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‘ Je kan niet alles uit het 
verleden in één jaar 
rechttrekken’

‘Onze jongeren zijn voor 
Vlaanderen wat olie is voor 

Saoedi-Arabië’
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uitgegeven door vzw Vlaams Pers-, Radio- 
en TV-instituut en is het partijblad van 
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afbreekbaar is. 
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‘  Soms heb ik op 
het einde van een 
gesprek de indruk 
dat de mensen 
blij zijn dat ze er 
opnieuw bijhoren’
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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

Jan Vanden Bossche

‘ ALLEEN  
EEN GROTE 
OMWENTELING 
NAAR MEER 
AUTONOMIE KAN 
DE ONBESTUUR
BAARHEID 
DOORBREKEN’De voorbije tien jaar zat 

dit land in totaal drie 
jaar zonder volwaardige 
federale regering. Dat is een dag op de drie. En als er wel een 
regering was, dan vertegenwoordigde die nooit een democratische 
meerderheid in beide landsdelen. De huidige restregering heeft 
zelfs maar de steun van 38 van de 150 zetels in de Kamer. De 
onvrede daarover is terecht.

Met zijn definitieve njet tegen de N-VA houdt PS-voorzitter Paul 
Magnette het democratische deficit verder in stand. Hij weigert 
een federale regering te vormen met een meerderheid aan Vlaamse 
kant. Onder extreemlinkse druk van Ecolo en de communisten van 
de PTB vlucht Magnette liever weg van zijn verantwoordelijkheid, 
in plaats van zijn achterban eindelijk de waarheid te vertellen. 
Hijzelf kent die al lang: het federalisme in België werkt niet meer.

Met zijn forse dictaat richting Open Vld en CD&V tracht Magnette 
die waarheid te maskeren. Hij wil beide partijen met het angstbeeld 
van nieuwe verkiezingen dwingen om toch nog vier jaar aan te 
modderen met een paars-groen belastingproject. Dat maakt de 
problemen van dit land alleen maar groter.

Enkel een grote omwenteling naar meer autonomie voor de 
deelstaten kan de onbestuurbaarheid van dit land nog doorbreken. 
Eigen keuzes voor eigen rekening. Dat is voor Vlaanderen niet 
alleen een kwestie van gezond verstand. Het is meer dan ooit een 
kwestie van zelfrespect. 
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Vlaams EuropaBrusselFederaal 

A A N  H E T  W E R K

aarover wordt er precies 
onderhandeld? 
‘Zoals elke instelling 
werkt de Europese Unie 
met jaarlijkse begrotin-
gen. Ter illustratie: het 

budget van de EU vertegenwoordigt 
jaarlijks ongeveer 160 miljard euro. 
Maar ze moet natuurlijk ook een visie 
op lange termijn hebben. In dit geval 
voor de periode van 2021 tot 2027. Dat 
is belangrijk om zekerheid te bieden aan 
de lidstaten, maar ook aan investeerders 
bijvoorbeeld.’

Als voorzitter van de commissie Begroting 
ben jij volgens het Europese nieuws kanaal 
Politico een van de twintig Europese 
Parlementsleden om in de gaten te houden. 
Waarom is die functie zo belangrijk? 
‘Zoals bij de meeste Europese dossiers 
lopen de begrotingsonderhandelingen 
tussen drie partijen: de Europese 
Commissie, de Europese Raad – dat zijn 
de regeringsleiders van alle lidstaten – 
en het Europees Parlement. De belangen 

‘ HET EU-BUDGET 
STAAT OP EEN 
KEERPUNT’

en wenslijstjes van die verschillende 
instellingen lopen niet gelijk, en ook 
binnen elk van die instellingen zijn er 
verschillende standpunten.’ 

‘Neem bijvoorbeeld het Europees 
Parlement met zijn verschillende 
politieke families. Finaal moet het 
parlement aan de onderhandelingstafel 
met één stem spreken. Het is mijn taak 
om die consensus te vinden op basis 
van een meerderheid, en om die aan de 
onderhandelingstafel te vertolken. Dat is 
niet evident.’

Dat betekent dat je in de onderhandelingen 
standpunten moet verdedigen die niet per 
definitie de jouwe zijn? 
‘Inderdaad. Ikzelf en de N-VA hebben 
natuurlijk een visie op hoe de EU met 
haar financiën moet omgaan. Het kan 
allemaal een stuk efficiënter. Ik zie 
ook domeinen die financieel gezien 
onder- of oververtegenwoordigd zijn. 
Binnen het parlement heb ik de kans om 
die standpunten te verduidelijken. Maar 

vanaf het moment dat ik als voorzitter 
deelneem aan de onderhandelingen met 
de andere instellingen, dan verandert 
mijn rol: dan vertegenwoordig ik het 
parlement in zijn geheel en vertolk ik de 
consensus die daar gevonden werd. Dat 
betekent dus dat ik me neutraal moet 
opstellen.’

Wat staat er eigenlijk op het spel? 
‘Wel, het EU-budget staat op een 
keerpunt. Dat hoop ik in elk geval. 
Traditioneel gezien bestaat de Europese 
begroting grotendeels uit subsidies voor 
landbouw en voor cohesiefondsen, 
bedoeld om de zogenoemde zwakkere 
lidstaten te helpen. Ik zeg niet dat we die 
ineens allemaal moeten afschaffen. Maar 

De Europese instellingen maken zich op voor de finale 
onderhandelingen over de meerjarenbegroting. Johan 
Van Overtveldt speelt als voorzitter van de commissie 
Begroting een belangrijke rol in die gesprekken.

‘Als Europa zich wil meten 
met de VS en China, dan 
moet het de kaart van 
innovatie trekken’

W

Van ouderwetse Europese subsidies naar 
een toekomstgerichte meerjarenbegroting

EUROPEES
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ik hoop wel dat we kunnen evolueren 
van dat soort ouderwetse begroting naar 
een toekomstgerichte begroting. Want 
als Europa zich wil meten met spelers 
zoals de VS en China, dan moet het de 
kaart van innovatie trekken en ervoor 
zorgen dat we competitief zijn.’ 

‘Er zijn wel degelijk domeinen waarin 
de EU een meerwaarde kan bieden. 
Dát zou de ambitie moeten zijn. Ik 
moet u niet vertellen dat er ook andere 

Eind vorig jaar stelde 
commissie voorzitter Ursula von 
der Leyen de ‘Green Deal’ voor. 
Het doel: van Europa het eerste 
klimaat neutrale continent 
maken tegen 2050. Maar het 
plan is niet onderbouwd.

Johan Van Overveldt staat 
volledig achter de filosofie dat 
we via innovatie, onderzoek en 
ontwikkeling de transitie kunnen 
maken naar een klimaatvriendelijk 
beleid� Tegelijkertijd maakt hij zich 

ernstige zorgen over het plan�
‘De Europese Commissie denkt dat 
ze honderden miljarden euro’s per 
jaar nodig heeft� Dat is gigantisch� 
Maar de cijfers ontbreken� Er 
is geen becijferd, onderbouwd 
plan met een beoordeling van de 
impact� Een plan dat bulkt van de 
ambitie maar dat onderbouw mist, 
draagt het risico de doelstellingen 
te missen én de steun van de 
Europese burger te verliezen� Wij 
hameren op concrete, werkbare 
en betaalbare maatregelen�’ 

De Green Deal, hét paradepaardje 
van de Europese Commissie

krachten en standpunten zijn die eerder 
voor het status quo willen gaan. Maar 
ik ben hoopvol. Vorig jaar hebben we 
de begroting voor 2020 beklonken, en 
daarin hebben we toch een verschuiving 
richting innovatie kunnen realiseren.’

Hoe bevalt de nieuwe functie jou eigenlijk?
‘Prima! Ik voel me als een vis in het 
water. Mijn agenda is minstens even 
vol en mijn werkdagen zijn minstens 
even lang als toen ik minister was. Naast 

de begroting volg ik alle economisch- 
monetaire dossiers in het parlement. 
Dat lijkt misschien droge en saaie 
materie, maar die beleidsdomeinen zijn 
enorm belangrijk voor onze welvaart en 
onze samenleving. Ik vind dat enorm 
boeiend.’

