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Openingstoespraak door Ben Weys, congresvoorzitter  

Beste vrienden,  

 

Welkom in Antwerpen. Maar vooral: welkom op de start van ons congres ‘Verandering 

voor Vooruitgang’. 

 

Dit congres is het eindpunt van een lang traject. Een traject dat meer dan een jaar 

geleden begon. Verkiezingsoverwinning in oktober. Bart neemt het woord: “En als we 

nu eens een congres zouden organiseren… Het laatste meerdaagse N-VA congres 

dateert toch al weer van 2002. In Leuven”.  

 

Politieke analisten en communicatieadviseurs verklaarden ons gek. Een congres? Vlak 

voor de verkiezingen? Over inhoud? En dan nog over dat fameuze “confederalisme”? 

Dat in detail gaan invullen? … 

 

Maar goed: Bart had een idee … en ík werd aangeduid om het werk te doen.  

 

Toen vonden dat eigenlijk allemaal een goed idee, want dat bracht geluk.  

 

Wat velen zijn vergeten: ik was al eens benoemd tot congresvoorzitter. In 2010. Enkele 

maanden later en Alexander De Croo trok de stekker uit de federale regering. Zogezegd 

vanwege BHV maar u en ik weten dus beter.  

 

En toen kwam de regering-Di Rupo … Dus u begrijpt dat de verleiding onweerstaanbaar 

was om het nog eens te proberen.  

 

Maar serieus. Een congresje organiseren, klinkt leuk maar snel bleken we voor een 

gigantische uitdaging te staan. Want het project bleef eigenlijk alsmaar groeien. Uren, 

dagen, weken, maanden van inhoudelijk studiewerk kropen in de voorbereiding van de 

congresteksten. En toegegeven, herhaaldelijk heb ik teruggedacht aan dat beknopt 

advies van die communicatieadviseurs.  

 

Want, zoals steeds, was het onze ambitie om het N-VA-kwaliteitslabel hoog te houden. 

We wilden geen gewone congresteksten, neen de teksten moesten ook worden 

afgetoetst bij academici. Bij denktanks. En natuurlijk ook bij verschillende internationale 

consultancybureaus.  

 

En we zouden ons niet opsluiten in ons eigen grote gelijk. Neen, met studiedagen 

zouden we onze visie verfijnen met sprekers uit de VS, Canada, Spanje, Antwerpen …  
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En dan waren er nog de internationale benchmarks. En de ontelbare gesprekken met 

mensen op het terrein. 

Het resultaat van al dat studie- en denkwerk was een congrestekst. Een politiek 

communicatieadviseur van serieus niveau, had ons aangeraden om het dan toch ten 

minste – als een congres dan toch zo nodig was – tot 5 bladzijden, het belangrijkste, de 

core-business zowat … 

 

Eeuh, dat is een beetje uitgelopen… tot 70 blz. en 435 resoluties. 

 

Ik hoor het Bart nog altijd zeggen…70!!! 

 

En toch. En toch denk ik dat we met z’n allen hier een stevig werkstuk hebben 

afgeleverd. In tijden van strategische bondgenootschappen, politieke allianties en 

hoogstaande speculaties en sollicitaties voor deze en gene post, ben ik nog niet een 

beetje fier vandaag een stevig inhoudelijk werk te mogen vasthouden.  

 

De eerste ontwerpteksten heb ik mogen toelichten op 5 provinciale ledenvergaderingen, 

bijgewoond door 3.500 mensen. En vervolgens werden deze resoluties bediscussieerd in 

300 lokale ledenvergaderingen. Ik heb er een aantal van bijgewoond. Ik kwam altijd blij 

buiten. Mensen voerden hoogstaande debatten, hoffelijk, gezellig, spits maar 

ontspannen. Mensen waren duidelijk in hun nopjes dat ze in groep konden meewerken 

aan een politiek verhaal, een toekomstvisie. Ja, politiek kan plezant zijn.  

 

Het resultaat van die avonden is indrukwekkend: 260 bladzijden, 2.500 

amendementen. Úw amendementen. Geen partij, geen vakbond of belangengroep doet 

ons dat na.  

 

Dit congres is de absolute finale van die grootscheepse oefening in ledendemocratie, in 

‘Doe-mee-cratie’. U allen hebt hier inspraak en stemrecht. De volgende dagen zullen 

zwaar worden, dat is alvast het heuglijk perspectief dat ik u, als congresvoorzitter, 

biedt.  

 

Maar veel belangrijker is het perspectief dat wij hiermee bieden aan 6 miljoen 

Vlamingen. Wij geven hen een verhaal, een toekomst, een blik op de horizon. Een 

verhaal waarmee we ook iedereen kunnen verbinden die verandering wil, die wil 

vooruitgaan. Ver weg van het fatalisme dat vandaag al te welig tiert. 

 

Morgen beginnen wij er aan. Dan kan u mee-debatteren in drie commissies. 

‘Verantwoordelijkheid belonen’, onder leiding van Limburgs Kamerlid Steven Vandeput. 

Voor het deel ‘Gemeenschap Vormen’ zal Jan Jambon de voorzittershamer hanteren. En 

tenslotte, leid ik zelf de besprekingen van het derde en laatste luik van de 

congresteksten: ‘Onze toekomst kiezen’.  
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Het resultaat van die besprekingen, leggen wij zondagvoormiddag aan alle leden voor. 

In die plenaire vergadering zullen wij de laatste knopen doorhakken. Zondagnamiddag 

sluiten we af met enkele politieke toespraken en, uiteraard, met de eindstemming over 

het geheel van de congresteksten.  

 

Natuurlijk kan de boog niet altijd gespannen staan. Na zoveel inhoudelijk werk, heeft 

iedereen nood aan verpozing. Vanavond en morgenavond, kan u aan verschillende 

activiteiten – zelfs culturele activiteiten – deelnemen, als u zich ingeschreven heeft 

tenminste. Er is een kroegentocht, een bezoek aan het MAS, een nocturne in de 

kathedraal, een rondvaart op dat water hier om de hoek (een rivier), enzovoort.  

 

Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. Eerst nog even werken. Want we starten dit 

congres met een colloquium. En dat doen we bewust. Vooraleer we aan de debatten 

beginnen, willen we ons eerst laven aan de inzichten van enkele bevoorrechte getuigen.  

We bieden u vandaag een internationaal gerenommeerde spreker. Een spreker die 

bekend, zelfs berucht is in gans de Europese Unie en ver daarbuiten.  

