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‘Slechts vier zeugen 
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landbouwbedrijf ’
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Peter Vanlommel

Geert Bourgeois
Europees Parlementslid
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U I T G E S P R O K E N

IRA is niet alleen een afkorting voor de Inflation Reduction Act.  
Het is ook Latijn voor ‘woede’: een van de reacties die president Bidens 
subsidie-injectie van 369 miljard dollar oogstte in Europa.  
Deels terecht. Maar er schuilen ook gevaren in het antwoord dat  
de Europese Commissie voorstelt.

Op zich is het prima dat ook de VS eindelijk investeren in propere 
technologie en CO2-arme infrastructuur. Het probleem is dat de IRA een 
protectionistische regelgeving met zich meebrengt die enorme subsidies 
verleent aan producten zoals elektrische auto’s die hoofdzakelijk in de VS 
gemaakt zijn. De EU moet reageren. De vraag is alleen ... hoe?

Het antwoord op de IRA mag zelf niet protectionistisch zijn. De EU 
moet altijd de hoeder zijn van het multilateralisme, van vrije, faire en  
op regels gebaseerde handel. Ten tweede mag het de interne markt niet 
ondergraven door de staatssteunregels te versoepelen. Dat gaat ten koste 
van werknemers en bedrijven in kleine lidstaten met minder diepe 
zakken dan Duitsland of Frankrijk. Ten derde ben ik niet gekant tegen 
een ‘soevereiniteitsfonds’, maar wel als dat gespijsd wordt met nieuwe 
schulden of nieuwe belastingen – fresh money zoals Europees  
Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton voorstelt. 

Wat naast het verder onderhandelen met de VS wél soelaas brengt, zijn 
slimme maatregelen die ons helpen een beter concurrentievermogen en 
meer welvaart tot stand te brengen. Zo is het hoog tijd voor een grote 
snoeibeurt in de wirwar aan EU-regels die onze kmo’s verstikken en  
zelfs ontmoedigen om te experimenteren. De EU moet ook sneller 
vergunningen toelaten. Niet alleen voor de groene economie, maar  
voor alle investeringen. 

Een slim antwoord slaat bovendien geen gat in de begroting, maar 
maakt een shift in het budget naar onderzoek en ontwikkeling en zorgt 
– eindelijk – voor de voltooiing van de interne markt. De interne markt 
heeft 56 miljoen jobs en een groei van 9 procent van het bruto 
nationaal product opgeleverd. Welnu, een voltooiing zou zorgen voor 
nog eens 9 procent groei. Dat is de weg die de N-VA wil volgen. 

‘HOOG TIJD 
VOOR EEN 
SNOEIBEURT IN 
DE VERSTIKKENDE 
EU-REGELS’



N-VA STAPT NAAR GROND-
WETTELIJK HOF TEGEN FEDERALE 
REGEL ING ARTSENQUOTA 
De N-VA stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de 
regeling van minister van Gezondheid Frank 
Vandenbroucke (Vooruit) rond de quota voor artsen 
en tandartsen. Met die regeling institutionaliseert 
de regering-De Croo het enorme onevenwicht 
tussen het aantal artsen en tandartsen aan 
Franstalige en aan Vlaamse kant. Daarenboven 
komt de factuur van de overconsumptie aan 
Franstalige kant vooral bij de Vlamingen terecht. 
‘Dat kunnen wij niet laten passeren’, zeggen 
Kamerleden Valerie Van Peel en Frieda Gijbels.

Frieda Gijbels en Valerie Van Peel

e regeling van minister Vandenbroucke 
is het resultaat van een eenzijdig 
akkoord dat de minister sloot met de 
Franse Gemeenschap. Met het akkoord 
krijgen de Franstaligen pardon voor het 
25 jaar lang negeren van de federale 
quota in hun artsenopleidingen, terwijl 
Vlaanderen zich al die tijd wel maximaal 
aan de regels heeft gehouden. 

In ruil voor die toegeving belooft de 
Franse Gemeenschap zich in de 
toekomst wel te houden aan een vast 
quotum. ‘Een belofte die in het verleden 
al meermaals verbroken werd. De 
minister schrapte zelfs het responsabili-
seringsmechanisme om die zoveelste 
loze belofte ook daadwerkelijk af te 
dwingen’, zegt Valerie Van Peel.

D
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N-VA STAPT NAAR GROND-
WETTELIJK HOF TEGEN FEDERALE 
REGEL ING ARTSENQUOTA 

Waalse artsen werken minder
Volgens het meest recente rapport van 
de Planningscommissie van de FOD 
Volksgezondheid zijn er de voorbije 
zeventien jaar aan Franstalige kant 
proportioneel 2.233 artsen te veel 
opgeleid en in Vlaanderen 98 te weinig. 
Dezelfde scheve verhouding zien we bij 
de tandartsen. De minister beargumen-
teerde in de commissie dat dat geen 
probleem vormt, aangezien ‘Waalse 
artsen gemiddeld minder werken’.

‘Maar dat is net te wijten aan het teveel 
aan Waalse artsen in bepaalde speciali-
saties’, legt Valerie uit. ‘Bovendien sluit 

Vandenbroucke de ogen voor de 
overconsumptie die daardoor ontstaan 
is in Franstalig België. En dat mede op 
kosten van de Vlaamse belasting-
betaler. Meer nog, bij de toekenning 
van de toekomstige RIZIV-nummers 
stapt de minister zelfs af van een 
verdeling tussen Noord en Zuid op 
basis van het bevolkingsaantal. ‘Ze 
werken minder, dus ze hebben er meer 
nodig’, is de hallucinante conclusie.’

Fundamentele ongelijkheid
Frieda Gijbels, die zetelt in de 
commissie Gezondheid en zelf tandarts 
is, bevestigt dat er, zeker in bepaalde 
regio’s, een tekort is aan tandartsen en 
huisartsen. ‘Maar aan Franstalige kant 
kampt men evenzeer met tekorten in 
die broodnodige disciplines, terwijl 
men daar nooit ingangsexamens heeft 
gehad. Om dat probleem op te lossen, 
moet er werk gemaakt worden van de 
aantrekkelijkheid van het beroep, een 
betere regionale spreiding en het 
delegeren van taken, bijvoorbeeld naar 
mondhygiënisten. Overaanbod en 
overconsumptie creëren in andere 
takken van de geneeskunde verhelpt 
het probleem niet. Integendeel.’

De Vlaamse Regering maakte al formeel 
duidelijk dat zij niet akkoord gaat met 
het voorstel van Vandenbroucke, maar 
dat hield de federale regering niet tegen 
om alsnog door te zetten. ‘Minister 
Vandenbroucke creëert opnieuw een 
fundamentele ongelijkheid tussen de 
Vlamingen en de Franstaligen. Daarom 
stapten we naar het Grondwettelijk  
Hof om de regeling ten gronde aan te 
vechten’, zeggen Valerie en Frieda.  
Ze deden dat samen met een groep  
van belanghebbenden, onder wie 
Vlaamse studenten, die door de 
regeling benadeeld worden bij hun 
ingangsexamen, en Vlaamse artsen,  
die meer patiënten voor hun  
rekening moeten nemen dan hun 
Franstalige collega’s. 

‘Wanneer de Franse Gemeenschap het akkoord 
negeert, komt er geen correctie doordat het 
responsabiliseringsmechanisme geschrapt werd� En 
door het loslaten van de bovengrens aan Franstalige 
kant wordt hun historische overtal niet langer 
weggewerkt�’

‘In Vlaanderen zijn er onder meer te weinig 
huisartsen, tandartsen, geriaters, oncologen en 
kinderartsen� Op basis van eigen analyses hebben 
we op het Vlaamse niveau de aantallen weliswaar 
opgetrokken, maar we blijven gevangen in een 
federale logica van RIZIV-nummers�’

‘Bovendien gaat men ervan uit dat een Vlaamse 
arts meer uren presteert en dus een minder goede 
balans heeft tussen werk en privé� Met alle nefaste 
gevolgen van dien voor de aantrekkelijkheid van 
de opleiding en voor het Vlaamse gezondheids- en 
welzijnsbeleid�’

‘De federale artsenquota negeren nog 
maar eens de Vlaamse belangen’, zegt 
ook Vlaams Parlementslid Koen Daniëls. 

Koen Daniëls  

Gevangen in een  
federale logica
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De federale regering heeft niet één, maar twee 
ministers bevoegd voor institutionele hervormingen. 
Toch was Vlaams minister van Justitie en Handhaving 
Zuhal Demir de eerste die een academisch onder-
bouwde blauwdruk op tafel legde voor de verdere 
defederalisering van Justitie. Die werd onlangs 
voorgesteld op een druk bijgewoonde studiedag met 
grondwetspecialisten. 

hele bevolking en hun gezondheid 
treffen. Kijk naar het 3M-dossier waarin 
er niet vervolgd werd. De politie vraagt 
zich zelfs luidop af of milieumisdrijven 
nog hun verantwoordelijkheid zijn. Weet 
u dat zij studiedagen organiseren waarin 
ze de vraag stellen of ‘groen wel een taak 
is voor blauw’? Daarover bestaat wettelijk 
geen enkele twijfel, maar de vraag wordt 
wél gesteld.’ 

U wil dus dat Vlaanderen zijn eigen  
prioriteiten kan bepalen?
‘Zeker en vast. Kijk naar de bestuurlijke 
handhaving tegen georganiseerde 
misdaad: die bestaat praktisch niet in 
Wallonië. Men wil van de burgemeesters 
geen lokale – in hun woorden – sheriffs 
maken, terwijl het net de burgemeesters 
zijn die snel kunnen ingrijpen door geen 
vergunningen te geven of panden te 
sluiten waar er aan witwassen of 
mensenhandel gedaan wordt. Dat gaat 
over snel en efficiënt een vuist maken 
tegen georganiseerde misdaad en hun 
middelen ontnemen. De federale 
structuur van Justitie is een geschenk 
voor georganiseerde misdaad.’ 

aarom zouden we Justitie verder  
moeten hervormen?
‘Zowel justitie als veiligheid is voor veel 
mensen in dit land een frustratie. Door 
de overbevolking in onze gevangenissen 
willen buurlanden gevangenen niet 
meer overleveren. Velen worden onder 
elektronisch toezicht geplaatst, waardoor 
straffeloosheid een probleem blijft. Om 
tot uitspraken van rechters te komen, 
wachten we jaren. En we zagen enkele 
weken geleden zelfs dat Nederlandstalige 
slachtoffers op hét assisenproces van de 
eeuw tot tweederangs burgers gedegra-
deerd werden. Het opmerkelijke is: 
totaal los van het ideologische debat 
maken de meeste Vlamingen die 
analyse.’

Dus we moeten een volwaardige eigen 
Vlaamse Justitie krijgen?
‘Absoluut. Los van het ideologische 
debat pakken we zo een fundamenteel 
democratisch probleem aan. Een 
gezonde democratische staat bestaat uit 
een wetgevende, een uitvoerende en een 
rechterlijke macht. Die eerste twee 
pijlers staan er. De laatste ontbreekt 
binnen onze deelstaten.’

Kun je een concreet voorbeeld geven?
‘Op papier zijn wetten en decreten 
gelijkwaardig. Maar in de praktijk zijn ze 
dat niet. Overtredingen van Vlaamse 
milieudecreten worden maar in 
15 procent van de gevallen vervolgd. 
Nochtans gaat het om belangrijke 
dossiers zoals milieumisdrijven die de 

‘Geef burgers 
duidelijkheid in 
plaats van deze 
puinhoop’

W

VLAAMS

‘MAATSCHAPPELIJKE 
KOSTPRIJS VAN FALENDE 
JUSTITIE IS TORENHOOG’

Vlaams minister Zuhal Demir wil  
Justitie verder defederaliseren
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Sophie De Wit 

Een wetsvoorstel van Kamerlid Sophie 
De Wit zorgt er binnenkort voor dat 
slachtoffers van fysiek en psychisch 
geweld verplicht geïnformeerd worden 
wanneer de verdachte vrijgelaten wordt. 
Dat een oppositievoorstel unaniem 
goedgekeurd wordt, gebeurt zelden.