De kritiek luidt soms dat jij – nota bene de 
voorzitter van de commissie Begroting – 
ervoor verantwoordelijk was dat de federale 
begroting ontspoorde.
‘Ja, ik ken dat riedeltje van onze 
tegenstanders. Dat ben ik na al die 
jaren wel gewoon. (lacht) Het getuigt 
vooral van een gebrek aan inspiratie 
en intellectuele eerlijkheid. Op het 
moment dat wij nog in de regering 
zaten, zat ook de verbetering van de 
begroting op koers. De cijfers bewijzen 
dat: we evolueerden van een tekort van 
3 procent naar 0,7 procent in 2018. 
Daarna is het inderdaad misgegaan. En 
de restregering heeft niks gedaan om dat 
in de hand te houden. Dat is trouwens 
ook de analyse vanuit Europa.’ 
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• geboren op 24 augustus 1955
• doctor in de Toegepaste Economische 

Wetenschappen (Universiteit Antwerpen) 
en Master of Business Administration 
(KU Leuven)

• journalist en chef economie bij het 
weekblad Trends (1978-1982 en 
1992-1999) 

• actief in het bedrijfsleven bij BBL, 
Shoeconfex, BTR en VCR (1982-1992)

• directeur van het Verbond van Kristelijke 
Werkgevers en Kaderleden (2004-2010)

• hoofdredacteur van Trends (2010-2013) 
en Knack (2011-2012)

• minister van Financiën (2014-2018)
• Europees Parlementslid
• woont samen met zijn partner Daniëlle 

in Kapellen, heeft vier volwassen 
kinderen (Matthias, David, Frederik en 
Laura) en zes kleinkinderen (Jacob, 
Stan, Lucy, Martha, Emma en Frances)�
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A A N  H E T  W E R K

inds de verkiezingen hebben jullie al 
negentien wetsvoorstellen uitgedokterd  
en ingediend. Hoe krijgen jullie dat 
voor elkaar? 
Theo: ‘Meteen na de verkiezingen 
hebben we binnen de partij een 

migratiewerkgroep opgestart, die 
ondersteund wordt door enkele van 
mijn voormalige kabinetsadviseurs 
en medewerkers van de studiedienst. 
Mensen die het klappen van de zweep 
kennen. Als staatssecretaris kon ik enkel 
voorstellen doen die het fiat hadden 
van de hele regering. Vanuit de Kamer 
kunnen we vrank en vrij onze eigen 
voorstellen formuleren. Dan zie je dat 
we met de N-VA heel wat breder en 
verder willen gaan dan onze toenmalige 
coalitiepartners. Die stonden intern al te 
vaak op de rem.’ 

Hoofdbekommernis nummer één blijft 
de asielcrisis. Welke voorstellen doen jullie 
op dat vlak? 
Yoleen: ‘Steeds maar nieuwe opvang-
centra openen, zoals minister De Block 
van Open Vld nu al maanden aan het 
doen is, is niet de oplossing. We slikken 
veel meer asielaanvragen dan andere 
landen. Vaak gaat het om mensen die 
eerder al in andere Europese landen 
asielaanvragen hebben ingediend. 
Daarom moeten we een duidelijk signaal 
geven: wie aan asielshopping doet, is niet 
welkom. We hebben een wetsvoorstel 
ingediend waarmee we het opvangrecht 
willen afschaffen voor wie eerder in een 
andere EU-lidstaat een asielaanvraag 
heeft ingediend. En ook voor wie in 
België zelf al eens geweigerd werd. Dat 
kan volgens de Europese richtlijn, die 
België destijds veel te laks heeft omgezet.’

Theo: ‘Na meer dan een jaar lang passief 
toekijken, neemt minister De Block 
nu de vlucht vooruit door opvang te 
weigeren aan asielzoekers die eerder al 
in een andere lidstaat als vluchteling 

waren erkend. Een noodzakelijke 
maatregel, maar ze werd meteen 
teruggefloten door de rechter. Logisch, 
want daar bestaat geen wettelijke basis 
voor. Het is geklungel. Ik kan er geen 
ander woord voor verzinnen. De wet 
zelf moet aangepast worden. Wij geven 
daartoe de aanzet met dit verregaande 
maar tegelijk realistische wetsvoorstel. 
Met wat gezond verstand bij de andere 
partijen kan het snel gaan.’   

Ook strengere gezinshereniging is een van 
onze speerpunten. Hoe staat het met dat 
dossier?  
Yoleen: ‘Onze voorstellen daarrond 
worden nu al maandenlang besproken 
in de Kamercommissie Binnenlandse 
Zaken. Ze worden onderworpen 
aan talloze externe adviezen, maar 
een doorbraak blijft uit. Zeker wat 
de gezinshereniging met erkende 
vluchtelingen betreft, is een verstrenging 
nochtans dringend nodig. Nu kunnen 
erkende vluchtelingen een jaar lang 
familieleden laten overkomen zonder 
dat ze over voldoende bestaansmiddelen 

‘WIE AAN  
ASIELSHOPPING 
DOET, IS NIET 
WELKOM’

De restregering mag dan in lopende zaken zijn, 
onze Kamerfractie is volop in de weer. Onder meer 
met wetsvoorstellen om de migratiewetgeving 
strenger en rechtvaardiger te maken. LEO sprak 
met Theo Francken en Yoleen Van Camp.

S
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beschikken om hen te onderhouden. Ik 
stel al sinds 2016 voor om die termijn in 
te korten naar het Europese minimum: 
drie maanden. Want die voorrechten 
zijn een belangrijke factor waarom 
asielzoekers voor België kiezen en niet 
voor een andere EU-lidstaat.’ 

Dat is duidelijk. Welke concrete voorstellen 
zijn voor jullie nog prioritair? 
Theo: ‘Te veel om op te noemen. Als 
ik toch moet kiezen, dan blijf ik bij de 
kwestie van gezinshereniging, want die 
vormt de grootste toegangspoort tot dit 
land. Nu worden sommige aanvragen 
automatisch goedgekeurd omdat de 
maximumtermijn verstreken is. Dat 
is ontoelaatbaar in een rechtsstaat als 
de onze. Ik heb de termijn destijds al 
verlengd van zes naar negen maanden, 
maar we moeten nog verder durven 
gaan: geen automatische erkenning 
meer én de bewijslast integraal bij de 
aanvrager leggen. Respect voor het 
gezinsleven is inderdaad belangrijk, 
maar een correcte afhandeling van de 
dossiers is dat ook.’  

VLAAMS
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BRUSSEL

Als we onze CO2-uitstoot willen verlagen, 
kunnen we niet om ons transport 
heen: door minder kilometers te rijden 
én door over te schakelen naar meer 
duurzaam vervoer. ‘Dat het wagenpark in 
Vlaanderen vergroent en dat men steeds 
minder op diesel en benzine rijdt, is dus 
een positieve zaak’, vindt Gryffroy. 

‘De Vlaamse Regering wil tegen eind 
2020 60.000 elektrische wagens op de 
weg hebben en dat streefdoel zullen 
we vermoedelijk halen. Ook met de 
bijhorende laadinfrastructuur zitten we 

op schema. Doel in zicht dus.’

Aandachtspunten
Toch zijn er ook enkele 
aandachtspunten. Ten 
eerste is de kost van een 
oplaadbeurt nog onduidelijk. 
Een Europees project zal 
dat probleem aanpakken met een website 
die alle laadpalen en de kostprijs van een 
laadbeurt weergeeft. 

Een tweede aandachtspunt is de capa-
citeit van het elektriciteitsnet. Brussel 
kampt bijvoorbeeld met een verouderd 
elek triciteits netwerk en heeft vaker een 
230 volt-netwerk. ‘Op zich hoeft 230 volt 
geen probleem te zijn, al moet je het dan 
wel stellen met een langere oplaadtijd’, 
zegt Gryffroy. 

 De Brusselse regering kondigde het snelle 
interventieteam al in september 2016 
aan. Dat team moet altijd paraat staan 
om voertuigen in tunnels weg te slepen. 
Zo geraakt de hulpverlening sneller ter 
plaatse en blijven lange files beperkt. Maar 
het team is nog altijd niet operationeel. 

INTERVENTIETEAM BRUSSELSE 
TUNNELS OP DE LANGE BAAN

VERGROENING WAGENPARK ZIT OP KOERS

Steeds meer ongevallen
‘Ook dit dossier is weer een weinig 
verkwikkend voorbeeld van de 
langebaan politiek van de Brusselse 
regering’, zegt Van Achter. ‘Intussen stijgt 
het aantal ongevallen in de Brusselse 
tunnels jaar na jaar. In 2015 waren dat 
er 278, in 2018 waren het er al 351.’

