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Valerie Van Peel
Ondervoorzitter en Kamerlid

In 2014 zag de seksismewet het licht na een reportage over 
straatgeweld tegen vrouwen. In Femme de La Rue schetste de maakster 
de harde realiteit voor vrouwen die in Brussel alleen de straat op gaan. 
De wet maakt ‘elke uiting en handeling die de ernstige waardigheid van 
de persoon aantast, die gepleegd wordt met de bedoeling om die 
persoon te reduceren tot zijn of haar geslacht of minderwaardig te 
beschouwen op basis van geslacht’ strafrechtelijk vervolgbaar. Ruim te 
interpreteren dus.

Sindsdien zorgde de wet voor twee veroordelingen. De eerste voor een 
man die een vrouwelijke agente uitschold nadat hij als voetganger een 
rood licht negeerde. De tweede onlangs voor Jeff Hoeyberghs, die 
daardoor tot zijn eigen vreugde weer volop in de belangstelling kwam. 
Volgens staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) bewijzen die uitspraken 
dat de seksismewet werkt. Al is er mijns inziens geen vrouw mee 
geholpen. De straten in Brussel zijn niet veiliger geworden. En 
Hoeyberghs, ach ja. Wie neemt de frustraties van een man die vroeger 
op de speelplaats wellicht geen enkel meisje kon krijgen nog serieus? 
Of mag ik dat niet meer zeggen volgens de wet?

De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. Oproepen tot geweld is 
terecht een rode lijn, en ook daaraan maakte Hoeyberghs zich volgens 
de rechter schuldig. Maar om dat vast te stellen, had de rechter de 
seksismewet allerminst nodig. Dat verbod bestaat al lang. Wie echt 
begaan is met de veiligheid van vrouwen evalueert de middelen die we 
daarvoor hebben zonder dogma. Dit is niet de eerste slechte wet die 
gestemd is geraakt en het zal ook niet de laatste zijn. 

Voor ik het vergeet: mijn allerbeste wensen voor ieder van u. Mijn 
voornemen? Zelfs als u het niet eens bent met mij – wat hopelijk niet al 
te vaak voorvalt 😀 – zal ik uw recht om dat te verkondigen blijven 
verdedigen! 

‘EEN NIEUW 
JAAR, EEN NIEUW 
DEBAT OVER DE 
VRIJHEID VAN 
MENINGSUITING’

‘Oppositie, ik hoor 
dat niet graag.  
We zouden met 
onze 25 raadsleden 
moeten kunnen 
beslissen’
Rik Kriekels
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e coronapandemie en de impact ervan zijn 
ongezien in onze recente geschiedenis. Is 
het überhaupt mogelijk om onze gezond-
heidszorg daaraan aan te passen? 
Peter: ‘In de acute fase van zo’n crisis is 
dat uiteraard moeilijk. Dat was het geval 
in de lente van 2020. En zelfs bij een 
tweede golf kon dat nog als verontschul-
diging opgeworpen worden. Maar past 
de verwijzing naar een viruspandemie 
nog als excuus bij een vierde en een 
vijfde golf? Uiteraard is het geen optie 
om de ‘gewone’ zorg zo breed uit te 
bouwen dat die in alle crisisomstandig-
heden alle zorg kan bieden. In normale 
tijden zou dan veel zorgcapaciteit 
ongebruikt gelaten worden, en dat is een 
onverantwoorde besteding van 
belastinggeld. Maar het is even vreemd 
om te verwachten dat de reguliere zorg 
ook in uitzonderlijke crisisomstandig-
heden alles moet kunnen opsoppen. 

D

Twee jaar na de uitbraak van de coronacrisis 
wordt niet-covidzorg nog altijd uitgesteld. 
Waarom ons zorgsysteem na al die tijd nog 
altijd niet aangepast is, en dat er soms 
levensreddende zorg uitgesteld moet worden, 
roept veel vragen op. LEO legt ze voor aan 
Kamerleden Peter De Roover en Frieda Gijbels.

‘MAAK NÚ WERK VAN 
NOODCAPACITEIT  
IN DE ZORG’

Frieda Gijbels en Peter De Roover

‘Past de verwijzing 
naar de pandemie 
nog als excuus bij 
een vierde en een 
vijfde golf?’
– Peter De Roover

FEDERAAL

Wat we dus nodig hebben, is ‘normale’ 
zorg, ingesteld op de gewone behoefte, 
aangevuld met een buffer.’ 

Hoe zouden we dat praktisch organiseren?
Frieda: ‘Eerst en vooral moet er een 
snelle, quasi onmiddellijke registratie 
komen van patiënten die opgenomen 
worden met covid. Op die manier 
kunnen de ligduur en de karakteristie-
ken van de patiënten, zoals onderlig-
gende aandoeningen, snel verwerkt en 
geanalyseerd worden. Daarnaast moet er 
een doorlopend overzicht zijn van de 
ernst van de pandemie en de impact 
ervan op de ziekenhuizen, zeker op de 
intensieve zorgen. De overheid moet 
ook een totaaloverzicht hebben van de 
beschikbare apparatuur. De eerstelijns-
zorg (onder meer huisartsen, apothekers, 
thuisverplegers, psychologen, red.) en de 
zorgverstrekkers in ziekenhuizen 
moeten zich optimaal kunnen toeleggen 
op zorgverlening: hun administratieve 
werk moet dus zoveel mogelijk beperkt, 
vereenvoudigd en gedelegeerd worden. 
Recent gepensioneerde zorgverstrekkers 
en studenten zouden in tijden van crisis 
snel en vlot tijdelijk aangeworven 
moeten kunnen worden zonder dat dat 
fiscaal ongunstig is. En er moet ook een 
evaluatie komen van de ziekenhuis-
noodplannen. Die moeten gekend en 
ingeoefend zijn.’

Dat klinkt allemaal logisch en praktisch 
haalbaar. Waarom zet de federale regering 
daar dan niet op in?
Peter: ‘Zowel uit zijn reactie in de Kamer 
als uit zijn interview in Humo blijkt dat 
minister Vandenbroucke (Vooruit) 
principieel afkerig staat tegenover zo’n 
noodplanning. Hij rekent volkomen op 
maatregelen die ervoor moeten zorgen 
dat covid een nuleffect heeft op de 
zorgbelasting. Lees: liever vermijden dat 
mensen met corona in het ziekenhuis 
komen dan ervoor zorgen dat zij én alle 
anderen de passende zorg kunnen 
krijgen.’

Dat klinkt toch ook als een valabele piste?
Peter: ‘Die keuze klinkt mooier dan ze 
is. Ze eist óók slachtoffers. Denk maar 
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aan kinderen die niet naar school 
kunnen, mensen die hun sociale 
contacten zien wegvallen en in een-
zaamheid terechtkomen, basisrechten 
die worden ingeperkt. En dan zijn er 
nog de economische gevolgen wanneer 
activiteiten niet kunnen doorgaan. 
Mensen zien hun levenswerk verloren 
gaan, en voor de overheid is de 
budgettaire impact van de compensatie-
maatregelen torenhoog.’

Frieda: ‘Na elke golf had er meteen een 
evaluatie moeten komen van de aanpak. 
Daarnaast is het van ontzettend groot 

Tijdens de eerste coronagolven maakten 
ziekenhuizen en zorginstellingen gebruik van 
zorgbuddy’s: helpende handen die na een 
opleiding en met een beperkt aantal 
handelingen verpleegkundigen kunnen 
bijstaan. ‘Maar minister van Volksgezondheid 
Vandenbroucke talmde om de buddywerking 
te verlengen in de vierde golf’, zegt Kamerlid 
Kathleen Depoorter.

Tijdens de vierde golf was de uitval van het 
zorgpersoneel nochtans bijzonder groot� ‘Doordat 
de ziekenhuizen tijdens de vierde golf geen beroep 
konden doen op de zorgbuddy’s, werden niet alle 
ziekenhuisbedden benut� Noch voor covidzorg, noch 
voor de algemene jaarlijkse winterdrukte� Dat minister 
Vandenbroucke nu toch ingrijpt omdat we in het 
parlement bleven aandringen, is op zich een goede 
zaak� Hopelijk kunnen we nu snel werk maken van 
flexibele en adequate zorg voor de patiënten�’ 

Het is niet de eerste steek die minister 
Vandenbroucke laat vallen in het beheer van de 
coronacrisis� Eerder al vergat hij de noodwet te 
verlengen die vrijwilligers met een medisch profiel 
toelaat om vaccins toe te dienen�

Dan toch  
zorgbuddy’s  
in onze  
ziekenhuizen

Kathleen Depoorter

‘Er moet ook een  
evaluatie komen van de 
ziekenhuisnoodplannen. 
Die moeten gekend en 
ingeoefend zijn’ 
– Frieda Gijbels

belang dat de overheid eerlijk, transpa-
rant en duidelijk communiceert. Maar 
het gedoe rond de ziekenhuiscijfers, de 
onduidelijke communicatie omtrent 
gevaccineerde versus niet-gevaccineerde 
ziekenhuisopnames, en de gebrekkige 
cijfers over opnameduur en ziekenhuis-
transfers geven ruimte aan wantrouwen 
en achterdocht.’

Peter: ‘Helemaal correct, en als dan ook 
nog eens blijkt dat de premier foutieve 
informatie over de werkzaamheid van 
vaccins verspreidt, dan weet je dat er nog 
veel werk aan de winkel is.’ 
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VLAAMS

H

‘WERKVERGUNNING 
MOET SNELLER VOOR 
INTERNATIONAAL 
TOPTALENT’

Buitenlandse werknemers die meer dan 90 dagen 
in Vlaanderen komen werken, hebben daarvoor 
een gecombineerde vergunning nodig, een 
zogenaamde ‘single permit’. De gemiddelde 
doorlooptijd voor de aanvraag daarvan loopt op tot 
bijna drie maanden. Dat moet korter, vindt Vlaams 
volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese. 

et gaat weer de verkeerde kant op met de 
doorlooptijden van de gecombineerde 
vergunning’, zegt Maaike. Begin 2021 
duurde het één maand om een dossier af 
te ronden, vandaag is dat opgelopen tot 
bijna drie maanden. ‘De buitenlandse 
concurrentie om interessante profielen 
voor de arbeidsmarkt aan te trekken, is 
torenhoog. Bovendien is de krapte op de 
arbeidsmarkt gigantisch. Vlaanderen 
moet competitief zijn in de internatio-
nale war for talent. We moeten ervoor 
zorgen dat Vlaanderen concurrentieel 
en aantrekkelijk blijft.’ 

Hooggeschoolde profielen
Door de coronacrisis waren de door-
looptijden in het begin van het jaar een 
pak korter. Maar ondertussen trekt de 
economie aan en stijgt ook het aantal 
dossiers. Om de doorlooptijden te 
verkorten, zijn er plannen om extra 
personeel aan te werven. ‘Ik heb er in 
het verleden meermaals voor gepleit om 
de doorlooptijden van de gecombi-
neerde vergunning te verkorten. Ik roep 
bevoegd minister Crevits van CD&V op 

om zo snel mogelijk het extra personeel 
in te schakelen, de achterstand weg te 
werken en de procedures sneller te laten 
verlopen. De middelen die voorhanden 
zijn, moeten worden ingezet om hoge 
profielen aan te trekken. Alleen zo 
kunnen we hooggeschoold buitenlands 
talent maximaal naar Vlaanderen 
lokken.’

In de eerste tien maanden van 2021 
werden er 6.444 aanvragen ingediend 
voor een toelating tot arbeid via de 
gecombineerde vergunning. De 
gemiddelde doorlooptijd van een dossier 
op het Vlaamse niveau – dat beslist over 
de ontvankelijkheid en de toelating – is 
opgelopen tot 40,3 werkdagen. Daarna 

gaat het dossier voor verdere behande-
ling naar het federale niveau, waar de 
doorlooptijd nog eens twee tot drie 
weken extra bedraagt. 

Vereenvoudiging en digitalisering
Ondertussen zet Vlaanderen ook 
stappen om de procedure verder te 
digitaliseren. Sinds 1 oktober kunnen 
aanvragen voor een single permit alleen 
nog digitaal worden ingediend. 
Daarnaast is de automatische informatie- 
uitwisseling tussen het Vlaamse niveau 
en het interfederale digitale platform 
Working in Belgium in november 
opgestart. Dat moet de klant-
vriendelijkheid en de doorloop tijden 
verder verbeteren. 

