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Beste vrienden, 

 

Welkom op ons N-VA-zomerfeest!  

De vorige editie van dit feest was voor mij persoonlijk heel bijzonder. Ik stond hier toen namelijk in 

volle pandemie moederziel alleen te speechen. Het scheelde wel een wachtrij aan de fotobooth, 

maar gezellig was het toch niet echt. 

Vandaag staan we er terug, letterlijk en figuurlijk. Ik ben blij dat jullie vanuit heel Vlaanderen naar 

hier zijn afgezakt om samen te zijn. De N-VA is de grootste politieke familie van ons land, dat tonen 

jullie eens te meer. En ook al wordt het knokken, de N-VA moet en zal de grootste Vlaamse partij 

blijven. Want dat is nodig, nodig om Vlaanderen eindelijk naar zelfbestuur te brengen. Alleen wij 

kunnen dat waarmaken. 

Maar de strijd is nog lang niet gewonnen. Integendeel. We moeten ons elke dag bewijzen. Bewijzen 

dat we het vertrouwen van de Vlamingen waard zijn. 

In de eerste plaats daar waar we besturen: met onze 64 burgemeesters en 300-tal schepenen die 

zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun gemeente of stad.  

Het zijn woelige tijden. Geopolitiek en economisch is de onzekerheid groot. In zulke tijden kijken 

mensen uit naar sterke bestuurders en doorwinterde dealmakers. De N-VA heeft die in huis. 

Deze week werd Jan Jambon door professor Criminologie Marc Cools beschreven als “een van de 

beste ministers van Binnenlandse Zaken die dit land ooit heeft gehad”. Ik denk dat dat absoluut juist 

is. Als minister-president waren het tijdens de coronacrisis zeer moeilijke jaren gezien de 

bevoegdheidsverdeling in dit land. Maar nu is het tijd om de rug te rechten. Jan, het Vlaamse beleid 

is het juiste beleid. Een beleid met financiële verantwoordelijkheidszin, een beleid met oog voor 

welvaart én welzijn. Een beleid met grote akkoorden die maatschappelijk ingrijpend maar o zo 

noodzakelijk zijn. En dus, beste Jan, hou koers! Vlaanderen moet onze toekomst veilig stellen. Saevis 

tranquillus in undis; rustig op de woelige baren. Een lijfspreuk van Willem van Oranje die zo goed bij 

jou past. Met u als kapitein zal de Vlaamse regering ons veilig door de storm loodsen. 

De uitdagingen zijn talrijk. En om die het hoofd te bieden is er een mentaliteitsverandering nodig in 

onze hele samenleving. Wij moeten als Vlamingen durven intappen op de kracht van onze 

gemeenschap. Als Vlamingen moeten we niet beschaamd zijn over wie we zijn, maar onze identiteit 

net gebruiken om alle Vlamingen te verheffen tot solidaire medeburgers in een sterke res publica. 

Onze ambitie moet vanzelfsprekend omhoog worden gericht.  

En dat verhaal moet eerst en vooral beginnen in onze scholen. De onderwijskwaliteit zal nooit 

fundamenteel hersteld raken als we niet wegstappen van de verwarring tussen gelijkheid van kansen 

en gelijkheid van uitkomst. Leerkrachten zijn geen maatschappelijk werkers die de opvoeding 

moeten overnemen om daarna nog verwijten te moeten krijgen. Laat onze leraars klassikaal 

lesgeven, laat hen kennis overdragen, laat hen het talent van onze kinderen ontginnen. 