Vandaag worden slachtoffers enkel 
geïnformeerd over een penitentiair verlof 
of een definitieve vrijlating van een reeds 
veroordeelde dader. Dat is niet het geval 
tijdens een vooronderzoek. ‘Maar als 
slachtoffer van bedreigingen en geweld wil 
je toch weten wanneer de verdachte 

vrijgelaten wordt? Dat is belangrijk voor de 
gemoedsrust en veiligheid van het 
slachtoffer’, zegt Sophie. 

Belangen van het slachtoffer
‘Wanneer het gaat over zware feiten met 
een enorme impact, primeert voor ons het 
recht op informatie, niet het risico op 
schadeberokkening voor de verdachte. De 
belangen van slachtoffers binnen de 
strafprocedure worden nog te vaak over het 
hoofd gezien. We kunnen daar nu eindelijk 
meer op inzetten.’ Ook de Europese 
slachtofferrichtlijn bepaalt dat slachtoffers 
recht hebben op die informatie.

SLACHTOFFER VOORTAAN 
GEÏNFORMEERD OVER  
VRIJLATING VERDACHTE

‘Geconventioneerd huren’ is een nieuw 
systeem waarbij private investeerders 
en ontwikkelaars Vlaamse subsidies 
kunnen krijgen voor gemengde 
bouwprojecten die bestaan uit een 
derde sociale huurwoningen, een derde 
betaalbare huurwoningen en een derde 
woningen zonder voorwaarden. 

‘Met dat stelsel slaan we drie vliegen in 
een klap’, zegt Vlaams Parlementslid Sarah 
Smeyers. ‘We vergroten niet alleen het 
aanbod aan sociale én private huur-
woningen, we spelen bovendien in op het 
grootste knelpunt van de private 
huurmarkt: het tekort aan betaalbare 

huurwoningen voor mensen wiens 
inkomen te hoog is om van sociale 
voordelen te kunnen genieten maar te laag 
om een marktconforme huurprijs te 
betalen.’
 
Efficiënt gebruik van belastinggeld
‘Ik ben ervan overtuigd dat we op die 
manier veel mensen uit verschillende 
lagen van de bevolking efficiënt kunnen 
helpen. En daar gaat het om: het 
belasting geld zo goed mogelijk inzetten 
voor zoveel mogelijk Vlamingen.’ Vlaams 
minister van Wonen Matthias Diependaele 
maakte alvast 575 miljoen euro vrij om 
ruim 6.000 huurwoningen bij te bouwen.

6.000 EXTRA HUURWONINGEN

VLAAMS

Sarah Smeyers

Wordt er voldoende geïnvesteerd in 
Justitie?
‘Dit land stond in de meest recente 
rangschikking van 43 Europese landen 
op de 42ste plaats qua investeringen in 
Justitie. Dat spreekt boekdelen. Dat wil 
zeggen dat elke overheveling naar 
Vlaanderen ook extra Vlaamse middelen 
zal kosten als we justitie en veiligheid 
serieus willen nemen. Dat was ook exact 
het gevolg toen de eerste justitie-
bevoegdheden naar Vlaanderen 
kwamen. We verhoogden de budgetten 
met 132 miljoen euro op een budget van 
350 miljoen euro. Dat is een stijging van 
27 procent.’

‘De kostprijs van een falende Justitie is 
veel meer dan euro’s en centen. De 
maatschappelijke kost die we betalen 
voor straffeloosheid, eindeloze proces-
sen en het gebrek aan effectieve straffen 
ligt vele malen hoger. Het voorkomen 
van slachtoffers moet meer zijn dan een 
centenkwestie.’

Is confederalisme niet op alle vlakken  
nodig, en niet enkel op het vlak van Justitie?
‘Dat is de evidentie zelve. Kijk naar wat 
de federale minister van Energie doet als 
ze begint te prutsen in het energie-
dossier. Ze verbergt haar onmacht door 
naar de Vlaamse Regering te wijzen. 
Toegegeven, de Vlaamse kan dat net zo 
goed doen. Maar het is een democratie 
onwaardig. De burger weet niet wie te 
geloven en dus gelooft hij niemand 
meer. En daarvan profiteren de 
extremisten van VB en PVDA. Geef 
burgers dus duidelijkheid in plaats van 
een onwerkbare puinhoop. Maak 
Vlaanderen eindelijk een volwassen 
democratie in plaats van deze potpourri 
van structuren die handenvol geld kost, 
niet functioneert en waarbij niemand 
ooit krijgt waarvoor hij gekozen heeft. 
België is een ode aan politiek gekonkel 
en beschaamt de democratie.’ 

FEDERAAL
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KAMERLID SANDER LOONES MAAKT  
GEHAKT VAN BEGROTING DE CROO

‘BELGIË IS ZIEK. MEER NOG: 
BELGIË ÍS DE ZIEKTE’

88



‘Het spaargeld van 
de Vlamingen is de 
waarborg voor de 
Belgische schulden’

ouw analyse blijft vernietigend, Sander. 
‘De situatie ís ook vernietigend. België 
heeft de allerslechtste begroting van heel 
Europa, de regering-De Croo blijft 
onverantwoorde risico’s opstapelen, en 
voor Wallonië en Brussel is de situatie al 
helemaal dramatisch. Hun begroting is 
een ramp, hun staatsschuld een totale 
catastrofe. Ze hebben zelfs moeite om bij 
de banken nog een lening af te sluiten 
om hun lopende werkingskosten te 
financieren. De financiële sector 
vertrouwt hen gewoon niet meer. Ook 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
(CRB) meldde recent dat de budgettaire 
situatie van België onhoudbaar is op 
lange termijn. Vlaanderen krijgt van de 
CRB wel een bloemetje toegeworpen: de 
Vlaamse begroting zit op een gezond 
pad. Vlaanderen let wel op de centen, 
slaagt er tegelijk in om meer crisissteun 
te geven dan de andere deelstaten en zal 
straks als enige weer een begroting in 
evenwicht hebben. Dat bevestigen alle 
rekeninstellingen.’

Als de Belgische situatie zo erg is, waarom 
zijn de internationale financiële markten 
vandaag dan niet in paniek?
‘Omdat tegenover die grote Belgische 
overheidsschuld een onderpand staat, 
namelijk de grote hoeveelheid privaat 
spaargeld. Laat dat even tot je door-
dringen: jouw spaargeld en dat van alle 
Vlamingen is de waarborg voor de 
Belgische schulden. Wat denk je dat er 
zal gebeuren als de internationale 

deurwaarders komen en dreigen om de 
waarborg te lichten?’

Doet de regering-De Croo dan niets?
‘Amper. Met de N-VA in de federale 
regering hebben we het tekort afgebouwd 
van meer dan 3 procent naar nog slechts 
0,7 procent van het bruto binnenlands 
product (bbp). Met Vivaldi zitten we 
vandaag aan een tekort van 4,1 procent 
van het bbp. Dat is een put van 23,7 
miljard euro. De Croo mikt op een 
begrotingsimpact van amper 0,3 procent 
per jaar en dan zelfs nog niet structureel. 
De Nationale Bank waarschuwt dat de 
inspanning drie keer hoger zou moeten 
liggen. Het IMF en de Europese 
Commissie vinden zelfs het vierdubbele 
absoluut noodzakelijk. De paars-groene 
regering doet veel te weinig en het gaat 
veel te traag.’ 

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert past 
zelfs helemaal voor fiscale hervormingen.
‘Dat kan je toch niet geloven? In feite 
heeft Vivaldi nog niets kunnen doen en 
nu zegt men expliciet dat dat zo zal 
blijven. Het zal voor Vivaldi II zijn om 
dat op te lossen. En zo dreigt paars-
groen alle Vlamingen mee de dieperik in 
te sleuren. We kunnen ons dit land 
gewoon niet meer permitteren.’

Misschien zijn we ook wat te streng? De 
laatste jaren hebben we de covidcrisis 
gehad, gevolgd door de oorlog in Oekraïne.
‘Natuurlijk moet je in crisistijden 
crisismaatregelen nemen, dat zeggen wij 
ook. Dan moet je mensen en onder- 
nemingen inderdaad steunen. Maar ook 
alle andere landen van Europa hebben 
diezelfde crisissen moeten doorstaan, en 
toch doen ze het allemaal beter dan 

België. Nogmaals, dit land heeft de 
allerslechtste begroting van allemaal. 
Het probleem zit duidelijk dieper dan 
enkel de crisisuitgaven. Het probleem is 
structureel.’

Wat is het eerste dat moet gebeuren?
‘Wie wil genezen, moet eerst erkennen 
dat hij ziek is. Wel, België is ziek. Meer 
nog, België ís de ziekte. Maar dat lijkt 
nog altijd niet door te dringen bij alle 
politici. Vooral de Franstalige blijven 
beweren dat er geen probleem is, want 
‘het geld is toch gratis.’ Fout natuurlijk.’ 

‘Bij haar aantreden betaalde de 
regering-De Croo zo’n zes miljard euro 
intrestlasten op haar staatsschuld, in 
2024 zal dat al tien miljard euro zijn. En 
die kost blijft verder stijgen. Dat is geld 
dat we niet kunnen gebruiken om 
vandaag beleid mee te voeren, maar dat 
we moeten uitgeven om het gefaalde 
beleid van het verleden te betalen.’

‘De mantra van de regering-De Croo 
was toch dat ze zou luisteren naar 
experten? Dat ze dat dan doet. De 
begrotingsexperten, zowel nationaal als 
internationaal, zijn unaniem: dit is 
onhoudbaar. Er moeten zo snel mogelijk 
meer mensen aan het werk, vooral in 
Brussel en Wallonië.’

Gelukkig heeft Vivaldi vorig jaar 100.000 
jobs gecreëerd.
‘Was dat maar waar. Die nieuwe jobs 
zijn er niet gekomen dankzij, maar 
ondanks de regering-De Croo. Stijn 
Baert, deskundige arbeidsmarkt, vatte 
het juist samen: ‘Vivaldi heeft geen 
enkele geloofwaardige maatregel 
genomen die serieus bijgedragen heeft 
aan de jobcreatie. Sinds de start van deze 
regering is de achterstand op het 
Europese gemiddelde qua werkzaam-
heidsgraad zelfs groter geworden, niet 
kleiner.’ In vergelijking met de rest gaan 
we er dus op achteruit.’

‘En intussen moeten de Vlamingen maar 
werken en kunnen de Walen genieten. 
Paul Magnette koketteert er zelfs mee. 

België, Wallonië en Brussel balanceren op het 
randje van het faillissement. ‘De budgettaire 
situatie is onhoudbaar’, oordelen de Nationale 
Bank, het Rekenhof en de Europese Commissie. 
Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF), het 
Federaal Planbureau en hele hordes economen 
luiden de alarmklok. Kamerlid Sander Loones 
voelt liever zandkorrels aan de Vlaamse kust 
onder zijn voeten, maar was de voorbije 
maanden de kiezel in de begrotingsschoen van 
de Vivaldi-regering. Hij vroeg uiteindelijk het 
ontslag van premier De Croo. En daarop komt hij 
niet terug.
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‘Vivaldi bewijst dat 
dit land hopeloos is. 
Rien ne va plus.’

Het is zonneklaar dat België niet made 
in Vlaanderen is: de Vlaamse stem 
wordt niet gerespecteerd en niet 
gehoord. Maar België is wel paid by 
Vlaanderen. Als er betaald moet 
worden, dan weten ze de Vlamingen wel 
te vinden.’ 

Al die belastingen die betaald worden,  
waar gaan die dan naartoe?
‘Ik moet mezelf corrigeren: het is niet 
juist dat De Croo niets gedaan heeft. 
Wat hij wel deed: mensen belonen die 
niet werken. Hun uitkeringen blijven 
maar stijgen. En raad eens waar die 
mensen vooral wonen in dit land? Zij 
krijgen van deze regering de boodschap 
dat ze beter thuis blijven dan dat ze een 
job zoeken.’