Maaike De Vreese: ‘De krapte op de arbeidsmarkt is gigantisch.’
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Rita Moors

TRAJECTCONTROLES  
DOOR PRIVÉBEDRIJVEN:  
HEIKELE KWESTIE

VLAAMS

KNIP NA TWEEDE JAAR
HOGER ONDERWIJS

‘We moeten 
ervoor zorgen 
dat Vlaanderen 
concurrentieel en 
aantrekkelijk blijft’

‘Om de doorlooptijd nog meer in te 
korten, kan Vlaanderen ook denken 
aan het invoeren van het erkend 
ondernemerschap, een systeem waarbij 
de overheid bedrijven, organisaties en 
andere werkgevers vooraf erkent als 
zogenaamde referent. Op die manier 
hoeven er bij de aanvraag minder 
documenten aangeleverd te worden.’

Beroepskaarten voor ondernemers
Ten slotte werkt Vlaanderen aan een 
digitale aanvraagprocedure voor 
beroepskaarten voor buitenlandse 
hooggeschoolde ondernemers en 
start- en scale-ups. Die aanvraag-
procedure ging van start bij de aanvang 
van het nieuwe jaar. ‘We moeten ervoor 
zorgen dat de doorlooptijden voor 
zowel buitenlandse werknemers als 
ondernemers zo kort mogelijk zijn. Als 
we van Vlaanderen de aantrekkelijkste 
regio voor internationaal toptalent 
willen maken, moeten we dat echt op 
punt stellen.’ 

Ben Weyts

Vlaams minister van Onderwijs  
Ben Weyts voert een ‘knip’ in na 
het tweede jaar hoger onderwijs. 
Studenten moeten aan het einde 
van dat tweede jaar geslaagd zijn 
voor alle vakken uit het eerste jaar. 

Zo komt er een einde aan de situatie 
waarbij studenten vakken kunnen 
blijven meesleuren tot hun laatste jaar, 
waardoor ze vaak zelfs niet eens 
afstuderen. Studenten zullen 
bovendien vaker een volwaardig 
lessenpakket moeten opnemen. 

Dat biedt hun meer structuur. En er 
komt ook meer begeleiding.

Vandaag verlaat nog meer dan een op de 
vier studenten het hoger onderwijs zonder 
diploma. Ook het aantal bachelorstudenten 
dat binnen de vooropgestelde termijn van 
drie jaar een diploma haalt, ligt veel te laag. 
‘Er gaan te veel studiejaren verloren. We 
betalen op dit moment een hoge prijs voor 
een systeem met te veel vrijblijvendheid’, 
zegt Ben. ‘We moeten studenten meer 
structuur én meer begeleiding geven, zodat 
ze betere kansen hebben om te slagen.’

‘De inkomsten van de private partner 
hangen af van het aantal vastgestelde 
overtredingen. Dat staat haaks op het 

doel van trajectcontroles: het aantal 
snelheidsovertredingen terugdringen en 
de verkeersveiligheid verhogen. 
Bovendien legt het concept beperkende 
maatregelen op aan lokale besturen: er 
mogen geen aanpassingen gedaan 
worden aan het traject en aanpassings- 
en onderhoudswerken moeten beperkt 
worden.’

‘De lokale besturen wordt zelfs gevraagd 
om verkeersremmende maatregelen te 
vermijden en te schrappen. Dat is 
natuurlijk helemaal de wereld op z’n 
kop. Verkeersveiligheid moet de 
absolute prioriteit blijven’, besluit Rita.

VLAAMS

Met ‘trajectcontroles as a service 
(TaaS)’ koppelen privébedrijven een 
verdienmodel aan verkeersovertredin-
gen. ‘Het uitgangspunt is dat steden 
en gemeenten niet zelf in de 
ANPR-camera’s hoeven te investeren. 
In ruil staan ze per boete een vast 
bedrag af aan de private partner’, zegt 
Vlaams volksvertegenwoordiger Rita 
Moors. ‘Maar dat verdienmodel is een 
heikel punt.’
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‘JE KUNT NIET 
BLIJVEN GELD 
BIJDRUKKEN’

EUROPEES PARLEMENTSLID 
JOHAN VAN OVERTVELDT

88



D e inflatie heeft vandaag een recordpeil 
bereikt. Jij hebt dat meermaals aangekaart 
in het Europees Parlement. Waar zit het 
probleem?
‘Er zijn verschillende aspecten. We zijn 
in een jaar tijd van nagenoeg geen 
inflatie naar vijf, zes, zeven procent 
gegaan. Dat heeft te maken met de 
stijgende energieprijzen, maar ook met 
de pandemie, waardoor een aantal 
aanvoerketens verstoord werden en 
onderdelen voor productie vaak niet op 
hun plaats geraakten. Men moest op 
zoek naar alternatieven, en die hebben 
vaak tot prijsverhogingen geleid. Die 
twee elementen hebben de inflatie op 
gang gebracht.’

‘Het monetaire beleid is daarbij een 
belangrijke katalysator geweest. De 
snelheid waarmee geld door de 
economie stroomt, is toegenomen. Dat 
is een voorbode van inflatie. Bovendien 
versnelde ook de geldcreatie. Die 
gebeurt bij centrale banken, maar ook 
door kredieten van financiële instellin-
gen. De rollende sneeuwbal is beginnen 
aan te dikken. Prijsstijgingen zorgen 
voor loonstijgingen, en loonstijgingen 
geven op hun beurt weer aanleiding 
voor nieuwe prijsstijgingen.’

Wat was eigenlijk de reactie van mevrouw 
Lagarde, de voorzitster van de Europese 
Centrale Bank, op jouw kritiek?
‘Ze wandelde telkens met een grote 
boog om die kritiek heen en bleef 
herhalen dat die inflatie van voorbij-
gaande aard is. Ze zag dus geen reden 
om in te grijpen in het monetaire 
beleid. Daar zal ze nu stilaan op 
moeten terugkomen, want de feiten 
bewijzen het tegendeel. Er zijn tal van 
centrale banken die hun beleid wél al 
aangepast hebben. En zo hinkt Europa 
dus – alweer – achterop.’

Treft de inflatie heel Europa op dezelfde 
manier?
‘Neen. Noord-Europa heeft veel meer 
export, ook buiten de EU. De inflatie tast 
de concurrentiekracht aan. In die zin 
weegt de inflatie zwaarder in het 
noorden dan in het zuiden. Bovendien 
heeft men in Zuid-Europa meer 
schulden, die nu in waarde verminderen. 
In het noorden wordt daarentegen meer 
gespaard, en ook daarop heeft de inflatie 
een negatieve impact. In België alleen al 
was er eind vorig jaar 20 procent verlies 
aan koopkracht op spaartegoeden. Dat is 
gigantisch. Het vertegenwoordigt zowat 
60 miljard euro aan reële waarde die 
gewoon weg is.’

En daarvan zijn vooral de Vlamingen en 
onze bedrijven de dupe?
‘Het is zoals onze voorzitter het 
onlangs formuleerde in De Tijd: 
‘Inflatie is een feest voor de krekel en 
een ramp voor de mier’. Wij Vlamin-
gen zijn spaarders. We krijgen door het 
beleid van de Europese Centrale Bank 
nauwelijks nog een vergoeding op die 
spaarcenten, en ondertussen vreet de 
inflatie aan onze koopkracht. Als er 
eenzelfde indexering had bestaan voor 
spaargeld zoals die bestaat voor de 
lonen, dan hadden de Vlaamse 
spaarders over de voorbije tien jaar 
eigenlijk 20 procent compensatie 
moeten krijgen. Nogmaals: er is 
60 miljard euro aan reële waarde 
verdampt.’

Op 1 januari vierde de euro zijn twintigste 
verjaardag. De invoering van de Europese munt 
in 2002 maakte het leven wellicht wat duurder, 
maar zorgde niet voor een algemene stijging 
van de prijzen. Het voorbije jaar daarentegen 
rees de inflatie wél de pan uit. LEO sprak over 
de oorzaken en oplossingen met Europees 
Parlementslid en voormalig minister van 
Financiën Johan Van Overtveldt. 

‘De inflatie heeft 
te maken met 
de stijgende 
energieprijzen, 
maar ook met 
de pandemie’

Een vicieuze cirkel dus?
‘Inderdaad. Maar er is nog iets: de 
psychologische en sociologische factor. 
Er is inflatie als de mensen erover 
spreken. Want als mensen erover 
spreken, betekent dat ook dat ze er 
rekening mee houden in hun gedrag. 
Men gaat anders aankopen, en bedrijven 
gaan anders verkopen. Dat geeft de 
sneeuwbal nog een extra duw.’

De N-VA waarschuwt nochtans al vele jaren 
voor de perverse effecten van het bijdruk-
ken van geld. 
‘Niemand scheen te luisteren, maar het 
is eigenlijk simpel: ongeremd geld 
blijven bijdrukken, dat loopt vroeg of 
laat fout. Je kunt dat niet blijven doen. Je 
hoeft geen econoom te zijn om dat te 
begrijpen. Het klopt dat er de voorbije 
jaren geen inflatie is geweest in de 
theoretische betekenis van het woord. 
Maar in vastgoed en aandelen was die 
inflatie wél aanwezig. Men had dus 
kunnen vermoeden dat dit een gevaar-
lijke cocktail ging worden.’

• geboren op 24 augustus 1955 in Mortsel
• doctor in de toegepaste economische wetenschappen 

(UFSIA) en master of business administration (KU Leuven)
• journalist en hoofdredacteur Trends en Knack
• werkte bij BBL, Shoeconfex, BTR en VCR en  

was directeur van VKW
• docent en auteur
• minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding 

(2014-2018)
• Europees Parlementslid sinds 2019
• voorzitter van de commissie Begroting in het  

Europees Parlement
• vast lid van de commissie Economische en  

Monetaire Zaken
• vader van vier volwassen kinderen en opa van 

zes kleinkinderen
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‘Daar komt bij dat Vlaanderen het van 
de export moet hebben, voor een groot 
stuk naar andere eurolanden. Die heb-
ben dezelfde munt, dus niemand kan 
nog voordeel halen uit een devaluatie 
van de eigen munt. Als men niet 
ingrijpt, gaan we aan competitiviteit 
verliezen, en dat kan de volgende jaren 
duizenden jobs kosten.’

Welke rol speelt de federale regering 
daarin?
‘Voorlopig geen enkele, helaas. Toen de 
N-VA in de federale regering zat, hebben 
we wél gedaan wat moest. Omdat de 
concurrentiepositie van dit land toen ook 
niet goed genoeg was. We hebben toen 
van bij het begin en al tijdens de 
regeringsonderhandelingen de focus 
gelegd op hervormingen zoals de taxshift 
en de hervorming van de vennootschaps-
belasting. Als je de economie van een 

tieve, verlammende gevolgen voor 
Vlaanderen. En vergis je niet: in 
tegenstelling tot België beweegt er in de 
landen om ons heen wél een en ander. 
In Duitsland heeft men bijvoorbeeld net 
een loonakkoord gemaakt om de 
effecten van de inflatie te temperen. De 
inhaalbeweging en de hervormingen die 
we met de vorige regering doorvoerden, 
dreigen voor een groot stuk teniet 
gedaan te worden door een gebrek aan 
actie. Als er niets gebeurt, gaan we 
serieus aan concurrentiekracht 
verliezen.’

‘Ik heb begrip voor het feit dat er veel 
aandacht en energie gegaan is naar de 
beheersing van de pandemie, zeker in 
het begin. Maar je kunt je daarachter 
niet blijven verstoppen. Minstens even 
belangrijk is hoe fit onze maatschappij 
op sociaal en economisch vlak zal zijn 

‘Als er niets gebeurt, 
gaan we serieus aan 
concurrentiekracht 
verliezen’

land goed wil laten draaien, als je wil dat 
er genoeg jobs zijn en dat mensen genoeg 
koopkracht hebben, dan moet je ervoor 
zorgen dat het sociaal-economische 
weefsel sterk en aantrekkelijk genoeg is.’

‘De huidige regering heeft geen enkele 
ambitie in die zin. Geen enkele! De 
regering wordt gedomineerd door 
Franstalige partijen. Aan Waalse zijde 
ligt men er blijkbaar niet erg van wakker. 
Dat men daar veel minder afhankelijk is 
van export heeft daar zeker iets mee te 
maken. Maar het heeft dus wel nega-
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na de crisis. Als het water straks 
wegtrekt, zal blijken welke landen er 
een zwembroek aanhebben.’