Nee, Ben Weyts kan dat niet snel snel rechttrekken met een paar decreten. Maar Ben zet wel alles op 

alles om aan het roer van de tanker te sleuren. Met binnenkort gestandaardiseerde proeven om de 

kwaliteit in ons onderwijs te monitoren. Met een verplichte en bindende taaltest voor kleuters, die 

dit jaar werd ingevoerd. Met maatregelen die het beroep van leerkracht aantrekkelijker maken. En 

ja, met eindtermen die de lat voor onze Vlaamse leerlingen hoger willen leggen. De tegenstand is 

groot, want de nivellering naar beneden is helaas al diep in onze onderwijsstructuren gedrongen. 
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Maar we geven niet op. Dat zijn we aan onze toekomstige generaties verplicht. Ben, weet dat de 

partij je in deze moeilijke missie blijft steunen! Houd koers, Ben. 

En als er een minister is die kan meespreken over moeilijke missies, dan is het wel Zuhal Demir. 

Weinig ministers erfden zoveel opgehoopte uitdagingen uit het verleden. Weinig ministers moesten 

ooit opboksen tegen zoveel desinformatie. Maar evenzeer zijn er weinig ministers die daar zo moedig 

en vastberaden mee zouden omgaan. Of het nu gaat over kosten uit onze energiefactuur halen, over 

het vrijwaren van de vergunningszekerheid voor Vlaamse gezinnen en bedrijven, over het voeren van 

een klimaatbeleid dat concreet maar ook haalbaar en betaalbaar is, of over het beschermen van onze 

open ruimte en natuur, … onze Limburgse trots gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Integendeel: 

ze kijkt ze recht in de ogen. Zuhal, je doet het schitterend. Houd koers! 

Onderwijs en leefmilieu, weinig bevoegdheden zijn crucialer voor de generaties die na ons komen. 

Maar, de Vlaamse rekeningen moeten ook op orde blijven. Matthias Diependaele waakt over onze 

Vlaamse centen. Terwijl de Brusselse, Waalse en federale begrotingsputten steeds verder duiken 

naar onmetelijke diepten, heeft Vlaanderen al opnieuw koers gezet naar een begroting in evenwicht.  

Misbruik van overheidsgeld is altijd uit den boze. Maar zeker in tijden van noodzakelijke 

spaarzaamheid moet dit aangepakt worden. Dankzij Matthias Diependaele kan alleen wie dat écht 

nodig heeft voortaan nog aanspraak maken op een sociale woning. Met het onderzoek naar 

buitenlandse eigendommen strikten we op een jaar tijd al een 200-tal fraudeurs. Dat zijn 200 

vrijgemaakte woningen voor mensen die er wél recht op hebben. En ook met de nieuwe 

middelentoets gaan we verder die goede richting uit. Linkse partijen mogen zoveel moord en brand 

schreeuwen als ze willen. Voor de N-VA is het evident dat solidariteit niet kan bestaan zonder recht 

en  rechtvaardigheid. Dus houd koers, Matthias! 

Want die solidariteit, beste vrienden, komt niet uit de lucht gevallen. Margaret Thatcher zei ooit: 

“Pennies do not come from heaven, they have to be earned here on earth.”. Misschien zouden de 

Vivaldisten die uitspraak boven hun bed moeten hangen. Pennies kunnen worden uitgedeeld omdat 

er mensen zijn die werken en ondernemen om ze eerst te verdienen. Die mensen verdienen veel 

meer respect. Bijvoorbeeld door de Vlaamse jobbonus: een belastingkorting voor wie gaat werken 

aan een bescheiden loon. Of door de verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen. 

Maar die Vlaamse inspanningen zullen altijd tekort schieten zolang de belangrijkste bevoegdheden 

op het federale niveau blijven. En zeker als daar Vlaamse partijen hun kiezers en hun gemeenschap 

blijven verloochenen door zonder Vlaamse meerderheid een regering te vormen. Door een beleid te 

voeren dat lijnrecht ingaat tegen de belangen van het productieve Vlaanderen.  

Voor het eerst in tien jaar zien we de belastingdruk op arbeid terug stijgen. Geen enkel land belast 

werken meer dan België. Dat terwijl de uitkeringen voor langdurig werklozen fors werden verhoogd. 