‘De N-VA maakt andere keuzes. Wie 
werkt, zou minder belastingen moeten 

betalen. En wie hard gewerkt heeft, zou 
een correct pensioen moeten krijgen. 
Maar ook met onze pensioenen neemt 
Vivaldi onverantwoorde risico’s. In 
plaats van het fundament onder onze 
pensioenen te versterken, doet Vivaldi 
het tegenovergestelde. België werd 
daarvoor zelfs op de vingers getikt door 
de Europese Commissie.’ 

‘Samengevat: Vlamingen werken hard 
om een eerlijk pensioen te verdienen, 
maar in Wallonië en Brussel hebben veel 

te weinig mensen een job. En zo betalen 
Vlamingen te veel belastingen in dit 
land. Ze krijgen daarvoor ook te weinig 
terug, want Vivaldi verhoogt liever de 
uitkeringen van inactieven. Franstaligen 
die niet werken, worden dus beloond. 
Vlamingen die hard gewerkt hebben, 
krijgen geen zekerheid over hun 
pensioen. Wat we wel krijgen, is meer 
schulden en een desastreuze begroting.’

En dan werd voormalig staatssecretaris 
van Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) 
ontslagen …
‘De Croo was beter zelf opgestapt. Het is 
zijn regering, zijn dramatische begro-
ting. De verdienste van Eva De Bleeker 
was dat ze meer transparantie wilde. De 
belastingbetaler heeft het recht om te 
weten wat er met zijn centen gebeurt. 
Haar eerlijkheid is haar duur komen te 
staan. Ik heb veel respect voor Eva. Maar 
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laat ons wel volledig blijven: onder haar 
toezicht is de begroting totaal ont-
spoord. Zij is nooit een Matthias 
Diependaele geweest. Matthias weegt als 
begrotingsminister in de Vlaamse 
Regering, De Bleeker had amper politiek 
gewicht. Meer nog, met de cijfers van De 
Bleeker zou de begroting nog dieper in 
het rood duiken. Haar cijfers toonden 
aan dat de situatie nog dramatischer is 
dan De Croo laat uitschijnen. De 
verdienste van Eva is dus niet dat met 
haar de cijfers beter geweest zouden zijn, 
integendeel zelfs. Haar verdienste is 
enkel dat ze minder in het geniep wilde 
budgetteren. Dat ze transparanter was 
over de miserie.’

Heeft De Croo gelogen? 
‘Er zijn woorden die je in de politiek 
best nooit gebruikt. Liegen is er daar een 
van. Het veronderstelt kwade wil én een 
bewuste daad. Maar hier past helaas 

geen ander woord. Je kan niet als 
premier acht keer geïnterpelleerd 
worden in het parlement, acht keer 
antwoorden dat er geen WhatsApps 
bestaan (waaruit bleek dat De Croo het 
eens was met de begroting van De Bleeker, 
red.), terwijl die vervolgens in de pers 
verschijnen. Je kan niet ontkennen dat 
er mails bestaan, die dan toch opduiken.’

‘Dat is trouwens een constante bij 
Vivaldi. De pers krijgt altijd alles, het 
parlement nooit iets. Ik heb het nog 
nooit zo erg geweten. De state of the 
union bijvoorbeeld: wij krijgen een 
slordig tabelletje van een bladzijde en de 
journalisten krijgen extra informatie. In 
het Vlaams Parlement voorziet minister 
Diependaele een centenboekje van 
25 pagina’s vol cijfers, tekst en tabellen, 
zodat het parlement geïnformeerd is en 
er een echt debat mogelijk is. In de 
Kamer krijgen wij amper iets. Geen 

cijfers, geen notificaties, geen becijferin-
gen van de administratie. Deze regering 
doet alsof zij de baas is, maar het werk 
dat de instellingen van de overheid 
voorbereiden, komt ons allemaal toe. 
Daarvoor hebben de belastingbetalers 
betaald. Zij hebben recht op die 
informatie, en het parlement ook.’

Is dat nog recht te trekken?
‘Met dit België? Neen. Daar geloof ik al 
lang niet meer in. We hebben met de 
Zweedse regering goede zaken gedaan. 
De belastingen verlaagd, de staatsschuld 
afgebouwd, de koopkracht doen stijgen. 
Dan nog is gebleken dat het niet genoeg 
was. Er moet stevig ingegrepen worden, 
op z’n Vlaams. Maar België verdraagt 
dat gewoon niet.’

‘Vivaldi is dat trouwens zelf aan het 
bewijzen. Deze regering ging aantonen 
dat België wel werkt, wel hervormt. 
Maar ze bewijst intussen dat dit land 
hopeloos is. Wat we zien, is stilstand. 
Rien ne va plus. De beloofde arbeids-
markthervorming werd een minidealtje, 
de pensioenhervorming zelfs een 
mini-mini-akkoordje, en de echte, 
doorgedreven fiscale hervorming lijkt al 
helemaal niets te worden. Die wordt nu 
al door de Vivaldisten zelf begraven.’

‘Vroeger was bij velen de analyse: België 
is het eeuwige compromis, de aan- 
geboren middelmatigheid. Maar nu 
moet toch iedereen concluderen dat 
zelfs die analyse veel te optimistisch is. 
België is geen middelmatigheid, het is 
absolute ondermaatsheid. Een verloren 
zaak. Er is maar een weg uit die miserie 
en dat is radicaal kiezen voor het 
confederalisme. Dan krijgt elke deelstaat 
de soevereine bevoegdheden om ten 
volle zijn verantwoordelijkheid te 
kunnen nemen. Dan wordt solidariteit 
gekoppeld aan politiek bestuur dat 
responsabilisering toont. Dan kan wat 
voor Griekenland kon, ook voor 
Wallonië gerealiseerd worden. Het zal 
nodig zijn.’ 
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De favoriete apps van
Mathias  
Vanden Borre

  mathias�vandenborre@n-va�be
  fb�com/MathiasVandenBorre03  @M_VandenBorre
  www�mathias-vandenborre@n-va�be  
 @mathias_vandenborre

‘Sporten is mijn onmisbare uitlaatklep� 
Ik wissel graag af tussen lopen, 
fietsen en zwemmen� Helaas is de 
sportinfrastructuur in Brussel bijzonder 
beperkt� Zo is er een enorm tekort aan 
zwemwater: slechts een zwembad 
voor 39�000 inwoners� Ter vergelijking, 
in Vlaanderen is dat een op 22�000 
inwoners� De weinige baden die er zijn, 
zijn bovendien vaak langdurig gesloten 
voor onderhoud� Dat is een kwestie 
van verkeerde prioriteiten� Ook het 
Nederlandstalige sportaanbod is relatief 
beperkt� Ik dring er in het Brusselse 
parlement voortdurend op aan om de 
investeringen op te schroeven en om 

Nederlandstalige sportclubs beter te 
ondersteunen�’

Mathias Vanden Borre (35) is 
getrouwd en vader van Felix, die 
binnenkort een broertje of zusje 
krijgt� Hij woont in Laken en zet zich 
als Brussels volksvertegenwoordiger 
en gemeenteraadslid dagelijks in  
om de vele uitdagingen van onze 
hoofdstad te lijf te gaan� Mathias 
heeft een master Politieke  
Wetenschappen en een master in  
de Vergelijkende Internationale 
Politiek�

 Outlook  Spotify Chess.com

 Strava

Waarom is je favoriete app Strava,  
een app die sport prestaties bijhoudt  
via gps?

Misschien niet mijn meest 
favoriete app, maar wel 

een van de handigste en meest 
gebruikte� Mails, agenda, 
documenten: de app maakt van 
een smartphone een minilaptop� 
Mijn dag zou er anders uitzien als 
ik die app niet zou hebben� 

Muziek is en blijft een van 
mijn grote liefdes� Dankzij 

Spotify luister ik alleen nog in de 
auto naar de radio� Daarbuiten 
ga ik af op mijn stemming om 
nummers te kiezen: van klassiek 
over rock tot dance� Meestal is 
het rock, maar ik laat me graag 
verrassen door de nummerradio op 
te zetten�

Mijn nieuwste digitale 
hobby is schaken� Ik ben 

er niet zo sterk in, maar vind het 
een geweldige uitdaging om met 
schakers van over de hele wereld 
te kunnen wedijveren� De app 
geeft ook leuke tips, strategieën en 
manieren om je vooruitgang bij te 
houden� Een aanrader�



‘Mijn magische formule: 
aan politiek doen met 
nul eigenbelang’

   VAN JOHAN SEGERS

HET

KEERBERGEN

ohan Segers’ politieke loopbaan begint bij 
het begin: hij kreeg zijn eerste, voorlopige 
N-VA-lidkaart uit de handen van Geert 
Bourgeois zelf, die net de nieuwe partijnaam 
onthuld had. ‘Ik was daarvoor al actief in 
het Vlaams Komitee voor Brussel. Ik ben in 

1989 in Brussel beginnen te werken en zes maanden 
later was ik flamingant’, herinnert Johan zich. Pas bij 
de oprichting van de N-VA in 2001 kwam Johan 
politiek thuis. 

‘Ik ging een paar jaar later naar een spreekavond met 
Bart De Wever hier in de streek. Ik was blijkbaar de 
enige uit Keerbergen. Samen met enkele mensen uit 
Tremelo hebben we een eerste gezamenlijke afdeling 
opgericht. Toen liep ik Koen Van Cleemput tegen het 
lijf, met wie ik N-VA Keerbergen uit de grond heb 
gestampt.’

Geen politiek uit revanche
In 2006 trok N-VA Keerbergen voor de eerste keer 
naar de kiezer, weliswaar met een gezamenlijke lijst 
met voormalig cd&v-burgemeester Marcel Schroos. 
De lijst haalde meteen zeventien procent, maar al snel 
bleek dat de keuze om samen te werken met Schroos 
niet de juiste was. ‘De voormalige burgemeester was 
uit op revanche, en dat is nooit een goede motivatie 
om aan politiek te doen.’ Maar N-VA Keerbergen 
stond wel op de kaart. ‘We zijn hard blijven doorwer-
ken, met veel huis-aan-huisbladen, acties en huis-
bezoeken. En we trokken alsmaar meer mensen aan.’ 

Zes maanden voor de lokale verkiezingen van 2012 
kreeg Johan een berichtje: ‘Hallo, ik ben Dominick 

In het rustige, groene en met hoog omheinde 
villa’s bezaaide Keerbergen zijn er maar twee 
manieren om bekend te worden: ofwel heb je de 
mazzel om de dochter te zijn van een bekende 
tv-komiek, ofwel stap je in de lokale politiek.  
Dat laatste deed Johan Segers, toen hij twintig 
jaar geleden resoluut de kaart trok van de pas 
opgerichte N-VA en de partij in Keerbergen 
uitbouwde tot een absolute vaste waarde.
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HET KEERBERGEN VAN JOHAN SEGERS

 
‘Fouten neem ik op 
mij, overwinningen 
zijn de verdienste 
van de ploeg’

• geboren in Sleidinge in 1960
• studeerde in 1982 af als licentiaat Natuurkunde aan de UGent
• informaticus bij de Europese Commissie
• gemeente- en politieraadslid sinds 2013
• lid van de raad van bestuur van het Vlaams  

Komitee voor Brussel
• woont samen met Marie De Dobbeleer
• verslaving: accordeon spelen en onderhandelen 
• levensmotto: ‘alles is tijdelijk’

Vansevenant en ik zou me graag aansluiten.’ Nog eens 
zes maanden later was Dominick N-VA-burgemeester 
van Keerbergen. 

Topsfeer in topteam
Voelde Johan, als oprichter en drijvende kracht achter 
de afdeling, zich gepasseerd? ‘Hoegenaamd niet. Ik wist 
meteen dat Dominick een uitstekende burgemeester 
zou zijn. Ik had op tafel kunnen kloppen en het 
burgemeesterschap opeisen, maar zo zit ik niet in 
elkaar. Dat is de magische formule: ik doe aan politiek 
met nul eigenbelang. Als er iets fout loopt, neem ik dat 
op mij. Loopt het goed, dan is dat de verdienste van de 
hele ploeg. Hoe ik dat volhoud? Ik ben een strijder. 
Altijd geweest. En ik heb veel te danken aan Koen Van 
Cleemput, die uit hetzelfde hout gesneden is.’ 