Wat moet er volgens jou dan gebeuren?
‘Het concurrentieverlies moet hersteld 
worden. En dat mag niet ten koste gaan 
van de koopkracht van de burgers. De 
voorbije periode is al moeilijk genoeg 
geweest op alle vlakken, en niet het 
minst op financieel gebied. Ik pleit 
ervoor om de sociale bijdragen voor 
bedrijven substantieel te verlagen, zodat 
zij opnieuw zuurstof krijgen en er geen 
jobs verloren gaan. Dat zou de economie 
al een flinke boost kunnen geven. En 
daarnaast zou men verder moeten gaan 
op de weg die we ingeslagen hebben met 
de taxshift: de lasten op arbeid verder 
verlagen, zodat werknemers meer 
nettoloon overhouden.’

En wat met de energieprijzen?
‘Die hoge energieprijzen zijn voor een 
groot stuk het onvermijdelijke gevolg 
van de groene transitie, waarbij men 
– zeker op Europees vlak – altijd maar 
vooruit blijven rennen is, met torenhoge 
ambities en zonder achterom te kijken of 
iedereen nog kon volgen. En zonder 
genoeg strategische garanties in te 
bouwen op het vlak van energievoorzie-
ning. In een aantal klassieke energie-
bronnen zoals kernenergie is er niet of 
niet voldoende meer geïnvesteerd, en de 
duurzame bronnen kunnen dat gat nog 
niet vullen. Men zegt dat nu ook luidop 
bij de Europese Centrale Bank: die 
energietransitie werkt de inflatie in de 
hand. Die zogenaamde greenflation is 
dus het gevolg van een ondoordacht 
beleid op Europees én op Belgisch 
niveau.’

Er wordt – mede door de crisis – veel 
overheidsgeld uitgegeven. Is dat geen 
gevaarlijke cocktail in combinatie met de 
stijgende inflatie? 
‘Uiteraard. Er zijn drastische maat- 
regelen genomen die veel geld kosten. 

Je ziet dat het beste in de VS, waar men 
het verst gegaan is. De inflatie bedraagt 
daar nu zeven procent. Ook in Europa 
heeft men een herstelplan en -fonds 
van liefst 750 miljard euro in het leven 
geroepen. Terecht, er moest actie 
ondernomen worden. Maar ik kijk 
toch met enige bezorgdheid naar de 
uitvoering van die plannen. Ze zijn 
opgesteld door de lidstaten en ze zullen 
ook gecontroleerd worden door die 
lidstaten zelf. Het is nog maar de vraag 
of dat overal even efficiënt zal gebeuren, 
en of al die projecten inderdaad zullen 
bijdragen aan het herstel. Op papier zou 
dat geld gekoppeld moeten worden aan 
structurele hervormingen. Of dat in de 
realiteit altijd zo zal zijn? Daar heb ik 
sterk mijn twijfels over.’

Wat moet er op Europees vlak dan gebeu-
ren om de crisis het hoofd te bieden én er 
tegelijk voor te zorgen dat begrotingen niet 
ontsporen?
‘We moeten weer meer structurele 
economische groei krijgen. Die groei kan 
en mag best klimaatvriendelijk zijn, het 
ene sluit het andere niet uit. Maar dan 
moeten er hervormingen komen in de 
arbeidsmarkt, in de energiemarkt, in de 
fiscaliteit, zodat de lasten op arbeid 
dalen. En eigenlijk is iedereen het 
daarover eens. Tot het aankomt op de 
uitvoering ervan. Ik heb het als minister 
van Financiën van dichtbij meegemaakt: 
de Griekse crisis is pas gekeerd toen men 
eindelijk de structurele hervormingen 
ging doen die het land nodig had. Het is 
hoog tijd dat we die les ook hier leren.’ 

Vlaanderen heeft de traditie om zijn begroting 
onder controle te houden� Helaas zijn er nog 
te veel Europese landen die deze reflex niet 
automatisch hebben� Onder het mom ‘geld is toch 
gratis’ worden begrotingstekorten en overmatige 
schulden als faits divers weggezet� 

Vlaamse verantwoordelijkheid
‘Maar de euro bindt ons� Landen die hun schuld-
graad laten ontsporen, dreigen andere landen 
mee te nemen in hun val� Strenge Europese 
begrotingsregels zijn cruciaal om van elk euroland 

financiële verantwoordelijkheidszin af te dwingen’, 
zegt Matthias� 

Vlaanderen neemt die verantwoordelijkheid 
ernstig� ‘Met 900 miljoen euro aan besparings-
maatregelen tegen 2024 komen we onze belofte 
na om het begrotingstekort in 2024 te halveren� 
Een begrotingsoefening van deze omvang is 
ongezien voor de Vlaamse Regering, en al 
helemaal in het midden van een legislatuur�’ 

Blijven investeren
‘Voor de besparingsmaatregelen hebben we deels 
kunnen putten uit de zogenoemde Vlaamse Brede 
Heroverweging� Daarmee lichten we verschillende 
uitgavenposten kritisch door� Het is de bedoeling 
om onze publieke financiën efficiënter en 
effectiever te maken� Maar het is niet al besparen 
wat de klok slaat� Vanzelfsprekend fnuiken we de 
relance niet en blijven we investeren�’

Een begroting in evenwicht is geen doelstelling 
op zich� Maar dankzij deze inspanningen 
knoopt Vlaanderen opnieuw aan bij een gezond 
begrotingsbeleid� Dat is en blijft de beste garantie 
voor de welvaart van alle Vlamingen�

Inflatie, het virus voor  
de Vlaamse begroting
De voorbije twee jaar was het alle hens 
aan dek om mensen en bedrijven zo 
goed mogelijk door de coronacrisis te 
loodsen. ‘Economisch gezien lijkt vandaag 
het ergste achter de rug. Maar de 
stijgende inflatie komt om het hoekje 
kijken. De Vlaamse Regering kiest er 
resoluut voor om onze overheidsfinanciën 
weer gezond te maken’, zegt Vlaams 
minister van Financiën en Begroting 
Matthias Diependaele. 

Matthias Diependaele
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De favoriete apps van
Peter Buysrogge
Peter, jij bent voorzitter van de 
commissie Landsverdediging. 
Waarover gaat deze tweet?
‘Er stond een zitting achter 
gesloten deuren op het 
programma van de commissie 
Defensie, waar de details over de 
recente grootschalige cyberaanval 
op ons leger werden besproken� 
Het probleem van hacking van 
westerse overheidsapparaten 
door hackers verbonden aan 
buitenlandse mogendheden 
is niet nieuw, en onze fractie 
dringt al lang aan op actie�
 
Vorig jaar in februari dienden 
Michael Freilich, Theo Francken 
en ikzelf een resolutie in en die is 
in de Kamercommissie Defensie 
nog altijd in behandeling� De 
bedoeling van onze resolutie is 
om de huidige straffeloosheid 
te stoppen� De regering moet 
consequent aan cyber attributie 

durven te doen: de daders 
aanwijzen en benoemen als 
het gaat om buitenlandse 
mogendheden� We moeten 
dergelijke ongehoorde praktijken 
tot op Europees niveau 
durven aan te kaarten en daar 
diplomatieke en zo nodig ook 
economische sancties aan 
koppelen� Er is dringend nood 
aan een kader van gepaste 
tegensancties�’

Peter Buysrogge (1976) is master in 
de politieke wetenschappen (UGent), 
Kamerlid sinds 2014 en voorzitter van 
de commissie Defensie. Hij startte zijn 
carrière als fractiesecretaris in het 
Vlaams Parlement en werd vervolgens 
tot januari 2013 de woordvoerder van 
minister Geert Bourgeois. Peter heeft 
zijn wortels in de Beverse polders, is 
getogen in Sinaai en is momenteel 
schepen van Financiën, Personeel en 
Sport in Sint-Niklaas. 

 peter�buysrogge@n-va�be
 fb�com/pbuysrogge  @PeterBuysrogge
 www�peterbuysrogge�be  @peterbuysrogge

Doorbraak

‘Ik lees elke dag de papieren 
krant en de persoverzichten� 

En voor de extra kritische kijk op de 
actualiteit zijn de achtergrondstukken, 
interviews en opinies op Doorbraak 
een aanrader� Je kan er ook de 
podcasts beluisteren en recensies 
lezen over politieke boeken� Via 
een link naar de webwinkel kan je 
ook eenvoudig Doorbraak-boeken 
bestellen� Zoals dé bestseller van 
2021: ‘NAVO, hersendood of klaar 
voor de toekomst?’’ (lacht)

‘De app Defense News 
biedt actuele informatie over 

alles wat met Defensie te maken 
heeft: van het bedrijfsleven en 
de nieuwste technologieën tot de 
laatste updates en analyses over 
het internationale defensiebeleid� 
Het is geweldig handig om 
snel nieuws te scannen als 
ik niet achter mijn bureau zit� 
Een pluspunt is de wekelijkse 
tv-show�’

RBFA

‘Dankzij de RBFA-app van 
de voetbalbond blijf ik op de 

hoogte van de kalender van K�F�C� 
Herleving Sinaai, waar ik de linkse 
flankpositie bij de reserven voor mijn 
rekening neem� En via deze weg 
volg ik onze lokale voetbalploegen 
en de jeugdteams op de voet� Je 
krijgt een notificatie zodat je niets 
mist over bijvoorbeeld een afgelaste 
wedstrijd� Ik kijk er bovenal naar uit 
om snel weer op het veld te staan, 
met supporters aan de zijlijn�’

Twitter

Defense News



oals dat wel vaker gaat met lokale 
ondernemers, kreeg ook Rik Kriekels 
jaren geleden de vraag om de lokale lijst te 
versterken, toen weliswaar bij de liberale 
concullega’s. ‘Ik had daar eigenlijk niet 
zoveel zin in. En toen bleek dat de lijst al 

gevuld was, dacht ik dat het gepasseerd was. Maar 
door het laattijdig afhaken van een kandidaat 
kwamen ze toch opnieuw bij mij terecht. Ik heb 
toen toegezegd, meer als een vriendendienst.’

Rik veroverde meteen een zitje in de OCMW-raad. 
Dat bepaalde grotendeels zijn verdere politieke 
carrière, die hij bij N-VA Diepenbeek verderzette. 
‘In de OCMW-raad gaat het over mensen. Dat 
sociale is mijn ding. In zo’n OCMW-raad wordt 
weliswaar gediscussieerd, maar dat is geen politiek 
getouwtrek. Het sociale aspect probeer ik ook door 
te trekken als burgemeester, maar dat is niet zo 
gemakkelijk. Het gebeurt wel vaker dat we in 
voorafgaande vergaderingen beslissingen toelichten 
aan alle partijen. Op de gemeenteraad nadien 
trekken sommigen dan plots een heel vat met 
discussies open. Wellicht omdat er publiek zit? 
Omdat de pers meeluistert? Ik weet het niet, maar 
het is niet altijd prettig.’

Groene en rode knop
Toch heeft Rik een zeer aparte kijk op de werking 
van de gemeenteraad. ‘Oppositie, ik vind dat een 
lelijk woord. Ik hoor dat niet graag. De meerder-
heid drukt op de groene knop, de oppositie drukt 
dan maar op de rode. De ene tegen de andere. 
Waarom eigenlijk? We zouden met onze 25 
gemeenteraadsleden moeten kunnen discussiëren 
en dan een beslissing nemen, los van welke rol 

‘Ieg ben ne fiere Diepenbekeneër.’ Wie Rik 
Kriekels kent, weet dat hij even trots is op zijn 
Diepenbeek als op het heerlijke sappige dialect 
dat ze daar spreken. Niet toevallig wensen tal 
van N-VA-borden ons ‘Gelükkig Nouwjoar’ bij 
het binnenrijden van Diepenbeek. Een portret 
van een burgemeester die niet kan stilzitten en 
niet houdt van het woord oppositie.

‘Goed doen voor 
iedereen, dat 
lukt niet. Maar 
ik blijf proberen’

Diepenbeek

Z

VAN RIK KRIEKELS
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men heeft. Ik weet het, dat klinkt naïef en is het wellicht 
ook, maar ik blijf dat principe hanteren tot de laatste 
dag van mijn burgemeesterschap. Al moet ik er wel bij 
zeggen dat het nog steeds wachten is op degelijke 
initiatieven van onze oppositie. Ofwel wacht ze op een 
beslissing van ons om die af te breken, ofwel komt ze 
met onrealistische voorstellen.’

‘19.000 tevreden Diepenbekenaren, dat is mijn doel’, 
klinkt het. ‘Ja, ook dat klinkt naïef en als een holle 
politieke slogan, maar ik ben daar dus echt mee bezig. 
Ik zit daar soms wel wat mee: ik wil goed doen voor 
iedereen, maar dat lukt niet altijd. Dat weegt af en toe 
wel eens zwaar op mij. Toch blijf ik proberen. Zelfs 
iemand die me via sociale media uitkafferde rond een 
dossier, kreeg van mij een bezoek om de kwestie uit te 
klaren. Ik wil verbonden blijven met mijn inwoners, 
ook als ze boos zijn.’

