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Dit nummer werd afgesloten
op 17 januari 2020. Het
eerstvolgende nummer
verschijnt op 2 maart 2020.
Wenst u onze wekelijkse
digitale nieuwsbrief te

ontvangen? Schrijf u dan nu
in via www.n-va.be/nieuws
fb.com/nieuwvlaamsealliantie
@de_NVA op Twitter
@de_NVA op Instagram

‘WE GAAN
VOLLE VAART
VOORUIT. MET
TAL VAN NIEUWE
INITIATIEVEN
DIE ONZE
PARTIJWERKING
VERBETEREN’
Na de verkiezingen werkte de N-VA fors verder. Zowel op
politiek vlak voor de schermen als op organisatorisch vlak achter
de schermen. Onder het motto Volle Vaart Vooruit staan er tal
van nieuwe initiatieven op stapel die onze partijwerking zullen
verbeteren.
Het vernieuwde ledenblad LEO is een van de eerste vruchten.
En ik ben als algemeen secretaris bijzonder trots dat ik het eerste
voorwoord daarvan mag schrijven.
Het nieuwe magazine verschijnt acht keer per jaar. Iets minder
frequent dan voorheen omdat we onze socialemediakanalen
hebben om u zo snel mogelijk te informeren over de actualiteit.
Die lagere frequentie compenseren we ruimschoots met een dikker
formaat, de aantrekkelijke vormgeving en de nog interessantere
artikelen. En met nog meer aandacht voor wat er beweegt in alle
geledingen van onze partij.
Kortom, een mooi en dik magazine dat op uw salontafel de
aandacht van uw bezoekers zal trekken. Wie weet brengt het een
boeiend gesprek op gang. En u weet wat dat betekent: een goed
gesprek leidt wel vaker tot een nieuw N-VA-lid. Dat is onze kracht,
de kracht van onze overtuiging.
Breekt dit nieuwe ledenblad dan volledig met uw vertrouwde
Nieuw-Vlaams Magazine? Neen. Tene quod bene – behoud
wat goed is – geldt ook voor ons magazine. In combinatie met
de vernieuwing illustreert het naadloos de dynamiek op het
partijsecretariaat. U hoort er nog van.
En oh ja, waarom LEO, vraagt u zich misschien af? Dat behoeft
weinig uitleg. Ze zullen ons niet temmen. Volle Vaart Vooruit!

Louis Ide
Algemeen secretaris
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Minister Diependaele weerlegt
kritiek op databank met malafide
huurders en verhuurders

‘KWAADWILLIGE
(VER)HUURDERS
MOETEN ERUIT’
Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele wil
onderzoeken of de Vlaamse overheid een lijst van malafide
huurders, verhuurders en vastgoedmakelaars kan invoeren
om de werking van de huurmarkt te verbeteren.

Z

o’n zwarte lijst is een goed idee,
vinden veel verhuurders én huurders. Toch kwamen er meteen ook
enkele bezorgdheden naar boven.
‘Misschien eerst even zeggen
dat zwarte lijst een ongelukkige
term is. Zelf spreek ik liever over een
databank of lijst van malafide huurders
en verhuurders. In elk geval, de bedoeling van de lijst is duidelijk: we willen
dat iedereen die wil huren of verhuren
beter kan inschatten met wie hij of zij
een contract aangaat. Uiteindelijk gaat
het om grote bedragen én een ernstige
verbinding tussen huurder en verhuurder. Het is dus de logica zelve dat je dan
wil weten wie de tegenpartij is, en of die
persoon zich in het verleden steeds aan
zijn verplichtingen heeft gehouden.’
Wie komt er op die lijst terecht?
‘Laat het duidelijk zijn: het gaat enkel
en alleen om kwaadwillige recidivisten,
mensen die schade berokkenen of zich
keer op keer niet houden aan hun verplichtingen. Ik denk bijvoorbeeld aan
verhuurders die systematisch de waarborg te laat terugbetalen, huisjesmelkers

4

die weigeren hun eigendom in orde te
brengen, of huurders die stelselmatig
hun huur niet betalen of er een sport
van maken om andermans eigendom te
vernielen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er mensen op terechtkomen
die er een of twee keer niet in slagen om
hun huur te betalen. Het zijn de rotte
appels die eruit moeten.’

‘We willen dat iedereen
beter kan inschatten
met wie hij een
contract aangaat’
bezorgdheden en we moeten erover
waken dat we ieders rechten respecteren. Maar het grondrecht op wonen
ontslaat niemand van het nakomen van
zijn verplichtingen. Iedereen heeft recht
op wonen, maar dan nog moet je huurgeld betalen en uiteraard betekent dat
ook dat de woning in orde moet zijn.’

Je kreeg meteen bemerkingen van het
Vlaams Huurdersplatform en van een aantal oppositiepartijen. Vanwaar die kritiek?
‘Sta me toe om te zeggen dat elke kritiek
voorbarig is. We zijn nog niet begonnen
met het onderzoek of er komen al veto’s
van de oppositie. Bezorgdheden zijn
natuurlijk wel welkom, want dat maakt
dat we de haalbaarheid van zo’n lijst
grondig kunnen onderzoeken. Maar het
idee al meteen helemaal afschieten is te
gek voor woorden.’

‘Een andere bezorgdheid is dat de lijst
dynamisch moet zijn, en dat is ook
een van mijn voorwaarden. Die lijst
is niet in steen gebeiteld: een huurder
of verhuurder die op die lijst staat en
kan aantonen dat hij ondertussen alle
verplichtingen is nagekomen of alle
achterstallige betalingen betaald heeft,
moet er ook opnieuw afgehaald kunnen
worden.’

‘Ik heb begrepen dat de tegenstanders
vooral willen voorkomen dat zo’n lijst
van kwaadwillige huurders en verhuurders in strijd is met het recht op wonen
en het recht op privacy. Dat zijn terechte

Vlaams

Federaal

Brussel

Europa

•
•
•
•
•
•

Wanneer zou die lijst er komen? Kunnen
mensen die lijst morgen al raadplegen?
‘Neen. Eigenlijk was ik een beetje
verbaasd om te zien dat het initiatief
nu plots naar boven komt. Want het
doel mag dan duidelijk zijn, er zijn ook
heel wat bezwaren en bezorgdheden.
Daarom moeten we eerst goed nagaan
of we aan al die bezorgdheden kunnen
tegemoetkomen. En dat is precies wat
we nu gaan doen. Dat is simpelweg een

geboren op 7 augustus 1979
licentiaat rechten (KU Leuven) met specialisatie
in internationaal en Europees recht
politiek medewerker van Europarlementslid
Frieda Brepoels tot 2009
Vlaams Parlementslid sinds 2009,
fractievoorzitter sinds 2013
Vlaams minister van Financiën en Begroting,
Wonen en Onroerend Erfgoed
vormt een nieuw samengesteld gezin met Kelly
en hun kinderen Marthe, Manon, Marie en
Sander in Sint-Goriks-Oudenhove

kwestie van verstandig beleid.’
Het gaat dus nog maar om een onderzoek. Hoe ga je dat nu concreet verder
aanpakken?
‘Ik ga Steunpunt Wonen de opdracht
geven om te onderzoeken of zo’n lijst er
kan komen. Mét de uitdrukkelijke vraag
om alle belanghebbenden op de huurmarkt daarbij te betrekken en de Privacycommissie om toelichting te vragen.’

‘Pas als het onderzoek aantoont dat
we een systeem kunnen uitwerken dat
aan de doelstelling beantwoordt én dat
tegemoetkomt aan alle bezorgdheden,
kunnen we die lijst effectief uitwerken.
Het is mijn overtuiging dat we dan een
heel sterk instrument in handen zullen
hebben dat iedereen op de huurmarkt
– zowel huurders, verhuurders als
vastgoedmakelaars – ten goede zal
komen.’

Uitdoven woonbonus dempt woningprijzen
Het wegvallen van de woonbonus zal het
gemakkelijker maken voor starters om in de
toekomst een eigen woning te kunnen kopen.
Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van
makelaarsgroep ERA en de KU Leuven.
Vastgoedeconoom Sven Damen (KU Leuven)
verwacht ‘een prijsdempend effect’ op de
woningprijzen doordat de woonbonus uitdooft.
Daarmee is niet gezegd dat de prijzen ook effectief
zullen dalen. Dat is moeilijker te voorspellen: er
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zijn nog andere factoren in het spel, zoals de
hypotheekrente. Daarvan kan je onmogelijk op
lange termijn voorspellen wat die gaat doen.
Matthias Diependaele: ‘Het prijsdempende effect
was precies wat we voor ogen hadden toen we
de moeilijke beslissing namen om de woonbonus
te laten uitdoven. We wilden de opwaartse druk
van de woonbonus op de prijzen wegnemen. Het
doet me plezier dat de eerste voorspellingen in die
richting wijzen.’
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BEN WEYTS
VERHOOGT
DE VLAAMSE
ARTSENQUOTA
Volgend academiejaar kunnen er aan de Vlaamse
universiteiten meer studenten geneeskunde
en tandheelkunde starten dan wat de federale
quota voorzien. Dat is nodig om de zorgnoden in
Vlaanderen op te vangen.

D

e federale overheid beperkt
de toegang tot de opleidingen geneeskunde en
tandheelkunde aan Vlaamse
universiteiten met zogenaamde quota. Al twintig
jaar lang past Vlaanderen die federale
quota braaf toe, terwijl de Franse
Gemeenschap ze jaar na jaar overschrijdt.
Daarom dreigde de federale overheid
ermee om geen RIZIV-nummers toe te
kennen aan het teveel aan afgestudeer
den. Maar telkens ging ze overstag
voor de Franstaligen. Intussen is in
Vlaanderen een achterstand ontstaan
door de groeiende vraag naar zorg.

Minister van Onderwijs Ben Weyts had
er genoeg van: ‘De balorige leerling
werd keer op keer beloond, de brave
leerling werd keer op keer bestraft. In
dat spel spelen we niet meer mee.’

‘Vlaanderen was de
braafste leerling van de
klas, maar we vlogen wel
keer op keer in de hoek’
6

Tekort aan (tand)artsen
Vlaanderen verhoogt nu zelf de artsenquota. Volgend academiejaar zullen er
aan de Vlaamse universiteiten 1.276
studenten geneeskunde (in plaats van
de voorziene 929) en 180 studenten
tandheelkunde (in plaats van 136)
kunnen starten aan een opleiding.
Weyts verhoogt de quota op basis van
het (tand)artsentekort in Vlaanderen,
het aantal studenten dat uitvalt tijdens
de opleiding, het aantal afgestudeerden
dat na de opleiding toch geen arts of
tandarts wordt, en het aantal plaatsen
dat vorig jaar niet ingenomen werd.

Weloverwogen en haalbare verhoging
De verhoging gebeurt dus

Vlaams

weloverwogen, zodat de
onderwijskwaliteit niet in het gedrang
komt. Minister Weyts ging daarvoor
in gesprek met de decanen van de
faculteiten Geneeskunde en met
de studenten zelf. ‘De verhoging is
haalbaar voor onze universiteiten.
Aangezien het om dure opleidingen
gaat, willen we ook de financiële impact
nog bestuderen.’
En hoe zit het dan met die RIZIV-
nummers? ‘De Vlaamse Regering zal
er al het mogelijke aan doen om ervoor
te zorgen dat alle afgestudeerden
een RIZIV-nummer krijgen van de
federale overheid. Zoals ook keer op
keer gebeurde voor de Franstalige
afgestudeerden.’

