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Voorwoord
In 2021 organiseert Jong N-VA zijn 4e congres. Onafhankelijkheid werd door de leden gekozen
als één van de belangrijkste thema’s. Het volgende traject werd al doorlopen. De zomer hebben
we gebruikt om ons te informeren en teksten te delen en te lezen in de Facebookgroep. Daarna
hebben we brainstormsessies georganiseerd waaruit voortkwam dat we met onze commissie
3 zaken willen bereiken:
1. Een update en aanvulling van de bestaande standpunten uit 2016, aangezien deze nog
steeds actueel zijn.
2. Een visietekst opstellen waarin we uit de doeken doen hoe ons onafhankelijk
Vlaanderen er zal uitzien.
3. Nadenken hoe we deze standpunten communiceren en realiseren met een duidelijke
communicatiecampagne en -planning.
Tussendoor hebben we twee sprekers laten komen om ons te informeren en inspireren; Sander
Loones over onafhankelijkheid en Karl Vanlouwe over Brussel in Vlaanderen en Vlaanderen in
Brussel.
De bedoeling van dit document is om de congresteksten, zoals aangenomen in 2016, te
actualiseren en aan te vullen naar vandaag.
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Inleiding
Vlaanderen is “een democratische en sociale rechtsstaat en vormt een natie met een eigen taal
en cultuur, met een democratische politieke traditie en met respect voor de lokale autonomie,
het private initiatief en het verenigingsleven. Het heeft in zijn rechtsorde een systeem van
rechten en plichten opgezet en een basisstructuur om samen te leven in solidariteit, in een
streven om iedereen die in Vlaanderen leeft een menswaardig bestaan aan te bieden”, lezen
we in het ontwerp van het Handvest voor Vlaanderen (2012). Maar de natievorming van
Vlaanderen is nog niet af. Het is tijd voor een volgende stap richting meer soevereiniteit en
zelfbeschikking.
Vlaanderen kent een politieke gemeenschap met een eigen vlag en volkslied, een gedeelde
taal, een gedeeld verleden, een gedeelde cultuur, een gedeeld grondgebied en een gedeelde
publieke opinie. Als goede rentmeester willen we, steunend op onze tradities, bouwen aan een
inclusief nationalisme en patriottisme. Patriottisme en nationalisme wapenen ons tegen de
uitdagingen van deze tijd: klimaat, globalisering, individualisering, digitalisering, migratie,
pandemieën et cetera.
Met deze tekst beroepen wij ons op het zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Het recht,
onderschreven door de Verenigde Naties, van volkeren om te beslissen tot welke staat ze
behoren en onder welk bestuurlijk gezag ze vallen.
Deze tekst is slechts een gids, een leidraad. De resoluties die u in deze tekst leest, zijn nog maar
het begin richting de ontvoogding van Vlaanderen.
Deze tekst bevat 32 resoluties.
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1. Vlaanderen
Dit onderdeel telt 4 resoluties.
1.1. De onafhankelijke republiek Vlaanderen is het belangrijkste doel van Jong N-VA. Dit zien
we als het resultaat van een voortgezette democratische evolutie. Bijvoorbeeld door
grondwetswijziging of door onafhankelijkheidsverklaring vanuit het Vlaamse Parlement of
andere democratische middelen.
1.2. We richten onze blik op de toekomst en trekken lessen uit het verleden. Daarom stellen
we de Belgische antidemocratische grendels
waaronder de demografische
ondervertegenwoordiging van Vlamingen in het federaal parlement, de ondemocratische
ondervertegenwoordiging van Vlamingen in de federale regering en in alle federale
bestuursorganen en instituten, de marginalisering van het Nederlands in Brussel, de
verfransing in de Vlaamse Rand, de taalfaciliteiten (…) aan de kaak.
1.3. We zien Wallonië, net als andere Europese landen als een potentiële partner voor
constructieve samenwerking met een onafhankelijk Vlaanderen, binnen een democratisch
Europees kader. Nederland beschouwen wij als bevoorrechte partner. Regio’s binnen Europa
hebben het recht om op democratische wijze voor onafhankelijkheid te kiezen en deel uit te
blijven maken van de Europese Unie (EU).
1.4. De onafhankelijkheid van Vlaanderen dient zowel de democratische vrijheid als de
bescherming van het Nederlandstalige taalgebied en Brussel. Vlaamse emancipatie geldt zowel
bestuurlijk, cultureel en financieel.