Rik veroverde bij de verkiezingen in 2018 de sjerp, al 
had dat evengoed zes jaar eerder kunnen gebeuren. 
‘Ik voelde me daar in 2012 nog niet klaar voor. Dat gold 
eigenlijk voor de hele ploeg van N-VA Diepenbeek. In 
2018 lagen de kaarten anders, en zijn we er wel resoluut 
voor gegaan.’ Met succes, al verliep de coalitievorming 
niet van een leien dakje. ‘Klopt, maar uiteindelijk zijn 
we geland met een ijzersterk bestuursakkoord en 
werken we binnen de coalitie (van N-VA, CD&V, Groen 
en Open Vld, red.) goed samen.’ 

Al komt het toeval soms wel heel raar om de hoek 
kijken, want tijdens dit interview krijgt Rik te horen dat 

‘Ik wil verbonden 
blijven met mijn 
inwoners, ook als 
ze boos zijn’

• geboren in 1963
• getrouwd met Ingrid, fiere papa en pluspapa van  

Sam, Lisa, Robbe, Rebecca, Charlotte en Emily
• volgde sportschool in Hasselt
• actief in de financiële en verzekeringssector
• OCMW-raadslid van 1995 tot 2006 en OCMW-voorzitter 

van 2007 tot 2012
• schepen van Welzijn van 2013 tot 2018
• sinds 2019 burgemeester van Diepenbeek

HET DIEPENBEEK VAN RIK KRIEKELS

een van de liberale schepenen voortaan 
onafhankelijk zal zetelen. De pers hangt 
meteen aan de telefoon voor quotes, 
maar de burgemeester houdt zich op de 
vlakte: ‘Dat is een interne kwestie bij 
de collega’s. Ons schepencollege werkt 
gewoon verder.’ 

Hyperkinetisch
Die rustige reactie typeert Rik wel, al beschouwt hij 
zichzelf als hyperkinetisch. ‘Ik kan niet stilzitten. 
Daarom stuurden ze mij als jongere naar de 
sport humaniora, al waren de schoolbanken niets 
voor mij. Ik ben pas beginnen te studeren ná mijn 
studie, begrijp je. Ik ben bezig van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat. Ik heb dat nodig. Daarom heb ik 
ook nog steeds mijn eigen zaak. Ik word 59 jaar en 
ik probeer – ik zeg wel, ik probeer – af en toe eens 
’s avonds naast mijn vrouw in de zetel te gaan zitten, 
maar binnen het kwartier ben ik alweer bezig op de 
laptop of zo.’ 

Rik laat geen kans onbenut om duidelijk te maken dat 
hij een fiere Diepenbekenaar is. ‘Ik ben hier geboren en 
getogen, hé. Pas op, had je mij in mijn jonge jaren 
verteld dat ik ooit burgemeester zou worden, ik had je 
voor gek verklaard. Ik was nogal een bon vivant, met 
lang haar, je kent dat. Maar ik ben er altijd graag bij 
geweest, ik kom veel tussen de mensen en die mensen 
kennen mij. Maar ze moeten je natuurlijk ook graag 
hebben. En je moet met een deftig programma komen, 
anders stemmen ze niet op jou.’
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Diepenbeek ligt wat geprangd tussen Hasselt en Genk. 
‘Hasselt ligt natuurlijk op de loer’, lacht Rik. ‘Puur 
economisch zou de as Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek 
natuurlijk een sterk gegeven zijn, maar dat ligt hier 
bijzonder gevoelig. Wij kijken eerder naar Kortessem, 
al blijft het de vraag of dat een meerwaarde zal zijn. 
Een fusie is niet zomaar de optelsom van twee of drie 
gemeenten. Je moet er de uitdagingen van de andere 
gemeente bijnemen. Die zijn soms helemaal anders.’

Corona als meerwaarde
Uitdagingen had Rik de voorbije twee jaar en door de 
coronapandemie voldoende. Toch kijkt hij daar niet 
per se negatief op terug. ‘Deze crisis bewijst nog maar 
eens dat als de zaken minder goed gaan in het leven, 
de mensen opstaan en mekaar helpen. Dat heb ik zeker 
gemerkt in Diepenbeek. Men heeft hier heel veel 
georganiseerd. Eigenlijk werd corona zo een meer-
waarde.’

Een van die initiatieven was een inzameling die Rik 
organiseerde voor het goede doel, ter vervanging van 
het verjaardagsfeest dat hij normaal gezien houdt. Hij 
wierp toen zelfs zijn iconische snor in de schaal. ‘Ik hield 
een weddenschap: als we meer dan 3.000 euro inzamel-
den, ging mijn snor eraf.’ En zo geschiedde. Al kon die 
snor er voor zijn vrouw niet snel genoeg opnieuw staan. 
‘Mijn vrouw ziet me vaker dan ikzelf. Zij zegt dat ik een 
scheve smoel heb zonder. Dus tja ...’ 

Die eigenheid van ‘zijn’ Diepenbeek, die uit zich ook in 
het unieke dialect. ‘Ik loop veel rond in de gemeente en 
praat met de mensen. Als die merken dat ik antwoord 
in het Diepenbeeks, creëert dat meteen een band: ‘Onze 
burgemeester, die spreekt gewoon onze taal’. Dat dialect 
is belangrijk erfgoed, dat mag nooit verloren gaan.’ 

Hasselt op de loer 
Al is Rik niet blind voor de toekomst: ook Diepenbeek 
buigt zich over een mogelijke fusie. ‘We zijn daar niet 
tegen. Dat leeft natuurlijk wel bij de mensen, maar als 
blijkt dat we onze dienstverlening niet meer kunnen 
garanderen, dan moeten we die stap durven te zetten. 
We scoren momenteel zeer goed bij onze inwoners wat 
betreft dienstverlening, maar er komen alsmaar meer 
taken op ons af. Dat willen we ook, maar dan moeten 
we kunnen anticiperen. Daarom laten we nu een 
uitgebreide studie uitvoeren, een soort sterkte-zwakte-
analyse: waar staan we sterk, wat zijn de uitdagingen?’

Rik voor het gemeentehuis: ‘Een fusie is niet zomaar de optelsom van twee of drie gemeenten.’
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Wie of wat inspireert je om  
aan politiek te doen?

Wat wil je de volgende drie jaar 
realiseren in je gemeente/stad?

Wat is jouw  
levensmotto?

Nina Kvikvinia (37)
schepen Sint-Truiden

Het is niet echt één persoon die me 
inspireert, maar eerder een hele groep: 
in de tien jaar dat ik bij N-VA Sint-Truiden 
actief ben, heb ik een aantal zeer 
gedreven en geëngageerde mensen leren 
kennen� Jaar na jaar steken ze, puur uit 
idealisme en zonder verwachtingen, hun 
tijd en energie in onze partijwerking� Het 
zijn die vrijwilligers die me drijven�

• Een gezinscamping in onze stad� Zo 
kunnen we nog meer toeristen lokken naar 
het hart van Haspengouw� Een win-win 
voor de lokale handel en horeca� 

• De opvangplaatsen voor kinderen 
optimaliseren� In een gezinsstad als 
Sint-Truiden moeten werkende ouders 
kunnen rekenen op flexibele kinderopvang, 
met voorrang als het moet� 

• Meer groene ruimte creëren voor jongeren�

‘Het leven zit vol verrassingen, 
probeer er steeds het beste van 
te maken�’

Sanne Van Looy (30)
burgemeester Malle

Mijn moeder met haar onvoorwaardelijke 
liefde, mijn vader met zijn plichtsbesef, mijn 
vriend Pieter-Jan en zijn intelligente blik op 
de dingen, Kathleen (Krekels, red.) met haar 
ijzeren geduld, en collega- schepen Wouter 
die complexe dossiers vanuit verschillende 
perspectieven kan bekijken� Vaak denk ik: 
wees nu eens een beetje meer mama, of 
papa, of Pieter-Jan, of Kathleen, of Wouter� 
Zij dagen mij uit om telkens weer de lat 
hoger te leggen, om een beter mens en een 
betere politica te worden�

De zorg waarmee we met ons waardevolle 
landschap en onze dorpskernen omgaan, 
is voor mij enorm belangrijk� Ik wil verder 
werk maken van een ruimtelijk geordende 
gemeenschap en op z’n minst starten met 
de heraanleg van het dorpsplein om de 
aantrekkingskracht van onze gemeente te 
verhogen� 

Ik wil met passie in het leven en in 
mijn werk staan� Ik heb niet echt 
een motto in woorden, maar wel 
in een beeld: de Homerus van 
Mattia Preti� Dat is passie vanuit 
een drievoudig oogpunt: de gepas-
sioneerd dichtende Homerus, de 
schilder die gepassioneerd moet 
zijn om deze passie te verbeelden 
en de kijker (ik) aan wie het 
schilderij appelleert: doe wat je 
doet met passie� 

Josse Verdegem (24)
schepen Evergem

Wat me drijft, is dat ik als politicus kan 
bijdragen aan de gemeenschap� Het 
aangename aan de lokale politiek is dat 
de verbondenheid met die gemeenschap 
groot is�

Maximaal onze open ruimte beschermen 
en nieuwe natuurplekken creëren, waar de 
Evergemse inwoners tot rust kunnen komen�

‘Uit onze keuzes blijkt wie we 
werkelijk zijn, veel meer dan uit 
onze talenten�’

Rik Verwaest (36)
burgemeester Lier

De liefde voor mijn stad� Lier is een van 
de mooiste steden van Vlaanderen, met 
een prachtig verleden en een unieke 
charme� Daarvan burgemeester mogen 
zijn, inspireert me elke dag om er met veel 
goesting tegenaan te gaan�

Corona heeft serieus ingehakt op de sfeer in 
ons anders zo bruisende stadje� Ik wil er weer 
schwung en vrolijkheid inbrengen� Want wij 
zijn en blijven Lierke Plezierke� Een groene, 
gezellige en veilige plek, waar het goed om 
leven is� Ik ga door tot elke Lierenaar weer 
even trots is op zijn stad als ik� Al besef ik dat 
dat een serieuze uitdaging is� (lacht)

‘Het leven is een geschenk�’ 
En zoals onze Lierse Felix 
Timmermans het verwoordde in 
Pallieter: ‘t Is schoen, en lot er 
ons de sijs van aflakken!’

Jong talent aan de slagOp 1 januari namen enkele 
jonge leeuwen de fakkel 
over als schepen of 
burgemeester. We 
schotelden vier van 
hen drie vragen voor.
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‘Zodra het regent, wordt de 
parking van OC De Coorenaar 
één grote plas’, vertelt 
Waregems N-VA-fractie-
voorzitter Michiel Vandewalle. 
Na lang aandringen kwam 
de bevoegde schepen met een 
‘oplossing’: ter hoogte van 
de ingang werd een brugje 
aangelegd om over de rivier 
te geraken. 

Alle eendjes  
zwemmen in het water
N-VA Waregem voerde vanuit de oppositie 
een ludieke actie tegen de wateroverlast op 
de parking van het ontmoetings centrum.

De Gouden Schoen, 
waarmee verdienstelijke 
voetballers gelauwerd 
worden, is alom bekend. 
Maar wist u al af van de 
Houten Schoen? Daarmee 
zet radiozender MNM de 
meest verdienstelijke vrijwilliger van een lokale voetbalclub 
in de bloemetjes. 

Die eer viel deze keer te beurt aan Pieter Kesteloot, zoon van 
Veurns gemeenteraadslid Dirk Kesteloot. Pieter is de stille 
held van voetbalclub KSV Veurne. Zijn takenlijst is 
indrukwekkend: het veld en het materiaal onderhouden, 
de kantine verzorgen, transfers en spelerscontracten regelen, 
matchen filmen en verslaan.  

De inzet van mensen zoals Pieter kunnen we bij de N-VA 
alleen maar toejuichen. Het is enkel dankzij de dagelijkse 
inzet van vrijwilligers zoals Pieter dat we onze jeugd kunnen 
laten sporten in goed draaiende clubs en verenigingen. 

