
N-VA Borgloon: toelichting exit Vera 
 
Sedert Vera Gerrits een paar weken geleden officieel en definitief uit de N-VA werd gebonjourd, 
heeft het voltallige Loonse N-VA bestuur en alle huidige N-VA mandatarissen  dit hoofdstuk feitelijk 
al definitief afgesloten. 
 
We hebben bijgevolg een tijdje getwijfeld of we wel of niet nog zouden reageren op al haar 
uitlatingen in de geschreven pers hierover de laatste weken en in een verder verleden. 
 
Ons hierover nu volledig in alle stilte blijven hullen zou wel eens kunnen inhouden dat de doorsnee 
Lonenaar denkt dat wij wat te verbergen hebben. Dit is helemaal niet zo, want wij zijn niet alleen 
een erg democratische volkspartij, maar ook nog een erg transparante. 
 
De waarheid, en zeer zeker dan de enige heel echte, heeft ook haar rechten en daarvoor baseren 
wij ons op de volgende zeer keiharde feiten in chronologische volgorde: 
 

1) Vera Gerrits werd niet eens verkozen als raadslid. Toch werd haar niet alleen een zitje in de 
gemeenteraad toegewezen omdat verkozene Jos ORIJ liever niet wou gaan zetelen, maar 
zou ze ook nog een schepenfunctie krijgen gedurende de laatste 3 jaar van deze legislatuur. 
Eigenlijk kwam dit ons wel verkozen raadslid, Marie-Berte Leunen, toe. 

 
2) Samen met onze huidige N-VA schepen, Wim Lambrechts, heeft Vera Gerrits keihard 

samengewerkt om deze huidige bestuursmeerderheid op de been te krijgen onmiddellijk 
na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Dit bestuursakkoord werd niet alleen 
door het toenmalige lokale bestuur unaniem goedgekeurd en ondertekend,  maar ook 
vooral door haarzelf. 

 
3) In maart 2013 werden  er nieuwe lokale bestuursverkiezingen gehouden zoals statutair 

voorzien. Haar vader werd hier met een meerderheid aan stemmen van de aanwezige N-VA 
leden tot nieuwe voorzitter gekozen. In september 2013 heeft deze zelf ontslag genomen. 

 Het is dus heel zeker niet zo dat hij plots door andere bestuursleden of partijinstanties aan  
 de kant werd geschoven. 
 

4) Tot voor kort was Vera Gerrits nog steeds onze fractieleider in de gemeenteraad en ook nog 
lid van het lokale partijbestuur. Sedert het vertrek van haar vader als voorzitter en als 
bestuurslid heeft Vera plots aan geen enkele bestuursvergadering meer deelgenomen, 
waarop zij nochtans steeds officieel werd uitgenodigd. Op een paar verontschuldigingen na 
heeft ze telkens eenvoudig haar kat gestuurd. Zo is dat ook verlopen met alle gesprekken, 

 die de Limburgse N-VA partijtop met haar heeft willen hebben om tot een verzoening te 
 kunnen komen en eindelijk uit de impasse te geraken. 
  
 Wel hebben we kunnen vaststellen dat ze intussen geen enkele raadszitting heeft willen 
 missen, die telkens plaats had de dag na iedere maandelijkse N-VA bestuursvergadering. 
 
 
 
 
 
 



 
5) Meer dan vrij regelmatig heeft ze in de gemeenteraad gestemd tegen haar eigen 

meerderheid en N-VA standpunten zonder ook maar aan iemand uit te leggen waarom 
juist. Nochtans had zij daar alle kans toe, hetzij als bestuurslid, raadslid en ja zelfs als 
fractieleider. Indien wij of de huidige meerderheid daar geen recht op zouden gehad 
hebben, de Loonse belastingbetaler en kiezer dan ook niet? Misschien hadden we dan toch 
wel eens ons licht moeten gaan opsteken bij SPA recidivist, Frederic Debuyst, of bij de 
oppositie, OVLD. 

 
6) Last but not least heeft Vera Gerrits in de loop van dit jaar verschillende ernstige pogingen 

gedaan deze huidige coalitie te breken op een erg onfrisse wijze, achterbaks en zonder enig 
mandaat van het huidige bestuur. Waarom eigenlijk juist is ons tot op heden nog steeds een 
raadsel, vooral omdat ze hiermee iets wou kelderen, waar ze zelf tot voor kort zo hard voor 
gevochten had. Dit wil zeggen: de OVLD moest ook volgens haar absoluut naar de 
oppositie! 

 
Wat Vera Gerrits ook moge beweren, alle beslissingen worden in ons lokaal N-VA bestuur op een 
uiterst democratische wijze genomen. Het is immers zelfs een unanieme beslissing geweest van 
alle bestuursleden haar lot in handen te leggen van de nationale N-VA partijtop, die haar een paar 
weken geleden officieel en definitief uit de partij heeft gewipt. Nochtans betreuren wij dat het 
allemaal zo is moeten verlopen, alhoewel we met haar zeer geduldig hebben moeten zijn. 
 
Wij zijn voldoende sportief om, ondanks alles, Vera Gerrits toch veel succes toe te wensen bij het 
eventueel oprichten van een nieuwe Loonse politieke beweging. Indien zij dat nu ook wilde zijn en 
ook nog zo heel eerlijk om afstand te doen van alle N-VA mandaten, waaronder vooral drie jaar 
schepen tijdens deze legislatuur, dan zou ze niet alleen terug wat in onze achting kunnen stijgen, 
maar ook in die van de ganse Loonse bevolking. Nochtans rekenen wij daar nog zeer sterk op, 
vermits zij altijd heeft beweerd nooit aan politiek te hebben willen doen puur omwille van de 
centen en de postjes. Of vergissen we ons ook hier weer in haar, wat dit betreft? 
 
Tenslotte willen we langs deze weg nog laten weten dat we aan deze hele kwestie nog zo weinig 
mogelijk  woorden, noch gesproken of geschreven, meer zullen besteden en indien het enigszins 
kan, zelfs geen enkel meer. Als volkspartij kijken we zo veel mogelijk vooruit, leren we van het 
verleden en willen we vooral aan eerlijke politiek blijven doen. De Loonse bevolking is niet gediend 
met politieke spelletjes en heel zeker niet als ze puur uit eigen belang en financieel gewin 
gebeuren, zoals we ook herhaaldelijk al hebben kunnen vaststellen in andere rangen dan die van 
de eigen N-VA. We zouden zeggen : “Wie het schoentje past, trekt het maar aan!” 
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