 

Vervolgens laten we het woord aan drie Vlamingen. Drie Vlamingen die getuigen dat 

wat vandaag voorligt inderdaad perspectief biedt aan 6 miljoen Vlamingen. Die getuigen 

hoe zij hun engagement concreet zullen maken en welke consequenties zij daar voor 

zichzelf aan verbinden. 

 

Ik ben dan ook verheugd om de eerste spreker aan te kondigen. Want niemand minder 

dan Frits Bolkestein zal hier zo dadelijk het woord nemen.  

 

Frits Bolkestein is letterlijk een eminence grise van de Nederlandse VVD, de partij van 

premier Mark Rutte. Hij was minister, partijleider van de VVD en was 5 jaar lang 

Europees commissaris  

 

Maar hij is vooral bekend als een man van de ‘parler vrai’. Hij neemt geen blad voor de 

mond. En net daarom hebben wij de heer Bolkestein uitgenodigd. Om zijn ongezouten 

visie te horen op Europa en op de waanbeelden van sommige Europese lijsttrekkers.  

 

Mr. Bolkestein ziet de kritiekloze, Europese dagdromerij als het échte gevaar voor de 

Europese Unie. Hij waarschuwt terecht voor diegenen die blaffen tegen de maan.  

Geef mij dan maar Frits Bolkestein. Al weet ik dat we het vermoedelijk niet met zijn 

hele betoog zullen eens zijn. Maar dat maakt het des te boeiend. 

 

Het is dan ook met de nodige trots dat ik Frits Bolkestein mag uitnodigen op het 

podium.  

 

Geachte heer Bolkestein, verblijd ons met uw inzichten ... 
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Toespraak Frits Bolkestein, Nederlands politicus en gewezen 

Europees Commissaris 

Een aantal jaren geleden is een referendum in Nederland gehouden over wat “een 

Europese Grondwet” werd genoemd. De uitslag was zwaar negatief. Twee derde van 

hen die stemden, verwierpen die Grondwet. In Frankrijk had ook een referendum 

plaats. Dat was ook negatief maar de marge daar was kleiner dan in Nederland. Men 

mag daarom de vraag stellen: wat motiveerde de Nederlanders om zo massaal tegen 

te stemmen? De opinies hierover lopen uiteen. Naar mijn mening speelden drie 

factoren een rol. Ten eerste: wij Nederlanders moeten te veel aan de Europese Unie 

betalen. Ten tweede: Brussel bemoeit zich veel te veel met zaken die wij best zelf 

kunnen regelen. Ten derde: de grote lidstaten houden zich niet aan de regels van de 

muntunie. Ik ga nu niet verder in op de eerste factor – het geld – om meer spreektijd 

over te houden voor de andere twee. 

 

Ik begin met het Europees Parlement, ook omdat wij binnenkort Europese 

verkiezingen zullen krijgen. Welnu: het Europees Parlement is legitiem want het is 

volgens de regels verkozen. Maar het is niet langer representatief. Dit is niet eens 

zozeer omdat het opkomstpercentage hoe langer des te kleiner wordt, maar vooral 

omdat het niet langer de Nederlandse burger vertegenwoordigt. Op alle problemen 

heeft het EP maar één antwoord: ‘meer Europa’. Dat is niet wat mijn landgenoten 

willen. Die willen: minder Europa. Dit is van belang voor hen die straks lid van het 

Europees Parlement gaan worden. Zij moeten de druk in Straatsburg om zich te 

conformeren aan het streven naar ‘meer Europa’ kunnen weerstaan. Zij moeten 

kritisch durven zijn, d.w.z. realistisch. En dan geeft het geen pas van hen te zeggen 

dat zij ‘tegen Europa’ zouden zijn. Neen, zij zijn vóór Europa maar met zin voor de 

werkelijkheid. Zullen wij kritisch zijn jegens onze eigen regering en niet jegens de 

Europese Commissie? 

Daar wil ik het nu over hebben. De Commissie wordt wel het dagelijks bestuur van de 

Europese Unie genoemd. Maar daar is zij veel te groot voor. Iedere lidstaat mag een 

commissaris benoemen. Dat zijn er nu dus 28. Volgens mij zijn twaalf commissarissen 

voldoende om dat dagelijks bestuur te vormen.  

Er is dan ook een aantal commissarissen die een halve dagtaak hebben of minder. Nu 

wil het geval dat al die commissarissen bekend willen worden, liefst beroemd. Hoe 

worden zij dat? Door initiatieven te nemen, nodig of niet. Bijgevolg worden wij 

overstroomd door richtlijnen, mededelingen, vergezichten en wat al niet.  

Daarbij wordt de subsidiariteitsregel vaak met voeten getreden. 

 

In mijn tijd als commissaris heb ik een aantal keren op de subsidiariteitsregel 

gewezen maar nooit met succes. De fout die steevast werd gemaakt, was de 

volgende: deze zaak is belangrijk, dus moeten wij – de Commissie – haar ter hand 

nemen. Die redenering deugt natuurlijk niet. Maar het resultaat is wel richtlijnen over 

keutels, zoals betreffende de olijfolie die in restaurants niet op een schoteltje mag 
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worden opgediend maar alleen in een gesloten flesje. Gelukkig is die richtlijn, als te 

gek voor woorden, ingetrokken. 

 

Ik moet zeggen dat het Nederlandse Kabinet in het licht van deze toestand niet op zijn 

handen is blijven zitten. Een aantal maanden geleden heeft het een tamelijk groot 

aantal Europese regels in het licht van proportionaliteit en subsidiariteit beoordeeld. 

Het resultaat valt uiteen in twee delen. Het eerste deel bestaat uit negen algemene 

aanbevelingen. Het tweede uit 54 actiepunten. Dit resultaat is tot stand gekomen na 

consultaties met 56 organisaties. Het is niet doenlijk uitgebreid op deze lijsten in te 

gaan. U zoudt weglopen uit verveling. Maar een paar punten wil ik toch wel 

aanstippen. Ik noem drie van de negen aanbevelingen: (1) De Commissie dient zich 

te onthouden van voorstellen zonder duidelijke rechtsgrondslag in de verdragen. (2) 

Als in de Raad van Ministers breed gedeelde bezwaren tegen regelgeving bestaan, 

moet de Commissie daar verder van afzien. (3) Het Hof van Justitie mag regelgeving 

niet interpreteren op een wijze die de EU-wetgever niet had bedoeld. 