2. Zelfbeschikkingsrecht
Dit onderdeel telt 1 resolutie.
1.5. We onderschrijven volmondig het principe dat ieder volk ter wereld recht heeft op
zelfbestuur binnen een eigen staat. Het zelfbeschikkingsrecht der volkeren is voor ons een
kostbaar goed. Elk volk verdient de politieke vrijheid om haar eigen toekomst te kiezen, zoals
dat hoort in een democratie. We komen op voor de democratisch legitieme belangen van alle
staatloze volkeren in Europa én daarbuiten. We zien het zelfbeschikkingsrecht als basis van de
internationale wereldorde. We onderschrijven artikel 73, hoofdstuk XI van het Handvest van de
Verenigde Naties betreffende niet-zelfbesturende gebieden.

3. Het Belgisch falen
Dit onderdeel telt 1 resolutie.
1.6. België verkeert in de structurele onmogelijkheid om in haar beleid de wensen van de
verschillende bevolkingsgroepen te verzoenen. Omwille van de institutionele grendels kan
België onvoldoende anticiperen op de – bij wijlen tegengestelde – behoeften en noden van de
Vlamingen en Franstaligen. Dit leidt tot het land van stilstand. Zelfbeschikkingsrecht voor de
gemeenschappen biedt de democratische vrijheid om het beleid te voeren dat die
gemeenschap wenst.
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4. Brussel
Dit onderdeel telt 1 resolutie.
1.7. Brussel maakt als hoofdstad onlosmakelijk en integraal deel uit van Vlaanderen. Om zowel
aan haar noden als haar opportuniteiten te beantwoorden moet de institutionele inrichting van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gronde hervormd worden. Brussel als gewest is een
historische vergissing, tijd om die recht te zetten. Brussel heeft recht op een beleid op maat
van één miljoen inwoners. We zijn voorstander van het laten samensmelten van de 19
gemeenten tot één volwaardige Vlaamse stad met niet zes maar één politiezone.

5. Territorialiteit
Dit onderdeel telt 2 resoluties.
1.8. De huidige grenzen van het Vlaamse gewest en Brussel vormen de grenzen van een
toekomstig onafhankelijk Vlaanderen. De grenzen zijn duidelijk, helder en bevatten geen
uitzonderingsregimes.
1.9. Een gemeenschap is een groep mensen die op een bepaalde locatie wonen, leven en
onderling met elkaar verbonden zijn. Ze delen hetzelfde grondgebied, dezelfde taal en
dezelfde waarden en normen die als normatieve grondslag gelden. Nabuurschap is het
installeren van een consensus van medeverantwoordelijkheid met respect voor het gedeelde
territorium. Als gemeenschapsdenkers geloven wij in gedeelde waarden en normen als sokkel
van een gedeelde identiteit die de basis vormt voor solidariteit en democratie.

6. Faciliteiten
Dit onderdeel telt 1 resolutie.
1.10. Wij passen de faciliteiten toe zoals ze in oorsprong waren bedoeld, namelijk als een
tijdelijke overgangsmaatregel. Hieruit volgt dat we de faciliteiten afschaffen.

7. Republiek
Dit onderdeel telt 2 resoluties.
1.11. Koning Filip van België moet het laatste ondemocratisch staatshoofd zijn van het land.
Zolang België in zijn huidige vorm bestaat, wordt de rol van protocollair Belgisch staatshoofd
waargenomen door de Kamervoorzitter. Op middellange termijn wordt de koninklijke familie
uit haar functies ontslagen en kan men enkel de adellijke titel behouden.
1.12 Het onafhankelijk Vlaanderen dat wij voor ogen hebben is een parlementaire republiek
met een rechtstreeks verkozen president.

8. Transfers
Dit onderdeel telt 3 resoluties.
1.13 De huidige transfers ondermijnen het sociaal weefsel en zijn op de lange termijn voor
niemand goed. Er komt een concreet afbouwmechanisme met een duidelijke deadline.
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1.14. Indien in tussentijd enige vorm van solidariteit moet blijven bestaan, zal die
voorwaardelijk zijn. Er kan geen sociale zonder politieke solidariteit zijn. Een draagvlak creëer
je niet in het verborgene, maar vereist klaarheid. Deze solidariteit zal georganiseerd worden
op grond van onderhandelingen die de instemming van elke partij vereisen, waarbij de
voorkeur gegeven wordt aan leningen. Giften behoren tot de uitzondering. Een
resultaatsverbintenis en een rapportage over de besteding en het rendement van de
aangewende middelen zijn nodig.
1.15 Met de vrijgekomen middelen van de transfers kunnen we eindelijk investeren in wat echt
belangrijk is: de wachtlijsten in de zorg, justitie, politie, patrimonium, onderwijs, … én kunnen
we de belastingen verlagen.

