INTERVIEW I

Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters

Hendrik Vuye en Veerle Wouters stellen de grendels in vraag die
Vlaanderen een verdere staatshervorming onthouden. ‘Dit hadden we
bij de N-VA nooit mogen publiceren, wij doorprikken een leugen.’

‘Door de graaicultuur krijgen wij massa’s steun’
Wouters: ‘Dat klopt, maar dan

Vooraf
Eind september begeleidde
Bart De Wever de dissidente
Kamerleden Hendrik Vuye en
Veerle Wouters naar de uitgang. ‘Over vijf dagen spreekt
niemand nog over jullie’,
zwaaide de N-VA-voorzitter het
tweetal uit. De smaakmakers
van het Studiecentrum Objectief V konden zich niet verzoenen met De Wevers wankelmoedige communautaire koers.
Zes maanden later zijn Vuye
en Wouters niet weggedeemsterd in de nevelen der vergetelheid. Na een kritisch boek
over het koningshuis stellen ze
vanavond hun tweede worp
voor, ‘Sleutels tot ontgrendeling. Uitdagingen aan de
Vlaamse meerderheid’. Het
duo blijft een luis in de pels
en stelt scherp op datgene wat
de N-VA in de koelkast heeft
gestopt. (bbr)
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BART BRINCKMAN
B R U S S E L | ‘De Vuye&Woutersshow.’ N-VA-Kamerleden doen
wat smalend over de wekelijkse
tussenkomst van Hendrik Vuye
of Veerle Wouters in de plenaire
vergadering waarbij ze hun voormalige partijgenoten in de wind
zetten. Die ergernis zal met hun
jongste boek niet milderen.
Veerle Wouters: ‘Volgens de
N-VA zijn communautaire hervormingen onmogelijk. Ons boek
toont aan dat de bijzondere wetten, de Grondwet of de belangenconflicten ten spijt de Vlaamse
meerderheid nog heel wat troeven heeft. Het daagt elke partij
uit: laat het achterste van je tong
zien, hoe ver wil je gaan?’
Hendrik Vuye: ‘We doorprikken de leugen. Onlangs beloofde
Jan Jambon dat de N-VA in 2019
een confederaal model verkiest,
maar er was een tweederdemeerderheid nodig. De Vlamingen
kunnen initiatieven nemen zonder zo’n meerderheid. Grendels
kunnen worden ontgrendeld. Dat
zijn geen wilde theorieën, er zijn
precedenten.’

Sinds de onafhankelijkheid wordt
de Grondwet als ‘vodje papier’
behandeld.
Wouters: ‘Daarom sloeg dat argu-

ment van Leo Tindemans bij zijn
ontslag in 1978 nergens op, hij
trok zich van de Grondwet niets
aan zolang het hem uitkwam.’
Vuye: ‘De Grondwet is gewoon een politiek instrument.’
Toch kan er zonder politiek akkoord niet worden ontgrendeld.

ders niet verbetert, dan moet hij
dat doen. Ik heb vooral begrepen
dat hij onze knowhow op prijs
stelt en we daarom mogen terugkomen. No way.’

moet men eerst kleur bekennen.
Misschien wíllen de partijen
geen communautaire hervorming. Dat men dat dan gewoon
zegt en zich niet verstopt achter
loze beweringen.’
Vuye: ‘We roepen iedereen op
om in de spiegel te kijken. Wat
hebben jullie in het verleden allemaal gedaan? Als jullie willen,
kunnen jullie opnieuw creatief
zijn. Over de te volgen weg – zevende staatshervorming, confederalisme, separatisme – spreken
we ons niet uit.’

Moet de partij juristen kweken in
plaats van propagandisten?
Vuye: ‘Ik kijk reikhalzend uit

naar het wetsvoorstel waarmee
de N-VA de vrijheid van meningsuiting wil inperken.’
Volgens Kamerlid Peter Dedecker
heeft de SP.A last van geld,
CD&V van vrouwen en de N-VA
van de notie traditionele partij.
Wouters: (giert het uit) ‘De N-VA

als vierde traditionele partij, dat
was pijnlijk.’
Vuye: ‘Het idee kwam van
Veerle. Mijn tussenkomst in de
Kamer herhaalde die woorden
om de minuut. De televisie
moest het oppikken. Bingo.’
Wouters: ‘Als leden van het
partijbestuur kenden we de
graaicultuur, we zagen hoe de
posten werden verdeeld. Voor
militanten die zich met hart en
ziel inzetten, is dat ontnuchterend. Die voelen zich bekocht.’
Vuye: ‘Het is een switch. Wat
wil je, in een regering zonder
communautair programma. Stel je
voor dat de socialisten gedurende
vijf jaar niet spreken over de sociale zekerheid. De N-VA probeerde
zich te redden met een imago van
anti-establishmentpartij. Dat is
weg, nu iedereen begrijpt dat de
partij net zo graait als de anderen. Dankzij de graaicultuur krijgen wij massa’s steun.’

