
10 DeMorgen.DONDERDAG 05/09/2019

Export Waalse
wapens naar
Saudi’s stijgt

De reële wapenexport van Wallo-
nië naar Saudi-arabië is in het
eerste kwartaal van 2019 geste-
gen tot 45,970 miljoen euro. Dat
blijkt uit cijfers van het Waalse
wapenobservatorium, een ini-
tiatief van een reeks ngo’s die
druk willen uitoefenen op de
Waalse overheid. uit het rapport
van het observatorium blijkt
voorts dat de wapenexport naar
de verenigde arabische emiraten
(vae) tijdens de eerste drie maan-
den van het jaar 2,289 miljoen
euro bedroeg. volgens het rap-
port kende België in 2018 export-
licenties naar Saudi-arabië toe
voor in totaal 195,776 miljoen
euro aan wapen(onderdelen).
(Belga) 

Een op de vijf
Belgen koopt
wekelijks online

een op de vijf Belgen (20 pro-
cent) koopt wekelijks iets via in-
ternet. vorig jaar was dit nog
maar 14 procent. Dat blijkt uit
het Belgische online Shopper
report in opdracht van Safe-
shops.be. volgens de Belgische
vereniging van onlinewinkels
wijst de forse stijging onder
meer op een groeiende ver-
trouwen en veilige gevoel van
de Belgische online shopper.
Van de online-marktplaatsen
is Bol.com is bij de onder-
vraagde Vlamingen het popu-
lairst, in Wallonië is dat ama-
zon.com. op nationaal niveau
scoort tweedehands.be het best
op vlak van vertrouwen en
 ervaring. (SPK)

Meer klachten
over aankoop
voeding internet

Het Federaal voedselagent-
schap (Favv) ontvangt steeds
meer klachten over voeding die
wordt aangekocht via het inter-
net, en dan vooral over voe-
dingssuplementen. Dat blijkt uit
een eerste rapport van de cel e-
commerce van het Favv, zo
schrijft Le Soir. Ongeveer 31
procent van de Belgen koopt
voeding via het internet, zo
bleek eerder uit onderzoek voor
handelsfederatie comeos. “in
een jaar heeft de cel e-com-
merce 108 dossiers behandeld”,
aldus Stéphanie Maquoi van het
Favv. “De meest alarmerende
zaken, en ook de meest risico-
houdende, gaan over de voe-
dingssupplementen.” (lvB)

Huis Dutroux
wordt na afbraak
klein park

De afbraakwerken van het huis
van Marc Dutroux in Marcinelle
starten begin 2021 en zouden in
2024 afgerond moeten zijn. Dat
melden de kranten van de Frans-
talige groep Sudpresse op basis
van schattingen van de stad
charleroi. in het huis van Dutroux
stierven in 1996 Julie lejeune,
Mélissa russo, an Marchal en
eefje lambrecks en Dutrouxs
handlanger Bernard Weinstein.
na een lange gerechtelijke pro-
cedure kocht de stad charleroi
het huis voor 23.000 euro. er
komt een klein park, met banken
en bakken voor planten. “Het
doel is om een plaats van ont-
moeting en meditatie te creë-
ren”, luidt het bij de stad. (SrB)

ons kent ons

Verenigingen vrezen buitenspel te worden gezet

Afbraak van 
het middenveld: 
N-VA-idee of trend?
Op de tafel van de Vlaamse regeringsonder-
handelaars zou ook een plan liggen dat 
de hakbijl zet in het Vlaamse middenveld.
‘Dit is het draaiboek van de populisten.’

BRUNO STRUYS

Met een open brief in De Morgen hebben 78 orga-
nisaties hun vrees geuit dat de plannen van de toe-
komstige Vlaamse regering hen buitenspel zouden
zetten. Die plannen komen vooral uit de koker van
de N-VA. Of het nu gaat om onderwijs, welzijn, of
integratie: de Vlaams-nationalisten willen dat ver-
kozenen des volks beslissen, zonder inmenging van
organisaties die een bepaalde bevolkingsgroep ver-
tegenwoordigen. 

Enerzijds lijkt dat typisch aan de Vlaamse con-
text, want er zijn weinig landen waar organisaties
die burgers samenbrengen en betrekken bij het be-
leid, zo goed lokaal verankerd zijn. “Organisaties
als Femma of Okra hebben in elke gemeente of

niet zozeer het gemeenschapsvormende van mid-
denveldorganisaties dat deze partijen stoort, want
ook N-VA omarmt het verenigingsleven wat dat be-
treft, maar het zit hem in de dienstverlening van
deze organisaties aan hun leden, en de belangen-
behartiging of beleidskritiek.