De Houten 
Schoen 

Wouter Van Elsacker is N-VA-gemeenteraadslid in Peer� 
En in zijn vrije tijd is hij ook politiek cartoonist� U kan zijn 

vrolijke kijk op de actualiteit volgen op zijn Facebookpagina: 
www�facebook�com/zwartewout

Een dag niet gelachen, 
is een dag niet geleefd

‘Met de aanleg van een degelijke weg 
met water doorlaatbare stenen, of 
een afloop naar een zogenaamde 
wadi met wat planten en een 
overloop naar de riolering, zou het 
probleem nochtans écht opgelost 
geraken. Met een ludieke wedstrijd 
eendjes vangen vroegen we het 
bestuur een definitieve en perma-
nente oplossing in de plaats van deze 
geldverkwisting die niets oplost.’
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Mathias Vanden Borre en Gilles Verstraeten: ‘Het complex in Haren wordt 
een illegale migratiehub met alle problemen van dien.’

De Brusselse regering koopt een gebouwen-
complex in Haren om er een opvang- en 
doorverwijscentrum voor transit migranten 
te vestigen. ‘Een illegale migratiehub met 
alle problemen van dien’, oordelen Brussels 
parlementsleden Mathias Vanden Borre en 
Gilles Verstraeten.

‘HET ILLEGALE  
MIGRATIEMODEL  
IS ONHOUDBAAR’

‘Om te beginnen is het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest niet eens bevoegd voor de opvang 
van transmigranten. Dat is een federale 
aangelegen heid’, zegt Mathias. ‘Wat Brussels 
minister- president Vervoort en zijn regering 
doen, is bovendien deloyaal tegenover de 
andere Europese landen, want die transit-
migranten hebben maar één doel: doorreizen. 
Daarnaast geeft hij mensen smokkelaars ook 
het onmiskenbare signaal dat ze hier 
welkom zijn.’ 

Transitmigratie en mensen die in illegaliteit 
leven, zorgen ondertussen voor grote 
maatschappelijke problemen in Brussel: van 
fysieke overlast zoals aan het Noordstation 
tot schrijnende uitbuiting. ‘De politiediensten 
klagen die onhoudbare situatie al jaren aan’, 
zegt Mathias. ‘Er is zo goed als geen controle 
over wie op ons grondgebied verblijft. Een 
verplichte identificatie en begeleiding naar 
bestaande legale opvangstructuren met bed, 
bad en brood is nochtans het minste dat je 
zou mogen verwachten.’
 
Gesubsidieerde uitzichtloosheid
‘We zien niet alleen grote problemen qua 
veiligheid en mensensmokkel, ook het sociale 
beleid lijdt enorm onder deze chaos’, zegt 
Gilles. ‘Zo subsidieert de Brusselse regering al 
jaren Porte d’Ulysse, een centrum voor de 
opvang van 300 transmigranten, en betaalt ze 
de opvang van 120 mensen in hotels. Maar 

dat is slechts het topje van de ijsberg. 
Ondanks een exploderend budget kan het 
sociale beleid niet volgen.’ 

Bruss’Help, het gewestelijke coördinatie-
centrum voor daklozenopvang, organiseert 
tellingen van het aantal daklozen in Brussel. 
‘De laatste telling toonde een nieuw diepte-
punt aan: het aantal daklozen in Brussel is 
sinds 2008 verdriedubbeld. Bruss’Help schat 
dat 50 à 70 procent van het daklozen-
probleem in Brussel met illegaliteit en 
migratie te maken heeft. Samusocial geeft 
daklozen een bed voor de nacht zonder naar 
hun identiteit te vragen. Mensen die hier 
illegaal zijn, kunnen er dus makkelijk terecht 
en ze doen dat in steeds grotere aantallen. Die 
informatie doet ook vlot de ronde in 
mensensmokkelnetwerken. Eigenlijk 
subsidiëren we uitzichtloosheid’, zegt Gilles. 

Slechte wil van links
‘Mensen die hier illegaal zijn, kan je niet 
structureel van straat helpen. Je kán ze 
wettelijk geen permanente woonplaats geven. 
En dus blijven ze hangen in de noodopvang 
en ronddolen op straat. Hun aantallen 
zwellen aan, en ondanks het groeiende aantal 
plaatsen en de stijgende budgetten kampen 
we in de winter steeds vaker met een tekort 
aan opvang. We zien steeds meer mensen die 
in de kou in stations of op straat slapen.’

‘Het illegale migratiemodel is fundamenteel 
onhoudbaar. Het komt erop neer dat de 
wetten en regels van dit land niet nageleefd 
worden én dat mensen in een uitzichtloze 
situatie terechtkomen. Dat linkse partijen dat 
model alsnog verdedigen en financieren, 
getuigt absoluut van slechte wil’, besluiten 
Mathias en Gilles. 

BRUSSEL
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‘Ik betwijfel of de samenleving er enig nut 
bij heeft om alle details van zedenproces-
sen minuut na minuut te kunnen volgen 
op sociale media’, zegt Sophie. ‘In zo’n 
proces worden vaak heel intieme zaken 

verteld. Op sociale media begint dat dan 
een eigen leven te leiden. We zagen dat 
onlangs ook in de zaak-De Pauw.’

‘Men heeft er altijd de mond van vol dat 
we meer aandacht moeten hebben voor 
de slachtoffers. Wel, dit voorstel komt 
daaraan tegemoet. We willen het 
slachtoffer de traumatische ervaring 
besparen om publiek alles opnieuw te 
moeten beleven.’ In haar wetsvoorstel 
behoudt Sophie wel de mogelijkheid 
om processen over zedenfeiten toch 
openbaar te voeren indien een van de 
partijen of de rechter dat wenselijk acht.

ZAKEN OVER ZEDEN FEITEN 
ACHTER GESLOTEN DEUREN Sophie De Wit

Eind december kondigde de 
regering- De Croo aan dat er een 
akkoord was over de kernuitstap. Maar 
kunnen we wel spreken over een finale 
beslissing? ‘De regering heeft enkel met 
veel toeters en bellen aangekondigd om 
haar beslissing uit te stellen naar maart. 
Het is dus eerder een non-akkoord 
waarmee men de interne geschillen 
probeert te verhullen’, zegt Kamerlid en 
energie- expert Bert Wollants.

Ruzie
De coalitiepartners raken het simpel-
weg niet eens. Sterker nog, slechts 
enkele uren voor de persconferentie 
ruzieden de MR en Groen nog openlijk 
over de inhoud van het akkoord. 
Terwijl Groen-minister Van der 
Straeten haar antinucleaire droom zag 
uitkomen, meende 
MR-voorzitter 
Bouchez dat alle 
opties nog open 
blijven. 

Kopzorgen
Ondertussen tikt de 
klok verder en komt 
onze energiebevoorrading in het 
gedrang. ‘Ons energiebeleid is de 
speelbal geworden van de federale 
regering, ten koste van onze burgers 
en bedrijven. Ik doe dan ook een 
simpele oproep: neem die moedige 
beslissing om de twee jongste kern-
centrales tóch open te houden, en 
neem ze zo snel mogelijk. Dat zal de 
Vlaming heel wat kopzorgen besparen.’

PAARS-GROEN 
BESLIST OM NIKS 
TE BESLISSEN OVER 
KERNUITSTAP

Bert Wollants

Karl Vanlouwe

De N-VA is al jarenlang pleitbezorger 
voor de afschaffing van de Senaat. 
Sinds de laatste staatshervorming is 
de instelling compleet overbodig 
geworden en is ze dus een financiële 
verliespost voor de belastingbetaler. 
‘Tijdens de vorige legislatuur stemde 
Open Vld nog tegen ons voorstel om 

de grondwetsartikelen met betrekking 
tot de Senaat voor herziening vatbaar te 
laten verklaren. Zo werd de afschaffing 
van de Senaat voor minstens vier jaar 
onmogelijk’, zegt Karl.

Activistisch
Bovendien stelt hij zich vragen bij de 
activistische houding van Open Vld in 
de Senaat. ‘Wij klagen voortdurend aan 
dat de Senaat zich bezighoudt met 
allerhande zaken die niet tot zijn uiterst 
beperkte bevoegdheden behoren. Maar 
helaas, we staan vaak alleen met ons 
pleidooi. Het gebeurt regelmatig dat 
Open Vld-senatoren voorstellen tot 
resolutie of themadebatten indienen 
die totaal niet tot de bevoegdheid van 
de Senaat behoren.’

AFSCHAFFING SENAAT:  
GEEN WOORDEN MAAR DADEN

FEDERAAL

FEDERAAL

FEDERAAL

De voorzitter van de Senaat, 
Stephanie D’Hose (Open Vld), pleit nu 
ook zelf voor de afschaffing van haar 
eigen instelling. Fractievoorzitter 
Karl Vanlouwe steunt die oproep, 
maar hekelt het gebrek aan daden. 
‘Ik stel vast dat haar partij geen 
concrete stappen onderneemt om 
die afschaffing te realiseren.’

In april van vorig jaar al diende 
Kamerlid Sophie De Wit een wetsvoor-
stel in om processen over zedenfeiten 
standaard achter gesloten deuren te 
houden. Naar aanleiding van het 
proces over de moord op Julie Van 
Espen kwam dat wetsvoorstel 
opnieuw in de actualiteit.
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In december ontving Geert Bourgeois twee 
vertegenwoordigers van Sinn Féin in het 
Europees Parlement. De nationalistische 
partij streeft naar een verenigd Ierland.

20

Waar liggen de wortels van Sinn Féin?
Historici bestempelen Ierland vaak als de 
eerste kolonie van het Britse Rijk, met 
bijhorende onderdrukking van de Ierse 
cultuur, de katholieke religie en de Iers- 
Gaelische taal. Sinn Féin – Iers voor 
‘Wijzelf ’ – krijgt vorm in 1905 en streeft op 
militante nationalistische wijze zelfbestuur 
na. Zo zet ze in op vreedzaam verzet tegen 
de Britse overheersing, bijvoorbeeld door te 
weigeren Britse belastingen te betalen en 
Ierse parlementsleden aan te sporen zich af te 
scheuren van het parlement in Westminster. 
De bloedige Britse repressie van de Paas-
opstand in 1916 vuurt haar populariteit aan. 
Na een grote verkiezingsoverwinning richten 

verkozenen van Sinn Féin in januari 1919 
een Iers Parlement op, keuren ze een Ierse 
grondwet goed en roepen ze een Ierse 
Republiek uit. Opnieuw reageert Londen 
repressief, door met haastig gerekruteerde 
troepen het Ierse Republikeinse Leger (IRA) 
te bekampen.

Hoe ontpopt Sinn Féin zich tot de huidige 
partij?
Het Anglo-Iers Verdrag van 1921 beëindigt 
de oorlog: het richt de Ierse Vrijstaat op en 
legt de basis voor de afscheuring van 
Noord-Ierland. Binnen Sinn Féin splitsen 
voor- en tegenstanders zich op tot voorlopers 
van respectievelijk Fine Gael en Fianna Fáil, 
vandaag nog steeds in een coalitie in Ierland. 
Een kleine kern van Sinn Féin opteert voor 
een politiek van de lege stoel en neemt geen 
zetels op in het parlement. Begin jaren 1980, 
ten tijde van de hongerstakingen van onder 

meer Bobby Sands, neemt Sinn Féin de 
strategie van ‘het geweer en de stembus’ aan. 
Zonder de gewapende strijd van het IRA af te 
zweren, besluit de partij op meer politieke 
wijze haar doelstellingen na te streven. Een 
strategie die blijft duren tot het Goede 
Vrijdagakkoord.

Wat brengt de toekomst?
Sinn Féin is uitgegroeid tot de grootste partij 
op het Ierse eiland. In Noord-Ierland zit ze al 
sinds 1999 in de regering en is ze sinds 
afgelopen zomer de grootste partij in het 
parlement. Volgens de peilingen zal ze die 
status na de verkiezingen van mei 2022 
versterken. Ook in de Ierse Republiek is de 
partij sinds 2020 de grootste. Dat groeiende 
politieke gewicht laat Sinn Féin dromen van 
de realisatie van haar centrale doelstelling: het 
samenbrengen van de twee delen van het 
eiland in een nieuw en verenigd Ierland. 

DE OPMARS VAN SINN FÉIN
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De weg van 

Vlaams Parlementslid
In 2007 werd Andries penningmeester van 
de N-VA, in 2011 algemeen secretaris. 
Eind 2014 verkocht hij zijn onderneming 
om zich voltijds te kunnen focussen op 
zijn mandaat als Vlaams Parlementslid. Hij 
legt zich toe op de beleidsdomeinen 
energie, klimaat en innovatie. 