Federaal

Brussel

Europa

VLAAMS

EUROPA

JURIDISERING
IN ONDERWIJS AANPAKKEN
‘Leerkrachten zijn te veel bezig met zich in te dekken
tegen mogelijke rechtszaken, in plaats van te doen wat ze
horen te doen: lesgeven.’ Vlaams Parlementslid Karolien
Grosemans is blij dat die juridisering van conflicten in ons
onderwijs eindelijk wordt aangepakt.
De scholen kregen in 2018 weer
honderden klachten te verwerken. Een
onderwijsklacht kan bij verschillende
instanties terechtkomen:
• De Commissie inzake Leerlingen
rechten, die verantwoordelijk is
voor alles wat met inschrijvingen te
maken heeft, ontving 92 klachten.
• De Raad voor Betwistingen inzake
Studievoortgangsbeslissingen kreeg
er 697 te verwerken.
• Bovendien werden er 22 unieke
zaken aangespannen voor de Raad
van State om een B- of C-attest te
schorsen.
‘Die juridisering van het onderwijs
heeft verregaande gevolgen voor leerkrachten. Ze proberen elke beslissing

EU VEROORDEELT
GENITALE
VERMINKING

Karolien Grosemans

te verantwoorden op papier en zijn
daardoor meer bezig met papierwerk
dan met lesgeven.’
Grosemans juicht alvast toe dat
minister van Onderwijs Ben Weyts
daarover zal spreken met ouders en
scholen.
Commissie inzake Leerlingenrechten

92 klachten
Raad voor Betwistingen inzake
Studievoortgangsbeslissingen

697 klachten
Raad van State

22 unieke zaken

om B- of C-attest te schorsen

In zijn laatste zitting van
2019 nam het Europees
Parlement een resolutie
aan die vrouwelijke
genitale verminking
veroordeelt en werk maakt
van de bestrijding ervan.

Assita Kanko

De resolutie werd ingediend door Euro
parlementslid Assita Kanko, die zelf als
jong meisje het slachtoffer werd van
genitale verminking. ‘Dit is zo belangrijk. De hoop, dromen en toekomst van
miljoenen meisjes hangen ervan af. Zelfs
in België lopen meer dan achtduizend
meisjes het risico om verminkt te worden.
Voor 200 miljoen vrouwen en meisjes
wereldwijd, onder wie mezelf, is het een
dagelijkse strijd om daarmee te leven’, zegt
Assita Kanko.
‘Dat ik het thema op de agenda van het
Europees Parlement heb kunnen plaatsen,
betekent dus enorm veel voor mij.’

FEDERAAL

WEG MET DE SPERPERIODE
De sperperiode voor de solden
is verouderd, vinden Kamer
leden Anneleen Van Bossuyt en
Katrien Houtmeyers. Ze hebben
een wetsvoorstel klaar dat komaf
maakt met de sperperiode.
Gedurende een maand voor de start
van de solden begin januari en begin
juli mogen handelaars geen kortingen
aankondigen voor kleren, schoenen en
lederwaren. Het oorspronkelijke doel
van die zogenaamde sperperiode is dat
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shoppers een echte korting genieten
tijdens de solden.
Anneleen Van Bossuyt wil af van de sperperiode. ‘Handelaars kunnen het hele jaar
door vrij kortingen aankondigen, behalve
die twee maanden per jaar. Die regel
wordt trouwens systematisch omzeild met
praktijken zoals fluistersolden en koppelverkoop. Als de uitzondering de regel is
geworden, waarom er dan niet gewoon de
regel van maken, zoals in het buitenland
al het geval is?’

Anneleen Van Bossuyt

Katrien Houtmeyers

Meer transparantie
‘Door de sperperiode af te schaffen
zorgen we niet alleen voor meer transparantie voor de consumenten, maar
vooral voor meer zekerheid voor de
handelaars’, zegt Katrien Houtmeyers.
‘Zij hoeven zich niet langer zorgen
te maken of ze nu wel of niet de wet
naleven. Ze zijn vrij. Bovendien kan de
economische inspectie zich dan focussen
op echte oneerlijke concurrentie.’
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• 10.000 HECTARE EXTRA BOS
• MEER ‘KLEINE WILDERNISSEN’
• MEER ERKENDE NATUURRESERVATEN
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BREEDBEELD

De voorbije maanden kwam Zuhal Demir vooral in
het nieuws met haar klimaatbeleid en de plannen
om Vlaanderen groener te maken. We blikken met
de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme terug op drie
maanden ministerschap.

D

ie eerste maanden passeerden er
in het Vlaams Parlement al heel wat
hevige debatten. Je ging ook stevig
in de clinch met Groen over de
realisatie van extra bossen. Delen zij
jouw ambitie niet?
‘Dat is ook die vraag die ik hun
stelde. Groen zegt dat ze mijn
ambitie steunt om tegen 2030
tienduizend hectare extra bos te
realiseren. Toch grijpt het iedere kans
om die ambitie als onhaalbaar af te
doen. Daarom confronteerde ik hen
met hun eigen verkiezingsprogramma.
En wat blijkt? De Vlaamse Regering
voorziet liefst 47,5 miljoen euro méér
voor natuur en bos dan Groen. In totaal
97,5 miljoen euro extra, het dubbele
van wat zij ervoor veil hadden. Onze
plannen zijn helemaal niet onhaalbaar.
Bovendien moet ook niet alle heil van
de overheid verwacht worden. Ook
bedrijven, particulieren en verenigingen
moeten hun boompje bijdragen.’

•
•
•
•
•
•
•

geboren op 2 maart 1980 als derde van vijf kinderen
in een Turks-Koerdisch gezin
studeerde rechten (KU Leuven) en specialiseerde in
het arbeidsrecht (Vrije Universiteit Brussel)
in 2010 verkozen als Kamerlid
eerste Antwerpse districtsvoorzitter van allochtone
afkomst (2013-2015)
staatssecretaris van februari 2017 tot aan de val van
de regering-Michel in december 2018
sinds oktober 2019 Vlaams minister van Justitie en
Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
woont samen met haar vriend en hun dochtertje
Rozanne in Genk
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Hoe kan de gewone Vlaming jou daarbij
helpen?
‘Wie een braakliggend stukje grond
heeft, of terreinen waar hij niets mee
doet, mag zich melden bij ons als hij die
graag bebost ziet. Wij stellen alles in het
werk om grote en minder grote bossen
aan te planten. Ook alle ideeën om
extra bossen te realiseren zijn welkom.
Of andere stukjes natuur dicht bij de
mensen. Zo openden we in december de allereerste ‘kleine wildernis’ in
Lommel.’
Waarom zijn die kleine stukjes wildernis
zo belangrijk?
‘Een kleine wildernis is een stukje
natuur dicht bij de deur. Ideaal om wat
te ontspannen in het groen of om in te
spelen met vriendjes. Kleine wildernissen mogen dan wel klein zijn in oppervlakte, ze zijn groots in wat ze doen: ze
brengen de natuur terug naar stads- en
dorpskernen, waar ze nooit hadden
mogen verdwijnen.’
‘Je vindt er alle vormen van inheems
groen, of het nu bos, struikgewas of
heide is. Jong en oud kunnen er op ontdekking gaan en bijleren over de natuur.
Bovendien kuisen we op die manier
braakliggende gronden op. Er wordt
minder gesluikstort en het respect
voor ons groen stijgt. Die kleine lapjes
natuur vergroten ook de waterbergings
capaciteit, ze verbeteren de luchtkwaliteit en gaan hittestress tegen. En dat is
de bedoeling. Het is een geschenk voor
mens, dier en klimaat.’
Het woord is gevallen: klimaat. Tijdens
de Klimaattop in Madrid was Europees
commissaris Frans Timmermans minder
enthousiast over het Vlaamse Energie- en
Klimaatplan.
‘Frans Timmermans bouwt luchtkastelen. En vanuit de ivoren toren van dat
luchtkasteel legt hij de meest onhaalbare doelstellingen op. Eerlijk gezegd:
ik vind zijn gebrek aan realiteitszin een
politicus onwaardig. In Vlaanderen
moeten we daar vooral niet in meegaan.’

‘Timmermans is niet bekommerd
om de factuur voor de gezinnen en
stelt allerlei hoge doelstellingen op
voor regio’s zoals de onze, terwijl hij
miljarden Europese subsidies richting
Oost-Europa doorsluist. Met zo’n
klimaatbeleid is niemand geholpen.
De keuzes die Vlaanderen maakt zijn
ambitieus, haalbaar en betaalbaar. Want
vergis u niet: Vlaanderen doet bijzonder
veel voor het klimaat. Maar we gaan
geen zotternijen doen.’

‘Oversubsidiëring
is slecht voor het
klimaat. Wat heeft
het ons opgeleverd?’
Waar gaat de Vlaamse Regering
de komende jaren op inzetten?
‘In plaats van gezinnen te verplichten om oude woningen te renoveren
— iets waarvoor veel gezinnen te
weinig middelen hebben — gaan we
ze stimuleren om dat te doen. Door
de renteloze renovatieleningen uit te
breiden vanaf 2021, door de renovatie van asbesthoudende daken extra
te stimuleren én door eenvoud te
brengen in het landschap van energieen renovatiepremies. Ik wil mensen
overtuigen van een simpele waarheid:
investeren in je huis is investeren in je
eigen toekomst en in je portemonnee.
We vragen ook investeringen van de
industrie in energie-efficiëntie, zowel
van de grote bedrijven als de banken of
kantoorgebouwen, zonder onze kmo’s
te pesten. De productiecapaciteit op het
vlak van hernieuwbare energie moet
omhoog, zonder oversubsidiëring. We
willen naar veertig procent duurzaam
vervoer in heel Vlaanderen. En ook de
landbouw zal minder uitstoot moeten
genereren, al willen we de sector zeker
niet ontwrichten. Die maatregelen op
het vlak van mobiliteit en landbouw
zijn de verantwoordelijkheid van mijn
collega-ministers.’
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BREEDBEELD

Hebben de vele subsidies uit het verleden
dan niet gezorgd voor minder uitstoot?
‘Foute keuzes uit het verleden hebben
het heel moeilijk gemaakt om klimaatambitie en betaalbaarheid met elkaar
te verzoenen. Ze hebben ons naar
achteraan in het Europese peloton
geduwd, terwijl we weer in de buik van
het peloton moeten geraken. Oversubsidiëring is slecht voor het klimaat.
Wat heeft het ons opgeleverd? Slechts
een vermindering van vijf procent van
de CO2-uitstoot in dertien jaar, en een
factuur van twintig miljard euro die
de gezinnen via hun energiefactuur
nog afbetalen tot 2030. In december
nog heb ik voor honderd miljoen euro
groenestroomcertificaten uit het verleden opgekocht bij de netbeheerders,
om te voorkomen dat die structureel
in de energiefactuur van de mensen
terechtkomt. De Freyafactuur uit het
verleden is al hoog genoeg.’
De Vlaamse Regering gaat die over
subsidiëring dus aanpakken?
‘Absoluut. Een van de eerste dossiers
die ik op de ministerraad bracht,
bouwde de oversubsidiëring al af, maar
we zullen op dat vlak nog verder gaan.
Zowat alle vormen van groenestroomproductie hebben een rendement dat
minstens dertig keer hoger is dan de
interesten op de spaarrekening van de
modale Vlaming. Sommige renderen
zelfs tot vijftig procent. Het gaat daarbij
om geld dat opgehaald is via de factuur
van de elektriciteitsverbruikers en dat
gebruikt wordt om lucratieve investeringen nog rendabeler te maken,
vooral voor bedrijven. Dat kan niet de
bedoeling zijn.’

‘We brengen de natuur
terug naar de dorpskernen.
Ze had daar nooit mogen
verdwijnen’
10

Zuhal Demir: ‘Ik wil mensen overtuigen van een simpele waarheid: investeren in je huis is
investeren in je eigen toekomst en in je portemonnee.’