De communautaire creativiteit in
de Kamer lijkt uitgestorven.
Vuye: ‘Inderdaad. Het parlement

zou bijvoorbeeld het dossier van
de Riziv-nummers voorlopig kunnen defederaliseren (het toekennen
van een Riziv-nummer aan afgestudeerde artsen, Wallonië kent
geen ingangsexamen en telt te veel
artsen, red.). Het zal moeten, de
regering raakt er niet uit. De truc
heeft men in de jaren tachtig toegepast op de zogeheten vijf nationale economische sectoren.’
Wouters: ‘Dat probleem sleept
al twintig jaar aan. Laat Vlamingen en Franstaligen dat zelf oplossen.’
‘De prioriteit voor socio-economische dossiers wil toch niet
zeggen dat er over communautaire zaken moet worden gezwegen?
Telkens als we een communautaire vraag in die richting stelden, oogsten we een boze blik
van de minister.’
Vuye: ‘In de jaren negentig
zette premier Jean-Luc Dehaene
volop in op de sanering. Maar
het Vlaams Parlement bereidde
zijn vijf resoluties voor. In 2009
telde het Vlaamse regeerakkoord
een bijlage over institutionele
hervormingen, dat van 2014 bevat helemaal niets.’

Vormen jullie een technische
fractie met Vlaams Belang?
Wouters: ‘Neen, dat kan niet.

Dat hebben ze nu wel begrepen.’
Vuye: ‘Het gaat om veel geld.
Maar bij ons primeert de inhoud,
zo’n samenwerking dreigt de
aandacht te verleggen. Bovendien, mochten het nu drie Barbara Pas’en zijn geweest.’
Wouters: ‘Barbara heeft inhoud, maar ze moet alles zelf
doen, Filip Dewinter en Jan Penris weten echt van toeten.’

Er wordt niks meer voorbereid,
jullie Studiecentrum Objectief V
lijkt opgedoekt.
Wouters: ‘Inderdaad. En daar-

naast heeft Vlaams Belang heel
wat medewerkers moeten ontslaan. De Vlaams Volksbeweging
maakt goede analyses, maar ze
draagt geen oplossingen aan.’
Vuye: ‘Sommige Kamerleden
zijn nog geïnteresseerd, Hendrik
Bogaert (CD&V) bijvoorbeeld.
Een nieuwe hervorming valt niet
te vermijden. Het systeem wordt
onbetaalbaar. Bovendien wil Wallonië op termijn af van de financieringswet. Er wordt evenmin
geïnvesteerd in contacten aan de
andere kant van de taalgrens.’
Jullie lijken wat pessimistischer
dan enkele jaren geleden.
Vuye: ‘Misschien wel. Een partij

kan polariseren met het middenveld, met journalisten enzovoort.
Zo wint ze weliswaar verkiezin-

Veerle Wouters en Hendrik Vuye: ‘We worden als twee satellieten van de planeet N-VA gezien, maar de

gen, maar als Vlaams-nationale
partij blijft ze opgesloten in de
federale regering. De electorale
strategie van de N-VA spoort niet
met haar doelstelling.’
Bij N-VA-ministers is de communautaire reflex verdwenen.
Wouters: ‘Ik wil niemand

bashen, maar onlangs deed Jan
Jambon een voorstel om via een
bijzondere wet het stemrecht van
Belgen in het buitenland bij regionale verkiezingen te regelen.
Dat kan ook via de constitutieve
autonomie, hij had het niet eens

‘Een nieuwe
hervorming valt
niet te vermijden.
Het systeem wordt
onbetaalbaar. Bovendien wil
Wallonië af van de
financieringswet’
HENDRIK VUYE
Kamerlid

begrepen. Sommige begrotingsmaatregelen zijn volledig op de
kap van de Vlamingen genomen.
Toen ik dat op het partijbestuur
aankaartte, keken ze me buiten.’
Vuye: ‘Het is ook een kwestie
van psychologie. Alle ministers
leven onder een vergrootglas. In
Wallonië beschouwt men de regering sowieso als te Vlaams. Dat
verlamt elk dossier dat communautair kan worden geïnterpreteerd.’
Het boek bewijst dat de termijn
van vijf dagen is overschreden.

satellieten dreigen zich – uit ongenoegen – te vermenigvuldigen.’
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Wouters: ‘Dit hadden we bij de

N-VA zo nooit kunnen uitbrengen.’
Vuye: ‘Toch hebben we schrik
gehad om de media-aandacht te
verliezen. Maar de actualiteit
heeft ons geholpen: Syrië, Arco,
het belangenconflict rond de geluidsnormen, ... O ja, en Siegfried
Bracke. Dat was de kers op de
taart. Zo halen we alvast het
jaaroverzicht.’
Wouters: ‘We willen vooral
met inhoud de aandacht capteren, wegen op het debat. De
N-VA knot heel wat Kamerleden

‘De N-VA knot heel
wat Kamerleden
af. De partij
bepaalt wie
op televisie
mag en wie iets
mag zeggen in
de Kamer’
VEERLE WOUTERS
Kamerlid

af. De partij bepaalt wie op televisie mag en wie iets mag zeggen
in de Kamer.’
Peter De Roover beschuldigt jullie van natrapperij. Jullie staan
buiten de parlementaire realiteit.
Vuye: ‘We hebben van de fractie-

leider geen lessen te krijgen. Als
Peter tijdens de eerste helft van
zijn leven overal wil vertellen dat
het in een onafhankelijk Vlaanderen elke dag mooi weer wordt
en in de tweede helft dat de
N-VA op de Belgische politiek
moet wegen omdat het weer an-

Sluiten jullie een deelname aan
een Belanglijst uit?
Vuye: ‘Hoe ziet die partij eruit in

2019?’
Wouters: ‘We weten niet wat
er komt: het Belang, Jean-Marie
Dedecker, wij, en wie weet nog
anderen.’
Vuye: ‘We worden als twee satellieten van de planeet N-VA gezien, maar uit ongenoegen dreigen de satellieten zich te vermenigvuldigen.’
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