 

Het is natuurlijk niet wel mogelijk uitgebreid op de lijst van 54 actiepunten in te gaan. 

Bij wijze van voorbeeld noem ik er weer drie. (1) Geen besteding van 

structuurfondsen buiten de armste regio’s in de armste lidstaten. (2) Geen 

Eurozonebegroting met een conjuncturele stabilisatiefunctie. (3) Autonomie van de 

lidstaten op het gebied van de sociale zekerheid. Ik hoop dat uw Partij dit Nederlandse 

initiatief wil steunen. Misschien is het aantreden van een nieuw voorzitterschap een 

goede aanleiding daartoe. 

 

Ik vraag nu uw aandacht voor twee meer algemene punten die mijns inziens onze 

volle aandacht verdienen. Het eerste is dat van een federaal Europa; het tweede dat 

van de mutualisering. In de jaren zeventig en tachtig was de heersende stroming in 

Nederland dat wij moesten streven naar een federaal Europa. In april 1990 werd ik 

politiek leider van mijn partij. Ik heb mij vrijwel onmiddellijk tegen deze doctrine 

gekeerd: ik had daarvoor twee redenen: een principieel en een praktisch. Ten eerste 

zou in een federaal Europa Nederland een plaats innemen gelijk aan die van Beieren 

in het federale Duitsland en ik zag het nut daarvan niet in. Een tweede, praktische, 

overweging was dat er onder de lidstaten weinig enthousiasme hiervoor was te 

bespeuren. Dat was toen zo, dat is nog steeds zo. Welnu, wie doelstellingen nastreeft 

die toch geen werkelijkheid worden, houdt zich bezig met luchtfietserij. Zo iemand 

blaft tegen de maan. 

 

Het tweede punt betreft de mutualisering. Dat is een woord dat in Nederland weinig 

wordt gebruikt. Er is wel eens een verzekering geweest die een ‘Onderlinge’ is 

genoemd, wat natuurlijk hetzelfde tot uitdrukking brengt, maar verder is het niet 

gekomen. Welnu: ik wil waarschuwen tegen de mutualisering van van alles en nog 

wat. Mutualisering betekent dat verantwoordelijkheden worden verdoezeld. Die 

verantwoordelijkheden moeten zo veel mogelijk blijven waar zij ontstaan.  
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Een mooi voorbeeld zijn de Euro-obligaties of Eurobonds. Wat betekenen die? Alle 

lidstaten van de Eurozone moeten al hun overheidsschulden op één grote hoop gooien 

die zou moeten worden gefinancierd door één Europese rente. Dit zou betekenen dat 

Nederland en, naar ik mag aannemen, België aanzienlijk meer rente op de nationale 

schuld zouden moeten betalen maar ook – erger nog – dat de tekortlanden veel 

minder verantwoordelijkheid voor hun schulden zouden voelen en minder animo 

zouden hebben om uit het gat te klimmen dat zij voor zichzelf hadden gegraven. Het 

gevaar van moral hazard ligt dan levensgroot op de loer. Weg dus met de Eurobonds. 

 

Ik heb daarnet verwezen naar de wenselijkheid het aantal leden van de Europese 

Commissie in te krimpen tot twaalf. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Maar er zijn 

internationale voorbeelden.  

Een eerste is de Veiligheidsraad van de VN. Die kent vaste en wisselende leden. Een 

tweede is het IMF. Die kent leden die het voor niet-leden opnemen. Zo behartigt 

Nederland de belangen van staten die vroeger tot de Sovjet Unie behoorden, zoals 

Kazakstan.  

Een derde voorbeeld is de Europese Investeringsbank, de EIB. Die kent één zetel voor 

de Benelux, d.w.z. vijf jaar voor België, vijf jaar voor Nederland, twee voor 

Luxemburg. Welk van deze voorbeelden navolging verdient, is voor nadere 

beschouwing. De meest wenselijke verdeling zou mijns inziens zijn: ieder van de zes 

grote lidstaten een vast lid van de Commissie; de overige zes leden worden verdeeld 

over de kleine lidstaten. Maar eerst moet Ierland nog van de wenselijkheid hiervan 

worden overtuigd want het is omgekocht om voor het Verdrag van Lissabon te 

stemmen met de belofte dat het altijd een eigen commissaris mag behouden. 

 

Ik wil mijn toespraak besluiten met een beschouwing van de muntunie. Die is 

ontstaan als gevolg van zowel een Franse als een Duitse wens. Helmut Kohl wilde een 

politieke eenheid in Europa stimuleren en was bereid de D-Mark daarvoor te offeren, 

wetende dat dit op zichzelf voor Duitsland niet goed zou zijn. De Fransen wilden greep 

op de D-Mark krijgen door middel van een Europese Centrale Bank, die onder Franse 

politieke invloed zou staan. Geen van beide wensen is in vervulling gegaan. Kohls 

verlangen naar een politieke unie is gefrustreerd want die politieke unie is er niet en 

zal er nooit komen. Frankrijk heeft geen politieke greep op de EIB kunnen krijgen 

want die bank is onafhankelijk. Wel werd de muntunie in Frankrijk als een 

overwinning op Duitsland beschouwd. 

 

De basis van de muntunie is het Verdrag van Maastricht, waarin de criteria vastliggen 

waaraan de lidstaten van de muntunie moeten voldoen. Het belangrijkste criterium is 

dat van het begrotingstekort, dat niet groter dan 3 procent mag zijn. 

Dit alles werd bevestigd in het zogenaamde Stabiliteitspact, waarin verder stond dat 

het landen verboden was, andere landen te helpen: no bailing out. Het pact werd 

ondertekend in een plechtige verklaring waarin lidstaten zich verplichtten zich er stipt 

aan te houden. Luttele jaren daarna verbraken Frankrijk en Duitsland de  
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3%-regel. Welnu, als een plechtige verklaring waar stipt de hand aan zou worden 

gehouden, na korte tijd in de prullenbak ligt – aan welke Europese verklaring kan men 

dan nog enig geloof hechten? Zo is het ook met de bailing out: het is verboden maar 

we doen niet anders. Wat heeft het dan nog voor zin, afspraken te maken? 

 

De euro was een slaappil die vooral mediterrane landen veel goedkoop krediet heeft 

verschaft wat die landen in staat heeft gesteld te dromen van een dolce far niente 

zonder zich te bekommeren om hun concurrentievermogen. Dat kon niet goed gaan 

en dat is ook niet goed gegaan. Wat die landen nodig hebben, is herstel van hun 

concurrentiekracht. Zo lang zij lid zijn van de muntunie, met haar verbod van 

devaluaties, zal dat niet lukken. Dus zullen zij hun band met de euro moeten 

verbreken. Dat is in hun belang. 