Dat de natuur bij jou op de eerste plaats
komt, werd de voorbije maanden duidelijk.
Maar hoe zit het met onze natuur
gebieden? Bij je aantreden bleek dat heel
wat natuurgebieden die al beheerd worden
al jaren op erkenning wachtten.
‘Bij mij zullen dossiers die voldoen aan
alle voorwaarden in ieder geval geen stof
blijven vangen in afwachting van een
erkenning. Omdat ik het werk waardeer
van de beheerders van die gebieden,
die dagelijks het zogezegd ‘vuile’ maar
heel waardevolle werk doen. En bovenal
omdat het hun financiële ademruimte
geeft voor het werk dat ze doen.’
‘Het kan niet genoeg herhaald worden:
talloze verenigingen beheren samen
een oppervlakte natuurgebied die meer

dan dubbel zo groot is als die van de
Vlaamse overheid zelf. Een ‘merci’ en
een respectvolle omgang met hen is dan
wel gepast. Sinds mijn aantreden kreeg
Vlaanderen er bijna 700 hectare extra
natuurreservaat bij. Door die natuurgebieden nog in 2019 te erkennen,
krijgen de beheerders zoals Natuurpunt
daarvoor bovendien al in 2020 beheersubsidies.’
Over subsidies gesproken: de voorbije maanden kwamen verschillende
ministers in de media met besparingen
in de cultuursector, op welzijn, bij De Lijn
enzovoort. Jouw naam viel nooit. Moet jij
niet besparen?
‘Het regeerakkoord is duidelijk: iedereen
moet besparen op subsidies om ruimte

‘De Vlaamse Regering
voorziet dubbel zoveel
voor natuur en bos als
Groen voorstelde’
te maken voor nieuw beleid. Ook mijn
departementen. Wij hebben ons best gedaan om dat zonder al te zware gevolgen
waar te maken. Binnen mijn bevoegdheden werd ongeveer tien miljoen euro
bespaard op subsidies. Ongeveer vijf
miljoen euro door de afschaffing van de
premie voor zero-emissievoertuigen. Die
gingen namelijk steeds vaker naar steeds
duurdere wagens. Meer dan tien procent
ging zelfs naar wagens duurder dan
61.000 euro. Als de middelen schaars
zijn, kan het niet de bedoeling zijn om ze
te geven aan diegenen die het niet écht
nodig hebben.’
‘Om de overige besparingen te realiseren, sneuvelden vooral enkele subsidie
mogelijkheden voor kleinere projecten
van lokale besturen. Om middelen
voor die kleine projecten binnen te
halen, moesten gemeenten allemaal een
aanvraagdossier opstellen en indienen. Die besparing wordt opgevangen
door het nieuwe Open Ruimte Fonds:
vooral plattelandsgemeenten krijgen
méér structurele middelen, en zonder
planlast. Ze mogen zelf kiezen hoe ze
die steun aanwenden. Die vermindering
van planlast geldt ook voor de Vlaamse
overheid, zodat ik ons overheids
apparaat slanker kan maken.’
Zuhal, jij bent ook bevoegd voor
Handhaving. Wolvin Naya is een triest
voorbeeld van hoe we er als samenleving
niet altijd in slagen om zorg te dragen
voor onze natuur. Daarnaast zijn er nog
te veel milieuovertredingen. Mogen we
op dat vlak initiatieven verwachten?
‘Samen met jou stel ik vast dat mijn
voorgangers de handhaving vooral
afbouwden. Om een voorbeeld te
geven: het aantal voltijdse equivalenten
dat voor Natuurinspectie werkte, zakte
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de voorbije tien jaar van 45 naar 33. De
huidige inspecteurs nemen bijgevolg
een steeds groter terrein voor hun rekening. Ik bewonder dat, maar het stemt
tot nadenken.’
‘Als eerste omgevingsminister die ook
bevoegd is voor Justitie en Handhaving
wil ik bekijken hoe we kunnen komen
tot handhaving met meer effecten op
het terrein. Je kan altijd zaken verbieden
in bepaalde gebieden, maar uiteindelijk
zal er altijd een cowboy zijn die zich van
regels niets aantrekt. Handhaving is dan
het sluitstuk van een goed omgevingsbeleid.’
Justitie en Handhaving zijn nieuwe
Vlaamse bevoegdheden. Gaan we het
verschil merken?
‘Alle Vlaamse justitiebevoegdheden
waren weggestopt in het departement
Welzijn. Daardoor werd het beleid
onvoldoende door een justitiële bril
bekeken en was het veel te versnipperd.
Dat verandert nu. De Vlaamse justitie
zal het slachtoffer centraal zetten. Ik wil

Vlaanderen vooral veiliger maken. Door
een lik-op-stukbeleid mogelijk te maken
voor lokale besturen, door een strikte
opvolging van daders na hun straf, door
voldoende begeleiding van slachtoffers
tijdens de hele gerechtelijke procedure,
noem maar op. We moeten vooral meer
doen dan enkel straffen. Zeker als het
gaat over seksueel geweld.’
Hoe bedoel je precies?
‘Je mag het niet bij een straf alleen laten.
Het moet onze ambitie zijn om nieuwe
slachtoffers te voorkomen. Dat doe
je door het recidivegevaar, het risico
op herval dus, te minimaliseren. Er is
onderzoek en er zijn praktijkvoorbeelden
uit Nederland en Scandinavië waaruit
blijkt dat dadertherapie het risico op
herval drastisch verlaagt. Je mag dat
absoluut niet zien als een gunst voor
de daders en het is in geen geval een
strafvermindering. Maar het voorkomt
dat we hen zomaar loslaten zodat ze
na hun vrijlating opnieuw kunnen
beginnen. Waar het om draait, is dat ze
geen nieuwe slachtoffers maken.’

Draag zelf een boompje bij
Vlaams minister Demir gelooft sterk in de kracht
die uitgaat van mensen. Daarom roept ze alle
leden van de N-VA op om hun schouders te
zetten onder de realisatie van meer bos, meer
natuur en meer kleine wildernissen. Zo maken
we niet enkel Vlaanderen groener. We verenigen
ook Vlamingen rond eenzelfde doel.
Heb jij goede ideeën om te komen tot extra
bossen? Beschik je over braakliggende gronden
waarop bomen geplant kunnen worden of waar

een kleine wildernis goed op haar plaats zou zijn?
Aarzel niet en contacteer de minister!
Ben je ondernemer? Dan is dit de beste public
relations voor jouw bedrijf. Steek wat van je
marketingbudget in de grond. Zeg het met
bomen, planten en struiken. Geen mooier cadeau
aan de gemeenschap dan deel uitmaken van de
oplossing voor het natuur- en klimaatprobleem.
Contacteren kan via zuhal.demir@vlaanderen.be
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De gsm van

Tomas
Roggeman
Welke app gebruik je vaak?
‘Doordat mijn werkuren nogal onregelmatig zijn,
doe ik vaak een beroep op de app van de NMBS.
Vertragingen zijn wekelijkse kost, dus het is handig
om op die manier na te gaan wanneer de trein naar
Brussel rijdt, of terug naar Dendermonde.’
Ook als volksvertegenwoordiger boeit
de NMBS je.
‘Ja, ik volg in de Kamer alle dossiers op die te maken
hebben met het spoorvervoer. Honderdduizenden
Vlamingen nemen dagelijks de trein. Die is cruciaal is
voor onze economie. Jammer dat de NMBS met zoveel
problemen kampt: de vertragingen, de wafelijzer
politiek, vakbondsacties. Daarom werk ik aan de
modernisering van de NMBS, met wetsvoorstellen die
ons spoorvervoer klaarmaken voor de regionalisering
en de liberalisering. Die zijn onvermijdelijk.’
Uw laatste voorstel ging over geweldplegers.
‘In 2018 waren er 1.250 geregistreerde gevallen
van fysieke en verbale agressie tegen spoorweg
personeel, maar de NMBS stelt zich steeds minder
vaak burgerlijke partij. Terwijl het toch onaanvaardbaar is dat treinbegeleiders het slachtoffer worden
van agressie en daders vrijuit gaan. Wij vragen dat
het parket meer aandacht schenkt aan dat probleem.
En dat er strenger wordt opgetreden.’
En tot slot: wanneer staat je gsm echt op stil?
‘Politiek is geen ‘van 9 tot 5’-job. Het is belangrijk
dat je aanspreekbaar en bereikbaar bent voor de
burger. Maar zonder de steun van het thuisfront lukt
het ook niet. Daarom leg ik de gsm graag opzij op de
avonden dat ik niet hoef te vergaderen en thuis tijd
kan doorbrengen met mijn vrouw.’

Tomas Roggeman (1986) groeide op in Oudegem. Hij studeerde
geschiedenis en economie in Gent. Van 2015 tot aan zijn
verkiezing als Kamerlid in 2019 was Tomas voorzitter van Jong
N-VA. Sinds 2018 is hij ook schepen in Dendermonde.

tomas.roggeman@n-va.be
fb.com/RoggemanTomas @TRoggeman
www.tomasroggeman.be
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N-VA-voorstel om de leeftijdsgrens voor de aankoop van
tabak op te trekken naar 18 jaar nipt weggestemd.
Nonestis quam alition natibus nimpore rumquam quo
berit, ut volupti dem volupturi ut audit ma sum alicte aut?

Bij de jongeren onder de 16 jaar is dit nog maar
vier op de tien. Net als de Hoge Gezondheidsraad
stellen wij dan ook een verhoging van deze leeftijdsgrens voor. Op die manier kunnen we de
Rumque quas ma sum as modi alibusc itatint
adit vollit dolorer chillam voluptat. Osa volorro
conecul luptaquam, ilis essita cusapere nit?
Vandaag kunnen jongeren nog veel te makkelijk
sigaretten kopen. Uit de laatste VAD-leerlingenbevraging blijkt dat maar liefst acht op de tien
jongeren tussen de leeftijd van 16 en 18 jaar zegt
zeer gemakkelijk aan tabak te kunnen geraken.
Bij de jongeren onder de 16 jaar is dit nog maar
vier op de tien. Net als de Hoge Gezondheidsraad stellen wij dan ook een verhoging van deze
leeftijdsgrens voor …

België is een van de weinige landen waar minderjarigen nog tabak
kunnen kopen. Naast België bestaat in de EU enkel nog in Oostenrijk
en Luxemburg de mogelijk om vanaf de leeftijd van 16 jaar tabaksproducten aan te schaffen. Vandaar het N-VA-voorstel om ook in België
deze leeftijdsgrens op te trekken van 16 naar 18 jaar.

Uditatem. Tium id endit
aut endi ni rem aut.
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VAN LIEVEN
DEHANDSCHUTTER

‘Een burgemeester moet zijn stad voelen. Ik
ben een geboren en getogen Sint-Niklazenaar,
ik weet wat er leeft in mijn stad.’ Gevraagd
naar tips voor andere burgemeesters twijfelt
Lieven Dehandschutter niet. De inwoners van
Sint-Niklaas twijfelen evenmin aan Lieven.
Ze beloonden hem in 2018 met bijna 7.000
voorkeurstemmen, de helft meer dan in 2012.
LEO ging ter plaatse en luisterde naar de
herverkozen burgemeester van Sint-Niklaas.

‘De leegstand
in onze stad is
gehalveerd’

LEO
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S

int-Niklaas is geen typische Vlaamse
stad. Pas in 1804 schonk Napoleon
Bonaparte stadsrechten aan de stad,
die nooit ommuurd is geweest.
‘Wij hebben geen tradities die
teruggaan tot in de middeleeuwen’,
zegt Dehandschutter daarover. Toch is Sint-
Niklaas al eeuwen een belangrijk economisch
centrum. Niet toevallig: Nikolaas van Myra is
de patroonheilige van de handelaars.
Vandaag is Sint-Niklaas een Vlaamse
centrumstad in volle heropbloei. Het statige
stadhuis kijkt uit over het enorme marktplein. In de parkeergarage onder de Grote
Markt staan de zones aangeduid met woorden uit het plaatselijke dialect. Woorden
waaraan een buitenstaander kop noch staart
krijgt. Maar wat wil je, met een burgemeester
die vloeiend Welsh spreekt.
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Lieven Dehandschutter ontvangt ons in zijn kabinet.
Dat is ronduit indrukwekkend. De houten vitrinekasten
met oude boeken, de zwarte haard met sierlijke woorden en leeuwenschildjes en de gracieuze muurdecoratie
katapulteren de bezoeker naar vervlogen tijden. Maar
ook: een stevige kassei. ‘Ik ben fan van de koers. Mijn
idolen zijn Patrick Sercu en Erwin Vervecken. Dat de
Ronde van Vlaanderen in 2020 opnieuw langs Sint-
Niklaas komt, doet me enorm veel plezier.’