2007

Kamerlijst 
In mei 2003 stond Andries op de 15de 
plaats op de Kamerlijst. Zijn drijfveer: 

ondernemen aantrekkelijk maken.  
Het jaar voordien had hij de leiding 

genomen van de werkgroep Ondernemen 
binnen de N-VA. 

2003

Vietnam
In 1994 en 1996 adopteerden Andries en 
zijn vrouw twee Vietnamese kinderen. 
Ondertussen zijn die 29 en 27 jaar. 
Vietnam is een stuk van Andries’ leven 
geworden.

Symfonisch orkest
Klassieke muziek en opera zijn z’n passies. 

Van in de lagere school tot en met zijn 
hogere studies speelde hij dwarsfluit, piano 

en orgel, onder meer in het Universitair 
Symfonisch Orkest van de KU Leuven.

Andries  
Gryffroy

Wieg in Roeselare
Andries werd geboren in Roeselare op  
12 maart 1963. Hij studeerde af als 
industrieel ingenieur en marketeer bij 
Group T in Leuven en ging daarna aan de 
slag in de energiesector. In 1994 startte hij 
zelf een energieadviesbureau op. 

1963

1994

1985
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‘In plaats van de helft 
minder zullen we 
tot 12 procent méér 
CO₂ uitstoten’

In deze rubriek laten we een extern expert aan het 
woord. Hij of zij is niet partijpolitiek gebonden en 
verwoordt niet noodzakelijk het standpunt van de N-VA.
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bent vrij duidelijk over de kernuitstap: 
u noemt het een aberratie. Toch lijkt de 
paars-groene regering die door te zetten. 
Een historische vergissing? 
‘De federale regering heeft op 
23 december alleen beslist om nog niet 
te beslissen. Maar ja, een kernuitstap zou 
ik, en vele anderen met mij, een 
historisch foute keuze vinden. Zonder 
kernenergie kan België nooit de 
klimaatdoelstellingen halen. In plaats 
van de helft minder zullen we tot 
12 procent méér CO2 uitstoten en dat 
met harde euro’s betalen. Om nucleaire 
energie te vervangen, zullen we immers 
beduidend meer moeten invoeren, meer 
fossiele bronnen aanspreken en dus 
meer Europese uitstootrechten betalen. 
Dat kost allemaal meer. We geven onze 
energie-autonomie volledig uit handen 
en worden een speelbal van Poetin. Het 
ergste is dat de bevoorradingszekerheid 
niet gegarandeerd is. Brown-outs 

(afschakelplannen, red.) en zelfs 
black-outs zijn niet uit te sluiten. De 
landen waar we onze elektriciteit gaan 
halen, zullen altijd eerst hun eigen 
industrie bedienen, bijvoorbeeld bij een 
Europawijde dunkelflaute (periode van 
weinig wind en zon, red.). En tot slot nog 
een bijkomend en vaak vergeten effect: 
onze nucleaire kennis zal langzaam 
maar onherroepelijk verdwijnen, 
terwijl België vandaag wereldtop is. 
Een kernuitstap is directe waarde-
vernietiging. De rationele argumenten 
pro behoud wegen volgens mij meer 
door.’

Zelfs het openhouden van de twee  
meest recente centrales noemt u  
‘too little too late’?
‘Klimaatneutraliteit zonder kernenergie 
is een illusie. Dat zeggen tal van bekende 
klimaatwetenschappers zoals Jean- 
Pascal van Ypersele, maar ook de 
klimaatwerkgroep van de VN. Kern-
energie is vandaag al de goedkoopste, 
meest betrouwbare, veiligste en minst 
vervuilende energiebron. Er is helaas al 
decennia veel fout nieuws verspreid. 
Sommige mensen denken bijvoorbeeld 
dat de waterdamp uit de koeltorens van 
Doel en Tihange CO2 is. Feit is dat 

kerncentrales per kilowattuur zelfs 
minder broeikasgassen uitstoten dan 
wind of zon. Met wat goede wil kunnen 
we in ons land vijf van de zeven 
kerncentrales verlengen. Er is een 
wereldwijde consensus dat in het 
komende scharnierdecennium zowel 
kern- als hernieuwbare energie nodig is 
om de klimaaturgentie aan te pakken. 
Niet wat we in 2035, laat staan 2050 
bereikt zullen hebben, zal bepalend zijn, 
wel wat we wel of niet doen in de 
komende 5 à 10 jaar.’ 

U

Françoise Chombar is als medeoprichtster en 
voormalig CEO van Melexis een toonaangevende 
stem in de technologiesector. LEO praatte met haar 
over het belang van de STEM-opleidingen*, de 
noodzaak van diversiteit en inclusie en de 
historische vergissing van de kernuitstap. 

Françoise Chombar

* STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) is het internationale letterwoord dat staat voor een waaier 
aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

‘ZONDER KERNENERGIE  
HAALT BELGIË NOOIT 
DE KLIMAAT DOEL EN’



Geflitst

Wie na twee jaar 
werkloos heid geen werk 
heeft, kan voortaan 
verplicht worden ingezet 
in gemeenschapsdienst. 
‘We laten langdurig 
werkzoekenden niet aan 
hun lot over en schakelen 
hen in voor maatschappelijk 
relevante taken’, zegt 
Vlaams minister-president 
Jan Jambon.

Voormalig Kamerlid, 
Europees Parlementslid en 
burgemeester van Bilzen 
Frieda Brepoels wordt de 
nieuwe voorzitter van de 
raad van bestuur van de 
VRT. Frieda volgt Luc Van den 
Brande op, die sinds 2010 de 
raad van bestuur voorzat. 

In Brussel zitten ze op 
1 april 2022 al aan de 
vijfde deadline voor de 
invoering van de verplichte 
inburgering. Maar ook die 
zal wellicht niet gehaald 
worden. ‘De processie van 
Echternach is er niets tegen’, 
zegt Vlaams Parlementslid 
Annabel Tavernier.

Van het ingezamelde textiel 
wordt in Vlaanderen bijna 
de helft hergebruikt en 
een kwart gerecycleerd. 
Vlaanderen bevindt zich 
daarmee bij de Europese 
top. Dat blijkt uit cijfers 
die Vlaams Parlementslid 
Freya Perdaens opvroeg bij 
minister Zuhal Demir.
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B U I T E N W A C H T

Ons lijkt het dat die kernuitstap grotendeels 
het gevolg is van het mordicus vasthouden 
aan dogma’s. Hoe gevaarlijk zijn dogma’s in 
een technologische (bedrijfs)wereld?
‘Een goed gerund bedrijf neemt door de 
band rationele en pragmatische 
beslissingen op basis van data en feiten. 
Een succesvol bedrijf stelt zichzelf 
continu in vraag en past voortschrijdend 
inzicht toe. Zeker in de razendsnel 
evoluerende wereld van vandaag is dat 
een noodzaak. Een kwaliteitsvol 
management is ook niet te beroerd om 
fouten uit het verleden toe te geven. 
Als de feiten veranderen, dan moet je 
je mening durven te herzien. Er zijn 
vandaag voldoende gamechangers en 
nieuwe inzichten ten opzichte van 2003. 
Alleen al de klimaaturgentie en de 
nieuwste geopolitieke spanningen zijn 
doorslaggevend genoeg om het 
roer om te slaan.’ 

U noemt zich een ‘steminist’. Daarmee 
wijst u niet alleen op het belang van STEM- 
opleidingen en de opwaardering van het 
technisch en beroepssecundair onderwijs, 
maar ook op de noodzaak van gendergelijk-
heid. Dat is allemaal met elkaar verbonden? 
‘De grootste uitdaging is de exponentiële 
snelheid waarmee de wereld verandert. 
‘We kunnen onze problemen niet 
oplossen op hetzelfde denkniveau als 
toen we ze creëerden’, zei Einstein. 
STEM-disciplines zijn essentieel voor 
onze toekomst omdat ze het potentieel 
hebben om voor een betere mensheid te 
zorgen. STEM moet ten dienste staan 
van mens en milieu. Wij, mensen, zijn 
chief architects of life on earth geworden. 
En wij, mensen, zijn divers. Als we een 
wereld willen creëren die voor iedereen 
moet werken, dan hebben we alle 
talenten nodig, los van nationaliteit, 
afkomst, leeftijd, geslacht … Diversiteit 
en inclusie leiden tot meer innovatie, 
degelijker teamwerk, betere producten 
en diensten, grotere concurrentiekracht, 
riantere financiële resultaten, fatsoen-
lijker leiderschap en een gelukkigere 
samen leving. Willen we vanuit 
Vlaanderen een ernstige bijdrage leveren 
en strategisch relevant blijven, dan 
hebben we meer STEM-competenties 
nodig, en niet alleen experten. Alle 
burgers hebben een minimale basis-
kennis nodig om belangrijke debatten 
zoals over het energiebeleid te kunnen 
behappen. Net daarom ben ik al lang 
overtuigd steminist. Het is meer dan 
ooit nodig.’ 

Françoise Chombar is voorzitster 
van de raad van bestuur en 
voormalig CEO van Melexis, de 
elektronicafabrikant die ze zelf mee 
oprichtte� Ze is ook voorzitster van 
het STEM-platform, dat in 2012 
opgericht werd door de Vlaamse 
overheid als hét adviesorgaan over 
alle STEM-materies� Ze kreeg heel 
wat prijzen voor haar professionele 
carrière, onder meer de Vlerick 
Award en ICT Personality of the Year�



H et is weinigen gegeven om in tien jaar 
tijd een cv te vullen zoals dat van 
Lorenzo Terrière. Hij studeerde af in 
december 2011 en startte in februari 
2012 – ‘de dag voor valentijn’ – als 
adviseur economie in de federale 
N-VA-fractie. ‘De N-VA zat toen 
federaal in de oppositie. Dat waren 
bijzondere tijden. Toen speelde echt 
wel het verhaal van ‘allen tegen 

Di Rupo’. Dat was ook het geval bij de 
lokale verkiezingen van 2012. Toen heb 
ik een tijdje op het partijsecretariaat 
vertoefd, om inhoudelijke 
ondersteuning te geven bij de 
voorbereiding van die verkiezingen.’

In 2014 volgde dan de eclatante 
verkiezingsoverwinning van de N-VA, 
en moest er onderhandeld worden. 
‘We gingen resoluut voor die socio-
economische herstelregering. Daarop 
lag echt de focus. Dat was natuurlijk 
interessant voor mij omdat het mijn 
vakgebied was. We hebben toen heel wat 
werk verzet en zaken voorbereid, zowel 
voor de verkiezingen als tijdens de 
onderhandelingen. Ik heb heel wat 
gezien en meegemaakt in die 
ongelofelijk interessante periode.’

Toen de Zweedse regering gevormd 
werd, had Lorenzo l’embarras du choix. 
‘Ik kon eigenlijk kiezen waar ik naartoe 
ging, maar ik koos resoluut voor het 
kabinet van Steven Vandeput, waar ik 
diplomatiek en economisch adviseur 
kon worden. In de eerste plaats wegens 
het menselijke contact met Steven. Hij 
gaf me zijn volledige vertrouwen. Bij de 
regeringsonderhandelingen wist hij een 
dossier waaraan ik heel hard had 
gewerkt quasi volledig binnen te halen. 
Dat overtuigde me ervan dat Steven 
iemand was met wie je dingen kan 
bereiken en realiseren.’

Rare wending
Maar in mei 2016 volgt een rare 
wending. Lorenzo verlaat het kabinet en 
trekt naar Tenerife, waar hij de nummer 

De professionele carrière van Lorenzo Terrière (34) 
leest als een opeenvolging van ‘offers you can’t 
refuse’. Die brachten hem van de schoolbanken tot 
in de N-VA-Kamerfractie, en zo naar het kabinet van 
toenmalig minister van Defensie Steven Vandeput. 
En dan stond hij plots op Tenerife sportvakanties uit 
te werken. Om amper een jaar later assistent 
te worden aan de UGent. 

LORENZO TERRIÈRE IS ASSISTENT-PROF 
EN WERKT AAN OPMERKELIJK DOCTORAAT

‘Als politicoloog 
moet je niet alleen 
over, maar ook mét 
de politiek praten’
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 1. 
Met Steven Vandeput. 
‘Ik had al snel door dat je met 
Steven Vandeput heel wat kon 
bereiken. Hij gaf me zijn volledige 
vertrouwen.’

 2. 
‘Ik heb nog steeds warme 
herinneringen aan mijn tijd op 
het kabinet. Ik ben met lood in 
de schoenen vertrokken.’

 3. 
Lorenzo op Tenerife, samen met 
twee ex-collega’s van de N-VA. 
Hij werkte er voor een bedrijf dat 
sportvakanties organiseerde. 

