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De voorzitter van de CD&V-senioren, Raymond Van 
Campenhout, verwelkomt Luc Van den Brande als levend 
Vlaams CD&V monument. 

Luc behoort in oktober 2010 ook definitief tot het statuut 
van senior. 

In de talrijke mandaten die Luc in het verleden bekleedde 
en nu nog bekleedt, vermelden wij o.m.: 
Volksvertegenwoordiger 1977-1991. Senator (1991-1995), 
Vlaams volksvertegenwoordiger 1995-2009. 

 

Van 1988 tot 1991 was hij Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van 1992 tot 1999 
Minister-president van de Vlaamse regering. Europees is hij voorzitter van het EU Comité 
van de regio’s. Dit jaar werd hij ook verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur van de 
VRT. 

Luc Van den Brande feliciteert vooreerst de CD&V afdeling Sint-Katelijne-Waver en zijn 
tientallen medewerkers die er in slagen om voor de ca. 500 aanwezige senioren een fijne 
namiddag te organiseren.  

“Vlaanderen Europa: Hoe pakken we de gemeenschappelijke uitdagingen aan” 

Onder deze titel schetst Luc Van den Brande het kader van de globale wereld waarin wij 
leven. 

1.  Het Kader 

Grenzen worden betrekkelijk; 

Europa is ons binnen- en buitenland; 

België  is voorzitter van de Europese Unie; 

100 dagen regeringsonderhandelingen; 

Vlaanderen wil vooruit via VIA (Vlaanderen in Actie) 

Wereldwijd worden wij geconfronteerd met uitdagingen waarvan wij de gevolgen aan den 
lijve ondervinden. 

Iedereen moet bijdragen tot oplossingen op die uitdagingen, van Sint-Katelijne-Waver over 
Vlaanderen en België tot Europa. Een sleutel op de deur oplossing bestaat er niet voor. 

 



2. Vijf Uitdagingen 

1.  Financiële en socio-economische crisis. 

Mogelijk hebben wij het ergste achter de rug, maar de gevolgen ondervinden wij toch nog 
dagelijks. Europa zorgt voor een economisch herstelplan en heeft ook een nieuw toezicht- en 
controle autoriteit in het leven geroepen die de clash bij de banken moet zien te voorkomen. 
Blijven echter de problemen met Griekenland, Portugal en Ierland. Hier dienen dringend 
nieuwe afspraken (EU 2020 strategie ) gemaakt op Europees niveau. 

In Vlaanderen wordt veel verwacht van Vlaanderen in Actie 

2.  Klimaatverandering 

Tegen 2020 wordt veel verwacht van de vermindering van de CO2 uitstoot. Ook energie en 
de opkomst van de vernieuwbare energie vormt een uitdaging. 

Een belangrijke uitdaging hier is het engagement op plaatselijk vlak met onze 
gemeentebesturen en burgemeesters. Immers 70% van de milieuproblematiek is gesitueerd 
op lokaal niveau. 

3.  Innovatie, IT , kenniseconomie 

Wij beschikken niet over grondstoffen, daarom moeten wij onze kennis verder   ontwikkelen. 
Hier zullen onze universiteiten werder moeten investeren in innovatie 
en ontwikkelingsnetwerken. Verder dienen wij te investeren in onze creativiteit en talent. 

4.  Demografische veranderingen. 

Volgens de Verenigde Naties zullen wij in 2050 met 9.1 miljard mensen zijn (nu 6.7). 

De toename wordt gerealiseerd in Azië en Afrika. Voor Europa voorziet men een afname. 

De globalisering en klimaatverandering zal leiden tot verdere migratie. De 
verdere  vergrijzing zal steeds meer wegen op de begroting. De interculturele 
samenleving  (migratie) zal meer dan ooit nodig zijn om ons Rijnlandmodel te behouden. De 
huidige generaties zullen ook langer moeten werken omwille vande stijgende 
levensverwachting. 

5.  BRIC’s (Brazilië, Rusland, Indië , China) en Turkije 

De invloed van deze opkomende economieën wordt steeds groter. De wereldleiders zijn 
voorlopig de Verenigde Staten en China. Europa is niet langer het centrum van de wereld. 
Wij zullen onze eigen troeven moeten uitspelen nl. onze sociale markteconomie, onze 
gezondheidszorg, onze technologieën en onze wereldhandel. 

3.  Ons antwoord op de uitdagingen 

Vlaanderen in actie benadrukt voornamelijk de lerende en ondernemende Vlaming, die 
blijvend moet innoveren. Wij moeten een slimme draaischijf vormen op gebied van ecologie, 
logistiek en mobiliteit. Vlaanderen moet een groen en dynamisch stedengewest zijn, met een 
warme samenleving die de zorg hoog in haar vaandel voert. Dit alle gepaard gaande met 
een slagkrachtige overheid, op alle niveaus. 



4. Regeringsvorming 

Waar komt het op aan bij de nieuwe federale regeringsvorming ?  
Verantwoordelijkheid en solidariteit zijn sleutelwoorden om te komen tot kwaliteit in onze 
samenleving. Uitgaande van een sterk economisch en sociaal beleid dient de arbeidsmarkt 
te worden versterkt.  
De Franstaligen moeten ook beseffen dat responsabilisering het uitgangspunt is van een 
goede samenleving en dat ook de beste leerling van de klas mag beloond worden. Uiteraard 
zijn er voor verschillende realiteiten verschillende oplossingen. Ons uitgangspunt is twee 
deelstaten Vlaanderen en Wallonië daarnaast Brussel en Duitstaligen. Het Europa van de 
regio’s werkt in die zin een samenwerking tussen de regio’s in de hand. 

5.  Mensen en waarden 

Belangrijk is dat wij niet mogen verloren lopen in deze snel evoluerende wereld. Daarom is 
het belangrijk dat wij vertrouwen geven aan mekaar. Dat wij zorgzaamheid en zekerheid 
koesteren. 

Dat wij onze verantwoordelijkheid nemen zonder de solidariteit op de helling te zetten. 

En dat duurzaamheid geen ijdel begrip is. Het is daarom zo belangrijk dat overheden 
bondgenoot moeten zijn van: het gezin, de familie, de school, de buurt, het ziekenhuis of 
zorgcentrum. Verder moet er ruimte blijven voor onze vrijwilligers en verenigingen die het 
hart vormen van onze gemeenschap. 

Respect, met sleutelwoorden betrokkenheid en participatie geldt in het bijzonder ook voor 
senioren. Uitdagingen waar wij voor staan zullen maar een antwoord krijgen vanuit inter-
generatie solidariteit. Daaraan zal kwaliteit worden afgemeten. 

 