HET SINT-NIKLAAS
VAN LIEVEN
DEHANDSCHUTTER

•
•
•
•
•
•
•
•

geboren in 1958
licentiaat rechtsgeleerdheid
gehuwd en vader van drie kinderen
droomde er als kind van om wielrenner,
journalist of parlementslid te worden
gemeenteraadslid sinds 1989
schepen (1995-2000 en 2009-2012)
Vlaams Parlementslid (1998-1999 en
2009-2012)
burgemeester sinds 2013

Twaalf nieuwelingen
Dehandschutter is burgemeester sinds 2013, nadat de
N-VA in 2012 als grootste partij uit de gemeenteraadsverkiezingen komt. ‘Voordien was ik de enige N-VA’er.
Plots kwamen wij binnen met een ploeg van dertien
mensen, onder wie twaalf nieuwelingen. Er waren
heel wat reserves: gaan ze dat wel kunnen?’ En dan de
coalitiepartners waarmee de N-VA in zee ging: sp.a en
Groen. ‘Ideologisch een niet zo voor de hand liggende
keuze, maar op lokaal vlak is dat minder belangrijk.’
Al tijdens het eerste bestuursjaar in 2013 volgt de
vuurproef. Om te besparen, beslist de stad om de afval
ophaling over te dragen aan de intercommunale. Dat
leidt tot protest bij de vakbonden en tot een volksraadpleging. ‘Een test voor het bestuur en voor mij
persoonlijk. Kan Dehandschutter de orkaan doorstaan?’
Maar aan de volksraadpleging neemt amper 17 procent
van de Sint-Niklazenaars deel, veel te weinig voor
een dwingend resultaat. ‘De socialisten hadden het
daar moeilijker mee dan wij. Uiteindelijk heeft dat de
coalitie wel hechter gemaakt. We konden de tegenwind
doorstaan.’

Altijd bereikbaar
De uitkomst van de volksraadpleging versterkt het
mandaat van het stadsbestuur om fors te besparen.
‘Besparen is niet plezant. Maar het was nodig om te
vermijden dat we in de rode cijfers kwamen.’ De oppositie wrijft zich in de pollekes en heeft haar kritiek klaar.
Dat Dehandschutter de bevolking blaasjes wijsmaakt
als hij denkt dat hij zijn besparingsdoelstellingen gaat
halen. En dat de dienstverlening aan de bevolking
zal verslechteren door de besparingen. ‘Dat is geen
van beide waarheid gebleken. We konden heel ons
besparingstraject uitvoeren. Wij gingen uiteraard niet
onbesuisd te werk. Op het einde van de rit hadden we
85 voltijdse werknemers minder, maar zonder iemand
af te danken of zonder dat iemand loonverlies leed.’
Halfweg het gesprek worden we onderbroken door de
gsm van de N-VA-burgemeester. Vooraf had hij al gewaarschuwd: ‘De burgemeester moet altijd bereikbaar
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zijn, vierentwintig op zeven.’ Waarover
het gesprek gaat, is niet te horen. Wat
wel opvalt: de rust waarmee Dehandschutter spreekt. Het is de rust van
iemand die weet dat hij zijn mensen
kan vertrouwen. Na minder dan twee
minuten is het telefoongesprek voorbij.

‘Waar er gekwebbel,
wrijving of ongezonde
rivaliteit is, zijn er finaal
geen winnaars’

Minder inbraken en minder leegstand
Een ander beleidsdomein waarin Lieven
Dehandschutter het verschil maakt, is veiligheid. ‘Toen
ik burgemeester werd, telde Sint-Niklaas vier toezichts
camera’s. Nu hebben we er 35. Camera’s zijn een
belangrijk technisch hulpmiddel. Met een camera zie
je meer en kan je de politie beter aansturen. Ze leggen
feiten onomstotelijk vast en zorgen ervoor dat meer

Dehandschutter is de zoon van een middenstander. ‘Je moet als stad voldoende afwisseling kunnen bieden.’

handelaars kozen uiteraard een andere plek om in te
investeren. Op die manier is stilstaan achteruitgaan.’
De vernieuwing komt er toch en in 2013 mag
Dehandschutter de Stationsstraat plechtig openen. Het
begin van een heuse heropleving voor de Stationsstraat.
De leegstand halveert. ‘Ik ben zelf de zoon van een
middenstander. Je moet zien dat er voldoende afwisseling is, voldoende initiatieven om interessant te blijven
als straat. De diversiteit van producten en diensten is
de afgelopen jaren gegroeid. Dat was nodig, gezien de
nabijheid van het Waasland Shopping Center.’
De koers: een grote liefde van de burgemeester.

Loon naar werken
daders geïdentificeerd én gevat worden.’ Het resultaat
staat er: het aantal inbraken daalt met ruim de helft.
Ook het aantal misdrijven met geweld gaat achteruit.
En dan is er nog de Stationsstraat, die het treinstation verbindt met de enorme Grote Markt. ‘Onder
voormalig burgemeester Freddy Willockx zijn het
Stationsplein en de Grote Markt vernieuwd, maar over
de Stationsstraat raakten de coalitiepartners het toen
niet eens. Voor ik burgemeester werd in 2013, was ik
schepen van Economie. Toen handelaars me kwamen
vragen wat we met de Stationsstraat gingen doen, kon
ik alleen maar antwoorden dat ik het niet wist. Die
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De Sint-Niklase kiezer weet het beleid van burgemeester Dehandschutter te smaken. Hij beloont de N-VA
met een extra zetel in 2018. Lieven Dehandschutter
zelf haalt 6.695 voorkeurstemmen: meer dan andere
partijen in hun geheel. En niet alleen de burgemeester,
ook de schepenen en gemeenteraadsleden scoren goed.
Niet toevallig, zo blijkt. ‘N-VA Sint-Niklaas heeft een
afdelingsbestuur van ongeveer 60 mensen. De verstandhouding met de mandatarissen is zeer goed. Waar
er gekwebbel, wrijving of ongezonde rivaliteit is, zijn er
finaal geen winnaars. Ook voor mij als burgemeester.
Laat iedereen met zijn of haar ding naar buiten komen.
Op iedereen mag de zon schijnen. Ik ben niet iemand
die zegt: ik wil de eerste en de laatste zijn. Iedereen
moet loon naar werken krijgen.’
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DORPSSTRAAT

Oostende geeft ‘Wijkprikkels’

Vlasbloemstraat is netste
straat van Izegem

Op initiatief van schepen Maxim Donck
krijgt Oostende een nieuw systeem voor de
subsidiëring van de wijken. Voor het eerst
krijgen de inwoners ook zelf inspraak via
het burgerbudget ‘Wijkprikkels’.

Dikke proficiat aan de bewoners van de Vlasbloemstraat! Zij zijn de winnaar van de eerste ‘Netste Straat
van Izegem’. Naast een speciaal straatnaambord
krijgen ze een feestcheque van 300 euro.

de rug. En voor de grotere activiteiten geldt
het motto less is more: minder in aantal
maar meer kwaliteit.’

Burgerbudget

Oostende krijgt voor het eerst ook een
burgerbudget. ‘De Oostendenaren krijgen
rechtstreeks zeggenschap over een deel
‘In onze stad zijn er jaarlijks vijftien straatvan hun belastinggeld. Inwoners geven
feesten en 36 wijkfeesten. Dat moet
zelf aan wat ze echt belangrijk
net omgekeerd’, zegt Maxim
vinden voor hun wijk of straat.
Donck. Daarom hervormt de
Dat hoeft geen evenement te
stad Oostende zowel het
zijn, maar het kan wel. Een
reglement voor de straat- en
voorwaarde is dat de initiatieven
wijkactiviteiten als dat voor
de wijken duurzaam ten goede
Wijk in Beweging. ‘Kleine
komen.’
initiatieven krijgen een duwtje in
Maxim Donck

Meer kleine straatfeesten

De bedoeling van het hele initiatief? Meer hart tonen
voor de buurt, elkaar leren kennen en zorg dragen voor
elkaar. ‘Daarin zijn de bewoners van de Vlasbloemstraat glansrijk geslaagd’, zegt burgemeester Bert
Maertens. ‘De straat ligt er niet alleen erg netjes bij.
Samen onkruid wieden bracht de hele buurt ook echt
bijeen.’

Koekenzingen in Bonheiden-Rijmenam
In Bonheiden en Rijmenam trotseerden honderden kinderen en ouders een
kille 31 december om de traditie van het
koekenzingen in ere te houden.

deelden we zeshonderd pannenkoeken uit, dertig
liter chocolademelk en twintig liter glühwein of
jenever.’ De kinderen konden ook terecht bij talrijke
handelaars voor snoep, fruit of een drankje.

Bij de N-VA in Bonheiden-Rijmenam waren de kinderen en hun ouders meer dan welkom. Oud-burgemeester Eric Duchenne en oud-burgemeester
en fractievoorzitter Guido Vaganée hadden voor
het vijftiende jaar op rij een lekkere beloning
klaarstaan. Bestuurslid Geert Teughels: ‘In totaal

Koekenzingen – of nieuwjaarszingen – is een
folkloristisch gebruik dat vooral voorkomt in de
Antwerpse Kempen en het Hageland: kinderen
komen er op oudejaarsavond aanbellen om een
kort liedje te zingen en een gelukkig Nieuwjaar te
wensen.

Dendermonde opent fietsbibliotheek
Ooit al gehoord van een fiets
bibliotheek? Binnenkort komt er
een in Dendermonde. Het is geen
plaats om al fietsend te lezen,
maar een plek waar je kinder
fietsen kan ontlenen.
‘Telkens een nieuwe fiets aanschaffen
als je kind wat is gegroeid, valt duur uit.
Bij de fietsbibliotheek kunnen kwetsbare
gezinnen daarom kinderfietsen lenen
voor kinderen tot 12 jaar’, zegt schepen
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van Sociale Zaken Tomas Roggeman.
‘We willen de privéhandelaars in onze
stad geen concurrentie aandoen. Daarom
voorziet de fietsbib enkel fietsen voor
gezinnen die het niet zo breed hebben.
Is de fiets te klein geworden, dan brengen
ze hem terug naar de bib en krijgen ze
een groter exemplaar mee.’
De fietsbibliotheek is ook een opportuniteit
voor de fietsherstelplaats van het OCMW,
een sociaal tewerkstellingsproject.

N-VA toont warmste
kant voor lokale vzw’s
De afdelingen van de N-VA lieten zich ook
dit jaar niet onbetuigd tijdens de Warmste
Week van Studio Brussel. De opbrengst
van hun acties gaat naar lokale goede
doelen.
Heel wat lokale afdelingen zamelden geld in op
kerstmarkten, organiseerden muziekconcerten,
loopevenementen of quizzen, verkochten lekkere
chocolade of andere zoetigheden en dranken.
Vooral de N-VA-chocoladerepen, waarvan de
wikkel speciaal voor de Warmste Week was ontworpen, waren in trek. De voorraad van 7.500
repen was binnen de kortste keren de deur uit.
De opbrengst van al die activiteiten gaat naar
een honderdtal lokale vzw’s.
Ook het partijsecretariaat deed mee.
De Barricade organiseerde een casinoavond en
enkele wedstrijden voor de medewerkers. Dat
bracht meer dan 1.000 euro in het laatje voor
Mobile School, een vzw die wereldwijd mobiele
schooltjes inzet voor straatkinderen.

Nieuwkomers trappen
nieuwe jaar op gang
N-VA Malle startte het jaar sportief
en speelde een vriendschappelijke zaalvoetbalmatch tegen
vzw Malubimpa, die nieuwkomers
in de Malse gemeenschap begeleidt bij hun integratie.
Gemeenteraadsvoorzitter en
gelegenheidstrainer Dirk Gerinckx
draagt vzw Malubimpa een warm
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hart toe. ‘De vrijwilligers van
de vzw wijzen vluchtelingen de
weg naar overheidsdiensten en
scholen. Daarnaast organiseren
zij conversatietafels.’
De voetbalmatch was voor de
nieuwkomers een extra gelegenheid om Nederlands te spreken en
te oefenen.
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AAN HET WERK

Voormalig Catalaans
minister-president
Carles Puigdemont en
zijn toenmalige minister
Antoni Comín tonen hun
persoonlijke badge die
niets aan de verbeelding
overlaat: Member of the
European Parliament.
Onder ruime belangstelling
van de internationale pers
verwelkomde Europarlementslid Assita Kanko hen
in het Europese halfrond.

