“Een nieuwe partij? Steeds
meer mensen vragen dat”
Hendrik Vuye en Veerle Wouters: luizen in de pels van de N-VA
HASSELT - Vijf maanden nadat ze

uit de N-VA stapten, stellen
kamerleden Hendrik Vuye en
Veerle Wouters vandaag hun
‘Grendelboek’ voor. Daarin roepen
ze de Vlaamse partijen op om de
communautaire stilstand los te
laten en voluit te gaan voor meer
autonomie. Over hun eigen
toekomst hangt meer mist. “Een
nieuwe partij? Veel zal afhangen
van de gesprekken die we de
komende weken zullen voeren.”
Timmie VAN DIEPEN

Geen duo in de Wetstraat dat zo
onafscheidelijk is als Hendrik
Vuye en Veerle Wouters. In september vorig jaar verbonden ze
hun politieke lot aan elkaar door
samen uit de N-VA te stappen. De
kritiek op de communautaire stilstand van hun partij werd hen fataal. Vandaag zetelen professor
staatsrecht Vuye en de Riemstse
handelsingenieur Wouters als onafhankelijke V-fractie in de Kamer. “Bart De Wever zei dat na
vijf dagen niemand nog over ons
zou spreken. Vandaag zijn we al
vijf maanden verder.”
Zal er na de verkiezingen in
2019 ook nog sprake zijn van
Vuye en Wouters?
Wouters: “Meer en meer mensen
vragen: waarom beginnen jullie
zelf geen partij? We zullen ons
daar goed over moeten bezinnen.
Veel zal afhangen van de gesprekken die we de komende weken met
een aantal mensen zullen voeren.
Maar ik begrijp ook de bekommernis van de Vlaamse beweging.
Het gevaar op versnippering is
groot. Daar moet je rekening mee
houden.”
Vuye: “Het is ook de vraag, Veerle, wat een Vlaams nationale partij
is. Een partij die naar de verkiezingen gaat met de Vlaamse trom
voorop en nadien zegt dat ze alleen voor het sociaal-economische gaat, is wat mij betreft geen
Vlaams nationale partij meer.”
Jullie flirten opvallend genoeg
ook met het Vlaams Belang.
Wouters: “Dat is een moeilijk verhaal. Op communautair vlak vinden we daar bondgenoten, wat
mensenrechten betreft niet. Maar
lang niet alle Vlaams Belangers
staan nog achter Filip Dewinter.
Barbara Pas (VB-fractieleidster in
de Kamer, red.) is ook een inhoudelijk sterke madame. Heel veel
zal afhangen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hoe
de kaarten dan liggen. Lokaal zullen wij niet actief zijn, maar ik verhuis wel naar Tongeren. Dat was
nog op vraag van N-VA.”
En een terugkeer naar de N-VA?
Jan Jambon liet weten dat de
deur openstaat.
Vuye: “Voor wie berouw en inzicht
toont, zei Jambon. Dat klinkt bijna als een heropvoedingskamp
van Stalin (lacht).”
Wouters: “Over wat zou ik tot in-
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zicht moeten komen? We hebben
onze mond opengedaan, maar
wat we gezegd hebben, stond in
het verkiezingsprogramma. We
moesten wel reageren vanuit onze
positie.”
Vuye: “Wat Jambon zegt, is ook
pure framing. Hij laat zogezegd de
deur openstaan, zodat ze kunnen
zeggen dat we koppig zijn. Nee, terugkeren naar de N-VA zit er niet
in. Tot hun eigen spijt. Door ons
uit de partij te drijven, hebben ze
alle communautaire knowhow
buitengegooid.”
Over dat communautaire gaat
ook jullie nieuwe Grendelboek.
Vuye: “We tonen aan dat de grendels die het conflict tussen Vlamingen en Franstaligen moeten
pacificeren net de geschillen op de
spits drijven. Neem de grendels in
het Belgische systeem weg en er
zouden minder conflicten zijn.
Brussel-Halle-Vilvoorde had perfect binnen 120 dagen eenzijdig
gestemd kunnen worden. Twee
weken later zou niemand er nog
over hebben gesproken. Nu heeft
het vier jaar aangesleept.”
Wouters: “Als Vlaamse partijen
zeggen dat ze geen stappen meer
kunnen zetten, liegen ze tegen hun
kiezers. Er is geen tweederdemeerderheid of geen verklaring ter herziening van de grondwet nodig.
Dat is gemakkelijk te omzeilen.
Neem nu het dossier van de RI-

Alle regeringen die een
communautaire stilstand
afkondigden, zijn gevallen
over een communautair
geschil
Hendrik VUYE
Onafhankelijk kamerlid

ZIV-nummers. Daar is al jaren ruzie over tussen Franstaligen en
Vlamingen. Dat zou perfect gedefederaliseerd kunnen worden in
twee ministeriële comités. Vlamingen kunnen dan hun ingangsexamen voor artsen houden, terwijl de Walen kunnen doen wat ze
willen. Zolang ze toekomen met
hun budget. Daar is enkel een Koninklijk Besluit voor nodig binnen de regering.”
Met N-VA in de regering zal daar
tot 2019 geen sprake van zijn.
Vuye: “Dat is de hele paradox. Op
het ogenblik dat we met de grootste Vlaams-nationalistische partij
ooit zitten, wordt het communautaire voor tien jaar aan de kant geschoven. De gevolgen zijn voelbaar. De instellingen kunnen niet
hervormd worden. Wat rest er
dan nog federaal? De sociale zekerheid. Dat is snijden waar het
de mensen pijn doet. En dat zal na

2019 zo verdergaan, want aan
Waalse kant zal een tripartite nodig zijn om de PTB van de macht
te houden. Dan zal er ook federaal met de PS moeten worden geregeerd. Binnen de kortste keren
zal het communautaire vanzelf
weer op de agenda staan. Met de
nieuwe financieringswet zal Wallonië op korte termijn in de problemen komen. Alle regeringen
die een communautaire stilstand
afkondigden, zijn gevallen over
een communautair geschil.”
Jullie verwijten de Vlamingen te
snel compromissen te sluiten,
onder druk van de media.
Vuye: “We hebben een handicap
in vergelijking met Schotland of
Catalonië. Er zijn in Vlaanderen
geen media die 100 procent achter
het Vlaams-nationalisme staan.
Maar we mogen niet klagen over
het niveau van onze media. Zo
kritisch als de N-VA zijn we niet.
Wat de N-VA doet is voortdurend
polariseren. Wij-zij. Niet alleen
tegen de media, maar ook tegen
het middenveld, de vakbonden,
andere partijen. Zo kan je wel verkiezingen winnen, 30 of 35 procent halen, maar je zet geen enkele
stap in de Vlaamse ontvoogding.
Er is toch niemand die denkt dat je
een Vlaanderen kan realiseren tegen het hele middenveld in, tegen
de vakbonden in, tegen de media
in? Dat is een complete utopie.”