 

Ik herinner u aan de economische geschiedenis van Italië. Dat land werd in 1870 tot 

eenheid gebracht. Daar paste een munt bij. Het werd de lire, die werd afgestemd op 

het Noorden dat economisch meer ontwikkeld was dan het Zuiden. De lire was te 

krachtig voor het Zuiden. Die achterstand moest jaarlijks worden goedgemaakt. Dat 

gebeurde door de Cassa per il mezzogiorno, zonder dat het Zuiden er in economisch 

opzicht veel mee opschoot. Een dergelijke transfer unie hangt ons nu ook boven het 

hoofd. Willen wij die?  

 

Dames en heren, de Europese Unie zit in de problemen. Die zijn ontstaan door de 

hoogmoed van vroegere leiders. De oude Grieken noemden dat hubris. De hubris van 

de Europese Unie kwam voort uit een romantische kijk op de EU. Maar de romantiek 

is als vergif in de politiek. Wat wij bovenal nodig hebben is realisme. Ik dank u voor 

uw aandacht. 

  



 
Startmeeting N-VA-congres 

Verzamelde toespraken 
31/01/2014 

 

     

 

8 

Toespraak Herman De Bode, voormalig topman McKinsey Benelux 

Voorzitter, Beste vrienden,  

 

De voorbije jaren heb ik, vanuit mijn professionele functie, met wat meer afstand 

kunnen kijken naar de economische en politieke ontwikkelingen in de wereld, in 

Europa, in België en in Vlaanderen. Ik werkte enkele jaren in het Midden-Oosten en ik 

verzeker u, nadenken in een woestijn, dat biedt toch een ander perspectief. Vandaag 

ben ik uitermate bezorgd over de economische woestijn waarin Europa stilaan 

verandert. Of alvast sommige delen van Europa. 

 

De crisis heeft duidelijk gemaakt dat België in het midden van het Europese bed ligt. 

Naast ons zijn er twee modellen. Dat van Duitsland en de Scandinavische landen aan 

de ene kant en dat van Zuid-Europa aan de andere kant. De wezenlijke vraag die we 

ons vandaag moeten stellen is: tot welke club willen we behoren?  

 

Vanuit mijn professionele achtergrond en ervaring stel ik vast dat we in België op een 

kritiek punt zijn gekomen. Ondernemen is door de regering-Di Rupo erg 

onaantrekkelijk gemaakt. De middenklasse wordt uitgeperst en de lasten op de 

schouders van de actieve bevolking worden steeds hoger, terwijl de onzekerheid over 

de toekomst alleen maar toeneemt. Eigenlijk een bangelijke situatie. 

 

Het stoort me daarbij mateloos dat de traditionele partijen en hun machtsstructuren 

zich vastklampen aan het bestaande model. Het behoud van de macht primeert bij 

hen boven de inhoud. De “sense of urgency” ontbreekt en economische problemen of 

uitdagingen worden liever ontkend dan aangepakt. De vergrijzing? Geen probleem. 

Het begrotingstekort? Zit op koers. De werkloosheid? Die daalt wel. Het economisch 

herstel? Dat komt wel. De loonkostenhandicap? Is die er eigenlijk wel? 

 

Het is frappant dat deze regering zich op de borst durft te kloppen. Het is ronduit 

stuitend dat de traditionele partijen beweren dat ons land economisch weer op de rails 

zit. Duitsland wordt door hen verguisd maar we rekenen toch vooral op hun 

economische groei om onze motor op gang te krijgen. Nederland wordt naar voor 

geschoven als voorbeeld dat een hard besparingsbeleid niet werkt. Ik durf vandaag 

zeggen dat deze laatste conclusie hoogst  voorbarig is. Nederland heeft anderen 

problemen dan de onze maar dit staat als een paal boven water: de economische 

fundamenten van Nederland zijn intact en stevig. Alle indicatoren tonen aan dat 

Nederland zich aan een forse groeiopstoot kan verwachten. Onze noorderburen volgen 

op die manier het Duitse model. Nederland kent nog wereldbedrijven als Philips, Shell, 

Unilever maar ook nieuwe start-ups. Wie heeft er nog niet gehoord van Bol.com of 

van Booking.com. Niet toevallig Nederlandse ondernemingen. 

 

En wij beste vrienden? Welk model willen wij volgen?  
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Een keuze die zich nu echt wel opdringt. Want, laat mij u even gidsen door de harde 

economische realiteit.  

 

Volgend jaar zullen meer dan 600.000 Belgen geen job hebben. De 

werkloosheidsgraad zal daardoor stijgen naar het hoogste niveau sinds de invoering 

van de Europese eenheidsmunt. Jongeren, ouderen, man, vrouw, allochtoon of 

autochtoon, iedereen lijdt door ons verlies aan competitiviteit. 

 

De loonkostenhandicap werd door deze regering aangepakt met een virtuele 

lastenverlaging. Van een algemene en vooral structurele lastenverlaging is in de 

praktijk amper sprake. Enkele doelgroepen en bevriende sectoren konden op steun 

rekenen. Maar onze bedrijven moesten zich voornamelijk tevreden stellen met loze 

beloftes voor de toekomst. Terwijl al onze Europese buren hard werken om hun 

economie te hervormen en zelfs onze socialistisch geregeerde  zuiderbuur een forse 

lastenverlaging aankondigde, geraakt men het in dit land zelfs niet eens over de 

hoogte van de loonkostenhandicap.  

 

Sommige partijen en bewegingen durven zelfs beweren dat er geen 

loonkostenhandicap is. Een fata morgana, om het in woestijntermen te zeggen. Vertel 

dat maar aan de duizenden mensen die effectief hun job verloren. Ga dat eens 

vertellen aan de mensen van Ford Genk, Caterpillar, Arcelor Mittal of Bekaert. Het 

ontkennen van deze problematiek, dat staat pas gelijk met een asociaal beleid voeren. 

Op begrotingsvlak werd eind vorig jaar duidelijk dat België, via intensief lobbywerk en 

een goed netwerk met Europese leiders, op het nippertje kon ontsnappen aan een 

Europese begrotingsboete. Het zou een absolute blamage geweest zijn en een primeur 

voor het selecte clubje eurolanden. De opluchting bij de traditionele partijen was toen 

groot. De schijn kon worden opgehouden dat onze begroting werd rechtgetrokken. 