Uitkeringen die oneindig zijn in de tijd, een unicum in de wereld. Alle studies tonen het aan: wie niet 

werkt ziet zijn koopkracht stijgen onder deze regering, terwijl de werkende Vlaamse middenklasse 

aan koopkracht moet inboeten.  

Met een inflatie van bijna 10 procent smelt het Vlaamse spaargeld intussen razendsnel weg. Maar 

toch blijft de regering-De Croo putten graven om cadeaus uit te delen aan de PS-kiezers. Activerende 

arbeidsmarkthervormingen blijven daarentegen zo goed als volledig achterwege. Tienduizenden 

vacatures staan open, Vlaamse bedrijven smeken om werkwilligen, Vlaanderen zou de magische 

grens van 80 procent werkzaamheid kunnen doorbreken… maar de Vivaldi-regering belet het, want 

het past niet in het woordenboek van links Wallonië. Onbegrijpelijk dat VLD en CD&V dit aanvaarden. 
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In ruil krijgen we dan ook nog eens een justitiebeleid dat de straffen van criminelen niet uitvoert, 

zoals beloofd, maar inkort. De terugkeercijfers van illegale migranten zijn teruggevallen tot de helft 

van die onder de Zweedse regering. En Vivaldi vindt het ook een goed idee om eind dit jaar, te 

midden van de grootste energiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, zowel Doel 3 als Tihange 2 te 

sluiten. Die twee produceren meer elektriciteit dan alle windmolens en zonnepanelen in dit land 

samen. Het gebeurt tégen het advies van Europa in. Maar de wil van Groen is blijkbaar wet in Vivaldi. 

Met groenen in de regering gaan we recordsubsidies uitdelen voor fossiele brandstoffen. Met  

socialisten in de regering zien we dat net zij die werken aan een bescheiden loon netto koopkracht 

verliezen. En met liberalen in de regering  scoren we voor het begrotingstekort, de 

overheidsuitgaven, de belastingdruk of de schuld steevast als één van de slechtste landen van de 

hele ontwikkelde wereld. 

Beste vrienden, deze situatie is onhoudbaar en on-aan-vaardbaar. 

Zijn wij als Vlamingen werkelijk gedoemd om ons voor eeuwig te laten knechten? Zijn we gedoemd 

om een federaal beleid te blijven ondergaan waarvoor we in meerderheid niet gestemd hebben? Zal 

onze zuurverdiende welvaart de komende jaren onherroepelijk verloren gaan? 

Het antwoord, beste Vlamingen, is nee.  

Het is nee als Vlaanderen klaar en duidelijk nee zegt. Als de Vlamingen massaler dan ooit zeggen: het 

is genoeg geweest, we trekken een streep in het zand en die wordt niet langer overschreden. Wij 

geloven in onze gemeenschap, wij geloven in zelfrespect, en wij zijn bereid daarnaar te handelen. De 

Vlaming moet kiezen. Wij vragen om te kiezen voor zelfbestuur, voor Vlaanderen, voor de N-VA. 

 

Beste vrienden,  

De komende twee jaar gaan we onze boodschap over heel Vlaanderen blijven verkondigen. Theo, 

Maaike, Anneleen, Sander en Steven gaan vanaf dit najaar alvast de boer op in het kader van ons 

ideeëncongres van 2023. Als lid zal ook u betrokken worden in de voorbereidingen van dat congres. 

Daar zullen wij u op een later moment nog uitgebreid over informeren.  

Maar nu is het tijd om na tweeënhalf jaar zonder groot N-VA-feest het er eindelijk nog eens samen 

goed van te nemen. Geniet van de aanwezige spijzen en dranken. Geniet van elkaar. En smijt u maar 

eens goed op de dansvloer.  

Ik merk dat onze gast-DJ ondertussen staat te popelen om het feest in gang te zetten. Hij heeft voor 

ons drie plaatsjes klaar staan… 

 

 


