naaste
medewerkers het boek te lezen nadat de VS
in augustus (!) 1962 in de Cubacrisis terecht
was gekomen. Ook hij had de snelheid ondervonden waarmee een beslissing, met
name de plaatsing van Amerikaanse kernraketten in Italië en Turkije, in een mum van
tijd tot een wereldconflict kon escaleren.
Van de weeromstuit besloot de Sovjet-Unie
kernraketten naar Cuba te transporteren.
Cuba had pas drie jaar een communistisch
regime en was tot de USSR-sfeer gaan behoren. Het kreeg er in ruil dagelijks een tanker
petroleum voor. Dat duurde tot Gorbatsjov
er een einde aan stelde. Diezelfde Gorbatsjov smeekte in maart jl. via een open brief
de presidenten Poetin en Obama om de toestand in Oekraïne en de Krim niet tot een
nieuwe Koude Oorlog te laten uitgroeien.
De man die een einde had gemaakt aan de
Sovjet-Unie wist maar al te best dat zijn opvolgers nooit de westerse invloeden op de
vroegere Sovjetrepublieken zouden dulden.
Nagenoeg het hele Oostblok bekende zich
tot het Westen. Dat nu ook Oekraïne diezelfde weg opging, was er voor Moskou te
veel aan.

De geschiedenis herhaalt zich
In 1991 koos 90 procent van de Oekraïense
kiezers voor onafhankelijkheid, in de Ruslandgezinde Krim 60 procent. De 1 800 Russische kernwapens die in Oekraïne stonden
opgesteld, keerden terug naar afzender. In
ruil kreeg het land een door Oost en West
goedgekeurde soevereiniteitswaarborg.
Nadat het vijf jaar eerder de kernramp van
Tsjernobyl over zich heen kreeg, had Oekraïne het gehad met Rusland. Het keek gretig richting westen. Politici poseren wat
graag met de EU-vlag en dat steekt Moskou.
Zoals het niet kon aanvaarden dat ook Georgië zich naar het Westen keerde en solliciteerde om lid van de NAVO te worden. Ook
toen - augustus (!) 2008 - stuurde Poetin
troepen, zogezegd om de daar wonende
Russen te beschermen.

“

Grootmachten hebben
de plicht uitwassen als
IS en gelijkaardige
schurkenbewegingen te
vernietigen.

In Oekraïne is het vooral het associatieverdrag met de Europese Unie dat kwaad bloed
zette. Het Krim-schiereiland werd door Rusland geannexeerd en Russisch-gezinde rebellen, door Moskou van wapens voorzien,
namen Oost-Oekraïne in. Door het neerhalen van het Maleisische lijnvliegtuig midden juli groeide een regionaal conflict uit tot
een ware oorlog aan de grenzen van Europa.
Het gaf de aanzet tot sancties, al lijken deze
- voorlopig althans - meer op uiterlijk vertoon.
De oproep van Gorbatsjov tot Poetin en
Obama om samen de crisis op te lossen lijkt
de logica zelve, maar ligt niet meteen bin-

nen bereik. Het had nochtans gekund zoals
inzake Joegoslavië gebeurde, weliswaar
nadat de volkeren ervan eerst de Balkanoorlogen hadden moeten uitzweten. Er was een
Verdrag van Dayton (1995) nodig om daar
een einde aan te maken. Zes grootmachten,
waaronder de Russische Federatie, ondertekenden mee. Waarom zou dit nu niet kunnen?

Geen verleden, pure actualiteit
Ook wat betreft het Midden-Oosten lijkt
samenwerking tussen de grootmachten de
aangewezen weg. Op de schaal van hun
legers betekenen de strijders van Islamitische Staat (IS) niet meer dan een samenraapsel van opgefokte fanaten die in de
feiten vulgaire moordenaars zijn. Dat IS en
gelijkaardige schurkenbewegingen niet alleen onschuldige mensen doden maar ook,
de vernietiging van de Leuvense universiteitsbibliotheek in augustus (!) 1914 indachtig, cultureel erfgoed vernietigen, leert dat
De kanonnen van augustus over de grenzen
van tijd en ruimte geen verleden zijn, maar
pure actualiteit.
Grootmachten hebben de plicht dergelijke
uitwassen te vernietigen opdat volks- en
geloofsgemeenschappen krijgen waar ze als
mensen recht op hebben: een eigen land,
een menswaardig bestaan met onderwijs,
levenskwaliteit, vrijheid van mening en van
godsdienst.

Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van
het VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij
zijn kijk op actualiteit en maatschappij.
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Kamerlid Inez De Coninck

Erkenningsnummer P2A9064
Toelating gesloten verpakking 9099 Gent - X BC 4238

Inez De Coninck (37) uit Opwijk werd op 25 mei 2014 vanop de 5de plaats
in Vlaams-Brabant verkozen als Kamerlid. Snel daarna blokkeerde ze 8, 9
en 10 september in haar agenda voor de fractiedagen van de N-VA in
Brugge. We volgen het kersverse parlementslid op dinsdag 9 september.

10.15 uur
De rest van de dag staan er een aantal workshops en presentaties op het
programma. Ik sluit eerst aan bij de
werkgroep ‘basisideologie’. Existentiële vragen over de invulling van het
begrip nationalisme en de ideologie
van de N-VA passeren de revue.
11.30 uur
Tot 16.15 uur volg ik nog drie workshops rond de thema’s ‘meerderheid-oppositie’, ‘mediatraining’ en
‘parlementair werk in de praktijk’.
Geroemde N-VA-collega’s als Vlaams
fractievoorzitter Matthias Diependaele overtuigen ons nogmaals van
hét kernwoord bij uitstek: dossierkennis! Pol Van Den Driessche en
onze Franstalige woordvoerster Anne
Laure Mouligneaux leren ons de valstrikken van de media te ontwijken
en ons toe te leggen op doelgroepencommunicatie.
13.00 uur
Tijdens de lunch wordt er naar hartenlust genetwerkt. En óf ik Opwijk
in de kijker heb gezet! Iedereen zal
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9.00 uur
Dag twee. Na een uitgebreid ontbijt
gaan we van start met een fractievergadering voor de Kamerleden. Bij de
verdeling van de commissies komt
voor mezelf de Kamercommissie
Infrastructuur uit de bus. Daarnaast
zal ik als plaatsvervanger de commissies Bedrijfsleven en Financiën
opvolgen. Met mijn achtergrond als
architecte en stedenbouwkundige zit
die keuze me als gegoten.

V.u. & afzendadres:
Bart De Wever, VPRTI vzw,
Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel

het geweten hebben dat een ambitieus mevrouwtje uit Opwijk de N-VAwaarden en -ambities aan het uitdragen is!
18.15 uur
Na inspanning komt ontspanning
met een Vlaams cultuurmoment om
ú tegen te zeggen: een bezoek aan
het Sint-Janshospitaal, waar werken
van Memling tot Miro hangen. Het
boottochtje op de Brugse reien ontlokt ons bewonderende oh’s en ah’s.
21.40 uur
Met een hele groep zitten we aan het
scherm gekluisterd voor ‘Jambers in
de politiek: de langste dag’. Een aangrijpende reportage waarin onze
voorzitter op de verkiezingsdag
wordt gevolgd achter de schermen.
Het zoveelste kippenvelmoment van
de dag. Toch kijk ik ook uit naar het
'mama-we-hebben-u-keihard-gemist'-moment dat me morgen in Opwijk te wachten staat!
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