Johans voornaamste drijfveer was en is om van de 
N-VA een permanente speler te maken in Keerbergen. 
‘Dat is me ook gelukt, denk ik. De afdeling heeft veel 
stormen doorstaan, maar dat gaf geen rimpeling. Mijn 
motto was altijd: zorgen dat de sfeer in de groep 
optimaal is en dat de ploeg goed aan elkaar hangt. 
Onze bestuursvergaderingen zijn altijd leuk en er 
wordt ook hard gewerkt. De mensen komen er met 
plezier naartoe.’ Zijn unieke ingesteldheid maakt dat 
Johan zeventien jaar lang voorzitter kon zijn van zijn 
afdeling. Enkel die andere voorzitter uit Antwerpen 
doet beter.

Streekgerechten in het huis-aan-huisblad
Die werkijver straalt ook af op het aantal huis-aan-huis-
bladen dat N-VA Keerbergen publiceert. LEO dook in 
de archieven en stelde vast dat de afdeling de voorbije 
decennia consequent vier bladen per jaar uitbracht, in 
tijden toen huis-aan-huisbladen maken nog het 
equivalent was van het schrijven 
van een roman van Tolstoj. 
Toegegeven, soms stonden er ook 
recepten van streekgerechten in, 
kwestie van bladvulling. ‘Ja, het 
was niet altijd even gemakkelijk 
om die pagina’s te vullen. Maar ik 
was daar streng in: we moesten 
vier bladen per jaar uitbrengen. 
Soms brachten we er zelfs extra uit. 
Die bladen zijn ontzettend belangrijk. De cijfers tonen 
het aan. Afdelingen die veel huis-aan-huisdrukwerk 
bedelen, scoren doorgaans beter bij de verkiezingen.’

Het harde werk loont ook in de gemeenteraad. 
‘Wij bereiden de gemeenteraad enorm goed voor.  
Het gebeurt vaak dat we meer toegevoegde punten 
hebben dan het schepencollege agendapunten heeft. 
Voorts zetten we volop in op contacten met de 
mensen, de buurten en de verenigingen. Je moet 
ervoor zorgen dat je de polsslag van de inwoners  
voelt, zodat je daarop kan inspelen. Keerbergen is  
een typische slaap gemeente, met veel villa’s met hoge 
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In Keerbergen kent  
niemand elkaar� Tot je in  
de politiek stapt� 

'Ik heb veel geleerd over de politiek� Ook over mezelf�'

‘Mijn voornaamste 
drijfveer? Van de N-VA 
een vaste speler maken in 
Keerbergen’

omheiningen. Eigenlijk kent niemand elkaar. Maar 
eens je in de politiek stapt, kent iedereen je.’

Ondanks een uitstekende score in 2018 werd de partij 
plotsklaps verwezen naar de oppositiebanken. Een 
domper. ‘Niet voor mij persoonlijk, eerlijk gezegd. Ik 
wist al een tijdje dat er een voorakkoord was tussen 
cd&v en Open Vld en dat we uit de boot zouden vallen. 
Zo gaat dat nu eenmaal. Veel coalities worden al voor 
de verkiezingen gevormd. Soms win je de verkiezingen, 
maar verlies je de coalitiegesprekken.’

Een beetje verslaafd
Het grote woord is eruit: voorakkoorden. Met het 

nieuwe Decreet Lokaal Bestuur zouden die in  
principe tot het verleden moeten behoren, maar Johan 
is realistisch. ‘Er zal altijd gepraat worden op voorhand. 
Dat is hier nu ook al zo. En eerlijk? Ik doe dat wel 
graag, die onderhandelingen. Ik ben er zelfs een 
tikkeltje verslaafd aan.’

Verslaafd of niet, voor Johan is 2024 een eindpunt. 
‘Tegen dan ben ik twintig jaar volop actief in de 
politiek. Het is goed geweest. Ik wil gerust nog op  
een lijst staan, maar als ik verkozen geraak, geef ik  
met plezier mijn mandaat door. Ik kan dat allemaal 
gemakkelijk loslaten. Ik heb veel geleerd uit de politiek. 
Ook over mezelf.’

Meer nog, volgend jaar trekt Johan ook beroepsmatig 
de stekker eruit en gaat hij met pensioen. Al zal hij 
blijven trekken en sleuren, aan de diatonische  
accordeon. ‘Het is een oude liefde. Ik heb tien jaar 
conservatorium gedaan en wil de draad weer  
oppakken.’ 
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Vanaf 1 februari ontvangt het woonzorg-
centrum Hof van Egmont in Mechelen een 
nieuwe generatie bewoners: studenten.
‘De bal ging aan het rollen toen de Thomas 
More Hogeschool bij ons aanklopte met de 
vraag naar studentenkamers. Een van de 
afdelingen in woonzorgcentrum (wzc) Hof van 
Egmont was net vernieuwd en dat zagen we als 
een mooie kans om beide generaties met elkaar 
in contact te brengen’, zegt Jeroen Baeten, 
voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland. 

Tegen een lage huurprijs en twee uur 
vrijwilligers werk per week kunnen studenten 
een eigen bemeubelde kamer huren in het wzc. 
‘We stellen vier kamers ter beschikking voor 
studenten. Die krijgen hier een unieke kans om 
te proeven van de zorgsector. De gemeen-
schappelijke ruimten delen ze met hun 
medebewoners. Kotfeestjes zitten er niet  
direct in, maar door beide generaties samen 
te voegen, creëren we een perfecte mix van 
ervaring en jeugdigheid.’

Nieuwe generatie bewoners in 
Mechels woonzorgcentrum 

Door de opwarming van het klimaat zullen stormen, hitte-
golven en stortbuien ons steeds vaker te beurt vallen. ‘De 
eerstelijnsdiensten in Vlaanderen zijn top, maar de tweede lijn 
is veel minder goed bedeeld. Met het vrijwilligerskorps 
bouwen we in Lubbeek een tweedelijnshulpverlening uit’, zegt 
burgemeester Theo Francken. ‘We verhogen daarmee de 
weerbaarheid van onze samenleving en bereiden ons nog beter 
voor op de toekomst.’

In november startte de opleiding voor een veertigtal jong-
volwassenen. Ze krijgen cursussen EHBO, brandpreventie, 
psychosociale hulpverlening, schadeclaims en verzekeringen, 
waterhuishouding, rampenplanning, crisiscommunicatie  
en nog veel meer. 

Eerste vrijwilligerskorps 
van Vlaanderen uit de 
startblokken

N-VA-gezicht in  
‘Het verhaal van 

Vlaanderen’

Pascal Alles is bestuurslid van N-VA Gistel.  
Hij was een van de opvallendste figuranten in de 

tweede aflevering van het verhaal van Vlaanderen: 
hij trok de kar van de vluchtende monniken die 

achterna gezeten werden door een bende Vikingen. 

In november richtte de 
gemeente Lubbeek een 
vrijwilligerskorps op van 
jongeren. Zij zullen de brand-
weer en politie bijstaan in 
noodsituaties.
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‘Er is geen vrouwke zo  
arm of ze maakt haar 

panneke warm’

Een hart voor  
uw gemeente 

N-VA Ninove en N-VA 
Kruibeke organiseerden ook dit 
jaar weer hun pannenkoeken-
slag ter gelegenheid van 
Maria-Lichtmis. Een gezellig 
weerzien van leden, militanten 
en sympathisanten.

Het leven is als een doos chocolaatjes: die zien er 
allemaal hetzelfde uit, maar je weet niet op voorhand 
welke vulling erin zit� Met de N-VA weet u wel wat u 
krijgt: een warme, liefdevolle gemeente� Met Valentijn 
deelden tal van afdelingen valentijnschocolaatjes uit 
om dat nog eens extra te benadrukken�

Op 7 februari organiseerde Jong N-VA 
Dessel een groepsaankoop voor oordoppen 
op maat� Die werden aangeboden met een 
stevige korting dankzij de tussenkomst 
van de plaatselijke Stichting Lokaal 
Fonds� Liefst honderd gegadigden 
schreven zich in om hun oren te laten 
opmeten� 

‘Twintig procent van de Vlaamse 
jongeren heeft gehoorschade’, zegt Jong 
N-VA Dessel� ‘Wij willen onze Desselse 
oren beschermen wanneer we uitgaan in 
onze jeugdhuizen of headbangen op het 
Graspopfestival�’

Zorg voor je oren en blijf 
luisteren 

 PEER

 DIEPENBEEK

 EDEGEM
 KRUIBEKE

 NINOVE
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Asielzoekers zaten in dramatische omstan-
digheden opeengepakt in een kraakpand in 
Brussel. Gezinnen met kinderen slapen op 
straat. Asieldienst Fedasil is door de 
beslagrechter veroordeeld om voor vele 
euro’s verbeurd te verklaren. En als klap op 
de vuurpijl vond de Brusselse regering er 
niet beter op dan 163 ‘sans-papiers’ in 
Sint-Pieters-Leeuw te dumpen, zonder enig 
overleg met de N-VA-burgemeester. ‘Het 
federale asielkaartenhuisje stuikt in elkaar’, 
zegt Kamerlid Theo Francken.

alweer met meer dan duizend dossiers.  
Met extra opvang koop je dus hoogstens 
wat tijd tot ook die volloopt. Extra opvang 
creëren wordt ook alsmaar moeilijker.  
Meer dan een financiële is dat een logistieke 
kwestie. Het draagvlak bij de lokale 
besturen is op.’

Extra opvang is dus geen oplossing.  
Wat zou jij doen?
‘Stap één is uiteraard: stap niet in een 
regering met links, en zeker niet met de 
groenen. Want dan weet je dat je een 
verwelkomend opendeurbeleid krijgt dat 
onvermijdelijk leidt tot een tekort aan 
opvangplaatsen. Stap twee: zorg ervoor dat 
de asielprocedures kort blijven en er geen 
achterstand ontstaat, waardoor elke nieuwe 
asielzoeker een plek vindt in de opvang. 
Stap drie: breng asielzoekers die geweigerd 
werden naar open of gesloten terugkeercentra. 
Stap vier: voor wie dat niet lukt, zoek je een 
menselijke oplossing in overleg met de 
lokale besturen. Deze regering heeft het 
tegenovergestelde gedaan. Ze heeft chaos 
gecreëerd en schuift de menselijke ellende 
die daarvan het gevolg is af op een Vlaamse 
gemeente, zonder zelfs maar de burgmeester 
ervan op de hoogte te brengen.’ 

Theo, toen jij staatssecretaris van Asiel en  
Migratie was, verweten de groenen en  
socialisten je voortdurend dat je een onmenselijk 
asielbeleid voerde. Is het dan nu zoveel beter?
‘Ik volg het Belgische en Europese asiel- en 
migratiebeleid nu 23 jaar en zo erg als 
vandaag was het nog nooit. België breekt elk 
diepterecord. Het ‘wir schaffen das’-verwel-
komingsbeleid van Vivaldi heeft compleet 
gefaald. Dat zeg ik zonder leedvermaak, 
want de menselijke tol van dat naïeve 
opengrenzenbeleid is enorm. Dat een rechter 
bovendien beslag laat leggen op de 
eigendommen van Fedasil is een unicum in 
tachtig jaar asielbeleid.’ 

Die verkoop van goederen van Fedasil is  
opmerkelijk, maar wat zijn de gevolgen daarvan?
‘De gevolgen zijn potentieel bijzonder 
nefast. De opbrengsten van die verkoop 
zullen verdeeld worden onder asielzoekers 
met een lopende dwangsom. Om dat te 
vermijden, dreigt de regering haar toevlucht 
te nemen tot noodmaatregelen die meer 
kwaad doen dan goed. Het onderbrengen 
van de betrokken asielzoekers in hotels 
bijvoorbeeld. Of het geven van een 
equivalent leefloon. Zo kom je voor de 
dwangsomeisers weliswaar tegemoet aan de 
wettelijke opvangplicht, maar tegelijk gaat 
zo’n nieuws als een lopend vuurtje rond in 
Europa en daarbuiten. Met nóg meer 
asielaanvragen tot gevolg. Zo maak je de 
asielcrisis alleen maar erger.’