EUROPA

N-VA VERWELKOMT PUIGDEMONT EN
COMÍN ALS EUROPEES PARLEMENTSLID
20 december 2019 was een druilerige
dag. Toch scheen er een Catalaanse zon
boven het Europees Parlement in Brussel.
Daags nadat het Europees Hof van Justitie
oordeelde dat de Catalaanse verkozenen
vanaf dag één lid zijn van het Europees
Parlement, stond er Carles Puigdemont en
Antoni Comín niets meer in de weg om hun
Europese zetel op te eisen.
Puigdemont en Comín konden hun zetels
in het Europees Parlement aanvankelijk niet
opnemen omdat Spanje hun namen niet
had doorgegeven. Ze konden de eed niet
afleggen voor de Spaanse kiescommissie en
zouden daarom niet formeel zijn verkozen.
Maar het Europees Hof van Justitie
oordeelde dat een persoon vanaf
de officiële bekendmaking van de
verkiezingsresultaten lid is van
het Europees Parlement en parlementair onschendbaar is. Toen dat
nieuws bekend raakte, kondigde
Europarlementslid Geert Bourgeois
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meteen aan dat hij bij ordemotie het woord
zou vragen om te eisen dat Puigdemont en
Comín meteen toegang zouden krijgen tot
het Europees Parlement: ‘Zij zijn onschendbaar en hebben het recht om vrij te reizen
naar de vergaderingen van het Europees
Parlement.’

Consternatie
Geert Bourgeois: ‘Dat leidde tot redelijk wat
consternatie. De zitting werd een half uur
verdaagd. Uiteindelijk verklaarde Sassoli,
de voorzitter van het Parlement, dat Spanje
de uitspraak van het Europees Hof moet
respecteren.’

Puigdemont en Comín kregen de dag
nadien toegang tot het Europees Parlement om hun accreditatie in orde
te brengen. Europarlementslid Assita
Kanko verwelkomde hen hartelijk en
begeleidde beiden naar binnen. De
twee Catalanen kregen bovendien het
Geert Bourgeois
nieuws dat de Brusselse raadkamer
de behandeling van hun uitleverings

procedure opschort zolang de parlementaire
onschendbaarheid van de twee parlementsleden geldt.

Niet veel illusies
‘Een mooi en ontroerend moment’, zegt
Assita Kanko. ‘Ik hoop dat het een eerste
stap is om de verschrikkelijke situatie van
de gevangen Catalaanse politici op te lossen.
Al moeten we ons niet te veel illusies maken:
nog maar net besliste het Spaanse hoog
gerechtshof dat Oriol Junqueras zijn Europese zetel niet mag opnemen en in de cel blijft.
Er blijft dus nog een zitje onbemand in het
Europese halfrond.’
Junqueras zit samen met zes andere
Catalaanse politici en enkele activisten
al geruime tijd achter de Spaanse tralies
omdat ze een referendum organiseerden
over de Catalaanse onafhankelijkheid. Ze
werden veroordeeld tot gevangenisstraffen
van negen tot dertien jaar. Puigdemont en
Comín konden de celstraffen vermijden
door naar België te vluchten.

Vlaams

Federaal

Brussel

Europa

VLAAMS

ALLE TALENT IS NODIG OP DE ARBEIDSMARKT
Vlaams Parlementslid Axel Ronse ziet nog te
veel werkonwillige werkzoekenden. De VDAB zet
nochtans sterk in op de opvolging en desnoods
sanctionering van werkonwilligen. ‘Sancties zijn
uiteraard nooit een doel op zich, maar een stok
achter de deur om mensen aan een job te helpen.’
Het merendeel van de werkonwillige werk
zoekenden wordt gesanctioneerd omdat ze niet
komen opdagen bij een werkaanbieding. Zowel in
2018 als 2019 gaat het over meer dan de helft van
het totaal aantal dossiers. Ook wie te weinig inspanningen doet om werk te vinden of wie weigert
in te gaan op een jobaanbod riskeert een sanctie.
De sancties variëren van een actieve of passieve
verwittiging tot uitsluiting of schorsing.

‘Sancties zijn uiteraard nooit een doel op zich,
maar een stok achter de deur om mensen
naar een job toe te leiden. Met de krapte op de
arbeidsmarkt en de doelstelling om 120.000 extra
Vlamingen aan de slag te krijgen tegen 2024,
kunnen we het ons niet veroorloven om talent
te laten verloren gaan.’

doorverwezen naar
controledienst van de VDAB
EERSTE
HELFT

Sanctioneringbeleid
Daarom moet een efficiënt
sanctioneringbeleid altijd in
het teken staan van activering.
Axel Ronse wil samen met
de VDAB bekijken hoe ze die
groep werkzoekenden nog
sterker kan opvolgen.

Werkonwillige
werkzoekenden

2018 29.810
2019 15.466

kregen een verwitting
of sanctie
EERSTE
HELFT

2018 13.254
2019 6.277

Axel Ronse

BRUSSEL

BRUSSEL

OOK FUSIE BRUSSELSE POLITIEZONES
IS COMMUNAUTAIR

TWEETALIGE LERARENOPLEIDING:
‘GEEN GOED IDEE’

Voor Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre heeft de
eenmaking van de Brusselse politiezones vooral met veiligheid
en efficiëntie te maken. Toch weren de Franstalige partijen zich
als een duivel in een wijwatervat.

In Brussel organiseren de Erasmus Hogeschool Brussel
(EHB) en de Haute-Ecole Francisco Ferrer (HEFF) met
financiering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
een zogeheten tweetalige lerarenopleiding voor
leerkrachten basisonderwijs.

Uit onderzoek van voormalig
Volgende logische stap
minister van Binnenlandse
Maar de Franstaligen vrezen de
Zaken Jan Jambon bleek dat een
volgende logische stap. ‘Wie de
schaalvergroting van de politiezones politiezones onder dagelijks gezag
aangewezen is. Niet alleen in
brengt van één chief constable,
Brussel, maar in het hele land. In
zoals bij de Metropolitan Police
Vlaanderen zijn er de voorbije
in London, zegt tegelijkertijd:
jaren dan ook tal van politiezones
de 19 Brusselse baronieën met
gefuseerd.
19 burgemeesters en 19 feitelijke
In Brussel was er de afgelopen
politiechefs is een absolute rem
oudejaarsnacht in Molenbeek al
op een eengemaakt korps.’ En
een voorsmaakje van zo’n
dat geldt niet alleen voor de
eengemaakte zone met
politie. Een fusie van de
eenheid van commando.
19 Brusselse gemeenten,
‘De opstoten en rellen
hét schrikbeeld van de
werden daardoor een pak
Franstaligen, komt op
beter gecontroleerd’, zegt
die manier weer een stap
Vanden Borre.
dichterbij.
Mathias Vanden Borre
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Het is de bedoeling van die opleiding dat leerkrachten
zowel in Nederlandstalige als Franstalige basisscholen
les kunnen geven. Brussels parlementslid Gilles
Verstraeten vindt dat geen goed idee. ‘Dat een Frans
talige met een goede basiskennis Nederlands Franse les
geeft, kan een meerwaarde zijn. Maar een Franstalige
na wat bijschaving les laten geven in het Nederlands?
Dat is nefast voor de kwaliteit van ons onderwijs.’
Voor zeventig procent van de leerlingen
in Brussel is het Nederlands niet
de thuistaal. ‘Om die kinderen
voldoende te helpen, heb je taal
sterke leerkrachten nodig die het
Nederlands perfect beheersen.
Dit project gaat daar regelrecht
tegenin.’
Gilles Verstraeten

Vlaams

Federaal

Brussel

Europa
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VERREKIJKER

WIE TREKT AAN
HET LANGSTE EIND
IN DE GOLFREGIO?
Het nieuwe jaar startte met een opmerkelijk offensief van de VS in Iran
en de dood van majoor-generaal Soleimani. De gevolgen zullen nog lang
nazinderen op het regionale en internationale toneel. Maar wie dacht dat
Iran verzwakt is, moet goed kijken naar de geostrategische politiek die het
land sinds zijn ontstaan voert.

H

et borrelt al een tijdje in de
golfregio. Denk maar aan
de aanslagen op Saoedische
olie-installaties in 2019
en het neerhalen van een
Amerikaanse legerdrone.
Met de aanslag op Soleimani heeft
Trump Iran in het defensief geduwd.
Maar dat zou wel eens van korte duur
kunnen zijn.

Irans territoriale levensverzekering
Meer dan ooit ontplooit Iran zich als
regionale grootmacht. Het land heeft
een geducht cyberleger en koestert
hoge ambities met zijn nucleaire
programma voor militaire doeleinden.
Al sinds zijn ontstaan spaarde het
kosten noch moeite om een Iraakse
invasie te weerstaan. Daarvoor kan het
rekenen op een archipel van sjiitische en

Armenië
Tadzjikistan

Turkije

Libanon

Syrie
Irak

Iran

Israël
Jordanië

Afghanistan

Koeweit

Pakistan
Bahrein

Saoedi-Arabië

Qatar

Verenigde
Arabische
Emiraten

Oman
Sjiitische bevolking
Jemen
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Netwerk van andere
minderheden

andere etnische en religieuze minderheden: Armeniërs, Perzisch sprekende
Tadzjieken uit Afghanistan en zelfs
Iraakse Koerden die zich verzetten
tegen de Baathistische heerschappij van
Bagdad. Al die eilandjes vormen de
territoriale levensverzekering van Iran.
Iran voert een actief buitenlands
beleid in de regio. Tekenend was de
tussenkomst in 2017 van zijn militaire
elitekorps, de Iraanse Revolutionaire
Garde, in Syrië en Irak. Voor het eerst
in de moderne geschiedenis won Iran
daarmee een militaire strijd buiten de
grenzen van de eigen staat. Twee jaar
daarvoor boekte Iran ook een diplomatieke overwinning door samen met
onder andere China, Rusland, de VS en
de EU een nucleaire overeenkomst te
ondertekenen.

Wankele interne keuken
Na de dood van Soleimani kondigde
Iran drie dagen van nationale rouw af.
Voor de buitenwereld tekenende zich
een nationale eenheid af. Maar zijn de
rangen echt gesloten? Iran kende in
het najaar van 2019 interne protesten
door de torenhoge inflatie en de slechte
economische toestand van het land. In
een land waar elke publieke vorm van
dissidentie en dus ook demonstraties
tegen de overheid verboden zijn, is
dat opmerkelijk. Anderzijds waren de
protesten geografisch wijdverspreid.
Volgens een onderzoek van het
toonaangevende magazine Foreign
Affairs kreeg het regime steun van
de inwoners na de verkiezingen van
2017 maar taande die sindsdien. De
keuze voor president Rohani was een
pragmatische keuze, eerder dan een
diep geloof in het islamitische regime
zelf. Maar in een land waar de digitale
snelweg verboden is, zijn zulke studies
gebaseerd op drijfzand. Na jaren
internationaal isolement zijn het land
en zijn inwoners gewend geraakt aan de
diepgewortelde overtuiging weerstand
te moeten bieden aan de ‘consequente
buitenlandse agressie’.

DE WEG VAN

De weg van

Geert Bourgeois
Jong engagement

Samen met toenmalig Volksunievoorzitter Frans Van der Elst
op een bijeenkomst in Izegem.

Volksunie
In 2000 wordt Geert algemeen partijvoorzitter van de Volksunie. Hij neemt
ontslag als voorzitter wanneer de partij
zich achter het Lambermontakkoord
schaart. Samen met onder anderen
Frieda Brepoels, Eric Defoort, Ben
Weyts en Bart De Wever vormt hij de
zogenaamde Oranjehofgroep, die later
de basis vormt van de N-VA.