Niets is minder waar. Nochtans beweren de klassieke partijen dat ze de grootste 

sanering ooit hebben verwezenlijkt in dit land. 22 miljard euro wordt in koor 

geroepen. Aan hen zeg ik vandaag: toon ze mij. Laat zien waar zoveel geld werd 

bespaard. Waar zit uw schat? Onvindbaar onder het zand misschien?  

 

Want beste vrienden, laat ons even bij de cijfers blijven.  

 

Toen Elio Di Rupo eind december aan het hoofd kwam van zijn regering, bedroeg ons 

begrotingstekort 3,7 procent van het bruto binnenlands product. Op drie jaar tijd werd 

dit afgebouwd naar 2,6 procent. Met andere woorden, nog geen derde van de weg 

naar een evenwicht werd afgelegd. Het begrotingstekort is met nog geen 4 miljard 

euro gedaald. Volstrekt onvoldoende. 

 

De beperkte inspanning gebeurt volgens de regering-Di Rupo met een uitgekiend 

evenwicht tussen besparingen, belastingen en eenmalige ingrepen. Dat is toch de 

perceptie die deze regering wou zetten, maar in de praktijk zien we toch een ander 
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verhaal. 

 

Een verhoging van de roerende voorheffing, een verhoging van de prijs voor 

dienstencheques, hogere lasten op bedrijfswagens, btw op betaaltelevisie, op 

advocaten en notarissen, een verhoging van de beurstaks, een immense verhoging 

van de liquidatiebonus, het afschaffen van de aftrek voor energiebesparende 

investeringen, het verminderen van aftrekposten als pensioensparen of 

dienstencheques, een heffing op pensioenverzekeringen, hogere accijnzen op tabak en 

alcohol, een meerwaardebelasting voor holdings en ga zo maar door. 

Belastingverhoging na belastingverhoging. 

 

Wie werkt, spaart of onderneemt werd door deze regering in het gezicht uitgelachen 

en bijna verdacht gemaakt. Terwijl de overheidsuitgaven zowel nominaal als relatief 

gewoon zijn blijven doorstijgen, is de fiscale druk in dit land onhoudbaar hoog 

geworden. Deze regering liet na  doortastende besparingsmaatregelen te nemen, ze 

illustreerde wel een onbegrensde creativiteit om ons arsenaal aan belastingen nog 

verder uit te breiden. 

 

Geachte aanwezigen, 

 

Met deze analyse wou ik aantonen waarom ons land op een economisch kruispunt 

staat. We moeten hierbij als Vlaming de keuze maken welke weg we verder opgaan. 

Zoeken we opnieuw aansluiting bij de topregio’s van Europa en de wereld of riskeren 

we een zuiders avontuur met het risico dat we op een dag keihard tegen de muur van 

de financiële markten rijden? Of,  om nog eens naar mijn werkterrein van de jongste 

jaren te verwijzen, de beloofde oase van de regering-Di Rupo blijkt een dorre plek. 

 

Het economisch kruispunt is ook een politiek kruispunt geworden. De voorbije jaren is 

duidelijk geworden dat de Vlaming niet het socio-economisch beleid krijgt, waarop hij 

heeft gestemd. Deze conclusie is het gevolg van de vaststelling dat België op politiek 

vlak een optelsom is van twee democratieën. In toenemende mate wordt de 

meerderheid daarbij een beleid opgedrongen dat verdedigd wordt door een 

minderheid. We moeten beseffen dat dit model zijn grenzen heeft bereikt. De huidige 

structuren bieden ons als Vlaming niet de middelen om ons gewenst economisch 

beleid te realiseren. Er is daarom verandering nodig, verandering voor vooruitgang. 

 

Het model van de staatshervormingen is nu verleden tijd. We hebben nood aan een 

nieuw model. Een model waarin Vlaanderen autonoom kan beslissen over het eigen 

beleid. Op alle mogelijke vlakken. Het confederale model dat de N-VA voorstelt, biedt 

op een realistische termijn de oplossingen aan om in Vlaanderen beleid mogelijk te 

maken dat ook gesteund wordt door de Vlamingen. Het biedt ons de mogelijkheden 

om uit de crisis te geraken en om ook andere maatschappelijke uitdagingen efficiënter 

aan te pakken. 

 

Beste vrienden, 
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Als we uit de crisis willen geraken en we als Vlamingen onze regio naar de Europese 

top willen loodsen op vlak van onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en 

armoedebestrijding, dan is er een ander beleid nodig dan dat van vandaag. 

 

Onze begroting moet zo snel mogelijk op orde. In een land met een overheidsbeslag 

van 54 procent zit er nog genoeg vet op de soep om dit aan de uitgavenzijde te 

verwezenlijken. De zogenaamde Moesennorm is daarvoor een uitstekend instrument. 

 

Verder moet het de absolute prioriteit zijn om meer mensen aan de slag te krijgen. 

Dat is voor veel gezinnen zowel financieel als sociaal de beste bescherming. Het is ook 

de enige manier om onze welvaart op termijn te behouden en de uitdagingen die de 

toekomst biedt aan te kunnen. 

 

Ondernemen moet opnieuw een positief imago krijgen en werken moet lonen. 

Daarvoor moeten we in de eerste plaats onze problemen en handicaps erkennen en ze 

vervolgens zo efficiënt mogelijk aanpakken. 

 

Het voorstel van de N-VA om een algemene lastenverlaging door te voeren is wat 

onze exportgerichte sectoren dringend nodig hebben. Het kostennadeel is te groot om 

maatregelen nog verder te beperken tot specifieke doelgroepen en sectoren. 

 

Verder kan ik me helemaal terugvinden in de maatregelen om de lasten op arbeid te 

verlagen. Nergens in Europa is de afstand tussen de loonkost voor  een werkgever en 

het nettoloon van een werknemer zo groot als in België. Een verlaging van de 

personenbelasting en de werknemersbijdragen is wat we nodig hebben. Ik kan alleen 

maar toejuichen dat deze in eerste instantie gefocust is op de lage en midden 

inkomens. 

 

De voorstellen die de N-VA formuleert in haar congresteksten lijken me de enige 

manier om uit de crisis te geraken, om op een duurzame manier economische groei te 

bereiken, om onze sociale zekerheid financieel te redden, om armoede te bestrijden 

en om een gedegen sociaal beleid te voeren. Een beleid dat een evenwicht vindt 

tussen rechten en plichten. Een beleid dat rechtvaardig, realistisch en consequent is. 