De politie is gemiddeld 
tien minuten na de 
melding van een ongeval 
ter plaatse. Zieken-
wagens zijn na vijftien 
minuten ter plaatse, 
brandweer wagens na 
twintig minuten.

Meer dan drie jaar na de belofte dat 
er een snelle interventiedienst zou 
komen voor ongevallen in de Brusselse 
tunnels is het contract nog steeds niet 
toe gewezen. ‘Een weinig verkwikkend 
voorbeeld van langebaanpolitiek’, vindt 
Brussels parlementslid Cieltje Van 
Achter.

Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy 
is tevreden dat de Vlaamse Regering 
op schema zit om haar doelstellingen 
rond elektrische wagens en bijhorende 
laadpalen te behalen.

Cieltje Van Achter

Andries Gryffroy



‘TIJD OM 
NAAR BOVEN 
TE KIJKEN’

• INZETTEN OP HET NEDERLANDS
• EINDTERMEN AANSCHERPEN
• VLAANDERENBREDE PROEVEN
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ag meester Ben! De voorbije jaren  
heeft Vlaanderen jou leren kennen als 
een positieve, gedreven minister.  
Ben je nog altijd zo gepassioneerd? 
‘Meester Ben, dat begint hier goed. 
(lacht) Natuurlijk ben ik nog altijd 
gedreven en gepassioneerd. Zeker 
als je jezelf minister mag noemen 
van de allerbelangrijkste bevoegd-

heid voor de toekomst van Vlaanderen. 
Want onze jongeren zijn voor Vlaande-
ren wat olie is voor Saoedi-Arabië. Als 
Vlaanderen beter wil presteren op het 
vlak van wiskunde en wetenschap, dan 
zal Vlaanderen beter moeten presteren 
op het vlak van onderwijs. Dus moeten 
we bij uitstek op het vlak van onderwijs 
ambitieuzer zijn.’

Zijn we dat dan niet genoeg? 
‘We dreigen ons vooruitgangsoptimisme 
te verliezen. Dat geloof in de toekomst 
ebt weg. We moeten onze rug rechten 
en meer ambitie hebben. Naar boven 
kijken. We horen thuis op het Europese 
podium als het gaat over pakweg inno-
vatie, ondernemen of welzijn. Maar eerst 
moeten we daarvoor op het Europese 
podium staan op het vlak van onderwijs. 
Dat is de basis van succes.’ 

Nochtans werd je na je eerste maand  
als minister van Onderwijs al meteen 
geconfronteerd met een slecht rapport  
van de OESO, die met haar PISA-onderzoek 
de vaardigheden van vijftienjarigen met 
elkaar vergelijkt. 
‘Dat is ontnuchterend. Al zestien keer 
vergeleken de PISA-onderzoeken 
het onderwijs op internationaal vlak. 
Zestien keer gingen we erop achteruit. 
Het is tijd dat we die waarheid onder 
ogen zien. De vroegere recepten moeten 
herzien worden.’

Is de toestand werkelijk zó ernstig? 
‘Zestien keer waren de uitslagen voor 
Vlaanderen negatief en gingen we erop 
achteruit. En zestien keer hoorden 
we dat we er niet zwaar aan moesten 
tillen. De resultaten die in december 
bekend raakten, mogen we allesbehalve 
relativeren. Integendeel. Ze moeten 
ons wakker schudden om aan de slag 
te gaan.’ 

‘We focussen in de eerste plaats op 
drie speerpunten. We zetten in op de 
kennis van het Nederlands, de taal die 
ons allemaal verbindt. We scherpen 

de eindtermen aan en leggen zo de lat 
hoger. En we organiseren Vlaanderen-
brede proeven, zodat we leerwinst 
kunnen meten en het maximale uit elk 
talent kunnen halen. Het doel: de kwali-
teit van ons Vlaams onderwijs verhogen. 
Excellent en sterk onderwijs is nu 
eenmaal de belangrijkste hefboom om 
het talent van elke leerling te ontwikke-
len, ongeacht het sociaal-economische 
profiel. Sterk Vlaams onderwijs heeft bij 
uitstek een emanciperende kracht.’

Nederlands, Nederlands, Nederlands.  
Wordt dat jouw kernboodschap voor  
de komende jaren? 
‘Focussen op de kennis van het 
Nederlands is een van de speerpunten. 
En ik zal het tot vervelens toe blijven 
herhalen: Nederlands is dé sleutel tot 
alle andere kennis. Het is het vak dat alle 
andere vakken mogelijk maakt. Stellen 
we aan het einde van de derde kleuter-
klas aan de hand van een taalscreening 
vast dat kinderen een taalachterstand 
hebben, dan grijpen we in en voorzien 
we een taalintegratietraject. Of indien 
nodig zelfs een taalbadjaar. Doen we dat 
niet, dan starten die kinderen zonder 
gelijke kansen in het eerste leerjaar. 
Dat wil ik te allen prijze vermijden.’

‘Inzetten op de Nederlandse taal 
is dus immens belangrijk. Naast 
taalintegratietrajecten en taalbadklassen 
kijken we daarvoor – misschien vreemd 
genoeg – ook over de grenzen. Binnen 
de Nederlandse Taalunie sprak ik met 
mijn Nederlandse collega af om meer 
in te zetten op de Nederlandse taal en 
leesvaardigheid in het onderwijs. Samen 
werkten we een actieplan begrijpend 
lezen uit.’

Inzetten op de kennis van het Nederlands 
start dus al in de kleuterklas?
‘Taalachterstand moeten we zo vroeg 
mogelijk opmerken. Vandaar inderdaad 
de focus op de kleuterklas. We inves-
teren dit jaar 71 miljoen euro extra 

Met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts 
neemt de N-VA de belangrijkste maatschappelijke 
uitdaging voor haar rekening: een sterk onderwijs-
beleid voor Vlaanderen. ‘Onze jongeren zijn ons 
meest kostbare goed. Niet alleen voor ons als 
ouders, maar voor heel de Vlaamse samenleving.’

D ‘Onze jongeren zijn 
voor Vlaanderen 
wat olie is voor 
Saoedi-Arabië’

• geboren op 12 november 1970 en getogen Beerselaar
• studeerde politieke wetenschappen
• werkte van 1998 tot 2004 achtereenvolgens voor het 

vormingscentrum Lodewijk Dosfel, de VU-fractie in de 
Kamer en als woordvoerder van de VU en de N-VA

• was tussen 2004 en 2008 woordvoerder en (adjunct-)
kabinetschef van Geert Bourgeois

• zetelde van 2008 tot 2014 in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers

• was van 2014 tot 2019 Vlaams minister voor Mobiliteit, 
Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn 

• is sinds oktober 2019 Vlaams viceminister-president 
en minister van Onderwijs, Dierenwelzijn, Sport en 
Vlaamse Rand

• getrouwd met Marijke, trotse vader van Gust en Floor 
en pleegvader van een hele schare huisdieren
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in ons kleuteronderwijs: een stijging 
met vijftien procent. Zo trekken we de 
werkingsmiddelen voor het eerst op tot 
het niveau van het lager onderwijs.’ 

‘Vanaf volgend schooljaar verlagen 
we de leerplichtleeftijd van 6 jaar naar 
5 jaar. En we streven er ook naar dat 
honderd procent van de Vlaamse 
kleuters aanwezig is in de kleuterklas. 
Vorig schooljaar steeg dat percentage 

Ben Weyts: ‘Laat leraren doen waar ze goed in zijn: voor de klas staan.’

‘Niets is zo sociaal  
als algemeen sterk onderwijs 
en niets is zo asociaal als 
algemeen zwak onderwijs’

lichtjes naar 97,5 procent. De kleuterklas 
wordt zo een warm leerbad. Voor 
kindjes van anderstalige ouders is het 
een echt taalbad, maar ook kindjes van 
Nederlandstalige ouders krijgen zo meer 
ontwikkelingskansen.’