 4. 
Op de Vlaamse feestdag en met 
gepaste vlag op de vulkaan de 
Teide.

‘Wie mij een beetje 
kent, weet dat ik 
twee passies heb: 
politiek en sport’

twee wordt van een wielerorganisatie die 
professioneel begeleide fietsvakanties 
aanbiedt. ‘Wie mij een beetje kent, weet 
dat ik twee passies heb: politiek en sport. 
Toen ik dat aanbod kreeg, was dat echt 
een offer you can’t refuse. En als adviseur 
economie wou ik zelf wel eens onder-
vinden wat dat in de praktijk betekent: 
privéondernemerschap. Al geef ik toe 
dat ik met lood in de schoenen 
vertrokken ben op het kabinet. Ik heb 
nog steeds warme herinneringen aan 
die mooie tijd.’

Toch zat Lorenzo amper een jaar later 
opnieuw in eigen land. ‘Ik kreeg de kans 
om assistent-professor te worden aan de 
UGent. Opnieuw een aanbieding die ik 
niet kon weigeren. Al even snel als ik 
mijn koffers had gepakt om naar Tenerife 
te gaan, stonden mijn koffers opnieuw 
klaar om terug te keren. Sneller dan ik 
dacht, dat wel, maar ik heb niet 
getwijfeld. Ik zou het me absoluut 
beklaagd hebben mocht ik het niet 

hebben gedaan. Ik miste op Tenerife ook 
wel een beetje de intellectuele prikkel. 
De kans om aan mijn doctoraat te werken 
onder begeleiding van Carl Devos en 
Nicolas Bouteca kon ik niet laten liggen.’

Stof doen opwaaien
Dat doctoraat zit stilaan in zijn eindfase. 
Lorenzo spitst zich toe op de vraag wat 
een regeringsdeelname teweegbrengt 
bij regionalistische partijen in onze 
Westerse democratieën. ‘Ik heb mijn 
doctoraatsonderwerp zelf gekozen, 
wat niet altijd evident is. Toen ik naar 
de UGent trok, had ik een kleine 
persoonlijke missie om ook wat stof te 
doen opwaaien in wat als een redelijk 

links-progressief milieu bestempeld 
wordt. Elke medaille heeft twee kanten.’

Ondertussen is Lorenzo een 
veelgevraagde opiniemaker in tal van 
geschreven media. Mogen we hem 
ondertussen een politicoloog noemen? 
‘Politicoloog zijn betekent dat je de 
politiek bestudeert in al haar facetten en 
aan de mensen uitlegt hoe de zaken in 
elkaar zitten, dat moet je die titel ter harte 
nemen, zeker. Je moet als politicoloog 
echter niet alleen over de politiek praten, 
maar ook mét de politiek. Met alle 
partijen, overigens. Trouwens, die 
opiniestukken vormen slechts het topje 
van de ijsberg van wat ik beroepshalve 
doe. Mijn week bestaat uit 40 procent 
lesgeven, 50 procent onderzoek – zeker 
voor mijn doctoraat – en 10 procent wat 
ik noem ‘publieke dienstverlening’: op 
een laagdrempelige manier de zaken 
uitleggen en duiden. Ik koppel daar af 
en toe inderdaad een mening aan, ja. 
Dat permitteer ik mezelf wel.’ 
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 NIEUWJAARSBOODSCHAP 
In januari is het normaal gezien verzamelen 
geblazen in de Nekkerhal in Mechelen om 
samen met de mandatarissen en duizenden 
leden van de N-VA het nieuwe jaar te vieren� 
Vorig jaar vielen die plannen in het water 
door de coronapandemie� En helaas, ook dit 
jaar moesten we het legendarische 
N-VA-nieuwjaarsfeest uitstellen� 

Toch wou partijvoorzitter Bart De Wever 
samen met u terugblikken op het voorbije 
jaar en vooruitkijken naar de uitdagingen 
van 2022� Op 22 januari riep hij in zijn 
digitale nieuwjaarsboodschap de Vlamingen 
op om verstandig te kiezen� Hebt u die 
toespraak gemist of wilt u ze graag opnieuw 
bekijken of rustig nalezen? Dat kan op  
www�n-va�be/nieuwjaarsboodschap2022�

 ZOMERFEEST OP 2 JULI  
In de plaats van het traditionele nieuw- 
jaars feest in de Nekkerhal organiseert de 
N-VA op zaterdag 2 juli 2022 een al even 
spetterend Zomerfeest, eveneens in de 
Nekkerhal in Mechelen� Op het programma 
staat dezelfde succesformule als gewoonlijk: 
lekkere drankjes, gezellige eetstandjes en 
een dj tot in de vroege uurtjes� 

Noteer de datum van het Zomerfeest alvast 
in uw agenda� Samen met alle andere leden 
bent u van harte uitgenodigd om de 
zomervakantie feestelijk in te zetten� 

 WINTERTREFFEN 2022 
Het WinterTreffen 2022 en de leden-
vergadering van Jong N-VA vinden plaats in 

het weekend van 4 tot 6 maart 2022� Tijdens 
de ledenvergadering verkiezen de jongeren 
hun voorzitter en een N-VA-partijbestuurslid� 

Op de website van Jong N-VA vindt u de 
meest recente informatie en praktische 
afspraken: www�jongnva�be/agenda/
wintertreffen-2022

 LOKALE BESTUURSVERKIEZINGEN  
 IN MAART 
Door de oprukkende omikronvariant was 
het onvoldoende zeker dat de lokale 
bestuursverkiezingen wel in februari 
georganiseerd zouden mogen worden� 
Het dagelijks bestuur van de N-VA koos 
daarom voor zekerheid en dus voor uitstel 
van die verkiezingen naar maart� 
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De uitgestelde bestuursverkiezingen 
zullen in alle afdelingen plaatsvinden 
tussen maandag 7 maart en vrijdag 
1 april� In de loop van februari ontvangen 
alle leden een oproep om zich kandidaat 
te stellen� Daarna ontvangt u ook het 
overzicht met alle kandidaten en de 
uitnodiging om deel te nemen aan de 
stemming in uw gemeente� Heeft u 
vragen? Contacteer dan uw lokale 
afdelingsvoorzitter�

 BLOKKEN 
Oudejaarsavond is altijd een feest, maar 
voor Brussels parlementslid Mathias 
Vanden Borre was er deze keer nog net 
iets meer te vieren� Hij was namelijk te 
gast bij Blokken, het langstlopende 

quizprogramma van Vlaanderen, waar hij 
de overwinning in de wacht wist te slepen� 

‘Een superleuke ervaring met een gezonde 
portie stress, Ben Crabbés notoire moppen 
en de warme steun van familie en 
vrienden’, blikt Mathias terug� Het was 
trouwens dankzij diezelfde familie dat 
Mathias was ingeschreven, zonder dat hij 
daarvan zelf op de hoogte was� 

 OP TOURNEE MET BDW 
De omikrongolf die deze winter de wereld 
overspoelt, gooit ook roet in het eten  
van de geplande tournee met BDW� 
De haltes die in januari en februari 
zouden plaats vinden, kunnen helaas 
niet doorgaan� 

Maar uitstel is geen afstel: voorzitter 
Bart De Wever doet sowieso ook uw 
arrondissement aan dit jaar� U vindt alle 
nieuwe data en locaties op www�n-va�be/
op-tournee-met-bdw� Stip in uw agenda 
alvast de datum aan en schrijf u snel in 
voor ‘Op tournee met BDW’�
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De N-VA is een koele minnaar van het 
provinciale bestuursniveau. Toch 
hanteren we ook daar het principe: 
waar we besturen, willen we dat goed 
doen. Zoals in de Limburgse deputatie, 
waar Dirk Coelmont (48) gedeputeerde 
Bert Lambrechts adviseert bij zijn 
talrijke bevoegdheden. Daarvoor was 
Dirk jarenlang adviseur bij de cel 
Lokaal Beleid op het partijsecretariaat.

‘Dankzij provinciale
investeringen hebben we 
overstromingen vermeden’

Dirk Coelmont is raadgever en woordvoerder op het kabinet 
van Limburgs gedeputeerde Bert Lambrechts

‘Lokale besturen zullen 
verder moeten blijven 
professionaliseren om de 
toekomstige uitdagingen 
aan te gaan’

Samen met zijn collega zorgt Dirk 
Coelmont voor de inhoudelijke 
voorbereiding en uitwerking van het 
beleid. ‘Onze gedeputeerde heeft heel 
wat bevoegdheden, waaronder mobili-
teit, omgeving, leefmilieu, klimaat, 
natuur, dierenwelzijn, provinciaal 
onderwijs en veiligheid. Voor al die 
domeinen zijn aan het begin van de 
legislatuur de beleidslijnen en de acties 
uitgezet in het meerjarenplan. Die acties 
worden dossier per dossier opgestart en 
voorbereid door de provinciale 
administratie.’ 

‘Als kabinetsmedewerker help je mee die 
dossiers op de sporen te zetten en ze bij 
te sturen waar nodig. Je moet de lokale 
besturen en betrokken organisaties 
meekrijgen in het verhaal om je 
projecten tot een goed einde te brengen. 

Mijn voorganger vergeleek het treffend 
met een Chinese goochelaar: ook die 
probeert alle bordjes op een stokje 
draaiende te houden.’ (lacht)

‘Daarnaast bereid ik ook de tussen-
komsten voor van onze gedeputeerde in 
de deputatiezittingen en de provincie-
raad. Er zijn eveneens overlegmomenten 
binnen de Vereniging van de Vlaamse 
Provincies, met de andere gedeputeer-
den. En ik onderhoud de contacten 
met de pers.’

Dossierkennis
Schrikt die hele rits bevoegdheden van 
Bert Lambrechts hem niet af? ‘Het is 
een kwestie van een dossier vast te 
nemen, je in te lezen in zaken en 
dossierkennis op te bouwen. Dat geldt 
uiteindelijk voor al onze gemeenteraads-
leden en schepenen. Ik geloof dan ook 
sterk in levenslang leren. Voor je het 
weet ben je een expert.’ (lacht)

Klimaat is zo’n bevoegdheid die Dirk 
onder zijn hoede neemt. Het provincie-
bestuur heeft een cruciale rol als 
regisseur van de gemeentelijke klimaat-
plannen. Denk maar aan het burgemees-
tersconvenant. ‘Maar de provincie is 
ook een van de belangrijkste waterloop-
beheerders en investeert fors in het 
klimaatrobuust maken van de 
Limburgse beken en rivieren. De 
voorbije zomer konden we dankzij die 
investeringen op het nippertje ramp-
zalige overstromingen vermijden in de 
provincie.’

Ook in het provinciale mobiliteitsbeleid 
speelt klimaat een alsmaar grotere rol. 
‘De provincie is een stevige voortrekker 
van de fiets en het openbaar vervoer. We 
investeren jaarlijks meerdere miljoenen 
euro’s in bovenlokale fietspaden en 
fietssnelwegen, en in basisbereikbaar-
heid. Het is onze ambitie om 40 procent 
van alle verplaatsingen in Limburg 
duurzaam te laten gebeuren: met de 
fiets, te voet of met het openbaar 
vervoer.’

Als het van de N-VA afhangt, worden de 
bevoegdheden van de provincie straks 
naar het gemeentelijke of regionale 
niveau overgeheveld. ‘Klopt,’ zegt Dirk, 
‘maar in afwachting daarvan nemen wij 
onze verantwoordelijkheid en gaan we 
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Dirk Coelmont: ‘Ik geloof sterk  
in levenslang leren.’

resoluut voor goed bestuur, ook in de 
provincie. Die taken zullen blijven, hé. 
Alleen zullen ze later voor een groot 
stuk uitgevoerd worden door ofwel de 
regionale overheid, ofwel de lokale 
besturen. Daar ligt volgens mij de grote 
uitdaging: lokale besturen zullen verder 
moeten blijven professionaliseren, 
bijvoorbeeld door een schaalvergroting. 
Een gemeente zal over voldoende 
bestuurskracht moeten beschikken om 
de toekomstige uitdagingen aan te gaan.’

Contact met de basis
Dirk is voor veel lokale afdelingen en 
besturen overigens geen onbekende. 
Hij adviseerde hen vanuit het partij-
secretariaat jarenlang over ruimtelijke 
ordening en woonbeleid, domeinen die 
hem als architect en ingenieur als 
gegoten zaten. ‘Ook dat was een 
heerlijke tijd’, zegt hij over zijn jaren op 
de Barricade. ‘Ik had veel contact met 
onze mensen aan de basis in heel 
Vlaanderen. Ik kon echt helpen met 
mijn advies, dat gaf altijd een goed 
gevoel. Op het partijsecretariaat zat ik 
ook midden in het hart van de politieke 
actie. De collegialiteit en drive van de 
collega’s ervoer ik als zeer bijzonder.’