Een beleid dat de maatschappelijke uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden 

aanpakt. 

 

De N-VA staat garant dat we de weg kiezen van economisch herstel. Een lange weg, 

met economische hervormingen en soms moeilijke maar noodzakelijke besparingen. 

Een weg waaraan we op het einde zullen aanbeland zijn bij een model dat de burger 

een efficiënte overheid garandeert. Minder overheid en een effectievere 

dienstverlening. We moeten deze weg afleggen om onze komende generatie uitzicht 

te bieden op een welvaartsniveau dat even hoog ligt als het onze. Daarvoor zijn 

fundamentele hervormingen, moedige keuzes en een ander beleid noodzakelijk en 

onafwendbaar. Het is de keuze voor een moedig beleid, een aanpak die je bij de N-VA 
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terugvind. Een beleidskeuze waar ik me persoonlijk voor de volle 100 procent achter 

zet.  

 

Dames en heren, de verandering voor vooruitgang die begint op 25 mei. Weg uit de 

woestijn, op naar een vruchtbaar land. Op weg naar een ander land. Komaan! 

 

Toespraak Manuela Van Werde, actrice en presentatrice 

Kijk eens aan: wéér een micro voor mijn neus, maar nu zie ik tenminste tegen wie ik 

praat. ;-) 

 

Een paar uur geleden was ik nog de gastvrouw van het ochtendprogramma van Klara. 

De cultuurzender van de openbare omroep, de kleinste - maar ook de beste. En nu sta 

ik hier voor de grootste partij van Vlaanderen - maar ook de beste ;-)  

 

Het was geen makkelijke keuze, ik ben niet over 1 nacht ijs gegaan, het heeft me een 

paar maanden gekost eer ik "ja" heb gezegd. Maar eigenlijk is de stap misschien zelfs 

niet zo groot. 

 

Want het gepassioneerd zijn door de kunsten staat niet haaks op het engagement 

voor een partij als de N-VA. Integendeel.  

 

Ik vond het wel opvallend dat na mijn beslissing ik vanuit de partij onmiddellijk werd 

gewaarschuwd voor de vele typisch kritische vragen die me hoogst waarschijnlijk 

gesteld zullen worden door “de media”. “ Bent u wel een Vlaams-nationalist?”, “Kent u 

de Vlaamse Leeuw vanbuiten?”, “Woont u eigenlijk onder een kerktoren?” Of, “ Zwaait 

u vaak met de Vlaamse vlag ?” En meer van dat.  

 

Vragen die me meteen in een hoekje willen duwen. En die me bijna verplichten om 

me te verontschuldigen.  

 

Maar aangezien we bij Klara onze klassiekers kennen, liggen de antwoorden eigenlijk 

voor de hand, ik kén de Vlaamse Leeuw, het Gebed voor het Vaderland én zelfs Waar 

Maas en Schelde vloeien. De versie van Flor Alpaerts heb ik afgelopen week nog laten 

horen op de radio ;-) (vragen ze aan een christendemocraat eigenlijk ooit of hij 

gelovig is ?) 

 

Voor mij bewijst dat soort vragen de belgicistische reflex van de bijna unanieme desk 

-opinie, namelijk dat de belgicistische opties niet alleen technisch maar vooral ook 

MOREEL superieur zijn aan de Vlaamse keuze voor meer autonomie. Blind maar heel 

beaat blijven sommigen met een grote megafoon ronddwalen in de overtuiging dat ze 
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het morele gelijk aan hun kant hebben. 

 

Alles wat men bij andere volkeren toejuicht, wordt hier verketterd. Mensen die een 

andere mening toegedaan zijn worden weggelachen, beledigd en zelfs 

gecriminaliseerd. Wordt het niet hoog tijd dat die zelfgenoegzaamheid doorbroken 

wordt ? 

 

Overal in de wereld waar mensen in een onrechtvaardige, ondemocratische 

staatsorganisatie leven, roepen ze om autonomie. Toch logisch dat wij dat ook doen in 

het vergrendelde Belgische regime. 

Er zit meer dan één groot gat in de Belgische kaas. En zolang men daar niet 

structureel iets aan wil doen, zolang zal ‘iedereen die nadenkt vroeg of laat Vlaams-

nationalist worden’, om een oud-collega eens te citeren, iemand die eerder de weg 

gevonden heeft naar de partij.  

 

De karikaturen die voortdurend gemaakt worden van onze partij, vér voorbij het punt 

waar eindeloze verveling is ingetreden… het is even genoeg geweest. En daarom sta 

ik hier. 

 

U zult begrijpen dat ik met mijn professionele achtergrond me vooral wil inzetten op 

de terreinen waar ik iets vanaf weet: cultuur, media, toerisme - ALS de kiezer ons 

/mij natuurlijk een mandaat geeft!!!  

 

HET FEIT DAT IK HIER STA, IS EEN DUIDELIJK SIGNAAL DAT DE N-VA CULTUUR WEL 

DEGELIJK HEEL BELANGRIJK VINDT!!!  

 

Splitsen werkt: bij de allereerste staatshervorming in 1970 was cultuur het EERSTE 

DAT GESCHEIDEN WERD EN kijk hoe goed we het doen op gebied van film, theater, 

beeldende kunst en muziek. 

 

Met uw goedvinden zal ik graag mee ideeën aanreiken voor het cultuurhoofdstuk in 

het verkiezingsprogramma. 

 

Ik ben blij te horen dat de N-VA het kunstenbeleid in een internationale context wil 

plaatsen. Vlaanderen is immers een klein cultuurgebied en Vlaamse artistieke creaties 

en producties moeten de ambitie hebben om internationaal te blijven gaan. Daar is 

een stimulerend subsidiebeleid voor nodig, en 1 van de doorslaggevende normen voor 

subsidie zal in een aantal gevallen het internationaal potentieel zijn. Verder willen we 

het publiek gevestigd en nieuw Vlaams talent tonen én de buitenlandse kunstenscène 

naar Vlaanderen halen. Ook dààr zal subsidie voor nodig zijn: voor zalen, organisaties 

en publicaties.  