Welke stappen zetten we nog?
‘In de nasleep van de slechte PISA- 
resultaten ging ik samen met de grote 
onderwijskoepels het engagement aan 
om uitdrukkelijk in te zetten op een 
versterking van de onderwijskwaliteit. 
Naast de maatregelen die de kennis 
van het Nederlands moeten versterken, 
willen we de eindtermen aanscherpen 
en gevalideerde, gestandaardiseerde en 
genormeerde proeven organiseren.’ 

‘Binnenkort verwachten we nieuwe 
eindtermen waarmee we de lat hoger 

leggen. De Vlaamse Onderwijsinspectie 
krijgt bovendien extra inspecteurs 
die scholen helpen om de lat hoger te 
leggen. Élke school moet mee zijn in dat 
kwaliteitsverhaal. Niets is zo sociaal als 
algemeen sterk onderwijs en niets is zo 
asociaal als algemeen zwak onderwijs. 
De eerste slachtoffers van algemeen 
zwak onderwijs zijn net de sociaal 
zwakkeren binnen onze samenleving. Ik 
val in herhaling: we moeten naar boven 
kijken. Iedereen is gebaat bij kwalitatief 
hoogstaand onderwijs.’

En de Vlaanderenbrede proeven?
‘Wij zijn zowat het enige land dat geen 
brede, net-overschrijdende en uniforme 
proeven heeft. We moeten onszelf een 
spiegel voorhouden. Daarom gaan we 
die vergelijkende proeven organiseren. 
Niet om een ranking op te maken, wél 

‘Sterk Vlaams onderwijs 
heeft bij uitstek een 
emanciperende kracht’
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om te kijken in welke mate we erin 
slagen onze eindtermen te behalen en 
leerwinst te boeken. Dat is uiteindelijk 
de belangrijkste taak van het onder-
wijsveld: alle talenten bij onze jongeren 
detecteren en er het maximale uithalen.’

Om die talenten bij onze jongeren  
te ontwikkelen, heb je ook sterke en  
gemotiveerde leraren nodig.
‘We vertrouwen onze leraren ons meest 
kostbare goed toe. Dan is het evident dat 
zij de status en het respect krijgen dat ze 
daarvoor verdienen. Het lerarenberoep 
moet aantrekkelijker gemaakt worden. 
Alleen zo kunnen we het tekort aan 
leraren aanpakken. Dat doe je niet door 
hen allerhande taken te laten uitvoeren 
waarvoor ze niet werden opgeleid. 
Laat die mensen doen waar ze goed 
in zijn: voor de klas staan en lesgeven. 
Meer respect en minder lasten. Want 
hun taak, hun kerntaak, is van kapitaal 
belang.’

Welke rol wil jij als minister daarin spelen? 
‘Ik wil allesbehalve een minister van 
Onderwijs zijn die vanuit Brussel de 
leraren de les spelt. Ook dat is een 
kwestie van respect tonen voor hun 
beroep. Het M-decreet is daarvan een 
mooi voorbeeld. Dat decreet bepaalt 
dat kinderen met een beperking zo veel 
mogelijk naar een gewone school moe-
ten kunnen gaan. Gewoon onderwijs 
als het kan, buitengewoon onderwijs als 

het moet. Dat is de basis. Kinderen die 
bepaalde zorgnoden hebben, mogen we 
de toegang tot buitengewoon onderwijs, 
betere en gespecialiseerde zorg niet 
ontnemen. Maar dergelijke beslissingen 
kunnen enkel in de school genomen 
worden. Daarom hebben we de 
procedure opgestart om het M-decreet 
af te schaffen en een begeleidingsdecreet 
op te maken. We kiezen voor een 
pragmatische en realistische aanpak.’

Bij jouw aantreden als minister van  
Onderwijs spraken sommigen over  
‘Ben de bouwer’. Is dat een terecht beeld? 
‘Ben de scholenbouwer is natuurlijk 
een mooi beeld. Ik wil bouwen aan de 
onderwijskwaliteit. We bouwen ook 
letterlijk: Vlaanderen investeert de 
komende jaren drie miljard euro in 
scholenbouw. Wie inzet op de kwaliteit 

van ons onderwijs, moet ook inzetten op 
de infrastructuur van ons onderwijs.’ 

‘Naast de zuivere infrastructuur-
projecten investeren we ook in 
energiebesparende maatregelen. 
Degelijke en duurzame gebouwen 
komen directieleden, leerkrachten 
en uiteraard ook leerlingen ten 
goede. Daarom maakten we het voor 
scholen ook mogelijk om renteloos 
energieleningen aan te gaan. Tot nu 
toe moesten scholen één procent rente 
betalen en kwamen alleen zonnepanelen 
daarvoor in aanmerking. Voortaan 
kunnen scholen tot een half miljard 
euro renteloos lenen voor investeringen 
in isolatie, hoogrendementsketels en 
zonnepanelen. Zo kunnen scholen 
drie keer besparen: op hun lening, hun 
uitstoot én hun energiefactuur.’  

‘Ik wil allesbehalve 
een minister van 
Onderwijs zijn die 
vanuit Brussel de 
leraren de les spelt’

Hart voor dieren,  
hard voor dierenmishandeling
Naast Onderwijs is Ben Weyts als Vlaams 
viceminister-president bevoegd voor 
Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand. 
Ook bij die bevoegdheden is excelleren 
het codewoord. 

‘Net als bij onderwijs kijken we ook bij sport, 
dierenwelzijn en Vlaamse Rand naar boven� 
Letterlijk en figuurlijk� Letterlijk in die zin dat 
we voor veel zaken een voorbeeld vinden in 
de landen ten noorden van Vlaanderen, de 
zogenaamde Hanzelanden� Al geldt Vlaanderen 
zelf steeds vaker als voorbeeld voor dierenwel-
zijn� En figuurlijk omdat ons beleid getuigt van 
ambitie� We willen op dat Europese podium�’

Kordaat handhavingsbeleid
‘Het Vlaamse regeerakkoord vertrekt vanuit 
het principe dat we de Europese richtlijnen 
bij de omzetting naar Vlaamse regelgeving 

niet strenger maken� Maar voor dierenwelzijn 
kan Vlaanderen wél kiezen om strenger te 
zijn dan de rest van Europa� Vlaanderen moet 
binnen de Europese Unie het voortouw nemen 
en inspireren� We blijven ijveren voor meer 
dierenwelzijn in Vlaanderen� Onze visie is 
duidelijk: als warme samenleving willen we in 
Vlaanderen al het vermijdbare dierenleed ook 
effectief vermijden�’

‘Daar hoort een kordaat handhavingsbeleid bij� 
Zo werd voor het eerst een gevangenisstraf 
uitgesproken voor dierenverwaarlozing� En 
onlangs haalde het recordaantal boetes tegen 
dierenmishandeling de pers� 
Vroeger gebeurde er niets met 
inbreuken tegen dierenwelzijn� 
Nu betaalt iedereen die dieren 
mishandelt of verwaarloost 
daarvoor de prijs�’
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Maaike De Vreese
online

Hey, hoever staat het met de 
beveiliging van de snelwegparkings?

En?

Goe bezig, Maaike!

Ik was daarmee begonnen, 
maar is nu andere minister …

Is dat niet goed misschien?

Klopt� Heb haar onlangs 
daarover in het Vlaams 
Parlement een vraag gesteld�

Tja � Ze wil hetzelfde doen 
als Ben …

Jawel, maar ze gaat niet snel genoeg, 
vind ik� Te traag en te vaag� Heb haar 
dat gezegd�

Sander Loones

Sander Loones

Ben Weyts

Sander Loones

Ben Weyts

Ben Weyts

D E  G S M  V A N

De gsm van

Maaike  
De Vreese
Waarover gaat het gesprek op je scherm?
Over de beveiliging van onze snelwegparkings� 
Denk aan camera’s, privébewaking en hekken 
om de vrachtwagenbestuurders te beschermen� 
Ben Weyts was daarmee al begonnen in de 
vorige Vlaamse Regering� De huidige minister 
van Mobiliteit zet zijn beleid voort� Dat is een 
goede zaak� Maar ze mag een versnelling hoger 
schakelen� Haar plannen zijn vaag� Ik heb haar 
dat gezegd in het Vlaams Parlement�

Welke apps gebruik je het meest?
Spotify en WhatsApp�

Wat beluister je op Spotify?
Ik ben heel vaak onderweg en sport graag� 
Pendelen van Brugge naar Brussel, op toer 
in West-Vlaanderen, mijn hoofd leegmaken 
tijdens het lopen ��� Met Spotify heb ik steeds 
mijn favoriete muziek bij� Afhankelijk van mijn 
stemming varieert de voorkeur van een streepje 
klassiek tot het hardere werk� Mijn absolute 
favoriete band is The Killers� 

Wat staat er op de schermachtergrond van 
jouw gsm?
Een foto van mijn zoon en mijn dochter�

Wanneer zet je je gsm op stil?
Bijna altijd� Maar je hoeft het geluid niet aan te 
zetten om bereikbaar te zijn� 

Maaike De Vreese (1984) woont in Brugge. Ze 
studeerde criminologische wetenschappen aan de 
UGent. Ze werkte bij de Dienst Vreemdelingenzaken 
en als adviseur voor staatssecretaris Theo Francken. 
In 2019 werd ze verkozen als Vlaams Parlementslid. 
Ze is ook deelstaatsenator.

 maaike�devreese@n-va�be
 fb�com/De�Vreese�Maaike  @VreeseMaaike 
 www�maaikedevreese�be



VAN DAPHNÉ DUMERY

HET

Na een kwarteeuw liberaal bewind koos 
Blankenberge in oktober 2018 voor 
Verandering, verpersoonlijkt door onder 
meer N-VA-burgemeester Daphné Dumery 
(46). Zij leidt in de badstad een coalitie 
met CD&V en sp.a. In LEO blikt ze terug 
op een bewogen eerste jaar, waarin ze 
Blankenberge langzaam maar zeker een 
andere koers uitstuurde.

et is niet dat ze onbeslagen op 
het ijs kwam: Daphné was negen 
jaar federaal parlementslid en 
had in Blankenberge ervaring als 
schepen. Vorig jaar koos ze voluit 
voor het burgemeesterschap. Ze 

zou het anders aanpakken, met een nieuwe 
ploeg, zonder taboes. 

‘Het vorige bestuur ging vaak op de rem staan 
uit angst dat er iemand kritiek zou hebben. 
Dan krijg je een mossel-noch-vis beleid 
waarmee je iedereen wilt plezieren maar 
uiteindelijk niets bereikt – je blijft stilstaan. 
Er zijn beslissingen waarvan je weet dat 
80 procent van de inwoners ermee tevreden 
zal zijn, en 20 procent minder. Maar als je 
bang bent voor die 20 procent, dan doe je niet 
goed voor die 80. Dat is niet correct, en dat 
kan ik ook niet rijmen met een gemeenschaps-
partij als de N-VA. Ik ben tevreden dat ik met 
de huidige ploeg, met de coalitiepartners, een 
dynamisch team heb om te doen wat moet.’

Met vallen en opstaan
Met een aantal lastige dossiers is in het eerste 
jaar alvast komaf gemaakt. ‘Het parkeerbeleid 
bijvoorbeeld bestond uit lapmiddelen: in 
de ene straat werd iets gewijzigd, waardoor 
het probleem naar de andere verschoof. Wij 
voerden een parkeerbeleid in dat geldt voor 
het hele grondgebied. Met vallen en opstaan, 
maar het werkt.’ 

‘Ook in het dossier van de concessies voor 
strandbars hebben we gevochten voor 
verandering. De toewijzing van plaatsen 
gebeurde nog via loting, waarbij alleen de 
eigen Blankenbergse uitbaters in de trommel 
mochten. We wisten al jaren dat dit niet wet-
telijk was, maar het bleef zo. Dat is traditie, 
heette het. Als er ruzie is tussen uitbaters, 

‘ Vechten voor 
Verandering’

H
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krijgt het stadsbestuur dan wel brieven van advocaten 
die zeggen: De toewijzing is niet wettelijk verlopen. Nu, 
wij hebben dat via een openbare procedure gedaan, 
zoals het moest. Er was heel veel verzet en ik werd 
beschuldigd van broodroof, maar uiteindelijk is ook 
dat gelukt. Of het nu is opgelost, is een andere zaak, 
want het gerecht voert momenteel een onderzoek naar 
prijsafspraken tussen handelaars.’ 

Dan is er nog de fameuze hoteltaks. En het afvalbeleid 
dat grondig wordt herbekeken: de komende drie 
jaar worden tientallen ondergrondse afvalcontainers 
geïnstalleerd. Die moeten zoveel mogelijk plastic 
zakken van straat halen, waar de meeuwen ze al te 
gretig openpikken. Ook de verdere uitbouw van een 
digitaal bewonersloket staat op het programma. 

‘Je kan niet alles uit het verleden in één jaar recht-
trekken’, beseft Daphné. ‘Maar wat we konden doen, 
dat hebben we gedaan.’

Mondige senioren
Een overvol jaar dus, maar ook een leerrijk jaar. ‘Vooral 
dan als het over het contact met de inwoners gaat. Ik 
dacht dat het op mijn zitdag druk zou zijn, maar dat 
blijkt eerder iets van vroeger. De burger van vandaag 
is digitaal mondig. Erg mondig. (lachje) Dat zie ik elke 
dag in mijn mailbox en op sociale media. We hebben 
meer oudere inwoners dan gemiddeld, en die zijn heel 
actief op Facebook. Het is voor hen de kortste weg om 
hun onvrede te uiten. Op elk moment van de dag kan 
je worden getagd in een post: Zeg, burgemeester, vind je 
het normaal dat … En dan verwacht men héél snel een 
antwoord.’ 

‘Ik heb geleerd om me niet te laten meeslepen door 
emoties, om te zorgen voor een inhoudelijk correct en 
zo volledig mogelijk antwoord. Daar kruipt veel tijd 
en energie in, te veel tijd zelfs. Iedereen verdient een 
antwoord, maar je moet als bestuur ook de tijd krijgen 
om dossiers op te bouwen. We willen transparant 
zijn, absoluut, maar soms is het beter om pas terug te 
koppelen als het werk af is. De nabijheid en directheid 
hebben ook goede kanten, als ik op straat word 
aangesproken: Zeg, burgemeester, wat ze daar allemaal 
op Facebook zetten, ge moet u dat niet aantrekken!’

Iedereen welkom
Blankenberge viert momenteel zijn 750ste verjaardag 
met een tentoonstelling die de rijke geschiedenis 
belicht. Die begon in 1270 met gravin Margaretha 
van Constantinopel en later speelden onder anderen 
Napoleon, aartshertog Franz Ferdinand en Albert 

Einstein een gastrol. Het bestuur 
grijpt het feestjaar aan om verder te 
werken aan de beeldvorming over 
Blankenberge. 

‘Ook wat dat imago betreft, moeten 
we vechten voor verandering en 
tegen vooroordelen. Elke kust-
gemeente heeft haar identiteit. Wel, de onze is dat 
iedereen hier welkom is. Wie lange, eenzame strand-
wandelingen wil maken, moet niet in Blankenberge 
zijn. Hier is leven, hier gebeurt iets. De stad vernieuwt 
ook – de King Beach en het Casino zullen een 
metamor fose ondergaan. Ik wil bereiken dat mensen 
die hier al lang niet meer zijn geweest staan te kijken: 
amai, da’s hier tof, ik had dat niet verwacht. We zetten 
ook hard in op sociale media om jongeren te bereiken. 

‘ Wat we in één jaar 
konden doen, dat 
hebben we gedaan’ 

• geboren in Blankenberge in 1974
• studeerde criminologie en rechten
• gehuwd met Steve en moeder van Robine (18)
• gemeenteraadslid sinds 2013 en eerste schepen 

van 2014 tot 2018
• Kamerlid van 2010 tot 2019
• burgemeester sinds 2019
• hobby’s: Netflix en (hopelijk binnenkort weer) joggen
• favoriete plek in Blankenberge: het Belle Epoque 

Centrum en de omgeving ervan

HET BLANKENBERGE 
VAN DAPHNÉ DUMERY
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Binnenkort zitten we samen met de hotelsector om 
meerdaagse pakketten te stimuleren. En ik hecht 
ook veel belang aan het cruisetoerisme. Dat zijn vele 
tienduizenden toeristen waarvan velen de bus naar 
Brugge nemen, maar een aanzienlijk deel van hen 
winkelt of eet ook in Blankenberge. Vooral in het 
laagseizoen is zoiets een extra troef.’