Groen pleit voor meer opvangplaatsen in  
verschillende gemeenten in Vlaanderen. Is  
dat dan geen oplossing?
‘Geen enkele gemeente waar Groen in het 
bestuur zit, heeft extra opvang gecreëerd. 
Bovendien zijn we op een punt gekomen 
dat méér opvang creëren niet meer helpt. 
De administratieve achterstand is onbe-
heersbaar geworden, met meer dan 20.000 
aanvragen. In januari steeg de achterstand 

Theo Francken: 'De menselijke tol van het opengrenzenbeleid is enorm�'

ASIELKAARTENHUISJE  
STUIKT IN ELKAAR

Theo Francken

BRUSSELFEDERAAL
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VLAAMS

NAAR EEN DIERPROEFVRIJ 
VLAANDEREN

Begin februari trok Cieltje Van Achter 
met de commissie Mobiliteit van het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement op 
werkbezoek in Londen. 

‘Van het protest tegen 
circulatieplannen tot 
discussies over een 
nieuwe metrolijn: het 
Londense mobiliteits-
debat vertoont opvallend 
veel parallellen met dat van onze 
hoofdstad’, zegt Cieltje. ‘Toch is er een 
groot verschil: in Londen worden de 
regels nageleefd en gehandhaafd.’

Nultolerantie  
Brussel kan volgens Cieltje veel leren van 
het veiligheidsbeleid op het Londense 
openbaar vervoer. ‘In tegenstelling tot 
Brussel voert Londen een beleid van 
nultolerantie. De Londense administratie 
beschikt over een groot eigen veiligheids-
korps dat patrouilleert en de orde op het 
openbaar vervoer bewaakt. Intussen 
wordt in onze hoofdstad in verschillende 
metrohaltes openlijk drugs gebruikt alsof 
het de normaalste zaak van de wereld is. 
De paars-groene Brusselse regering staat 
erbij en kijkt ernaar.’

‘Ook graffiti op de rijtuigen kom je in 
Londen niet tegen, en er is slechts een 
fractie van het aantal zwartrijders dat  
we in Brussel zien. De Britse hoofdstad 
bewijst dat inzetten op handhaving werkt. 
Nu Brussel nog.’ 

HANDHAVING 
WERKT

Cieltje Van Achter

De Vlaamse overheid controleert haar 
sollicitatieprocedures sinds kort met 
zogenaamde correspondentietesten. 
Met fictieve sollicitaties onderzoekt 
men of sollicitanten die deelnemen 
aan een sollicitatieprocedure al dan 
niet gediscrimineerd worden. Vlaams 
Parlementslid Nadia Sminate vindt dat 
die testen op de schop moeten.  
 
‘De correspondentietesten kosten de 
Vlaamse belastingbetaler handenvol geld. 
Daarenboven zijn ze een maat voor niets. 
Dat bewijzen de cijfers: sinds 2019 is er 
maar één klacht ingediend over 
vermeende discriminatie.’

Geen klachten
De Vlaamse overheid hanteert sowieso 
strikte regels, procedures en verschil-
lende controlemechanismen om alle 
vormen van discriminatie bij sollicitaties 
uit te sluiten. ‘De cijfers tonen aan dat er 
zich geen probleem stelt bij de sollicita-
tieprocedures van de Vlaamse overheid. 
De klachtencoördinator is eigenlijk zo 
goed als technisch werkloos.’ 

‘Toch besteedt de bevoegde minister 
100.000 euro aan nutteloze correspon-
dentietesten. Ik ben ervan overtuigd dat 
het belastinggeld van de Vlaming aan 
efficiëntere zaken besteed kan worden’, 
zegt Nadia.

VLAAMS

CORRESPONDENTIETESTEN 
ZIJN EEN MAAT VOOR NIETS Nadia Sminate

Sofie Joosen

Vlaams Parlementslid Sofie Joosen 
ijvert voor een toekomst zonder 
dierproeven in Vlaanderen. Ook het 
Vlaams Parlement keurde die ambitie 
goed. ‘Met een actieplan en duide-
lijke doelstellingen, voldoende 
budgetten voor het onderzoek naar 
alternatieven en meer kennisdeling 
en samen werking willen we snel  
een belangrijke stap vooruit zetten’, 
zegt Sofie.  

Onder impuls van Dierenminister Ben 
Weyts heeft de N-VA al jaren een 
voortrekkersrol op het vlak van 
dierenwelzijn. ‘Door het grote aantal 
wetenschappelijke instellingen en 
farmaceutische bedrijven gebeuren er 

in Vlaanderen wel nog relatief veel 
dierproeven, maar dat mag ons er niet 
van weerhouden om op zoek te gaan 
naar alternatieven’, zegt Sofie.

Centrale kennisdatabank
‘Het probleem is niet zozeer dat er geen 
alternatief is voor dierproeven, maar 
wel dat het onvoldoende bekend is. 
Meer en betere kennisdeling en 
samenwerking kunnen daarbij helpen, 
bijvoorbeeld door de kennis te 
centraliseren in digitale databanken.’ 

Een belangrijk aandachtspunt in het 
actieplan is om pijnlijke proeven en 
proeven met (half)apen, katten, 
honden en grote zoogdieren maximaal 
te vermijden.’

BRUSSEL
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V E R R E K I J K E R

KOMT ER EEN MUUR ROND EUROPA?
riepen op om ‘onmiddellijk aanzienlijke 
EU-fondsen’ te mobiliseren om de 
grensbeschermingscapaciteiten en 
-infrastructuur van de Europese buiten-
grenzen te versterken. Dat kan bijvoorbeeld 
met een muur of hek. De Belgische premier 
kon niet wegen op de discussie. Hij mocht 
geen standpunt innemen door een  
gebrek aan eensgezindheid binnen de 
Vivaldi-coalitie. Nochtans zijn betere 
grenscontroles niet alleen essentieel om 
mensensmokkel tegen te gaan. Ze zijn ook 
een noodzakelijke bouwsteen in een bredere 
hervorming van het Europese asiel- en 
migratiesysteem. De N-VA blijft benadrukken 
dat het verwerken van de asielaanvragen 
aan de Europese buitengrenzen ervoor kan 
zorgen dat aanvragers geen gevaarlijke 
over steek meer moeten wagen en dat opvang 
in de regio van herkomst prioritair is. Naar 
Australisch model kan het parlement dan 
jaarlijks een quotum afspreken van vluchte-
lingen die zich in de EU kunnen vestigen. 

Wat is het probleem?
Illegale migratie is terug van nooit helemaal 
weggeweest. De gevolgen van een falend 
asiel- en migratiebeleid zijn voelbaar op 
lokaal niveau, met als voorlopig triest 
dieptepunt het fiasco in de Paleizenstraat. 
Niettemin moeten we de oorzaken van 
irreguliere migratie vooral op Europees en 
internationaal niveau aanpakken. Het 
Europese Grens- en Kustwachtagentschap 
Frontex telde vorig jaar ongeveer 330.000 
illegale binnenkomsten aan de Europese 
buitengrenzen. Dat is het hoogste cijfer 
sinds 2016 en een stijging van 64 procent 
ten opzichte van een jaar eerder. Bijna de 
helft van de illegale binnenkomsten 
gebeurde via de westelijke Balkanroute, met 
voornamelijk mensen uit Syrië, Afghanistan 
en Turkije, maar ook uit Tunesië en India. 
EU-lidstaten kregen eind 2022 bijna 
100.000 asielaanvragen per maand te 
verwerken. Ook die cijfers zijn ongezien 
sinds 2016. 

Welke oplossingen liggen voor?
Het vrije verkeer van personen is een van de 
basisprincipes van de Europese Unie. Maar 
tegenover het wegvallen van controles aan 
de Europese binnengrenzen staat de 
noodzakelijke bescherming van de 
buitengrenzen. De Europese staatshoofden 
en regeringsleiders stelden begin februari 
dat ze nauwer willen samenwerken met de 
landen van herkomst en de onderliggende 
oorzaken van migratie willen aanpakken. 
Verder willen ze mensensmokkel tegengaan 
en inzetten op daadwerkelijke terugkeer. 
Maar de invulling van die principes blijft 
vaag. Ook het EU Migratiepact krijgt maar 
geen vorm. Ondertussen is er nauwelijks tot 
geen vooruitgang bij het afsluiten van 
terugkeerakkoorden.

Hoe de buitengrenzen versterken?
De afspraak over het versterken van de 
controle op de Europese buitengrenzen 
kreeg de meeste media-aandacht. De leiders 
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De weg van 

1996

2012

2014

2018
Hart voor Zorg
Samen met de collega’s zet Tine zich al twee 
bestuursperioden in voor de zorg in de commissie  
Welzijn, volksgezondheid en gezin. Met vijftien 
jaar praktijkervaring in de gehandicaptenzorg weet 
Tine waarover ze praat, stelt ze gerichte vragen en 
behoudt ze het contact met het werkveld. Zo is ze 
als parlementslid een stem voor mensen met een 
beperking.  

Verkiezingen
In 2009 komt Tine voor de eerste keer nationaal op. 

Vijf jaar later geraakt ze vanop de 17de plaats 
verkozen in het Vlaams Parlement. ‘Die eerste 

treinritten vanuit de Kempen naar Brussel waren 
enorm spannend’, herinnert ze zich. 

Campagne
In Merksplas stampt Tine mee de N-VA-afdeling 
uit de grond. In 2012 wordt ze verkozen in de 
gemeenteraad. ‘We leggen elke maand heel wat 
ideeën en vragen op tafel. Niet gemakkelijk, want 
we moeten opboksen tegen een absolute 
meerderheid.’

Student
Tine trekt voor haar studies ortho pedagogie 

naar Antwerpen. Haar hart ligt dan al bij 
mensen met een beperking. Als student gaat 

ze met hen mee op kamp. Uiteindelijk kiest ze 
de gehandicapten sector als beroepsomgeving.  

Kleuter
Op 31 januari 1978 komt Tine voor het eerst 
kijken, in Zoersel. Ze groeit op in het mooie 
Merksplas als jongste in het gezin. Een warm 
nest, waar politiek altijd een onderwerp is aan 
de eettafel. 

1978 Tine van  
der Vloet
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Peter Vanlommel heeft slechts vier zeugen� Toch is zijn bedrijf financieel gezond�

A

Peter Vanlommel is varkensboer in Lummen, boven op de 
Venusberg. Hij kweekt zijn scharrelvarkens in de gezonde 
buitenlucht en zweert bij de korte keten. LEO trok de 
laarzen aan en ging ploeteren tussen de blije varkens. 

lles aan uw boerderij ademt nostalgie en 
‘terug naar het verleden’ uit, maar u bent 
wel een moderne varkensboer-ondernemer.
‘Klopt. Ik wilde weliswaar een eenvoudig 
boerenbestaan, maar wel eentje 
waarmee ik mijn brood kan verdienen. 
De meeste varkensboeren gaan voor 
kwantiteit en verkopen hun dieren op de 
wereldmarkt, waar de prijzen vastliggen. 
Mijn verdienmodel zit in de korte keten. 
Daar hangt veel meer ondernemerschap 
aan vast. Ik bepaal zelf mijn verkoop-
prijs en koppel die aan betere kwaliteit, 
dierenwelzijn en klantenvertrouwen.’ 

