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MOTIE

ANV-Vlaanderen is ontgoocheld over de zoveelste ondermijning 
van Samenwerking met Nederland

ANV-Vlaanderen betreurt dat de kansen op een verdere samenwerking tussen de 
postbedrijven in de Lage Landen zijn geslonken door de onverantwoorde en 
voortijdige uitlatingen door een Waals politicus, die een verdere Belgisch-
Nederlandse samenwerking blijkbaar niet erg genegen is. 

Het torpederen van de vergevorderde fusiegesprekken tussen bpost en PostNL 
door toedoen van de Waalse politicus Jean-Pascal Labille heeft de afdeling 
Vlaanderen van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) diep geschokt. Het lijkt 
te gaan om de zoveelste ondermijning van een veelbelovend samenwerkingsproject 
tussen de Lage Landen.  Reeds eerder waren  gelijkaardige projecten in de 
bankensector (ABN/Generale Bank) en in de luchtvaart (Sabena/KLM) 
gedwarsboomd of verijdeld; hetzelfde gebeurde met de ‘IJzeren Rijn’ en de 
tweede spoorwegontsluiting van de Antwerpse haven. Nochtans hadden al deze 
projecten de werkgelegenheid in de Lage Landen kunnen bevorderen en de 
overlevingskansen kunnen garanderen. Wij kunnen hierbij verwijzen naar 
succesverhalen bij de Persgroep NV (o.a. Het Laatste Nieuws, De Morgen, Het 
Parool, de Volkskrant) en de combinatie Lotus/Peijnenburg.  Daarentegen worden 
onze banken- en energiesectoren, tegen de elementaire Vlaamse, Belgische en 
Nederlandse belangen in, grotendeels aan buitenlandse (vaak Franse) groepen 
overgeleverd. .

Om niet te worden meegesleept in deze neerwaartse spiraal zullen de Vlamingen  
uit deze gang van zaken hun lessen moeten trekken. Ze zullen meer dan ooit hun 
blik naar het Noorden moeten richten en onderzoeken waar en hoe zij zinvol kunnen
samenwerken met Nederland. Het ANV, dat sedert 1895 ijvert voor Vlaams-
Nederlandse samenwerking, niet enkel op het gebied van taal en cultuur maar op 
het brede  maatschappelijke veld, zal zich nu met des te meer inzet toeleggen op 
het bevorderen van deze samenwerking. 

De Algemene Vergadering van ANV-Vlaanderen heeft op 4 juni 2016 deze motie van
het bestuur met grote meerderheid gesteund.
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