Blankenberge is er voor iedereen. Dat geldt ook voor 
de 20.000 inwoners. ‘Als je hier bij de bakker staat, 
hoor je een mix aan dialecten. Veel senioren zijn hier 
komen wonen om de problemen in grotere steden te 
ontvluchten – en zijn vaak bang om die hier ook te 
zien ontstaan. Jongere mensen komen soms naar hier 
uit nostalgie, op zoek naar de zee en een kleiner, meer 
beheersbaar bestaan. De werkloosheid is hier wel hoger 
dan gemiddeld: er zijn in Blankenberge geen grote 

werkgevers. Veel inwoners gaan werken in Roeselare, 
Brugge en vooral in de haven van Zeebrugge. Die is 
hier eigenlijk vlakbij.’

Routes naar Azië
De haven van Zeebrugge is voor inwoners van 
Blankenberge zelfs de grootste werkgever. Daphné 
Dumery trad in 2011 toe tot de raad van bestuur van 
de haven, als eerste vrouw sinds de oprichting in 1895. 
Een mannenbastion sneuvelde. ‘Och, ik heb nooit het 
gevoel gehad dat ik als vrouw anders word bekeken: 
niet in de politiek, niet in het havenbestuur. Ik vind het 
wel belangrijk dat Blankenberge erin vertegenwoordigd 
is. De haven van Zeebrugge is een grote werkgever 
en je hebt in zo’n bestuur een evenwicht nodig tussen 
ondernemers en politici. Bij een haven hoort namelijk 
ook een stad. Als je alleen het economische belang laat 
spelen, hou je te weinig rekening met de mensen die er 
wonen. Onze grootste uitdaging is de ontsluiting. Wij 
zijn niet verbonden met binnenwateren en dat is een 
groot nadeel. Anderzijds kennen we minder problemen 
met drugs in de haven. Zeebrugge heeft veel routes 
naar Azië, terwijl Antwerpen meer verbonden is met 
Zuid-Amerika.’

In dat drukke eerste jaar was er wél meer tijd voor de 
familie, en dat is een voordeel dat Daphné heel hoog 
inschat. ‘Mijn dochter is nu 18 en studeert rechten. Als 
parlementslid was er jarenlang amper tijd om moeder 
te zijn – ik besef dat. Ik ben geboren en getogen in 
Blankenberge en er is hier nog heel veel werk. Ik wil 
mij ook inzetten om in de provincie lokale afdelingen te 
ondersteunen. Ja, het is hier goed.’ (lacht) 

De haven van Zeebrugge 
is voor inwoners van 
Blankenberge de grootste 
werkgever.
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Vanaf 1 april kunnen inwoners van 
Scherpenheuvel-Zichem met een 
sticker aangeven dat zorgverleners 
voor hun garage(poort) of op hun 
(privé)oprit mogen parkeren. 

‘Zorgverleners kunnen dankzij de 
parkeerplaatsen met sticker heel wat 

kostbare tijd uitsparen’, geven raadsleden 
Allessia Claes en Annelies Ooms aan� 
‘In het verleden brachten we dit voorstel 
meerdere keren onder de aandacht� Na 
19 maanden wachten komt er nu eindelijk 
beweging in het dossier�’ 

Voorbehouden plaatsen
Naast het systeem van zorgparkeren vroeg 
de N-VA vanuit de oppositie ook expliciet 
naar voorbehouden parkeerplaatsen voor 
zorgverleners� Die komen er binnenkort in 
het centrum van Scherpenheuvel� Later 
krijgen zorgverleners ook in de andere 
dorpskernen voorbehouden plaatsen� 

Win-winsituatie
De N-VA is zeer tevreden met het 
resultaat� ‘Wij hebben dit dossier altijd met 
hart en ziel verdedigd en ons harde werk 
wordt uiteindelijk beloond� Voor zowel onze 
zorg verleners als onze zorgbehoevenden 
is dit een win-winsituatie�’

Meer parkeerplaatsen voor zorg-
verleners in Scherpenheuvel-Zichem

De aanhouder wint
N-VA Leuven voerde in juni 2018 actie om 

de bomen in de Kardinaal Mercierlaan in 

Heverlee te behouden� Bijna twee jaar later 

blijkt dat de actie loont: de meeste bomen 

mogen blijven staan�

Oppositiepartij N-VA Moorslede organiseerde 
een minigolftornooi langs de ‘Moorsleedse 
putten’ om de belabberde staat van de lande-
lijke wegen in de gemeente aan te kaarten.

‘Met dit ludieke evenement brengen we de overbelasting 
van onze landelijke wegen onder de aandacht’, zegt 
gemeenteraadslid Gert-Jan Hovaere� ‘De bermen zijn 
helemaal uitgehold en er zijn massaal veel putten in het 
wegdek, waardoor automobilisten en fietsers lek rijden� 
De gemeente Moorslede kan zich dus gerust kandidaat 
stellen voor een topeditie van het BK minigolf�’ 

‘De gemeente voorziet wel een budget voor het herstel 
van landelijke wegen, maar dat is totaal onvoldoende� 
We hopen dat onze actie het bestuur ertoe aanzet om 
met oplossingen te komen�’

N-VA Moorslede pakt uit 
met minigolftornooi

Hoera, ik word 
peter/meter! 
De gemeente Schilde zoekt meters 
en peters voor haar nieuwe straat-
meubilair. Na een eerste oproep 
meldden zich al meer dan honderd 
peters en meters van een zitbank of 
picknicktafel.

‘We riepen de inwoners op om zich te melden 
als ze bijvoorbeeld een mooie herinnering 
koesterden aan een plek, zoals hun eerste 
zoen, of als er een nieuwe bank zou komen 
vlak bij hun favoriete vereniging’, zegt schepen 
voor Patrimonium Peter Mendonck (foto)� 
‘De banken zijn er voor onze inwoners, 
verenigingen en handelaars� Maar ze zijn ook 
ván de inwoners, verenigingen en handelaars�’ 
Op de banken komt er een boodschap en de 
naam van de peter of meter�

Gemeenteraadsleden Allessia Claes en 
Annelies Ooms: ‘Eindelijk beweging in 
het dossier.’

16

D O R P S S T R A A T



Met een aparte rolstoelvriendelijke ingang worden 
verschillende gemeentelijke gebouwen in Sint- 
Pieters-Leeuw toegankelijk voor rolstoel gebruikers.

Rolstoelgebruikers kunnen aan die ingangen aanbellen om 
een medewerker op te roepen die hen vervolgens begeleidt� 
‘Samen met onze dienst Gebouwen en de communicatiedienst 
hebben we ook een logo ontwikkeld om die ‘speciale’ bel 
duidelijker aan te geven’, zegt schepen van Gebouwen 
Gunther Coppens� ‘We blijven ook de komende jaren inves-
teren in een betere toegankelijkheid van onze gebouwen�’

Sint-Pieters-Leeuw zorgt voor 
rolstoelvriendelijke toegang

Elke maand organiseert N-VA 
Ieper een ‘plogging’, telkens in 
een andere deel gemeente. 

De eerste keer – begin februari – 
haalde het bestuur tijdens een rondje 
van vijf kilometer zo maar even vier 
volle vuilnisbakken zwerfvuil op in 
Hollebeke�

Ploggen is een vorm van fitness, 
waarbij je tijdens het joggen afval 
opraapt� Het concept is ontstaan in 
Zweden: de combinatie van joggen 
en het oprapen van afval, is in het 
Zweeds plocka upp�

Ploggen met N-VA Ieper

Op Wereldlichtjesdag in december 
vorig jaar onthulde schepen Dirk 
Broes op de begraafplaats Duffel- 
Centrum een gedenkboom. Duffel is 
een van de eerste gemeenten met 
zo’n boom. 

De gedenkboom is 3,2 meter hoog en 
heeft een spanwijdte van 3 meter� De 
nabestaanden kunnen er gedenkblaadjes 
in bevestigen ter nagedachtenis aan 
overledenen van wie de as is uitgestrooid 
op de strooiweide�

Vaste plek voor herinneringen
‘Nabestaanden kunnen op die manier 
herinneringen een vaste plek geven’, 
zegt schepen Dirk Broes� ‘Een gedenk-
blaadje laat de naam van hun dierbare 
voortbestaan� De blaadjes kunnen bij de 
gemeente aangevraagd worden�’

Schepen Dirk Broes: ‘Met een 
gedenkblaadje in de boom kunnen 
nabestaanden de naam van hun 
dierbare laten voortbestaan.’