Dat werkt blijkbaar, want uw klanten- 
bestand is indrukwekkend.
‘Ik kan mezelf op het einde van de 
maand een loon uitkeren en ik hou 
voldoende over om te investeren. Welke 
Vlaamse varkensboer kan dat nog 
zeggen? Mijn klanten kiezen bewust 
voor kwaliteit en zekerheid. Dat kost iets 
meer, maar mensen blijven enthousiast 
terugkomen, alhoewel mijn enige 
marketing mond-aan-mondreclame is. 
Ik prikkel mijn klanten wel constant en 
wakker hun voedselnationalisme aan: de 

trotse keuze voor ‘ons’ varkensvlees, 
gekweekt in de buitenlucht. Zij vinden 
dat het lekkerst, zijn fier op die Vlaamse 
terroir en de lokale boer die hun 
voedselzekerheid biedt. Dan kijk je niet 
alleen naar de prijs van het product.’

Uw model staat haaks op dat van de 
gemiddelde varkensboer.
‘Onze boeren werden decennialang 
aangespoord om alsmaar uit te breiden, 
aangevuurd door de Boerenbond en alle 
mogelijke consortiums daarrond.  
Dat industriële model botst op zijn 
limieten, dat is duidelijk. Hoe kan je in 
Vlaanderen, met zijn beperkte ruimte, 
dure grond en arbeidskosten en massa’s 

reglementering, nog concurreren met 
landen als Roemenië, Polen of Canada? 
Daar is ruimte zat en zijn de regels niet 
zo strikt. Mijn afzetmarkt, dat is hier: 
mijn dorp en omgeving.’ 

Zuhal Demir zei dat er 30 procent te veel 
varkens zijn in Vlaanderen.
‘Helemaal akkoord. Ik heb maar vier 
zeugen. Vier. Die werpen samen een 
goede honderd biggen per jaar. Dat wil 
zeggen dat ik elke week het vlees van 
twee varkens verkoop in mijn hoeve-
winkel. In de industriële landbouw is dat 
belachelijk weinig, maar toch heb ik een 
leefbaar bedrijf. Iedereen mag mijn 
boekhouding zien. Nagenoeg alle 

Varkensboer Peter Vanlommel pleit  
voor minder maar beter vlees

‘WE MOETEN 
MEER VOEDSEL- 
NATIONALIST  
WORDEN’

‘Mijn klanten zijn trots op de Vlaamse 
terroir en hun lokale boer die 
voedselzekerheid biedt’
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verwoordt niet noodzakelijk het standpunt van de N-VA.



Kamerlid Michael Freilich 
roept de regering-De Croo  
op om TikTok voor 
overheidspersoneel te 
verbieden. De Europese 
Commissie, de VS, Canada 
en Nederland gingen ons 
daarin al voor.

Sociale fraude? ACV-baas 
Marc Leemans kent er wat 
van. Hij liet zich ontslaan bij 
de vakbond om zo te kunnen 
genieten van brugpensioen.  
In gewone mensentaal heet 
dat: schaamteloos gesjoemel.

De Vlaamse digitale 
overheid zit voor het eerst 
in de top tien van Europa. 
‘Meer dan ooit vinden 
Vlamingen de digitale weg 
naar de overheid’, zegt 
minister van Digitalisering 
Jan Jambon.

De VRT wil meer tussen-
taal toelaten. Maar 
dat is zonder Vlaams 
fractievoorzitter Wilfried 
Vandaele gerekend: 
‘Standaardtaal moet  
de norm blijven op onze 
openbare omroep.’

Geflitst

industriële boeren hangen momenteel in 
de touwen. Wat doet men? Het infuus 
erin. Maar bij een volgende crisis zitten 
die boeren opnieuw in de miserie. 
Moeten we daar dan weer belastinggeld 
in pompen? Let op, ik predik niet, hé. 
Als je als boer liever produceert voor de 
export, mij goed. Maar dan moet je ook 
volgens de regels van de wereldmarkt 
spelen. En als je megastallen wil hebben, 
weet je dat er een milieu-impact zal zijn.’

We zijn er: stikstof. Iets zegt ons dat u 
daar niet zoveel last van heeft. En op uw 
boerderij ruikt het naar van alles, maar niet 
naar varkens en ammoniak.
‘Klopt, en mijn boerderij ligt zelfs vlak 
naast een natuurgebied. Maar stikstof is 
niet de oorzaak van de problemen in de 
landbouw. We bakkeleien over een 
landbouwmodel dat in Vlaanderen niet 
meer leefbaar is. De maatschappij 
verandert razendsnel. In dit deel van 
Europa moeten we gaan nadenken over 

een nieuwe manier om aan landbouw te 
doen. We staan écht op een kruispunt: 
de korte keten is een mogelijkheid, maar 
er zijn nog andere nieuwe wegen. De 
boeren verdienen een modern land-
bouwbeleid zonder oogkleppen.’

Wat kan de overheid dan concreet doen?
‘Als het over de korte keten gaat: die veel 
meer faciliteren. In woorden is iedereen 
voorstander daarvan, maar in daden 
blijft industriële landbouw bevoordeeld. 
Ik geloof ook sterk in een objectieve 
voorlichting van de boeren. Die moeten 
zelf meer inzicht krijgen in het verdien-
model van hun bedrijf in een veranderde 
maatschappij. Maar het zal niet een 
minister zijn die de Vlaamse boer gaat 
redden. Echte verandering komt van 
onderuit. De consument beslist.’

U vindt ook dat we minder vlees moeten 
eten. En dat voor een varkensboer!
‘Mijn motto is: minder dieren, meer 
boeren. Eet minder maar beter vlees. 
Kom eens proeven. Kijk mijn dieren in 
de ogen. Die zijn blij en gelukkig. 
Sommige vegetariërs zeggen me zelfs dat 
ze af en toe wel eens een stukje vlees 
willen eten als het op die manier kan. 
De Boerenbond zei me ooit: ‘Allemaal 
mooi, maar daarmee kan je de wereld 
niet voeden.’ Wel, ik ben daar niet mee 
bezig. Ik wil mijn dorp voeden en 
andere boeren inspireren. In mijn 
droom is er in elk dorp weer plaats voor 
tientallen boeren met een fair inkomen, 
gelukkige dieren en blije buren.’

Meer weten? www�venusberg�be� 

🤫

👏

🚫

🕵
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rond welzijn, binnenlandse zaken en 
staatshervorming zat Etienne doorgaans 
in de top vijf van meest actieve 
parlementsleden. 

Rebel van het parlement
Etienne stond soms bekend als de ‘rebel 
van het parlement’, maar zelf nuanceert 
hij dat: ‘Ik heb van mijn partij altijd de 
vrijheid gekregen om een dissident 
standpunt in te nemen als het ging over 
Halle-Vilvoorde. Mijn stem was nooit 
doorslaggevend, het was eerder een 
signaal dat ik wilde en kon geven.’

Lang voor de splitsing van Brussel- 
Halle-Vilvoorde (BHV) de politieke 
actualiteit beroerde, diende Etienne 
daarover al wetsvoorstellen in. De basis 
van de splitsing lag in Lennik. ‘Toen bij 
de verkiezingen van 2003 de buitenlandse 
stemmen geteld werden, bleek het over 
25 procent Franstaligen te gaan. Dat heeft 
bij veel Pajotse politici de ogen geopend. 
Samen met toenmalig Lenniks burge-
meester Willy De Waele (liberaal maar 

aat ons meteen de olifant uit de kamer 
jagen: Etienne Van Vaerenbergh heeft 
geen N-VA-lidkaart en heeft die ook 
nooit gehad. Bij de splitsing van de 
Volksunie was hij de spreekwoordelijke 
laatste die het licht uitdeed, maar nadien 
een keuze maken, wilde hij niet. ‘Dat 

zou hartverscheurend geweest zijn, want 
ik kende mensen in beide groepen. Dus 
besloot ik om mijn parlementaire 
carrière te stoppen en me te focussen op 
Lennik, waar ik met de lokale lijst 
Lennik2000 begon (later Lennik², red.).’

Die parlementaire carrière trapte hij in 
1990 af als Kamerlid en via het dubbel-
mandaat ook als lid van de toenmalige 
Vlaamse Raad, de voorloper van het 
Vlaams Parlement. In 1995 werd 
Etienne rechtstreeks verkozen in het 
Vlaamse halfrond, waar hij actief bleef 
tot het einde van de legislatuur in 2004, 
toen weliswaar in een ‘technische’ fractie 
van de deelgroepen van de voormalige 
Volksunie. Met heel wat initiatieven 

L

Het moet wat zijn: door je gemeente lopen en 
beseffen dat die op tal van plaatsen jouw stempel 
draagt. Etienne Van Vaerenbergh mag dat zeggen, 
zelfs in alle bescheidenheid. Van Leuven Vlaams tot 
de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde: 
Etienne was er al die decennia bij. Zijn grootste 
verdienste is wellicht hoe het dagelijkse leven 
eruitziet in Lennik, tussen de glooiingen van het 
Pajottenland. 

VOORMALIG VU-PARLEMENTSLID  
EN EX-BURGEMEESTER VAN LENNIK 
ETIENNE VAN VAERENBERGH

‘Bovenal wil ik  
ten dienste staan  
van de mensen’
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‘De splitsing van Brussel-
Halle-Vilvoorde is hier in 
Lennik gerealiseerd.’

1

fervent Vlaams-nationalist, red.) hebben 
we de Conferentie van Burgemeesters van 
Halle-Vilvoorde opgericht om te ijveren 
voor een splitsing van het kiesarrondisse-
ment.’ 

Brabants trekpaard
Lennik, het blijft de rode draad in de 
politieke carrière van Etienne. Klein – 
amper 9.000 inwoners – maar groots. 
‘Lennik kreeg een jaar voor Brussel 
marktrecht’, vertelt Etienne. Vandaar het 
grote marktplein, met centraal een 
monumentaal bronzen beeld van een 
Brabants trekpaard. Dat kwam er dankzij 
Etiennes inzet. Je zou het als een soort 
eerbetoon kunnen zien aan de man die 
al sinds 1976 in de gemeenteraad zat, 
twaalf jaar burgemeester was en evenveel 
jaren schepen en OCMW-voorzitter. 

‘Dat paard is misschien het meest 
zichtbare, maar ik ben vooral blij dat we 
in de eerste legislatuur erin slaagden de 
gewestweg uit Lennik weg te houden. 
Toen de tramverbinding met Brussel 

stopte, hebben we meteen de trambed-
ding opgekocht. Waar het gewest een 
drukke weg wilde aanleggen, ligt nu een 
prachtig fietspad.’ Dat Lennik nog een 
gemeente is waar je je auto kwijt kan, is 
ook de verdienste van Etienne. ‘Dorps-
kernen sterven uit, winkels en cafés 
verdwijnen. Je moet er daarom voor 
zorgen dat mensen vlot de gemeente 
kunnen bereiken en daar ook hun auto 
kwijt kunnen. Zo hou je je gemeente 
leefbaar. Straks komen hier honderden 
extra inwoners bij. Dat moet je kunnen 
kanaliseren. Besturen is vooruitzien, hé.’

De échte realisatie
Etiennes grootste trots is echter niet zozeer 
van politieke aard. Zijn onverdroten  
inzet in de socio-culturele sector en 

welzijnssector leidde tot de oprichting 
van tal van vzw’s in Lennik en ver 
daarbuiten. ‘Het is belangrijk om ten 
dienste te staan van de mensen. Ik kom 
uit een arbeidersgezin, wat maakt dat ik 
gevoelig ben voor hun noden. Politieke 
verwezenlijkingen zoals BHV zijn de 
vrucht van vele mensen samen, maar die 
dienstencentra, dat is een échte realisatie.’

Brussel is nooit veraf in Lennik, letterlijk 
noch figuurlijk. Al dertien jaar lang 
neemt dochter Kristien de parlementaire 
honneurs waar. ‘Ik heb haar nooit 
gepusht, dat is vanzelf gekomen. Ik ben 
blij dat ze een engagement heeft. Ik moei 
me niet, ik kan alleen maar wat raad en 
advies geven. Ze doet daarmee wat ze wil. 
Maar ik steun Kristien volop. De N-VA 
heeft de beste kaarten om meer autono-
mie te verwezenlijken.’ En dat is nodig, 
volgens Etienne: ‘We hebben nu een 
‘mindervoudig’ kiesrecht: de stem van de 
Vlaming is maar de helft waard van die 
van de Waal. Die discriminatie is niet 
meer vol te houden.’ 