 

Ik wil trouwens nog een bloemetje gooien, naar minister van Erfgoed, Geert 

Bourgeois. Voor mij is hij een van de eerste beleidsverantwoordelijken die echt veel 
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doet om ons architecturaal patrimonium niet alleen maar te beschermen maar ook 

prachtig te laten renoveren. De Handelsbeurs in Antwerpen bijvoorbeeld, het 

Teirlinckhuis in Beersel.... Vlaanderen wordt er mooier op. Minister Bourgeois is 

tegelijk verantwoordelijk voor toerisme. In een ver verleden nog een passie van mij, 

zoals u zich misschien nog herinnert. Ook dààr is er veel werk verricht. We zijn erop 

vooruitgegaan. 

 

En daar gaan we toch voor: veranderen om vooruit te gaan! 

 

Zoals Winston Churchill zei: "Er is niets mis met verandering, als het in de juiste 

richting is".  

 

Ik dank u. 

 

 

Toespraak Peter De Roover, leraar economie, publicist en ere-

voorzitter VVB  

‘Ben je thuis morgenavond?’, vraagt het sms’je. De afzender heet Bart De Wever. Ik 

sms terug dat hij welkom is. Iets later dan gemeld gaat ’s anderendaags de deurbel. 

Ik laat Bart binnen en bied hem in mijn salon een zetel aan. 

 

Hij vraagt op de man af of ik aan boord wil komen. ‘Bart, ik ben heel tevreden met 

wat ik bezig ben en zoek echt geen andere job. Waarom zou ik uit mijn comfortzone 

stappen?’ Hij vraagt of het mijn ambitie is in comfortzones te zitten. Touché.  

 

De volgende uren en dagen begint de pendel te slingeren. De vraag dwingt me alvast 

om na te denken. Het criterium is duidelijk: hoe en waar ben ik het meest nuttig voor 

‘de goede zaak’. Die gaat voor mij overigens veel verder dan het welzijn van een 

politieke partij. De maatstaf mag dan al duidelijk zijn, het resultaat van de meting 

allerminst. Ik overloop secuur de thema’s waarmee ik al die jaren bezig ben. 

 

Het onderwijs bijvoorbeeld en ook wat zo sexy ‘de communautaire problemen’ heet. 

Ik doe een vreemde vaststelling. Onze onderwijsstructuur is uitstekend maar kan een 

aantal verfijnende aanpassingen wel verdragen. Wat de onderwijsstructuur betreft 

kunnen we meer verknoeien dan verbeteren. Bij België ligt dat heel anders. Die 

structuur is totaal ongeschikt en kleine aanpassingen helpen ons geen stap vooruit. In 

de politiek zijn er echter mensen actief die daar heel anders over denken. Die willen 

ons onderwijs op z’n kop zetten en de Belgische structuur onaangeroerd laten, of 

België zelfs nog versterken. 
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Goed onderwijs is in eerste instantie een zaak van gemotiveerde en gerespecteerde 

leerkrachten. Die voelen zich miskend. In de Vlaamse leraarslokalen heerst 

smetvrees. De onderwijsdoeners voelen zich door zogenaamde onderwijskundigen 

genegeerd. Wie zegt dat leerlingen nooit mogen gebruikt worden als proefkonijn, 

krijgt het verwijt verstard te zijn. Mensen die nooit een uur les gaven, voeren de 

boventoon.  

 

In mei/juni kwam de onderwijskat op de koord. Toen bleek hoe belangrijk het is wie 

mee aan de tafel zit waar de knoop wordt doorgehakt. De drieste plannen van de 

hervormingslobby werden gekortwiekt, enkele intelligente aanpassingen doorgevoerd, 

de definitieve vorm van ons onderwijs van de toekomst ligt nog niet vast. Net voor de 

zomer kon iedereen zien wie de kaart trekt van de mensen die ons onderwijs willen 

verstrekken en wie de kant kiest van degenen die zeggen hoe onderwijs moet worden 

verstrekt. Ik wil namens heel veel mensen in het onderwijs hulde brengen aan de 

inzet van de N-VA toen de beslissingen werden genomen. Ik wil in het bijzonder hulde 

brengen aan minister Geert Bourgeois die toen het verschil heeft gemaakt. 

 

België dan, waar we gevangen zitten in een dubbeldemocratie. Laat ik het maar 

toegeven: ik ben een aanhanger van de democratie. Die komt er in eerste instantie op 

neer dat een beleid wordt gevoerd dat de weerslag is van de keuze van de kiezers in 

het stemhokje. Die kiezers kunnen de partijen de volgende keer ter verantwoording 

roepen voor de gemaakte keuze. Zolang al in dit land algemeen stemrecht bestaat, 

kiezen noord en zuid anders. Dat is ook het volste recht van zowel noord als zuid.  

 

Maar die keuze vertaalt zich niet in het beleid. Dat is geen ongelukkig toeval maar een 

structureel probleem. België kan geen normale democratie zijn, punt aan de lijn, en 

vandaar de uitgebouwde bric-a-brac waar we vandaag mee opgezadeld zitten.  

 

Er is een partij die dat fundamentele probleem aankaart en wil mobiliseren om daar 

een oplossing voor uit te werken. De doelstelling is duidelijk: België mag geen 

hindernis zijn voor Vlaanderen. Die kernboodschap van de N-VA is ook de mijne. 

  

Ik geef al zowat vijftien jaar les aan hoofdzakelijk en soms uitsluitend leerlingen van 

buitenlandse afkomst, aan nieuwe Vlamingen. Ik ben hen heel dankbaar dat ze mij 

hebben doen inzien dat er geen alternatief is voor samenleven en dat samenleven met 

hen geen straf moet zijn, noch voor hen, noch voor mij. Maar het debat wordt 

gedomineerd door de extreme stemmen. De klaagmuurallochtonen aan de ene kant 

en de autochtone onheilsprofeten aan de andere zijde lijken elkaars tegenpolen. In 

feite zijn ze bondgenoten, want ze prediken dezelfde opsplitsing van Vlaanderen in 

een wij- en een zij-groep. Het enige geloofwaardig positieve project van dé wij-groep 

van alle Vlamingen die kiezen voor samenleven mét rechten en plichten, klinkt alleen 

op N-VA-rangen. Ook daar voel ik me helemaal door aangesproken.   

 

Maar wat echt de doorslag gaf en me echt bindt met de meesten hier in de zaal? Heel 

eenvoudig: mijn slechte karakter. Veel van wat over het Vlaams-nationalisme wordt 
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gezegd en geschreven kan worden gevat in één begrip: ‘intellectueel oneerlijk’. 