Begraafplaats Duffel 
krijgt gedenkboom 
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‘Iedereen moet goed 
kunnen wonen in 
Vlaanderen’

Door de huurwaarborg van 
twee naar drie maanden op te 
trekken, beschermt de overheid 
de verhuurders: de kans op huur-
schade of wanbetaling verkleint. 
Maar dat wil niet zeggen dat 
huurders in de kou blijven staan. 
Integendeel, huurders met een 
beperkt inkomen kunnen gratis 
een beroep doen op de Vlaamse 
huurwaarborglening. 

De huurwaarborglening 
werd in het leven geroepen 
zodat mensen die het financieel 
moeilijker hebben niet uit 
de boot zouden vallen op de 
huurmarkt. En met succes: vorig 
jaar kregen 4.091 Vlamingen 
zo’n lening. Huurders kunnen 
de lening aanvragen – of 
zelfs vooraf al polsen of ze in 
aanmerking komen – bij het 
Vlaams Woningfonds. Dat gaat 
na of je aan de voorwaarden 
voldoet, want de lening is er 
alleen voor huurders met een 

beperkt jaarinkomen. Boven-
dien mag je geen eigendom 
of geen betalingsachterstand 
hebben. 

Juiste doelgroep
De lening is anoniem en gratis: 
huurders die in aanmerking 
komen, moeten geen interesten 
of dossierkosten betalen. Na 
24 maanden moet het geleende 
bedrag terugbetaald zijn. 

‘De huurwaarborglening 
bestaat nu een jaar,’ zegt Vlaams 
minister van Wonen Matthias 
Diependaele, ‘en mensen vinden 
stilaan hun weg. Dat zien we aan 
het feit dat het aantal aanvragen 
maand na maand toeneemt. 
Het gemiddelde bedrag per 
aanvraag bewijst ook dat we de 
juiste doelgroep bereiken. De 
lening heeft haar start dus niet 
gemist, al mag ze wat mij betreft 
absoluut nog wat bekender 
worden.’

De markthuurprijs wordt niet 
langer geschat door notarissen, 
maar gebeurt objectief op 
basis van de Huurschatter. Voor 
sommige sociale huurders komt 
er een energiecorrectie, en daar-
naast telt het inkomen van alle 
inwoners mee in de berekening. 
Zo kiest de Vlaamse Regering 
voor maximale transparantie, 
en een correcte en rechtvaardige 
berekening voor alle sociale 
huurders in Vlaanderen.

Een eerste evaluatie toont aan dat 
ongeveer een kwart van de sociale 
huurders zijn huur ziet dalen, 
terwijl de nieuwe berekenings-
methode voor driekwart van de 
huurders een verhoging betekent. 

Sociale bijsturing
Toch was er een groep mensen 
die de huur met gemiddeld 46 
procent zag stijgen: de gezinnen 
met inwonende volwassen 
kinderen met een handicap. 

Zij krijgen vaak een inkomens-
vervangende tegemoetkoming. 
Die premie werd plots ook 
meegeteld bij de nieuwe 
huurprijsberekening. 

Minister van Wonen Matthias 
Diependaele besliste meteen 
om bij te sturen. ‘Zodra uit de 
definitieve cijfers bleek dat er 
een ongewenst effect is bij die 
gezinnen, hebben we beslist 
om de inkomensvervangende 
tegemoetkoming én het volledige 
arbeidsinkomen van personen 
met een handicap uit de 
huurprijsberekening te houden. 
Daarnaast geven we een dubbele 
gezinskorting van 38 euro per 
kind, per maand.’

Op de andere vlakken blijft de 
nieuwe regeling wel helemaal 
overeind. Zo blijven de inkom-
sten van inwonende kinderen 
met een job meetellen bij de 
berekening. 

LENEN VOOR HUURWAARBORG: 
GRATIS ÉN ANONIEM

LOGISCHE AANPASSING
SOCIALE HUUR PRIJZEN

Sinds 1 januari 2019 kunnen verhuurders opnieuw tot 
drie maanden huurwaarborg vragen. Tegelijkertijd helpt 
de Vlaamse overheid huurders met een beperkt inkomen 
om die waarborg te betalen.

De sociale huurprijzen worden sinds begin dit jaar overal in 
Vlaanderen op dezelfde manier berekend. Dat had een ongewenst 
effect voor gezinnen met volwassen kinderen met een handicap. 
Matthias Diependaele stuurde onmiddellijk bij. 

Matthias Diependaele

A A N  H E T  W E R K
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Vlaams minister van 
Omgeving Zuhal Demir staat 
volledig achter het initiatief 
om de circulaire economie 
te ondersteunen. ‘Al toen ik 
mijn eerste stappen zette in 
de federale regering, wou ik 
mijn eigen kantoor circulair 
inrichten en meubilair een 
tweede leven te geven. Dat 

was voor velen ongezien. 
Diezelfde meubelen liet ik bij 
mijn aantreden als Vlaamse 
minister mee verhuizen om ze 
zo een derde leven te geven’, 
lacht de minister.

‘Maximale recyclage’ is een 
streefdoel in het Vlaamse 
regeerakkoord. ‘Als we de 
Vlaming enthousiast willen 
maken voor hergebruik van 
materialen, begint dat bij 
de overheid die het goede 
voorbeeld geeft.’

‘Dat er veel geldautomaten 
verdwijnen, treft vooral 
het platteland en de lokale 
economie’, stelt Nachtergaele 
vast. ‘De grootbanken willen 
werk maken van een netwerk 
van neutrale geldautomaten. 
Dat juich ik toe. Maar er mag 
niemand uit de boot vallen. 
Ook niet op het platteland, 
waar het economisch gezien 
minder interessant is om te 
investeren.’

‘Het bestaande integriteits-
charter wordt uitgebreid en 
is voortaan bindend’, zegt 
Depoorter. ‘Houden de ngo’s 
zich er niet aan, dan kunnen ze 
hun subsidies kwijtspelen. Op 
die manier willen we slacht-
offers van seksueel misbruik 
beschermen.’

‘De grote meerderheid van de 
spoormedewerkers doet zijn 
werk goed’, zegt Roggeman. 
‘Maar soms gaat het mis. 
Zo werden er tussen 
2014 en 2018 meer 
dan zeshonderd zware 
fouten geregistreerd: 
vooral drankmisbruik, 
maar ook bedrog, 

ongewettigde afwezigheden en 
tuchteloosheid.’

Overbescherming
Hoewel die feiten zwaar 
genoeg wegen om te leiden tot 
ontslag, gebeurde dat in 2018 
in amper vier gevallen. ‘De 
vaste benoeming zorgt voor 
overbescherming’, concludeert 
Roggeman. Hij legt daarom 
een wetsvoorstel op tafel 
dat het de spoor bedrijven 

mogelijk maakt om 
contractueel personeel 

aan te werven. België 
is het laatste land van 
Europa waar statutaire 

arbeid de norm is in 
het spoorvervoer.

Kamerlid Kathleen Depoorter 
diende een wetsvoorstel in 
om strenger op te treden 
tegen seksueel misbruik 
binnen de ontwikkelings-
samenwerking. 

SEKSUEEL MISBRUIK 
IN NGO’S STRENG 
BESTRAFFEN

ZUHAL DEMIR PROMOOT 
TWEEDEHANDS 
KANTOORMEUBILAIR
De Vlaamse overheid gaat de 
kantoren van haar ambtena-
ren uitrusten met opgeknapte 
tweedehandsmeubelen.

Samen met de lokale bankkantoren 
verdwijnen steeds meer geld automaten uit 
onze dorpen. Vlaams Parlementslid Joris 
Nachtergaele kaartte dat probleem aan bij 
minister van Plattelandsbeleid Zuhal Demir.

Werknemers van de NMBS 
die grove fouten zoals diefstal 
of schriftvervalsing begaan, 
worden zelden ontslagen. 
Daarom legt Kamerlid Tomas 
Roggeman een wetsvoorstel 
neer dat contractuele arbeid 
mogelijk maakt.