Geert is als tiener al politiek actief. Hij sticht samen
met zijn broer en een vriend een Blauwvoet
vendelgroep. Later engageert hij zich in de
Vlaams-Nationale Studentenunie en het Taal Aktie
Komitee. Op zeventienjarige leeftijd wordt hij
secretaris van de Volksunie-afdeling in Izegem en
voorzitter van de plaatselijke VU-jongeren. Na de
gemeenteraadsverkiezingen in 1976 en de nationale
verkiezingen in 1977 zal hij tot op vandaag geen
enkele campagne meer missen.

2001
Tussen 2001 en 2004 is Geert
de eerste voorzitter van
de N-VA. In zijn boek De
puinhoop van paars-groen
bekritiseert hij fel de federale
regering. In mei 2003 wordt
Geert als enige N-VA’er
herverkozen als Kamerlid.

Vlaams minister
Van juli 2004 tot september 2008 is
Geert Vlaams minister in de regeringLeterme I. Wanneer het kartel met
CD&V tot een einde komt, dient hij zijn
ontslag in.
Na de succesvolle regionale verkiezingen
van 2009 wordt hij samen met Philippe
Muyters aangesteld als minister in de
regering-Peeters II. Vijf jaar later – in
2014 – legt Geert de eed af als ministerpresident van Vlaanderen.

Bluv’n goan
Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag in 2016
viert Geert zijn 65ste verjaardag en zetten de Vlaams
Parlementsleden hem in de bloemetjes. Met pensioen gaat
hij nog bijlange niet. In 2019 trekt Geert de Europese lijst
van de N-VA. Met 343.290 voorkeurstemmen is hij nipt het
meest populaire Europees Parlementslid van het land.
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In deze rubriek laten we een extern expert
aan het woord. Hij of zij verwoordt niet
noodzakelijk het standpunt van de N-VA.

‘HET ZIJN
BOEIENDE
TIJDEN VOOR
ECOLOGEN’
Jelle Van den Berghe
‘Goed zo!’ tweette ecoloog Jelle Van den
Berghe toen bekend werd dat minister van
Omgeving Zuhal Demir de voorbije maanden
682 hectare extra natuurreservaat erkende.
In een gesprek met LEO hamert hij erop dat
politieke moed nodig blijft om te herstellen
wat decennialang mismeesterd werd.

W

aarom is de erkenning
van natuurreservaten zo
belangrijk?
‘Een natuurgebied als
natuurreservaat erkennen
is eigenlijk de enige echte
garantie op bescherming op lange termijn. Want het grootste deel van onze
natuurgebieden wordt vandaag helemaal niet als natuur beheerd. Dat geldt
zelfs voor onze Europees beschermde
natuurgebieden, die in principe de best
mogelijke bescherming hebben.’
‘Zelfs lokale overheden die gronden
hebben in gebieden die voor natuur
bestemd zijn, beheren die vaak niet
als natuur maar als recreatiegebied.
Of ze verpachten ze aan landbouwers.

‘Dat de minister nu prioriteit
geeft aan het erkennen
van natuurgebieden als
reservaat, is erg positief’
22

Dat de minister nu prioriteit geeft aan
het erkennen van natuurgebieden als
reservaat en daarmee de opgelopen
achterstand uit de vorige legislatuur
wegwerkt, is erg positief.’
Als dichtbevolkte en verstedelijkte regio
is het voor Vlaanderen niet evident om
de open ruimte te bewaren. Wat moet
de overheid volgens u ondernemen?
‘Dat is even eenvoudig als dat het
complex is. We moeten zo snel mogelijk
stoppen met de nog bestaande open
ruimte aan te snijden voor meer beton.
En we moeten durven de slechte beslissingen uit het verleden terug te schroeven. Het herstellen van datgene wat
decennialang slecht ruimtelijk beleid
heeft veroorzaakt, moet misschien wel
de prioriteit zijn van onze overheden.
En dat zal politieke moed vergen.’
Kan ook de landbouw haar steentje
bijdragen?
‘De landbouw in Vlaanderen is wat productiviteit betreft een van de beste ter
wereld. Dat moeten we koesteren. Maar

we mogen niet naïef zijn. Die productiviteit heeft gevolgen voor het milieu
én de biodiversiteit. Stikstof, fosfaten en
pesticidenresidu komen in Vlaanderen
nog te veel terecht in onze natuur. Dat
levert bijvoorbeeld problemen op voor
de drinkwaterzuivering. Maar ook de
sterke achteruitgang van onze Vlaamse
biodiversiteit, die in tegenstelling tot
wat velen denken echt uniek is op
wereldschaal, is voor een belangrijk deel
een gevolg van de intensieve landbouw.’
‘Zelf pleit ik er niet voor om die landbouw dan maar af te schaffen. Maar
we moeten landbouw en natuur wel
verstandiger ruimtelijk verdelen in het
landschap. Er wordt in natuurgebieden
nog steeds aan landbouw gedaan, en
daar heeft die natuur zoveel last van dat
het behalen van een gunstige staat van
instandhouding onmogelijk is. Als we
die willen halen, zal de Vlaamse overheid moeten inzetten op het ruimtelijk
reorganiseren van natuur en landbouw
binnen de beleidsdoelen voor zowel
natuur als landbouw.’

BUITENWACHT

Kritisch en
constructief
Ecoloog Jelle Van den Berghe
is verbonden aan de PXL
Hogeschool, waar hij studenten
opleidt binnen de vakgebieden
natuurbeheer, soortenbeheer en
natuurbeheerplanning.
Als zaakvoerder van het ecologisch advies- en studiebureau
Ecotoop geeft hij onafhankelijk
advies over natuurbeleid,
biodiversiteit en natuurbeheerplanning.
Op Twitter becommentarieert
hij kritisch maar constructief
het ruimtelijk en natuurbeleid
in Vlaanderen.

‘Acht procent van
Vlaanderen is tuin. Dat
is een pak meer dan de
hoeveelheid natuur die
onder natuurbeheer valt’
Wat kunnen de Vlamingen zelf doen om de
biodiversiteit een duwtje in de rug te geven?
‘Werken aan een biodiversiteitstuin!
Acht procent van Vlaanderen is tuin.
Om u een idee te geven: dat is een pak
meer dan de hoeveelheid natuur die
onder natuurbeheer valt. Stoppen met
pesticiden, maar verrassend genoeg ook
stoppen met het bemesten van gazon
en bloemenborders, zijn al eenvoudige
maatregelen. Zorg ervoor dat de planten
in uw tuin wat vaker inheemse planten
zijn in de plaats van exotische exemplaren. Want die zijn voor onze vlinders,
bijen en andere insecten onbruikbaar.’
‘Het wat ruiger laten worden van de
tuin zorgt vaak voor extra leefomgeving
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voor tientallen soorten. Niet elke
vierkante meter gazon frequent maaien
of het inzaaien van een bloemenrijk
grasland levert een prachtige tuin op
voor mens én dier.’
Denkt u dat er naast de wolf nog diersoorten hun opmars zullen maken in onze
contreien?
‘Die komen er zeker. Dat verschillende
grotere zoogdieren terugkeren, is te
danken aan de bescherming die Europa
heeft opgelegd. Daardoor mag de mens
soorten als wolf, bever en zelfs lynxen
niet meer vervolgen.’
‘Anderzijds zorgt de klimaatverandering
voor warmere en drogere zomers. Tal
van soorten sprinkhanen, vlinders en
planten schuiven langzaam op naar het
noorden. Zo verschenen de laatste jaren
beestjes met de illustere namen kaasjeskruiddikkopje, zuidelijk spitskopje en
braamparelmoervlinder. Eentje waarvan
ik ook verwacht dat hij binnenkort op
de vele cameravallen in Vlaanderen zal
verschijnen is de goudjakhals, die vanuit Oost-Europa aan een sterke opmars
bezig is. Boeiende tijden!’
Verwacht u dat het met de natuur in
Vlaanderen wel goedkomt?
‘Wanneer ik kijk naar gegevens en data
sets van 50 tot 100 jaar geleden, kan ik
alleen maar vaststellen dat onze natuur
er ongelooflijk op achteruit is gegaan.
Ook vandaag gaat het nog steeds niet
goed met tal van soorten en habitats.’
‘Maar toch geloof ik dat we, als we
dat willen, zelfs in ons dichtbevolkte
Vlaanderen plaats kunnen maken voor
hoogkwalitatieve natuur. Het is aan de
verschillende beleidsniveaus om die
keuze te maken en er ten volle voor te
gaan. En ook in dit geval geldt: telkens
weer hetzelfde proberen en iedere keer
iets anders verwachten, is waanzin.’

Geflitst
‘Sommige academici scheppen
er plezier in om technische
detailkritiek te geven op de N-VAvoorstellen. Maar als men vraagt
naar een alternatieve oplossing voor
de Belgische systeemcrisis, dan
staan ze met hun mond vol tanden.’
Met die wijze woorden voorspelt
professor Politieke Wetenschappen
Bart Maddens het einde van de
Belgische geschiedenis op vrt.be
(3/01/2020).

‘De bevoegdheden arbeidsmarkt en
gezondheidszorg moeten volledig
worden geregionaliseerd.’ Dat
benadrukte Wouter De Geest, de
voorzitter van het Vlaams ondernemersnetwerk Voka. ‘Niet om de
solidariteit te ondermijnen, wel om
ze veilig te stellen en te vermijden
dat solidariteit liefdadigheid wordt.’
Exact wat de N-VA voor ogen heeft
met het confederalisme dus.

Vlaams minister-president Jan
Jambon maakt 200.000 euro
vrij voor de ondersteuning van en
medische hulp voor de jezidi’s. Het
geld gaat naar de ngo van Nadia
Murad, die zelf slachtoffer was
van seksueel geweld en in 2018
de Nobelprijs voor de vrede won.
De jezidi’s werden massaal het
slachtoffer van terreurgroep IS toen
die in Noord-Irak binnenviel.

Asielzoekers wier aanvraag tot
erkenning loopt, krijgen sowieso ‘bed,
bad, brood’ en onderwijs. Daarom
zal Vlaanderen hun geen kindergeld
meer uitbetalen tijdens de procedure – ook niet retroactief. Grote
commotie bij de linkse oppositie:
Groen, sp.a en PVDA krijgen maar
niet gezegd dat ze die anomalie ook
weg willen.
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‘Zelfbeschikking
is een recht
voor elk volk’

WILLY KUIJPERS,
VOORVECHTER VAN DE
VLAAMSE ONTVOOGDING
Willy Kuijpers is een icoon van de Vlaamse
Beweging en de Volksunie. Getekend door een
wereldoorlog en een samenleving waarin taal
een klassenverschil inhield, groeide hij uit tot
een onvermoeibare voorvechter van de Vlaamse
ontvoogding. ‘Alles in de Vlaamse Beweging had
een sociaal aspect.’

G

e kunt u dat niet indenken.’
Willy Kuijpers zal die
woorden dikwijls uitspreken
tijdens ons gesprek. 83 is hij
intussen, maar aan scherpte
heeft hij nog niks ingeboet.
‘Onlangs ging ik spreken bij N-VA
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Deze zerk met Keltisch kruis staat in de
tuin van Willy Kuijpers. Een investering
voor later? Niet echt. ‘Toen ik mijn eerste
hartaanval kreeg, besloot ik deze zerk
te kopen en in de tuin te zetten. Maar
wanneer ik sterf, wil ik gewoon gecremeerd
en uitgestrooid worden.’

Haacht. Ik zei: Lees allemaal het boek
van De Wever (Over identiteit, red.),
daar hebt ge mijn spreekbeurt. Dat boek
is de bijbel, hé.’

die sociale discriminatie bleef niet uit.
‘We maakten braaf ons huiswerk, woordekes in het Frans. Maar links bovenaan
ons blad stond er AVV-VVK.’

Tais-toi, sale flamin

En dan die andere les: de Tweede
Wereldoorlog. ‘Veel vrienden zaten
gevangen of waren aangehouden. Een
bevriende professor moest met andere
zogenaamde ‘zwarten’ met de armen
omhoog heel Leuven doorlopen. Wij
begrepen dat niet. Waren dat mis
dadigers? Wie loopt daarnaast met een
geweer? We hadden uitleg nodig. Die
hebben ze ons thuis gegeven.’