 1. 
Inhuldiging van Prins, het bronzen 
beeld van een Brabants trekpaard, 
in 1992� Het beeld kwam er op 
initiatief van Etienne�

 2. 
Etienne Van Vaerenbergh, toen 
burgemeester, samen met Willy 
Sommers, die in 1991 ereburger 
werd van Lennik� 

 3. 
Ondertussen trad dochter Kristien 
in Etiennes voetsporen als 
parlementslid én gemeenteraadslid� 
Achter de schermen blijft Etienne 
actief, ook om mosselen op te 
dienen� 

 4. 
Etienne als VU-parlementslid� Eerst 
federaal en in de Vlaamse Raad, 
daarna in het Vlaams Parlement� 
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werkervaring. Telkens vergezeld van een 
inhoudelijke medewerker maakten ze de 
studenten warm voor een job in de 
politiek. ‘De N-VA is bij iedereen bekend, 
maar voor veel studenten was het een 
verrassing dat we ook een werkgever zijn 
met een brede waaier aan mogelijkheden’, 
zegt Latoya.

Wie zelf interesse heeft in een job bij de 
N-VA is welkom aan de jobstand op het 
congres. Of neem een kijkje op  
www.n-va.be/werkenbijdenva.

 NIEUW N-VA-LEDENPORTAAL:  
 LOG SNEL IN 
Goed nieuws! Het N-VA-ledenportaal zit in 
een volledig nieuw jasje. Voortaan wordt 
het voor onze leden nog eenvoudiger om 
hun gegevens te beheren. En om in te 
schrijven voor N-VA-activiteiten zoals het 
grote driedaagse ledencongres van 12 tot 
14 mei. 

Eind februari ontvingen alle leden via 
e-mail een uitnodiging om hun account te 
activeren. Liep dat niet helemaal vlot of 
heeft u nog vragen? De dienst ledenadmi-
nistratie helpt u graag verder via 
leden@n-va.be of op 02 219 49 30.

 HANG DE VLAAMSE LEEUW UIT 
Op zondag 2 april trekt de Ronde van 
Vlaanderen weer door het land. Hang uw 
Vlaamse Leeuw uit die dag en geef 
Vlaanderens Mooiste de kleuren die ze 
verdient. Geniet van de koers en kleur 
Vlaanderen geel-zwart!

 OP ZOEK NAAR JONG TALENT  
 OP JOBBEURZEN 
Marleen en Latoya van de personeels-
dienst trokken in maart naar studenten- 
steden Leuven en Gent. Daar stonden ze 
met de N-VA-stand op een jobbeurs voor 
studenten die uitkijken naar een eerste 

1 2
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Ledencongres 
12-14 mei 2023

Vrijdag 12 mei 
• 16.00 uur – Registratie en randanimatie
• 18.00 uur – Opening van het congres met een 

colloquium met nationale en internationale gasten
• 19.30 uur – Einde van het officiële congresprogramma
• 20.00 uur – Avondprogramma, met keuze uit een 

havenrondvaart op de Flandria, een nocturne in het 
Museum aan de Stroom, de filmvertoning van Onze 
Natuur. De film en een kroegentocht met Jong N-VA 

 
Zaterdag 13 mei
• 08.30 uur – Registratie
• 09.30 uur – Commissievergaderingen*

• 12.00 uur – Middagpauze met randanimatie
• 13.00 uur – Commissievergaderingen*

• 15.30 uur – Pauze met randanimatie
• 16.00 uur – Commissievergaderingen*

• 18.30 uur – Einde van het officiële congresprogramma
• 20.00 uur – Avondprogramma, met keuze uit een 

nocturne in het KSMKA, een fietstocht door Antwerpen 
en de quiz ‘De Slimste N-VA’er’ 

Zondag 14 mei
• 09.00 uur – Registratie
• 10.00 uur – Plenaire vergadering
• 12.30 uur – Middagpauze en randanimatie
• 14.00 uur – Slotmeeting congres
• 15.30 uur – Einde van het congres 

*Tijdens de commissievergaderingen kan u mee debatteren over de 
congrestekst� De ingediende amendementen worden eerst toegelicht door 
de indiener of zijn afdelingsvoorzitter� Na de bespreking wordt over elk 
amendement gestemd�

Uw gedacht
Bent u drie maanden lid en minstens 16 jaar oud? Dan is dit hét 
moment om uw stem te laten horen en via uw lokale afdeling 
amendementen in te dienen. U ontvangt van uw lokale afdeling 
een uitnodiging. Keurt een meerderheid van de ledenvergadering 
uw amendement goed, dan stuurt uw afdeling dat door naar de 
congrescommissie. Alle amendementen leiden tot een nieuwe 
ontwerpcongrestekst, die u enkele weken voor het congres in de 
bus krijgt.

Het grote congres
En dan is het eindelijk zover! Het driedaagse ledencongres vindt 
plaats op 12, 13 en 14 mei in Antwerp Expo. We komen dan met 
duizenden partijgenoten samen om te debatteren en te stemmen 
over de resoluties en de amendementen op de congrestekst. De 
finaal door de leden goedgekeurde congrestekst zal de inhoude-
lijke koers van de partij voor de volgende jaren vastleggen.

Alles over het ledencongres
Op de congreswebsite www.n-va.be/congres2023 vindt u alle 
informatie over het congres, met onder meer het gedetailleerde 
programma, een link naar de congrestekst en informatie over het 
verdere verloop. U kan er zich ook inschrijven voor het congres 
en de avondactiviteiten, want dat is verplicht als u er graag een of 
meerdere dagen bij bent.

Alle details en aanvullingen vindt u op  
www.n-va.be/congres2023.

Na de provinciale ledenvergaderingen, waar de congresvoorzitters 
de congrestekst toelichtten, is het deze maand tijd voor de 
volgende fase: het democratische debat opentrekken naar alle 
leden van de N-VA. 

Eind februari kreeg u als lid van de N-VA de ontwerpcongres-
tekst in de bus. Met 100 ideeën – en uw amendementen 
daarop – definieert de N-VA in 10 ambities haar aanbod aan 
alle Vlamingen, ongeacht hun leeftijd, geaardheid of achter-
grond. Met als absoluut hoofddoel: hun welvaart en toekomst 
in Vlaanderen veiligstellen. Er is maar 1 keuze die daarvoor in 
2024 garant zal staan, en dat is die voor de N-VA.

Er zijn doorlopend drankjes en eten verkrijgbaar, 
terwijl u kan genieten van ontspannende muziek, een 
sportieve uitdaging of een plezant partijtje tafelvoetbal. 
Bovendien is er kinderopvang op zaterdag en zondag.

Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk. Surf snel 

naar www.n-va.be/
congres2023
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Geert Gravez is kabinetschef voor de N-VA-deputatie in Antwerpen

De dotaties aan politieke partijen 
werden afgeschaft, er liggen onder-
tussen kilometers aan fietsostrades,  
er worden geen statutaire werknemers 
meer aangenomen en de rekeningen 
zijn in orde. Een uitstekend rapport 
voor het Antwerpse provinciebestuur 
dus, met de N-VA al tien jaar aan het 
roer. En net dat niveau willen we 
afschaffen? ‘Zolang het provinciale 
niveau er is, willen we het besturen  
en góéd besturen’, zegt Geert Gravez, 
kabinetschef van de N-VA-deputatie. 

'Op provinciaal niveau ben 
je minder onderhevig aan 
de waan van de dag'

‘Wij bikkelen eerst 
intern en komen dan 
met een gezamenlijk 
standpunt’

Geen lijken in de kast
‘Het belangrijkste is dat onze financiën 
in orde zijn. Wanneer de dag komt dat 
we onze bevoegdheden overdragen aan 
andere besturen, lokaal en Vlaams, dan 
willen we geen putten of lijken in de kast 
achterlaten en anderen opzadelen met 
problemen die wij gecreëerd hebben. Dat 
is toch wel de rode draad doorheen ons 
beleid van het voorbije decennium’, zegt 
Geert, die ook wijst op het feit dat het 
goed samenwerken is met de administratie. 
‘We zitten hier een legislatuur voor op 
andere provinciebesturen, waar de 
administratie vaak nog een bastion is 
van traditionele partijen.’ 

Cultuurminnaar zonder cultuur
Geert moet dan wel het overzicht 
behouden over een hele boterham aan 
bevoegdheden, hij mist er toch eentje: 
Cultuur. Dat domein werd overgedragen 
aan Vlaanderen en de lokale besturen. 
Als cultuurminnaar vindt Geert dat 
spijtig. ‘Ik stond zeventien jaar lang met 
het ene been in de Vlaamse Beweging en 
met het andere in de cultuursector, als 
stafmedewerker van het Algemeen 
Nederlands Zangverbond en van Nekka. 
Zo ben ik ook bij Luk Lemmens 
terechtgekomen. Toen die gedeputeerde 
voor Cultuur werd, ben ik eens met hem 
gaan praten en zo werd ik zijn adviseur 
voor cultuur.’

Provinciaal mag Cultuur dan geen 
bevoegdheid meer zijn, Geert zetelt 
namens de N-VA nog in het bestuur van 
culturele organisaties als De Singel en het 

Eerst intern bikkelen 
‘Sommigen vinden die situatie van één 
kabinetschef voor drie gedeputeerden 
uitzonderlijk, maar ik zie alleen maar 
voordelen. Bij andere partijen nemen de 
kabinetten soms uiteenlopende 
standpunten in. Dat is niet zo bij ons. We 
bikkelen eerst intern en komen nadien 
naar buiten met een gemeenschappelijk 
en gedragen standpunt’, aldus Geert. ‘Al 
lukt dat alleen maar op dit niveau, geef ik 
toe. We hebben hier elf medewerkers, 
dat valt nog te bestieren.’

Het cliché van de kabinetschef die met 
een been in de politiek staat en met het 
andere been in de administratie, klopt 
ook bij Geert. ‘Ik ben half politicus, half 
secretaris, zeg maar. De ene dag ben je 
bezig met een aanwerving en personeels-
zaken, de andere dag ben je een dossier 
aan het onderhandelen met een stad of 
met de Vlaamse overheid. Dat maakt dit 
werk boeiend. We hebben dan ook nog 
eens het voordeel dat we redelijk in de 
luwte kunnen werken. Op provinciaal 
niveau ben je veel minder onderhevig 
aan de waan van de dag.’

De N-VA heeft drie van de vier 
gedeputeerden in het Antwerpse 
provinciebestuur: Luk Lemmens, Jan De 
Haes en Mireille Colson. Alle drie 
hebben ze een en dezelfde kabinetschef: 
Geert Gravez. Die moet dus kaas 
gegeten hebben van meer dan twintig 
bevoegdheden: van Financiën, Toerisme 
en Onderwijs tot Erfgoed, Milieu en 
Personeel. Zit de allerslimste mens ter 
wereld gewoon op de bovenste 
verdieping van het prachtige provincie-
huis? ‘Ik moet over alles iets weten, dat 
klopt. Bij enkele dossiers heb ik wel de 
leiding, maar ik kan gelukkig ook 
rekenen op een fantastisch team van 
mensen met specifieke kennis. Mijn  
rol is dan eerder om het grote plaatje  
in het oog te houden en in te schatten 
welke effecten het ene dossier op het 
andere heeft.’

A C H T E R  D E  S C H E R M E N
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Geert Gravez: ‘Het ene moment ben je bezig met  
personeelszaken, de dag erna onderhandel je  

met de Vlaamse overheid’

‘Wanneer we onze 
bevoegdheden
over dragen,
zullen de 
rekeningen in
orde zijn’

Antwerp Symphony Orchestra. ‘En er is  
Tomorrowland, natuurlijk. Op die 
publiek-private samenwerking ben ik 
trots. De provincie heeft de site van de 
Schorre opgekocht en daar een groen-
domein met evenementenzone ingericht. 
Zo is Tomorrowland daar terechtgeko-
men. Het is belangrijk dat het festival 
daar verankerd is. De positieve impact 
van zo'n wereldvermaard evenement kan 
moeilijk onderschat worden.’