9. Scheiding der machten
Dit onderdeel telt 3 resoluties.
1.16. De scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht is absoluut. Deze
scheiding mag niet doorkruist worden door de macht van andere instanties zoals
middenveldorganisaties en politieke partijen.
1.17. Het parlement functioneert onafhankelijk. De volksvertegenwoordigers die er zetelen
dienen de vrijheid te hebben om naar eigen inzicht te stemmen of voorstellen te doen.
Parlementsleden vertegenwoordigen de hele natie en niet alleen hun eigen achterban. De
verzuiling is niet meer van deze tijd.
1.18. Het is tijd om het sociaal overleg de 21e eeuw binnen te loodsen, zonder gepolitiseerde
vakbonden.

10. Secularisme
Dit onderdeel telt 3 resoluties.
1.19. De scheiding tussen geloof en staat is onaantastbaar.
1.20. We vertrekken vanuit het neutraliteitsbeginsel in de publieke sfeer. Religie is een private
aangelegenheid. Bijgevolg zijn religieuze regels te allen tijde ondergeschikt aan burgerlijke
wetten. De overheid moet ingrijpen wanneer bepaalde groeperingen zich hier niet aan houden.
Radicalisering, haatspraak en aanzetten tot geweld wordt te allen tijde bestreden.
1.21. Het subsidiëren van religie heeft als doel om buitenlandse / externe inmenging, die in
strijd is met onze waarden en normen, te bestrijden.

11. Omvang staatsapparaat
Dit onderdeel telt 2 resoluties.
1.22. Een slagkrachtige overheid focust zich op haar kerntaken. De overheid organiseert zich
subsidiair en grijpt niet onnodig in in de privésfeer van de burgers.
Commissie Onafhankelijkheid - sneuveltekst V2

8 / 10

1.23. Wat de exploitatie van commerciële activiteiten betreft, zetten we zoveel mogelijk in op
publiek-private samenwerkingen waarbij de overheid het gewenste einddoel vooropstelt en
zich niet inmengt met de uitwerking. De overheid kan via de overeenkomst kwaliteitseisen
afdwingen.

12. Interne staatshervorming
Dit onderdeel telt 3 resoluties.
1.24. Een onafhankelijk Vlaanderen moet efficiënt met haar middelen omgaan. De bestuurlijke
verrommeling binnen Vlaanderen moet gerationaliseerd worden tot één tussenniveau ter
ondersteuning van de lokale overheden. De provincies voldoen niet meer aan deze noden en
moeten verdwijnen.
1.25. We pleiten voor een efficiënte dienstverlening naar de burger toe. Verplichte fusies zijn
ondemocratisch. We moeten fusies stimuleren door sterke financiële aanmoediging. Per
gemeenteraadsverkiezing kan er een gemeentelijke volksraadpleging gebeuren over fusies die
door de Vlaamse regering zijn voorgesteld.
1.26. Er komt een grootstedelijk statuut voor steden waarbij bepaalde bevoegdheden aan de
grootsteden toekomen.

13. Politiek systeem
Dit onderdeel telt 6 resoluties.
1.27. Een onafhankelijk Vlaanderen kent een bicameraal systeem. Dit bicameraal systeem heeft
geen invloed op het totaal aantal volksvertegenwoordigers. We kiezen voor een gemengd
systeem van first past the post in de ene kamer en evenredige vertegenwoordiging in de
andere kamer. We organiseren kleinere arrondissementele kieskringen om de politiek dichter
bij de burger te brengen en ervoor te zorgen dat iedereen een “eigen” parlementslid heeft.
Daarnaast willen we ervoor zorgen dat kleine politieke formaties en kandidaten ook verkozen
kunnen worden. We schaffen de kiesdrempel af.
1.28. We pleiten voor een volwaardige Vlaamse democratie, weerspiegeld in een Vlaams
Parlement met 124 volksvertegenwoordigers.
1.29. We willen het electorale systeem aanpassen waarbij het signaal van de kiezer zich
versterkt vertaalt in de zetelverdeling. Daarnaast kan het niet de bedoeling zijn dat kleine,
noodzakelijke uitdagers van de machthebbers bij voorbaat uitgesloten worden. Het systeem
moet in die zin aangepast worden. We schaffen de lijststem en de opvolgerslijst af.
1.30. Bij gemeenteraadsverkiezingen moet het kiessysteem Imperiali vervangen worden door
het kiessysteem D’hondt.
1.31. Democratie moet de huidige particratie vervangen door het monopolie van politieke
partijen op lijstvorming te doorbreken.
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1.32 De partijfinanciering zoals die vandaag bestaat is te genereus en vrijblijvend. Deze kan en
moet drastisch verlaagd worden. De verdeling van deze middelen gebeurt proportioneel
volgens de kiesuitslag. Een deel van de partijfinanciering moet voorbehouden worden voor
inhoudelijk werk en ter bevordering van de democratie.
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