De kiemen van de Vlaams-nationalist
Kuijpers worden gezaaid op school in
Leuven. ‘De gefortuneerden volgden
les in het Frans, wij in het Nederlands.
De Franstaligen waren een klasse beter.
Tais-toi, sale flamin, riep de Franstalige
toezichthouder tegen ons. Wij begrepen
niet wat dat betekende. Maar we zouden
het gauw genoeg leren.’ Het verzet tegen

VLAAMSE LEEUWEN

1. Baskenland
Met Walter Luyten in Baskenland
ten tijde van Franco. ‘De Guardia
Civil heeft ons toen afgemot. Ik heb
dagen bloed gepist.’
2. Hugo Schiltz
Twee Volksunie-iconen bij elkaar. ‘Je
hebt geen drie Hugo Schiltzen in één
generatie.’

3. Brand
Tijdens een bezoek aan het klooster van Montserrat in
Catalonië staken aanhangers van Franco de omliggende
bossen in brand door de vlam te steken aan met benzine
overgoten konijnen. ‘Ze zeiden: Je zal misschien een vrij
Catalonië hebben, maar het zal verbrand zijn.’
4. Familiefoto
Het gezin Kuijpers rond Wereldoorlog II. Onderaan in het
midden staat Willy.
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Armoede
‘Aan de ene kant had je de Franstalige
Leuvenaars. Aan de andere kant waren
de kinderen opgedeeld in weerstanders en zwetten. Dat heeft me nooit
losgelaten: het onrechtvaardige van de
oorlog, maar ook het onrechtvaardige
van de maatschappij.’
De uitleg krijgt Kuijpers van zijn vader
Jan. ‘Kort voor zijn dood zei hij me:
De Vlaamse Beweging is meer dan een
taalbeweging. Dat is een emancipatie
beweging. Kijk maar rondom u. En
inderdaad, wij zagen de armoede in
Vlaanderen.’

Uitgejouwd door Vlamingen
In de politiek zorgden Kuijpers en de
Volksunie voor een ware paradigma
shift. ‘Er waren wel Vlaamsgezinde
mensen. Maar het vaderland, België,
kwam altijd op de eerste plaats. Men
stelde zich niet de vraag of België
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moest blijven bestaan. Wij hebben de
scheidingslijn getrokken.’
Aanvankelijk werden de Vlaamsgezinden
uitgejouwd wanneer ze actievoerden
voor federalisme of zelfbestuur. Ook
door Vlamingen. ‘Je kan je niet indenken
hoe het begrip federalisme gehaat werd
in die tijd. Waar gaat ge geraken met uw
Vloms? Waar gade komen met alleen
Vlonderen?’
Maar de devolutie van het unitaire België
liet zich niet tegenhouden. ‘Eigenlijk is
het begin van onze onafhankelijkheid
geweest: de vastlegging van de taalgrens
en alles daarrond. En uiteraard dat
men voorzichtig gevraagd heeft aan de
Franstaligen: vertrek uit Leuven. Dat
zijn breekpunten geweest.’ Vanaf dan
heeft Vlaanderen een wettelijk vastgelegd grondgebied. ‘Voor ons is dat maar
erg laat vastgelegd. Vandaar onze grote
liefde voor de Vlaamse Beweging. Dat

is een democratische, emancipatorische
beweging naar zelfbeschikking. En zelfbeschikking is een recht voor ieder volk.’

Het begin van het einde
De Franstaligen kregen schok na schok
te verwerken. ‘Wij kregen een cultuur
raad als eindpunt van de Vlaamse emancipatie. Dan was men verwonderd toen
wij met de Volksunie in de eerste vergadering van die cultuurraad de Vlaamse
Leeuw aanhieven. Aan Franstalige kant
vond men dat schandalig. Men begreep
dat niet. Wij zeiden: Dit is een begin.’
Toch kon ook Willy Kuijpers niet voorspellen hoe ver dat begin zou leiden. ‘Als
je ziet dat De Wever vanuit de coulissen
bepaalt wat er gebeurt, dat hadden wij
nooit durven dromen. Gelukkig hebben
we nu een aantal mensen die goed
nadenken en uitleggen wat de reden was
en is. Dat is misschien het wonder van de
Vlaamse Beweging.’
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VAN DE PARTIJ
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1

GESLAAGD NIEUWJAARSFEEST

3

Vijfduizend sympathisanten verzamelden
zaterdagavond 11 januari in de
Mechelse Nekkerhal voor alweer een erg
geslaagde editie van het jaarlijkse N-VA-
nieuwjaarsfeest.
2

EENSGEZIND, VASTBERADEN EN
STERK
‘Vanavond staan we hier samen: eens
gezind, vastberaden en sterk. De grootste
partij van Vlaanderen, een partij die mensen
verenigt die zich blijven inzetten voor de
idealen die wij delen. Van de Dorpsstraat
tot de Wetstraat. Wij staan hier samen en ik
sta voor u als een voorzitter die trots is op
een partij die rechtop staat voor het belang
van alle Vlamingen.’ Met die woorden trapte
voorzitter De Wever het nieuwjaarsfeest af.
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4

UW MOOISTE GLIMLACH

5

VOLLE VAART VOORUIT

Na de traditionele nieuwjaarstoespraak van
de voorzitter konden de feestgangers op de
foto met de N-VA-kopstukken. Was u één
van hen? Surf dan snel naar www.n-va.be/
nieuwjaar2020, waar u uw foto gemakkelijk
kan downloaden.

Onder het motto Volle Vaart Vooruit
bundelt de N-VA een pak vernieuwingen
en initiatieven die de leden- en afdelings
werking ten goede komen. Het nieuwe
ledenmagazine LEO is daar één
voorbeeld van.

NIET TE STOPPEN

En er is meer. Zo komt er een bredere
peter- en meterwerking die de afdelingen
ondersteunt. De afdelingen zelf genieten
sinds begin dit jaar meer flexibiliteit wat
het formaat van hun huis-aan-huisbladen
betreft. We lanceerden een volledig nieuw
intranet voor de lokale bestuursleden en
mandatarissen. En elke afdeling kan uit een
uitgebreid opleidingsmenu die vormingen
kiezen die zij het nuttigst vindt voor haar
werking.

De verrassings-dj dit jaar: niemand minder
dan Vlaams minister Matthias Diependaele.
Hij opende de dansvloer met Goud van
Bazart, Don’t Stop Me Now van Queen, en
All Stars van Martin Solveig.
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HULPLIJN VOOR SOCIALE MEDIA
Jonge leeuwen Maikel Parmentier en Pieter
Peumans staan de afdelingen bij op het
vlak van sociale media. Met antwoorden
op alle praktische vragen van Facebook
tot Instagram. En met lokale vormingen op
maat van elke afdeling.

7

VOOR ALLE PROMOMATERIAAL ÉÉN
ADRES: DE N-VA-WEBWINKEL
Vanaf nu bestelt u uw N-VA-promo
materiaal, gadgets en kledij eenvoudig zelf:
onze webwinkel is toegankelijk voor zowel
afdelingen en leden als voor niet-leden.
U kan uw bestelling na betaling zelf
ophalen in Brussel of ze per post thuis
laten leveren. Op zoek naar een Vlaamse

LEO

Magazine van de N-VA

vlag, een T-shirt van de N-VA of een leuk
hebbeding? Surf dan naar www.n-va.be/
webwinkel.

8

N-VA-REGENBOOGNETWERK
BEZOEKT KEITH HARING

Jong N-VA BE14 7330 0911 3683 met
vermelding van uw naam + Keith Haring.
Het N-VA-regenboognetwerk staat open
voor iedereen die de LGBTI+-gemeenschap
een warm hart toedraagt. Met vragen kan u
terecht op regenboognetwerk@n-va.be.

Op donderdag 27 februari 2020 om 18 uur
organiseert het N-VA-regenboognetwerk
een gegidst bezoek aan de tentoonstelling
van Keith Haring in BOZAR Brussel
(Paleis voor Schone Kunsten,
Ravensteinstraat 23).
Zin om mee te gaan?
Schrijf dan snel in via www.n-va.be/
keith-haring en schrijf 12 euro per
deelnemer over op de rekening van
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ACHTER DE SCHERMEN

Mariam Al Merrouni is persoonlijk assistente van Jeroen Overmeer

De sterke vrouw
achter sterke mannen
Achter elke sterke man staat een sterke
vrouw, zo wordt gezegd. Dat geldt zeker
voor Mariam Al Merrouni (41). Negen
jaar lang was ze de persoonlijk assis
tente van de partijwoordvoerder: eerst
Jeroen Overmeer en nadien Joachim
Pohlmann. Nu werkt ze opnieuw voor
Overmeer, die inmiddels kabinetschef is
van Jan Jambon. Dat maakt van Mariam
de sterke vrouw achter twee sterke
mannen. ‘Het belangrijkste is dat je de
persoon voor wie je werkt goed kent.’
‘Je moet flexibel zijn, discreet, loyaal
aan je baas. En stressbestendig. Je moet
veel dingen tegelijk kunnen en toch
proberen het overzicht te behouden.’
Mariam somt de eigenschappen op die
elke goede persoonlijk assistent moet
hebben. Die zal ze enkele keren her
halen tijdens ons gesprek. Elders spreekt
ze van jongleren.
Mariam komt in 2010 bij de N-VA, als
persoonlijk assistente van Jeroen Overmeer, de partijwoordvoerder. ‘Jeroen
deed dat eerst alleen, maar na de verkiezingen van 2010 ontplofte het. Hij heeft
me toen gevraagd om zijn persoonlijk
assistente te worden.’ Overmeer is haar
eerste contact met de N-VA. ‘Ik was
altijd al geïnteresseerd in politiek, maar
was niet actief.’

Discretie en vertrouwen
Persoonlijk assistente van de woordvoerder van de grootste politieke partij
van Vlaanderen. Dat vereist niet alleen
discretie, maar ook vertrouwen. ‘Zoiets
groeit. Het belangrijkste is dat je de
persoon voor wie je werkt goed kent. Je
moet ervoor zorgen dat hij kan focussen

28

op zijn werk en dat alle praktische
randzaken voor hem gebeuren. Dat is
zowat de essentie van mijn job.’ In 2013
wordt Jeroen Overmeer kabinetschef bij
Geert Bourgeois. Mariam beslist op het
partijsecretariaat te blijven. ‘Ik had misschien toen al de stap naar het kabinet
kunnen zetten. Maar ik vond de media
en de communicatie nog te interessant.
Ik kon nog veel leren. Voor mij was dat
niet afgerond.’

Van nul herbeginnen
Zo wordt ze persoonlijk assistente van
de nieuwe partijwoordvoerder: Joachim
Pohlmann. ‘Met Joachim was het weer
van nul beginnen. Elkaar leren kennen.
Op de duur ontwikkel je een speciale
band. Je kent elkaars manier van werken
door en door. Je hebt niet veel woorden
nodig.’
Begin oktober 2019 zet Mariam alsnog
de stap naar het kabinet. Daar werkt ze
opnieuw voor Jeroen Overmeer, die in-

tussen kabinetschef is van Jan Jambon.
Geen eenvoudige beslissing na zeven
jaar Pohlmann. ‘Als je zo’n band hebt
met je baas, en je verbreekt die dan …’
Wat ze niet kon weten, is dat Pohlmann
zelf begin december kabinetschef
Cultuur wordt bij Jambon. ‘Nee, dat wist
ik niet. Voor mij is het superleuk dat hij
hier nu ook op het kabinet zit.’
Wat doet de persoonlijk assistente van
een kabinetschef eigenlijk? ‘Elke week
heeft ongeveer
hetzelfde patroon:
we werken toe naar
de ministerraad
op vrijdag. De
kabinetschef doet al
het voorbereidende
werk. Die heeft een
gigantisch drukke
agenda. Ik volg die
agenda op en plan
alles in, zorg ervoor
dat hij alles heeft

‘Op een kabinet
werk je elke
week naar die
ministerraad
toe. Bij de partij
woordvoerder is
dat meer de waan
van de dag’

Mariam tussen Jeroen Overmeer,
kabinetschef van Jan Jambon, en
Joachim Pohlmann, kabinetschef Cultuur.

voor zijn afspraken. Dat is heel gevarieerd. Geen enkele dag is dezelfde.’