Daartegen kom ik in verzet. Het Vlaams-nationalisme is een verhaal van verbinden, 

een verhaal van kansen geven, een verhaal van ruimte geven aan creativiteit en 

ondernemingszin in de brede betekenis van het woord, het verhaal van samenwerken, 

het verhaal van gemeenschapsvorming, een verhaal dat mikt op alle Vlamingen om 

samen meer te kunnen. Het is niet omdat het open Vlaams-nationalisme zo wordt 

gebracht dat niemand er zich aan zou verbranden dat het een koud verhaal zou zijn. 

Tussen het ontkennen van de Vlaamse realiteit en het verengen ervan tot een 

verstikkende dwangbuis, zie ik maar één politieke partij een boeiend project op tafel 

leggen. 

 

Neen, de N-VA is niet de perfecte partij. Dit weekeinde zullen ook standpunten 

ingenomen worden waar ik me minder in vind. Maar deze partij is wel met 

straatlengtes voorsprong de meest boeiende, de meest uitdagende van het hele 

aanbod. Ik ben te oud om Don Quichotte te gaan spelen maar ik ben ook te oud om 

de jas van een grijze muis aan te trekken. Dan moet je gewoon in de buurt van de N-

VA terecht komen. 

Jaren geleden noemde ik de Vlaamse Volksbeweging de ‘vakbond van wat alle 

Vlamingen bindt’. Ik las op de webstek dat de N-VA zich ‘syndicaat van het algemeen 

belang van de Vlamingen’ noemt. Toen dacht ik: als ze dan toch mijn oneliners 

beginnen over te nemen, dan kan ik net zo goed helemaal mee aan boord stappen, 

toch? 

 

Hoe zwaar de stem van de N-VA zal doorwegen, wordt in de stembus bepaald. De 

inzet is duidelijk: gaan we nog eens voor vijf jaar voor de optie Di Rupo I? Die houdt 

in dat we al blij mogen zijn als de boot niet zinkt. Dé ambitie van die optie is om het 

aloude ‘l’union fait la force’ te vervangen door ‘wees blij, het kon erger’. Of tonen we 

de ambitie om meer te doen dan dobberen? Volstaat het dat de boot drijft of willen we 

varen? Mijn keuze is duidelijk en ik wil ze mee helpen uitdragen in de hoop dat de N-

VA na 25 mei een voet tussen de deur zal kunnen zetten. 

 

Pas deze week heb ik echt begrepen waarom Bart De Wever dat sms’je heeft 

verstuurd. Niets is toevallig in deze wereld. Hij wist dat ik al op tram 5 zit! Dat gezegd 

zijnde; ’t is goed, Bart, ik stap mee aan boord.  

 

Ik dank u beste, het klinkt nog een beetje vreemd, ik dank u beste partijgenoten. 
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Slottoespraak door Ben Weyts, congresvoorzitter 

Beste vrienden, 

 

We hebben allemaal uitgekeken naar dit weekend. En geef toe, het wachten werd 

vandaag alvast beloond.  

 

We hebben dag één van ons congresweekend er al op zitten. Maar eigenlijk moet het 

allemaal nog beginnen. 

 

Toch laten we u al even los op Antwerpen.  

 

U heeft zich kunnen inschrijven om veel Antwerps moois van dichtbij te mogen 

bewonderen tijdens het avondprogramma. En u heeft dat massaal gedaan. Zo massaal 

dat het avondprogramma volledig volzet is. 

 

Quiz, film, rondvaart of nocturne: er is/was voor elk wat wils. Voor wie alsnog naast de 

boot viel, heeft Antwerpen ongetwijfeld nog wel wat meer te bieden: vraag het gerust 

aan de burgemeester.   

 

Laat het u alleszins smaken, welgevallen en boeien. 

 

En put er goede moed uit. Want moed is wat u nodig zal hebben de komende dagen. 

We hebben namelijk nog heel wat werk voor de boeg.  

 

Morgen stropen we de mouwen op en buigen we ons over 435 resoluties en 2.500 

amendementen. Concrete voorstellen die het confederalisme van de N-VA verder vorm 

geven.  

 

Maar eerst wil ik nog onze gasten bedanken. 

 

De heer Bolkestein, die als geen ander de kunst verstaat om duidelijke standpunten te 

doen leven. Standpunten die soms louter oneliners lijken, maar die rusten op 

fundamenten en stevige argumenten en jarenlange ervaring. Inhoud én vorm. Zo 

hebben wij het graag. 

 

En ik dank ook onze drie andere sprekers, drie M.V.’s. M/V’s met talent. Mannen en 

vrouwen met talent.  

 

Maar die M.V. staat ook voor Moedige Vlamingen. 

 

Moedig, omdat ze individueel ook perfect andere keuzes hadden kunnen maken. Heel 

wat makkelijkere keuzes. Door ánderen verantwoordelijkheid te laten nemen, door 
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ánderen de kar te laten trekken.  

 

Zij kiezen ervoor om zich te engageren. Om hun nek uit te steken voor verandering en 

vooruitgang. Zo geven zij een gezicht aan ons verhaal, aan onze toekomstvisie, aan ons 

toekomstperspectief.  

 

Kom er even bij.  

 

Het zijn M.V.’s die staan voor Cultuur, Onderwijs en Ondernemen ... voor belangrijke 

pijlers van onze Vlaamse samenleving. En daar is het ons om te doen. Wij zoeken steun 

voor onze toekomstvisie bij de Vlamingen. 

  

Wat andere politieke partijen daar ook over mogen beweren of mogen hopen; in een 

democratie zijn het wat ons betreft niet de politieke partijen die in eerste instantie 

beslissen over verandering, het zijn de Vlamingen, de Vlaamse kiezer.  

 

Deze drie Vlamingen staan symbool voor de brede steun die er echt toe doet. De steun 

van mensen zoals Herman, Manuela en Peter.  

 

Ik heet ze van harte welkom in de N-VA: Herman De Bode, Manuela Van Werde en 

Peter De Roover!  

 

Drie moedige Vlamingen, een zaal vol moedige Vlamingen.  

 

Moedige Vlamingen ook die 2 dagen hard zullen werken, en daarna ook nog tot 25 mei 

en lang daarna. 

 

We zien mekaar morgen terug. Fit, moedig en monter. 

 

Morgen schrijven we samen verder aan de fundamenten die deze partij in 2001 legde. 

 

Morgen begint de Verandering voor Vooruitgang. 

  


