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Toespraak minister van Financiën Johan Van Overtveldt 

 

Enkel het gesproken woord telt. 

 

 

Beste mensen, 

 

Het is mij een genoegen om hier vandaag in deze schone stad te zijn. 

 

Hier wonen fijne mensen.  Slimme mensen, dat ook. 

Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen.  

 

Politiek bedrijven is een bijzondere stiel.  Het evenwicht zoeken tussen hard werken, 

beleid voeren, dingen daadwerkelijk veranderen, en je tegelijk af en toe – moeten – 

mengen in debatten in de media die vaak niets meer met de realiteit of de feiten te 

maken hebben, dat is niet altijd eenvoudig.   

 

Maar waar ik een hekel aan heb, dat zijn politici die enkel nog slogans produceren en 

niet meer met de inhoud bezig zijn.  Die kretologie is bijzonder schadelijk voor het 

beeld dat mensen hebben van ‘de politiek’. 

 

Want door die kreten en slogans wordt de realiteit weggedrukt.  Daar is gewoon geen 

plaats meer voor.  En dat is een zeer kwalijke evolutie.  Ik ben niet dat soort politicus, 

en ik ben ook niet van plan het ooit te worden.  Voor mij hebben de feiten wel nog 

waarde. 

 

Men mag over de federale regering zeggen wat men wil.  En ja, we hebben nog veel 

werk.  We MOETEN meer doen om de begroting te saneren, om de puinhopen van 

vroeger op te ruimen.  We MOETEN verder hervormen.  Het kan allemaal beter en 

sneller.  Dat is een collectieve verantwoordelijkheid van de regering, en van alle 

partners in de regering. 

 

Maar als we even achterom kijken, dan hebben we op die eerste 2 jaar wel al heel 

wat gerealiseerd.   

 

We moeten durven, durven fier te zijn op wat we tot nu toe bereikt hebben.  Wij zijn 

een partij van zeer kritische mensen, en laten we dat in godsnaam blijven.  Maar we 

mogen ook fier zijn.  Fier, niet zelfvoldaan, want er moet nog veel werk gedaan 

worden. 

 

We hebben allemaal samen voluit gekozen voor verandering.  En die is er.  Op vlak 

van veiligheid en migratie zijn die resultaten zeer tastbaar.  Maar op economisch vlak 

zijn ze dat evenzeer.  Alleen lijken die cijfers soms wat abstract.  Het is niet evident om 

je daar iets bij voor stellen, maar de resultaten zijn er wel. 



 

Zowat elke maand bereiken ons cijfers en prognoses van tal van onafhankelijke 

organen die aantonen dat de verandering werkt. 

 

• We zullen met de N-VA in de regering 200.000 extra jobs creëren.  200.000!  

200.000 EXTRA jobs, échte jobs, geen gesubsidieerde. 

• Het aantal startende ondernemingen is de voorbije 10 jaar nog nooit zo hoog 

geweest. 

• Het aantal faillissementen daalt. 

• De handicap die we hebben t.o.v. onze buurlanden op vlak van loonkosten is 

zo goed als weggewerkt, op 2 jaar tijd. 

• De investeringen trekken aan. 

• De koopkracht stijgt!  Dat werd vorige week nog maar eens bevestigd door de 

Nationale Bank.  Dus laat u a.u.b niets wijsmaken door onheilsprofeten die 

zeggen dat deze regering het geld bij de mensen haalt, want de koopkracht 

van de mensen stijgt! 

• Het overheidsbeslag - dat is het stuk dat de overheid inpalmt van onze welvaart 

- daalt, eindelijk.  Volgens de Nationale Bank zullen we in 2019 eindelijk onder 

die symbolische grens van 50 % zakken. 

• De minimumpensioenen werden verhoogd en het armoederisico bij ouderen is 

gedaald. 

• En zij die werken, belonen we, met extra nettoloon.  Gemiddeld 100 euro extra 

netto per maand tegen 2019, dankzij de taks shift. 

 

Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan.  Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is: dit zijn de 

feiten.  Geen slogans, maar feiten.  Wat we gerealiseerd hebben is niet niks.  Laat de 

anderen maar roepen, wij hebben de waarheid aan onze kant. 

 

De verandering werkt.  En ze werkt ook in Mechelen. 

 

Jullie zijn er in geslaagd om jullie stempel op het beleid te drukken. Financieel wordt er 

stilaan terug orde op zaken gezet volgens dezelfde logica die de N-VA in de Wetstraat 

hanteert: de belastingdruk doen dalen en besparen op de overheidsuitgaven.  

 

Zo wordt er in Mechelen bewust gezocht naar een goede balans tussen verkoop en 

aankoop van infrastructuur om de middelen van de stad zo goed mogelijk te 

investeren in beleid dat meerwaarde biedt. 

  

Mechelen moet zich ook blijven inzetten om een aantrekkelijke locatie te zijn voor 

bedrijven en zelfstandigen. 

 

Veiligheid en armoedebestrijding zijn hier vanzelfsprekend ook prioriteiten. De 

armoede in Mechelen is de laatste jaren aanzienlijk gedaald en is ondertussen onder 

het Vlaams gemiddelde gezakt. Er wordt geïnvesteerd in onderwijs en integratie: 

problemen worden vertaald naar opportuniteiten. De N-VA is een partij die aan 



iedereen de kans wil bieden om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.  

Meer nog:  om ze actief mee uit te bouwen.  

 

Dat vereist natuurlijk een kennis van de taal, de normen en waarden en de wetten die 

aan de basis van onze samenleving liggen. Iedereen is welkom om er deel van uit te 

maken, ongeacht de cultuur of het verleden. Integratie betekent voor ons niet het 

overboord gooien van de eigen identiteit maar het streven naar een 

gemeenschappelijke toekomst, met respect voor wat wij kennen en koesteren. 

 

Het stadsbestuur heeft hiervoor cursussen uitgewerkt die nieuwkomers in de stad, 

ongeacht hun afkomst, de kennis van de taal en de stad leert. Mensen worden 

uitgenodigd om actief deel uit te maken van het sociale leven en de arbeidsmarkt in 

de stad.  

 

Daarin zit dus de verandering.  Ze is ingezet.  In de Wetstraat, in Mechelen, in 

Antwerpen, … over gans Vlaanderen.  Ik wil jullie - mandatarissen, bestuursleden, 

vrijwilligers en sympathisanten - bedanken en feliciteren.  Job well done. De motor van 

de verandering draait.  Dat moeten we zo houden EN alles in stelling brengen om een 

versnelling hoger te schakelen.  

 

… 

Ik moet u iets vertellen.  En het is echt gebeurd. 

Vorige week na de zitting van de commissie Financiën in het parlement - we hadden 

de bespreking van de begroting - kwam een zekere Kristof Calvo naar me toe.   

 

Hij vroeg me of hij ook naar de kerstreceptie van de N-VA mocht komen. 

 

Ik heb hem geantwoord: “Gij moogt in Mechelen doen wat ge wilt.  Voorlopig toch 

nog.” 

 

Beste mensen, 

Ik wens jullie alvast een gezellige en deugddoende eindejaarsperiode. 

Tijd om even collectief de batterijen op te laden en bij familie en vrienden te zijn. 

En daarna gaan we er weer samen tegenaan. 

 

Bedankt.  En wie weet tot binnenkort. 

 

 