Waan van de dag
Het partijsecretariaat was anders. ‘Het
verschil is: de kabinetschef volgt een
vaste structuur, je werkt elke week naar
die ministerraad toe. Bij de partijwoordvoerder is dat meer de waan van de dag.’
Dat laatste ligt Mariam wel. ‘Het wordt
nooit saai. En je zit aan de bron. Je hebt
informatie uit de eerste hand en weet op
voorhand wat er de volgende dag gaat
leven.’
Overleeft haar baas een dag of een week
zonder haar? ‘Ik hoop het (lacht). Een
persoonlijk assistent is een luxe, zoals
een chauffeur. Kan hij een week of een
dag zonder chauffeur? Ja, maar hij mist
dat wel als het er niet is. Er zijn veel
evidente taken die ik op mij neem. Als
dat wegvalt, moet hij die zelf doen en
kan hij zich minder focussen op zijn
job. Dus, kan hij zonder zijn assistent?
Dat wordt toch moeilijk.’

Elkaars klankbord
Vooraleer Mariam naar het Martelarenplein vertrok, werd haar gevraagd een
functieomschrijving op te stellen voor
haar opvolger. Niet zo simpel. ‘Dat verschilt naargelang voor wie je werkt. Sommigen verwachten dat je koffie brengt
of laten je alleen administratie doen.
Maar ik ben sterk geïnteresseerd in de
politiek en zit graag inhoudelijk mee in
het verhaal. Als je elkaar goed kent, zoals
Joachim en ik, word je elkaars klankbord. Je zegt je gedacht en soms pikt de
ander daar dingen van op. Bij Jeroen is
dat ook. Dat maakt het zo boeiend.’
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door de Zwarte Dood dan andere
streken in Europa. In een wervelende stijl en gestaafd met talloze
archiefbronnen vertelt de auteur
hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en
Europa voor altijd veranderde.

MEER
WAARDE

Joren Vermeersch, 1349, Hoe de
Zwarte Dood Vlaanderen en Europa
veranderde, Uitgeverij Vrijdag.
5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een
exemplaar van dit boek. Ze moeten
wel het juiste antwoord kennen op
de vraag: ‘Over welke infectieziekte
gaat het wanneer we spreken
van de Zwarte Dood?’ Stuur uw
antwoord voor 15 februari naar
leo@n-va.be of naar N-VA, t.a.v.
Redactie Leo, Koningsstraat 47
bus 6, 1000 Brussel.

Hoe de Zwarte Dood
Vlaanderen en Europa
veranderde

In dit biografische boek vertelt
Lieven De Meyer het levensverhaal
van zijn grootvader, die een belangrijke bijdrage leverde aan de heropbloei van de Vlaamse Beweging.
Bart De Wever en Paul Cordy
schreven een voorwoord.
Lieven De Meyer, Willem De Meyer:
Hij leerde zijn volk zingen, Uitgeverij
Podemos.

Vijf topwandelingen
in vijf topregio’s

In 1349 werd Vlaanderen getroffen door een catastrofe die
een derde van de hele Europese
bevolking meenam in het graf: de
Zwarte Dood. De plotse terugval in
bevolking had zware economische
gevolgen die leidden tot sociale
conflicten en migratiegolven.

Willem De Meyer leerde
zijn volk zingen

Auteur Joren Vermeersch is
jurist, historicus en ex-kabinets
medewerker van Theo Francken,
met wie hij samen Continent
zonder grens (2018) en Migratie
in 24 Vragen en Antwoorden
(2019) schreef. Aan de hand van
nieuwe archiefbronnen ontkracht
hij in dit nieuwe boek de mythe dat
Vlaanderen minder getroffen zou zijn

Naar het voorbeeld van toon
dichter Peter Benoit en geïnspireerd
door de zangfestivals in de Baltische
staten wou de Borgerhoutse onder
wijzer Willem De Meyer (18991983) na de Eerste Wereldoorlog
via het lied het Vlaamse bewustzijn
van zijn volk aanwakkeren. Na de
schooluren reisde hij heel Vlaanderen rond en propageerde hij de
samenzang. Die zangstonden leg-
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den de kiem voor het eerste Vlaams
Nationaal Zangfeest in 1933.

Met vijf wandelzoektochten in vijf
provincies laat Wandelknooppunt
Zoektochten u kennismaken met
de mooiste plekjes in Vlaanderen.
In vijf regio’s stippelt de organisatie
een wandelroute uit van 11 tot 13
kilometer die gekoppeld is aan een
fotozoektocht waarmee u mooie
prijzen kan winnen. De eerste zoektocht van dit jaar vindt plaats in het
unieke waterlandschap De Wijers
in Limburg en loopt nog tot eind
maart.
Inschrijven kan via zoektochten.
wandelknooppunt.be. U vindt er
ook meer informatie over alle vijf de
wandeltochten.

Van Eyck. Een optische
revolutie
Jan Van Eyck werd wereld
beroemd dankzij zijn onevenaarbare
olieverftechniek. Dit jaar staat de
grootmeester volop in de schijnwerpers, met tal van tentoonstellingen. Ook beeldende kunsten,
theater, dans, design, mode, gastronomie en muziek baden een jaar
lang in de sfeer van zijn virtuoze
meesterwerken.
Slechts een twintigtal doeken van
Van Eyck overleefde de eeuwen.
Een groot deel daarvan valt vanaf
1 februari te bewonderen in Gent,
samen met werk uit Van Eycks
atelier en kopieën van intussen
verdwenen schilderijen. Maar ook
met meer dan honderd topstukken
uit de late middeleeuwen. Speciaal
voor deze unieke tentoonstelling
worden maar liefst 13 museum
zalen volledig heringericht.
De tentoonstelling Van Eyck.
Een optische revolutie is de
grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit. Ze loopt van 1 februari
tot en met 30 april 2020 in het
Museum voor Schone Kunsten in
Gent. Meer informatie en tickets:
www.mskgent.be.

COLUMN

Columnist Jan Devriese noteert de woorden van
Chris Cruym, voorzitter van de partij N.O.D.I.G.

‘WE WORDEN
GEGIJZELD
DOOR BURGEMEESTERTJES’

Een gemeenteraadslidje uit Schoten, dat glundert als
het varkensvlees uitdeelt aan moslims. Een zoontje van
zijn vader, van de band gerold in het blauw fabriekske.
En het mateke uit Sint-Niklaas. Daarmee moeten we
het doen.

Beste vrienden,
van harte welkom op de allereerste nieuwjaarsreceptie
van onze partij. Om Charles Michel te citeren – en
ik beloof dat ik daarvan geen gewoonte ga maken:
‘Dit is historisch!’ En waarom, beste vrienden, is dit
historisch? Omdat dit het begin is van een nieuwe
tijd. Omdat die nieuwe tijd een nieuwe aanpak vergt.
Omdat die nieuwe aanpak nieuwe mensen vergt.
Omdat wij, beste vrienden, die nieuwe mensen zijn.
Wij zijn Neutraal, Onafhankelijk en Democratisch,
voor Individu én Gemeenschap. Dat, beste vrienden, is
onze sterkte. Wij zijn N.O.D.I.G.
De andere partijen, beste vrienden, zijn niet nodig.
Dat bewijzen ze dezer dagen om het hardst. Neem nu
de N-VA en de PS. De president van Antwerpen en de
koning van Charleroi amuseren zich ongetwijfeld, met
hun onderlinge spelletje Stratego. Maar wie heeft daar
iets aan? Alleen zij. Dat zijn geen staatsmannen, beste
vrienden, dat zijn burgemeestertjes.
We worden gegijzeld door burgemeestertjes. Het
burgemeestertje van Aarschot, dat naar verluidt graag
eerste ministertje zou worden. Het burgemeestertje van
Damme, dat nieuwe tinten grijs gaat uitvinden. Het
burgemeestertje van Mechelen, dat o zo graag met z’n
vingertje zwaait. Het burgemeestertje van Oostende,
dat denkt dat het burgemeestertje van Antwerpen aan
de Noordzee is. Een gecoöpteerd senatortje uit Bergen
– we weten allemaal wat voor treurige troostprijs dat
is. Wat hebben we nog? Ha, ja: een gemeenteraadslidje
uit Mechelen, dat nog nooit een echte job gehad heeft.

Maar: móéten we het daarmee doen, beste vrienden?
Neen. Néén, zeg ik. Om Bart De Wever te citeren – en
ik beloof dat ik daarvan geen gewoonte ga maken:
‘Zet die ploat af!’ Wij zijn hun deuntjes beu gehoord.
Telkens weer dezelfde klaagzang, telkens weer dezelfde
stoere rappers-praat, telkens weer dezelfde kwekkende
kinderkoortjes. Schele hoofdpijn, dat krijgt een mens
ervan. Het enige wat je daarin telkens weer hoort,
is: we weten het niet meer, hoe het nu verder moet.
Welnu, beste vrienden, op die deuntjes willen wij niet
langer dansen. Waarom niet? Omdat wij wél de oplossingen hebben.
Oké, wij hebben geen volksvertegenwoordigers, maar
dat is slechts tijdelijk en eigenlijk een detail. Het is
niet omdat wij niet verkozen zijn, dat wij dom zijn.
Integendeel. En verkozen zijn maakt je niet slim. Er zijn
meer verstandige mensen níét dan wel verkozen. En net
daar liggen onze kansen, beste vrienden, want wij zetten
– als het zo ver is – natuurlijk alleen verstandige mensen
op onze lijsten, aangezien wij allemaal verstandig zijn.
Het enige wat er dan nog moet gebeuren, is dat alle
andere verstandige mensen voor ons stemmen. En dat
zullen ze doen, want het zijn verstandige mensen.
Anders gezegd, beste vrienden: onze toekomst ziet
er, in tegenstelling tot die van de federale regerings
vorming, rooskleurig uit. Voor jullie staat dan ook een
optimistische voorzitter, die onbevreesd mogelijke
federale verkiezingen tegemoet treedt en nu samen
met jullie het glas heft op een historische toekomst.
Ik ben ervan overtuigd dat wij onze partij daar zullen
brengen, waar zij het verschil zal maken: aan de macht.
Ja, beste vrienden, aan de macht. De weg is misschien
lang, maar onze benen en ons hart zijn sterk. Voorwaarts! Want N.O.D.I.G. is nodig!
Ik dank jullie.

Jan Devriese is geen lid van de N-VA en schrijft deze column in eigen naam.
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PS

BARRICADE, DE.
Niet-plaatsgebonden
plaatsnaam

De Barricade is het partijsecretariaat
van de N-VA, ongeacht waar zich
dat geografisch bevindt. De naam
gaat terug op het Barricadenplein
in Brussel, waar onze moederpartij de Volksunie jarenlang
haar hoofdkwartier had.

wappert de Vlaamse Leeuw boven
het huidige partijsecretariaat in de,
o ironie, Koningsstraat. Maar het
maakt geen verschil. Liefdadigheids
straat of Koningsstraat: een N-VA’er spreekt altijd van de
Barricade.

In 1973 nam het VU-ledenblad WIJ zijn intrek in het
Barricadenplein 12. Drie jaar later volgden het partij
secretariaat en de studiedienst. Na het uiteenvallen van
de VU ‘won’ de N-VA de Barricade omdat ze de meeste
VU-leden achter zich kreeg. Maar het gebouw was te groot
en te verouderd.

De Barricade past de N-VA, en vroeger de VU, als gegoten.
Geen enkele andere politieke partij zet zo consequent de
belangen van de Vlamingen op de allereerste plaats. En niet
alleen die van de Vlamingen. Ook voor andere volkeren die
streven naar autonomie springen wij in de bres.

In 2004 verkocht de N-VA het en verhuisde ze naar de
Liefdadigheidsstraat in Sint-Joost-ten-Node. Sinds 2010

Weetje: ter gelegenheid van haar dertigjarige bestaan bracht
de Volksunie in 1984 een boek uit. Titel: Op de barrikaden.
Het verhaal van de Vlaamse Natie in wording.