Dat Dirk uiteindelijk voor de Limburgse 
deputatie koos, was eerder toevallig. ‘Ik 
werd gevraagd, zoals ze dat zeggen. Mijn 
voorganger vertrok en polste bij mij of 
er interesse was om hem op te volgen. 
Ik zag in de functie toch wel wat 
mogelijkheden om mij verder te 
ontplooien en nieuwe ervaringen op te 
doen, in een echte uitvoerende beleids-
rol. En toegegeven, mijn haast dagelijkse 
avonturen op de trein tussen Bilzen en 
Brussel zou ik ook niet missen.’
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 Van muur tot muur 
Het jaar 1989 luidde een 

nieuwe periode van vrijheid en 
welvaart in� Dertig jaar later lijkt 
dit gouden tijdperk voorbij� Waar 
ging het mis? Hoe kan het dat 
het ideaal van globalisering en 
van internationale verbondenheid 
teloorging? En welke lessen kunnen 
we leren uit de politieke arrogantie 
en zelfgenoeg zaamheid in onze 
recente geschiedenis?

Jonathan Holslag navigeert langs de 
kalme zeeën en kolkende stromen 
die de wereldpolitiek sinds 1989 
gekend heeft� Hij vertelt hoe de 
westerse hegemonie ten onder 

ging aan groeiend consumentisme, 
ongelijke handel en halfbakken 
diplomatieke betrokkenheid, en hoe 
tegelijkertijd andere machten, zoals 
China en Rusland, konden groeien� 
U hoeft het niet noodzakelijk eens te 
zijn met Holslags volledige analyse: 
Van muur tot muur is hoe dan ook 
een boek dat diepgaande vragen 
stelt en doet nadenken�

Van muur tot muur is uitgegeven 
door De Bezige Bij en tegen 
34,99 euro verkrijgbaar in uw 
lokale of online boekhandel�

 Boon voor literatuur 
Op 24 maart 2022 worden 

voor het eerst de ‘Boon voor 
literatuur’-prijzen uitgereikt in 
Oostende� Om de genomineerden 
te leren kennen, ontwikkelde 
Toerisme Oostende een inter actieve 
wandeling door de stad� Langs het 
parcours krijgt u, naast een 
beschrijving van het boek en de 
auteur, ook een fragment uit elk 
boek te horen�

De wandeling is opgebouwd 
uit twee lussen van ongeveer 
drie kilometer, elk met Toerisme 
Oostende als middelpunt� Het 
plan is digitaal te verkrijgen op 
de website www�visitoostende�be 
en een gedrukte versie kan gratis 
afgehaald worden bij Toerisme 
Oostende tijdens de openingsuren� 
De route is beschikbaar tot 
24 maart 2022�

 Verborgen geschiedenis 
Grote historische gebeurtenissen 

gebeuren niet alleen, ze gebeuren 
altijd ergens, op een bepaalde 
locatie� De verborgen geschiedenis 
van Vlaanderen neemt u mee naar 
enkele van die plaatsen� Plaatsen 
waar revoluties ontketend zijn, waar 
bloed is gevloeid, heldendaden zijn 
verricht, massa’s samenstroomden, 
uitvindingen verbluften of sociale 
omwentelingen gebeurden� Steeds 
gaat het om plekken waarvan 
mensen vandaag niet meer beseffen 
wat er zich ooit allemaal heeft 
afgespeeld en waar het verleden 
niet meer aanwezig lijkt te zijn�

Jos Vandervelden legt die verborgen 
geschiedenis van Vlaanderen bloot 
in vijftig fascinerende verhalen� 
Hij loodst u mee naar plaatsen 
waar u anders achteloos aan de 
geschiedenis voorbij zou lopen� Het 
boek is geïllustreerd met historisch 
archiefmateriaal en exclusieve 
foto’s van Alexander Dumarey� 
De verborgen geschiedenis van 
Vlaanderen is een uitgave van 
het Davidsfonds�
 
3x gratis
Drie lezers krijgen van ons een 
exemplaar van dit boek� Ze moeten 
wel het antwoord kennen op de 
vraag: ‘Hoe heette het havenstadje 
nabij Damme dat verdween toen 
de Damse Vaart werd gegraven?’ 

Stuur uw antwoord voor 18 februari 
naar LEO@N-VA�be of N-VA, 
redactie LEO, Koningsstraat 47 
bus 6, 1000 Brussel�

 Lam Gods 
In de Gentse Sint-Baafs kathedraal 

kunt u sinds vorige zomer het Lam 
Gods en andere kunstschatten ‘in de 
realiteit’ beleven: met een zogenaamd 
augmented reality- of AR-toestel 
reist u in de crypte van de kathedraal 
terug naar het verleden� U ervaart de 
bewogen geschiedenis van het Lam 
Gods en de Gentse kathedraal alsof 
u er zelf bij was� En als klap op de 
vuurpijl komt u oog in oog te staan 
met het enige echte Lam Gods�

AR is een technologie die toelaat om, 
met behulp van een speciale bril of 
tablet, een virtuele 3D-holografische 
laag te leggen op de reële wereld 
om u heen� Of anders gezegd: in 
uw fysieke wereld verschijnen extra 
3D-figuren die versmelten met de 
echte omgeving als men doorheen 
de bril of tablet kijkt� In tegenstelling 
tot virtual reality (VR) ziet men bij AR 
nog steeds de echte wereld�

Nieuwsgierig geworden? Er zijn 
verschillende formules voor 
volwassenen en voor kinderen 
(vanaf 6 jaar)� U vindt alle informatie 
op www�sintbaafskathedraal�be

Het juiste antwoord op de 
wedstrijdvragen en de winnaars 

vindt u telkens terug op 
www.n-va.be/meerwaarde.

MEER
WAARDE

30



De Rode en de Groenen
De New Yorkse vastgoedtycoon en deeltijds 
president Donald Trump polste Denemarken in 
2019 om het grootste eiland ter wereld, Groenland, 
aan hem – of was het aan de Verenigde Staten? – 
te verkopen. Trump kreeg nul op het rekest en dat 
vonden heel wat Groenlanders best wel jammer. 
Want, surprise surprise, veel Groenlanders voelen 
zich meer Noord-Amerikaans dan Scandinavisch 
of Europees. Geografisch klopt dat volledig: het 
eiland, gelegen tussen de Noordelijke IJszee en 
de Atlantische Oceaan, maakt deel uit van het 
continent Noord-Amerika. Vanwege de historische 
banden met Noorwegen en Denemarken wordt het 
echter zowel politiek als 
cultureel eerder ‘Europees’ 
beschouwd. 

Eenzelfde soort contradictie 
gaat op voor de naam van 
het eiland zelf. Die werd 
immers bedacht door Erik 
de Rode, in de tiende eeuw 
voor drie jaar uit IJsland 
verbannen wegens al te 
moorddadig gedrag. Na zijn 
ballingschap keerde hij terug 
en begon meteen reclame te maken voor het 
‘Groenland’ waar hij had verbleven, in de hoop 
medestanders te vinden om zich er ook te gaan 
vestigen. Hoe groen dat eiland toen echt was? 
Volgens wetenschappers waarschijnlijk wel groener 
dan nu. Maar dat de man schromelijk overdreven 
had, werd die eerste IJslandse overstekers al snel 
duidelijk. Vandaag is maar liefst 82 procent van 
Groenland bedekt met een pak ijs van gemiddeld 
1,5 kilometer dik. IJsbergen bij de vleet aldaar, met 
als summum de Diskobaai met een gletsjer die 
meer dan 20 ton ijs per dag produceert. 

De Denen zijn d’ander
Na Erik de Rode en de zijnen kwamen de Inuit in 
de 13de eeuw en daarna de Noren en de Denen. 
Groenland werd uiteindelijk een kolonie in 1814 en 

in 1953 zelfs een integraal deel van Denemarken, 
‘danisering’ incluis. Die verplichte assimilatie viel 
echter op vele koude stenen. Protesten leidden 
uiteindelijk tot de toekenning van zelfbestuur in 
1979 en een nog grotere variant daarvan in 2009. 

Vandaag betalen de 56.225 Groenlanders met de 
Deense kroon en moeten ze het buitenlandse, 
financiële en beveilingsbeleid nog gunnen aan de 
Deense regering, maar voor al de rest zijn ze dus op 
hun 2.166.086 vierkante kilometer grote eiland zelf 
verantwoordelijk. In het Inatsisartut – het 31 zetels 
tellende parlement – levert de linkse Inuit 
Ataqatigiit met de 35-jarige Múte Inequnaaluk 

Bourup Egede de 
premier. Samen met de 
liberale Naleraq 
strijden ze voor de 
volledige onafhankelijk-
heid van Groenland 
tegen de conservatieve 
Atassut en sociaal-
democratische Siumut 
(letterlijk ‘Vooruit’), die 
beide bij Denemarken 
willen blijven. 

Wat de Groenlanders dan wel verbindt? 
Het volkslied Nunarput utoqqarsuanngoravit, 
de appetijt voor suaasat (ajuinensoep met 
zeehondenvlees), orgaanvlees en versgevangen vis, 
de liefde voor de eigen fauna (muskusos, hermelijn, 
griend, ijsbeer, poolhaas …) en het Kalaallisut. Van 
dat ‘Groenlands’ spreekt u trouwens zelf ook twee 
woordjes: kajak en iglo. Dat is straf van u, want die 
Eskimo-Aleoetische taal is een polysynthetische 
taal, wat wil zeggen dat zinnen en gedachten in één 
woord moeten worden uitgedrukt. Dat net dit 
aspect Donald Trumps interesse in Groenland 
aangewakkerd zou hebben, of dat het toch eerder 
de strategische ligging en de bijhorende zeldzame 
aardmetalen (lees: uranium) waren? Of het feit dat 
de Groenlanders ondanks hun naam weinig tot 
geen groenten eten? Joost mag het weten. 

WAAROM DE GROENLANDERS 
ZO GROEN ZIJN

‘82 PROCENT VAN 
GROENLAND IS BEDEKT 
MET EEN PAK IJS  
VAN GEMIDDELD  
1,5 KILOMETER DIK’
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C O L U M N  –  W A A R O M  E E N  V O L K  Z O  V O L K S  I S

Joost Houtman zoekt in deze column een antwoord op de vraag wat er zo 
typisch is aan een welbepaald Europees volk. En ja, Joost mag het weten.

Joost Houtman is auteur 
van o.a. Bella Figura 
– Waarom de Italianen zo 
Italiaans zijn en De Rest 
Is Parking – Waarom de 
Antwerpenaren zo 
Antwerps zijn. In februari 
2022 verschijnt de 
opvolger: Et alors? 
Waarom de Fransen zo 
Frans zijn. Houtman is 
geen lid van de N‐VA en 
schrijft deze column in 
alle onafhankelijkheid.



In ruil voor culturele autonomie 
stemden de drie traditionele partijen 
(christen-democraten, socialisten en 
liberalen) in met een grondwets-
wijziging die de demografische meerderheid van 
Vlaanderen verkwanselde. 

De Volksunie voerde hevig campagne tegen wat 
de Vlaams-nationalistische partij de Grendelgrondwet 
noemde, de grondwetsherziening van 1970-1971. 
De naam Grendelgrondwet verwijst naar de – in 
verhouding tot hun bevolkingsaantal ondemocratische – 
blokkeringspositie die de Franstaligen kregen en waarmee 
ze elke toekomstige wijziging van de Grondwet konden 
blokkeren. 

Vlaanderen bezat en bezit nog 
steeds een ruime demografische 
meerderheid binnen de Belgische 
staat, maar kan die sinds de 

Grendelgrondwet niet meer verzilveren door de 
constitutionele dwangbuis die de Grendelgrondwet vormt. 
Zo vereisen wetswijzigingen omtrent communautaire 
thema’s voortaan een tweederdemeerderheid in het 
Belgische parlement én een meerderheid in elke taalgroep, 
werd de taalpariteit van de Belgische ministerraad (met 
uitzondering van de eerste minister) wettelijk vastgelegd 
en de zogenaamde alarmbelprocedure ingevoerd. 

In historisch perspectief is de Grendelgrondwet een zware 
smet op het blazoen van de traditionele partijen.

GRENDELGRONDWET, DE.
Constitutionele 

dwangbuis
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