Kunst kopen in de Kringloopwinkel
Op Tomorrowland zal je Geert niet 
meteen tegen het lijf lopen, maar wel in 
de kringloopwinkel, waar hij graag kunst 
koopt. En dat durven wel eens verborgen 
pareltjes te zijn. ‘Ongelofelijk wat mensen 
soms weggeven zonder te beseffen wat de 
waarde ervan is. Zo heb ik een tekening 
van Victor Servranckx op de kop kunnen 
tikken voor anderhalve euro. En ik vond 
er ook een origineel pamflet van Magritte, 
tegen paus en koning. Een Vermeer? Dat 
ben ik nog niet tegengekomen in de 
kringloopwinkel, maar je weet nooit.’ 
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 Over woke 
Woke startte vanuit een drang 

naar non-discriminatie maar bereikt 
intussen het omgekeerde� Het houdt 
de westerse mens een spiegel voor 
van zijn eigen slechtheid: we worden 
moreel gedwongen tot schaamte� 
De samenleving bestaat dan alleen 
uit slachtoffers die het boetekleed 
moeten aantrekken en onvrij zijn 
in woord en gedachte� Vooral in de 
academische wereld is het wokisme 
zeer intens aanwezig en wordt 
vrijheid bedreigd�

Bart De Wever pleit in zijn 
nieuwe essay voor samenhang, 
vooruitgangsdenken, vrijheid en 
verknochtheid aan de waarden van 
de Verlichting, zonder schuld en 

boete over wie wij, gemeenschap 
van Vlamingen, zijn en waren�

Met onderstaande kortingsbon 
koopt u Over woke in Standaard 
Boekhandel voor 18 euro (in plaats 
van 19,99 euro)� Ook met de 
kortingscode BDWWOKE krijgt u 
tien procent korting bij de online 
aankoop van het boek via  
www�bdwoverwoke�be�

5x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exem-
plaar� Ze moeten wel het antwoord 
kennen op de vraag: ‘Hoe heet de 
Britse kinderboekenschrijver die in 
februari ten prooi viel aan sensitivity 
readers?’ Stuur uw antwoord voor 
4 april naar LEO@n-va�be of N-VA, 
redactie LEO, Koningsstraat 47 bus 6, 
1000 Brussel�

 Vrijheid/Veiligheid 
De voorbije dertig jaar evolu-

eerden we van een samenleving 
waarin het verschil tussen vrijheid 

en onvrijheid van fundamenteel 
belang was, naar een samenleving 
waarin het verschil tussen veilig en 
onveilig voorop staat� Het streven 
naar vrijheid verdeelde ons� 
Conservatieven en progressieven 
hebben verschillende opvattingen 
over wat echte vrijheid inhoudt� 
Vandaag verdeelt het streven naar 
veiligheid ons� En die verdeeldheid 
leidt steeds minder tot dialoog: een 
kleine minderheid wil de meerder-
heid het zwijgen opleggen�

Socioloog Mark Elchardus brengt 
in zijn columns verslag uit over 
die ontwikkeling� Zijn boek is de 
neerslag van een vreedzaam, 
geduldig verzet tegen de  
dominante minderheid die haar 
opvattingen aan de feiten wil 
opleggen�

5x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een 
exemplaar van Vrijheid/Veiligheid� 
Ze moeten wel het antwoord 
kennen op de vraag: ‘Wat was de 
titel van Elchardus’ vorige boek?’ 
Stuur uw antwoord voor  
4 april naar LEO@n-va�be of N-VA, 
redactie LEO, Koningsstraat 47  
bus 6, 1000 Brussel�

 

 De pil van Drion 
De pil van Drion is de derde 

roman van Louis Ide, algemeen 
secretaris van de N-VA, gemeente-
raadslid én arts� Met zijn boek vertelt 
hij het verhaal van een controversieel 
tv-programma dat ethische vragen 
oproept en de grenzen van het 
medium televisie verlegt, terwijl het 
de discussie over het thema ‘voltooid 
leven’ volop naar de voorgrond 
brengt� ‘In het drukbevolkte 
landschap van Vlaamse auteurs is 
Louis Ide een frisse, originele stem� 
Ik was al fan van zijn debuut Het 
project� De pil van Drion wemelt van 
de prettig gestoorde personages en 
geeft een kritische, satirische maar 
nooit modieus cynische kijk op een 
maatschappij in verandering’, aldus 
filmregisseur Jan Verheyen�

De pil van Drion is verschenen bij 
uitgeverij Witsand en is verkrijgbaar in 
uw lokale boekhandel en via Bol�com�

 €19,99  €18

Dit pamflet kant zich tegen de 
zelfvernietigingsoorlog die een deel 
van de intellectuele elite voert tegen 
de moderne samenleving.

*enkel te gebruiken in de winkel. Actie geldig 
tot 30/04 en niet cumuleerbaar met andere 
acties. De bon mag 1 maal gebruikt worden. 
Kopies worden niet aanvaard.

HAAL JE BOEK BIJ STANDAARD 
BOEKHANDEL. IN RUIL VOOR DEZE 
BON KRIJG JE 10% KORTING*
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‘SCHOTLAND 
ZOU EVEN KLEIN 
ALS OLIERIJK ÉN 
ONAFHANKELIJK 
KUNNEN ZIJN.’

WAAROM DE 
SCHOTTEN ZO 
SCHOTS ZIJN

Haggis en haver
Als u een schapenmaag gevuld met stukjes hart en 
lever gebakken in niervet en overgoten met een 
scheut whisky lekker vindt klinken, hebt u waar-
schijnlijk Schots bloed door uw aderen lopen. Al 
zeker als u graag in kilt rondloopt in het patroon van 
uw clan, de tartan, met bijpassende sporran, het 
kleine tasje aan de voorzijde van de kilt. Die sporran 
is essentieel, want er zit geen zakje 
in de kilt, wel eronder. Om het 
cliché helemaal te vervolledigen, 
mogen we de Highland Games, 
het Monster van Loch Ness en de 
doedelzak natuurlijk niet 
onvermeld laten. Kent u trouwens 
de definitie van een Schotse 
gentleman? Dat is iemand die 
doedelzak kan spelen, maar het 
toch niet doet. Ook nog 
belangrijk is de liefde voor haver. 
De bekende achttiende-eeuwse 
woordenboekmaker Samuel 
Johnson schreef: ‘Haver is wat in Engeland de 
paarden en in Schotland de mensen voedt.’ Niet echt 
een heel vleiende oneliner, maar ja, tussen Schotten 
en Engelsen zit het wel vaker schots en scheef. 

Tha e brèagha an-diugh is de meest magische der 
zinnen die in Schotland kan worden uitgesproken. 
Het is Gàidhlig voor ‘het is mooi weer vandaag’.  
Dat Gàidhlig met al z’n naamvallen is redelijk 
ondoorgrondelijk voor een buitenstaander. Op 
sommige plekken, zoals op het eiland Skye of op de 
Buiten-Hebriden, spreekt nog meer dan de helft  
van de inwoners het. De Buiten-Hebriden, zegt u? 
Inderdaad, dat is een van de vier hoofdgroepen 
waarin de meer dan 790 Schotse eilanden (voor 
5,3 miljoen inwoners) zijn verdeeld en waarvan  
de Shetlandeilanden u wellicht het bekendst in  
de oren klinken.

In het Gàidhlig verwijzen de Schotten naar zichzelf 
als Albannaich. Dat ‘Alba’ vindt u ook terug in de 
naam van het Schotse parlement, pàrlamaid na 
h-Alba, BBC Alba, de zender die voornamelijk 
in Gàidhlig uitzendt, en in de naam van de partij 
die voormalig Schots premier Alex Salmond 
stichtte nadat hij de Scottisch Nationalist Party 
(SNP) voor bekeken hield. Dat Alba verwijst naar 
het Gaelische koninkrijk dat de oorspronkelijke 
stamvolkeren onder een vlag verzamelde en dat de 
directe voorloper is van het koninkrijk Schotland. 

William Wallace wilde Wardje weg
Alba gu bràth, Schotland voor altijd, klinkt het in 
Braveheart, de geromantiseerde biopic van de 
Schotse vrijheidsstrijder William Wallace, die in de 

13de eeuw de strijd aanging 
met koning Eduard I van 
Engeland. William Wallace 
wilde Wardje weg maar delfde 
het onderspit. Op 23 augustus 
1305 werd Wallace in Londen 
opgehangen. Vlak voor de dood 
intrad, werd hij nog eerst 
gecastreerd, opengesneden en 
ontdaan van zijn ingewanden. 
Die werden vervolgens samen 
met William Wallace’ willy voor 
zijn ogen verbrand. Daarna 
werd zijn hart uit zijn lichaam 

gesneden, en werd hij gevierendeeld en onthoofd. 

Aftredend Schots premier Nicola Sturgeon wist dat 
ze op haar tellen moest letten als ze tegen de 
Engelsen in wilde gaan met de eis voor een nieuw 
onafhankelijkheidsreferendum. Benieuwd wat haar 
opvolger gaat doen. Een eigen rechtssysteem, 
parlement, munt en een grote mate van zelfbestuur. 
Men zou kunnen zeggen dat Schotland heel wat in 
eigen handen heeft. Maar sinds 1971 willen veel 
Schotten meer. Toen werd in het Schotse deel van de 
Noordzee olie gevonden. In 1974 brak de SNP 
volledig door met de slogan It’s Scotland’s oil. Je 
hoort het Sean Connery, groot SNP-aanhanger en 
als James Bond een Schot die altijd raak schoot, zo 
zeggen. Net als Noorwegen zou Schotland even klein 
als olierijk én onafhankelijk kunnen zijn. Waarom de 
Schotten zo Schots zijn, Joost mag het weten!
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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 Et alors? Waarom de 
Fransen zo Frans zijn, dat 
in februari 2022 
verscheen. Eerder schreef 
hij al Bella Figura 
– Waarom de Italianen zo 
Italiaans zijn en De Rest 
Is Parking – Waarom de 
Antwerpenaren zo 
Antwerps zijn.  
Joost presenteert ook de 
podcast Studio 
Vlaanderen.



P SP S

Het zou een kanshebber kunnen zijn in de 
verkiezing van het woord van het jaar, maar 
bicefaal is geen nieuw woord. Het mag niet 
verbazen dat de term N-VA-voorzitter Bart  
De Wever destijds werd ingefluisterd door wijlen 
Jean-Luc Dehaene, in een tijd waarin zijn ambtsgenoten vlotjes 
zinnen in de mond namen als ‘we moeten onverwijld 
defenestreren om binnen het obligatoire tijdspad te blijven’. 

Bicefaal dus. Letterlijk: met twee hoofden. Maar ook een 
handige manier om blokkeringen op het federale niveau te 
ontmijnen. Het gaat erom dat bevoegdheden in eerste 
instantie functioneel gesplitst worden en pas nadien 
gelegaliseerd. 

Nieuw is die praktijk niet. In het federale België voerden 
Vlaanderen en Wallonië al een eigen beleid rond onderwijs en 

cultuur. In de toenmalige unitaire regeringen 
waren er twee ministers voor Nationale 
Opvoeding: een Nederlandstalige en een 
Franstalige. De onderwijsbevoegdheden 
werden pas in 1989 officieel geregionaliseerd. 

Een gelijkaardige oplossing kwam er op vraag van de 
Franstaligen in 1991 om een oplossing te bieden voor de 
communautaire impasse in het dossier van de Waalse 
wapenexport naar Saoedi-Arabië. De wapenhandel werd op 
dat moment geregionaliseerd maar dat werd pas in 2003 in 
wetten gegoten. 

Het woord van het jaar moet een nieuw woord zijn. Maar 
misschien kunnen we de regels aanpassen, ‘bicefaal’ toch 
nomineren en het reglement achteraf pas legaliseren? Hoe 
noemt men zoiets alweer?  

BICEFAAL
(Geen) woord 

van het jaar