Volgens Marcel Hanegraaff, onderzoeker aan de
Universiteit van Amsterdam, past het bij de op-
komst van populistische partijen. “In hun anti-eli-
tediscours doen ze hun beklag over wat (Neder-
lands politicus) Thierry Baudet ‘het kartel’ noemt.
Ook Trump hamerde continu op het lobbycircuit
in Washington, dat ontransparant zou zijn.”

Hanegraaff onderzocht de band tussen populis-
tische partijen en middenveldorganisaties in vijf
Europese landen, waaronder België, waar het ging
om Vlaams Belang. Daaruit blijkt dat belangengroe-
pen statistisch veel minder contact onderhouden
met populistische partijen, zelfs wanneer hun pri-
oriteiten overeenkomen. 

Ook Civicus, een internationale alliantie van mid-
denveldorganisaties, stelt dat de ruimte voor het
middenveld wereldwijd krimpt. “Ook landen die
decennialang voortrekkers waren van dit soort de-
mocratische ruimte perken de mogelijkheden in
met onder andere antiterrorismewetten”, zegt Lysa
John, secretaris-generaal van Civicus, in MO* Ma-
gazine. Volgens haar ligt de oorsprong ervan in het
onvermogen van beleidsmakers om een antwoord
te bieden op sociale, ecologische en maatschappe-
lijke uitdagingen. “Aanvallen op middenveldorga-
nisaties vormen dan een makkelijke manier om de
aandacht van dat falen af te leiden.”

Niet elke onderzoeker is even pessimistisch.
Bram Verschuere, professor bestuurskunde en pu-
bliek management aan de UGent, heeft het over
een verschuiving van het ‘klassieke middenveld’
naar minder traditionele organisaties. 

“Als het gaat over bijvoorbeeld klimaat, inbur-
gering of dierenrechten, dan zie je dat mensen zich
wel degelijk nog verenigen rond single issues”, zegt
Verschuere. “Vergeet niet dat ook uiterst rechts
zijn middenveldorganisaties heeft, denk maar aan
het Sint-Maartensfonds, Voorpost, of onlangs ook
Schild & Vrienden.”

De krimpende macht van middenveldorganisa-
ties valt moeilijk te becijferen. Uit de Civicus-moni-
tor blijkt dat België in Europa op dit moment nog
bij vijftien landen zit met een ‘open’ ruimte voor
dergelijke organisaties. In twaalf Europese landen
is er sprake van een ‘beperkte’ ruimte, en in één
land, Hongarije, is ze ‘belemmerd’. Volgens Orsolya
Reich van de Civil Liberties Union for Europe volgen
West-Europese landen een wind uit Oost-Europa. 

“Denk maar aan de aanvallen op organisaties
die geld ontvingen uit de Georges Soros Founda-
tion”, zegt Reich. “Of de Russische Foreign Agent
Law die elke ngo die geld uit het buitenland krijgt,
als een ‘buitenlandse speler’ beschouwt. Dit is het
draaiboek van de populisten.”

Volgens de Civil Liberties Union for Europe wor-
stelen in een hele reeks Oost-Europese landen or-
ganisaties met financieringsproblemen. Uit eerder
onderzoek van Hanegraaff blijkt dat zoiets ook na-
delige gevolgen kan hebben en eventueel een ave-
rechts effect van wat de politiek beoogde. 

“Organisaties die minder middelen van de over-
heid krijgen, moeten veel meer op zoek naar geld,
en gaan zich professionaliseren. Dat lijkt op het
eerste gezicht positief, maar de efficiëntste manier
om te besparen, is door je besluitvorming minder
complex te maken, en bijgevolg krijgen leden min-
der zeggenschap. In de efficiëntieslag zie je dat het
contact met de leden verwatert en de organisatie
dus minder representatief wordt.”

deelgemeente een afdeling”, zegt Bart Verhaeghe
van De Verenigde Verenigingen, een netwerk van
Vlaamse middenveldorganisaties, dat de open brief
ondertekend heeft. “Die zijn dan wel ontstaan in
de schoot van de katholieke zuil, maar eigenlijk
ging het om burgers die samenkwamen onder de
kerktoren. Zo’n rijk, breed vertakt verenigingsleven
is vrij uniek.”

Bovendien heeft in Vlaanderen de grootste partij
geen lange traditie van eigen middenveldorganisa-
ties, zoals CD&V en sp.a. Maar ook in andere Euro-
pese landen is er een versnippering van het poli-
tieke landschap. Ook in landen als Nederland en
Duitsland hebben de traditionele partijen het moei-
lijk, ten koste van partijen zonder zuil. 

“Dit zit op een zenuw die door heel Europa
loopt”, zegt Verhaeghe. Het verhaal van “het pri-
maat van de politiek” dat N-VA naar voren schuift,
“het rechtstreeks contact met de burger” zoals El-
chardus het noemt, zonder de ruis van midden-
veldorganisaties, is internationaal in trek. Het is
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