N-VA WIL VASTE BENOEMINGEN 
NMBS LATEN UITDOVEN

OOK PLATTELAND HEEFT 
RECHT OP GELDAUTOMATEN

Meldpunt
Neem nu het 
voorbeeld van een organi-
satie die een melding van 
overschrijdend gedrag krijgt, 
maar die naast zich neerlegt. 
In dat geval kan de bevoegde 
minister een beoordeling 
maken op basis van de ernst 
van de inbreuk. Het wets-
voorstel voorziet ook in een 
jaarlijks voortgangsrapport 
en in de aanstelling van 
een preventie adviseur. En 
er wordt een meldpunt 
voorzien. 

Senioren
Vlaams minister Zuhal 
Demir gaf aan dat ze zal 
samenzitten met de Vlaamse 
Vereniging voor Steden en 
Gemeenten (VVSG) en de 
grootbanken om de uitrol van 
die neutrale geldautomaten 
te bespreken. ‘De banken 
zetten steeds meer in op 
het digitale, maar ze mogen 
niemand achterlaten. Ook 
onze senioren niet.’

Zuhal Demir

Kathleen Depoorter

Joris Nachtergaele

Tomas Roggeman



e geopolitieke wanorde en de 
onrust die eruit voortvloeit 
zijn niet altijd tastbaar, maar 
hun latente aanwezigheid 
is van wezenlijk belang, 
stelt Harari. Want samen 

met ecologische omwentelingen zijn 
nucleaire oorlog en technologische 
disruptie dé drie grootste maatschap-
pelijke uitdagingen. Net de combinatie 
van de laatste twee biedt het grootste 
potentieel op (in)stabiliteit. En ze zijn 
een gamechanger, een kantelpunt. 

Dreiging als garantie op stabiliteit
In de vorige eeuw waren nucleaire 
wapens bepalend voor de kracht-
verhoudingen tussen landen. Maar 
diezelfde wapens maakten van oorlog 

delen van de wereld waar rijkdom van 
oudsher nog materieel van aard is, zoals 
de olievelden in het Midden-Oosten.

Data in plaats van soldaten
De inzet van toekomstige oorlogen zal 
dezelfde zijn als waarmee ze gestreden 
worden: data en artificiële intelligentie, 
de technologie die deze data kan 
beheren. Die twee grondstoffen zijn de 
sleutels om landen en economieën te 
controleren. Wie data bezit en beheert, 
laat andere landen achter zich. En wie 
ze in handen heeft, hoeft geen soldaten 
meer het veld in te sturen. 

Dat wil niet zeggen dat oorlogen tot 
het verleden behoren. Er is maar één 
dwaas nodig om een oorlog te beginnen. 
Het internationale toneel, dat lange tijd 
stoelde op afspraken, regels en gedeeld 
vertrouwen, staat bovendien onder 
druk door toenemend isolationisme. 
America first mag dan wel werken in een 
bedrijfsomgeving, in de internationale 
relaties is dat concept volgens Harari 
niet zonder gevolg.

tussen supermachten een potentiële 
collectieve zelfmoord. Daarom zochten 
die machten manieren om conflicten op 
te lossen zonder de inzet van nucleaire 
wapens. De dreiging was dus de beste 
garantie op stabiliteit. 

Daarnaast heeft de economische 
groei ervoor gezorgd dat kennis en 
technologische ontwikkeling de grootste 
en belangrijkste economische troef 
werden. Rijkdom is gebaseerd op kennis, 
en die kan niet veroverd worden door 
oorlog. Neem nu de rijkdom van Silicon 
Valley. Enerzijds is de basisgrondstof – 
silicium – niet voorhanden en zit ze diep 
onder de grond verborgen. Maar vooral: 
de kennis zit in de hoofden van de 
ingenieurs en technici. Daarom zijn de 
meeste huidige oorlogen beperkt tot die 

D

‘Wie de huidige geopolitieke spanningen wil 
begrijpen, leest best de macrogeschiedenis van 
de mensheid.’ Dat is een van de basisstellingen 
van de academicus Yuval Noah Harari, die een 
uitverkochte Lotto Arena wist te verleiden.

Wie data bezit en 
beheert, laat andere 
landen achter zich.

EEN OORLOG 
ZONDER WAPENS?
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De weg van 

Yngvild Ingels

Bij Jan Jambon

Tweede plaats in  
West-Vlaanderen

Passie voor 
veiligheid

De voetsporen 
van papa
Papa Eric Ingels was actief in 
de VU in de jaren 80 en 90.

Na haar studies sociologie werkt 
Yngvild twee jaar in opvangcentra 
voor asiel zoekers van het Rode 
Kruis in Menen en Brugge. Van 
2005 tot 2014 werkt ze bij het 
Nationaal Crisis centrum. Haar 
passie voor veiligheid begint hier.

Enthousiast als ze is over het federale 
regeerakkoord biedt Yngvild zich in 
oktober 2014 aan bij het kabinet van 
minister van Binnenlandse Zaken 
Jan Jambon. Ze wordt adjunct- 
kabinetschef en daarna directeur van 
Binnenlandse Zaken.

Begin 2019 krijgt Yngvild telefoon 
van Sander Loones. ‘Na twee dagen 
van nadenken, gesprekken met 
mijn partner en een bezoekje aan 
mijn favoriete WO I-begraafplaats 
in Mesen, stemde ik volmondig in 
met plaats twee op de Kamerlijst in 
West-Vlaanderen. Nog eens twee 
dagen later stond het in de kranten 
en was de trein vertrokken.’

Dochter Nora
‘De zondag na de aanslagen in Parijs 
in november 2015 vertrok ik naar 
Brussel met een kleine koffer. Ik 
vermoedde dat het wel eens heel 
drukke dagen konden worden. Ik 
ben die week pas op vrijdagavond 
weer naar huis gegaan. Bij mijn 
thuiskomst lag er een briefje van 
mijn dochter Nora: dat ze mij 
gemist had, dat ze over IS had 
geleerd op school en dat ik samen 
met mijn baas IS moest stoppen.’

Yngvild Ingels (1979) is afkomstig uit 
Lauwe� Ze is sociologe, mama van twee, 
bestuurslid bij N-VA Menen en Kamerlid�

D E  W E G  V A N

mijn liefste mama.
ik heb jou gemist.
ik hoop dat ze IS stoppen.
zij hebben verteld over IS
Jij en jouw baas moeten IS stoppen.

groetjes van NORA



ijn er grenzen aan de vrijheid van 
meningsuiting?
‘Zoals dat geldt voor alle 
rechten is ook de vrijheid van 
meningsuiting niet onbegrensd. 
De reden ligt voor de hand: 

men kan op zo’n manier van die 
vrijheid gebruikmaken dat de rechten 
en vrijheden van anderen schade lijden. 
Evidente voorbeelden zijn laster en 
het oproepen tot geweld. Die tasten 
op een fundamentele wijze het streven 
van de liberale rechtsstaat aan om in 
diversiteit samen te leven. In dat geval 
is het volledig legitiem om de vrijheid 
te beperken.’

‘Tegelijk moet men erover waken 
dat die beperking niet te ver gaat, 
want de vrijheid van meningsuiting 
is noodzakelijk voor het uitoefenen 

van andere rechten. De vrijheid van 
gedachte is leeg wanneer men niet vrij 
is om die gedachten ook te expliciteren. 
Mila’s woorden waren grof maar niet 
strafbaar.’

De lezingencyclus van de Vrijzinnige Dienst 
van de Universiteit Antwerpen dit voorjaar 
draait rond de centrale vraag of we steeds 
meer verdeeld zijn door vrijheid. Was het 
vroeger beter? 
‘Het is verleidelijk om het verleden te 
idealiseren, terwijl er ook toen scherpe, 
verzuilde tegenstellingen waren. Het 
is maar sinds de tweede helft van de 
20ste eeuw dat die verzuiling geleidelijk 
doorbroken werd – althans in de 
geesten. De mentale ontzuiling vertaalt 
zich nog niet volledig in een instituti-
onele ontzuiling. Kijk maar naar het 
onderwijs en de gezondheidszorg.’

Z

Op de sociale media stak het maat schappelijke debat over de 
vrijheid van meningsuiting weer de kop op toen het Franse 

meisje Mila een storm van haat reacties over zich heen kreeg 
nadat ze kritiek had geuit op de islam. LEO sprak erover 

met Jurgen Slembrouck, opiniemaker en medewerker bij de 
Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen.

Jurgen Slembrouck

‘Daarnaast zijn er andere organisaties 
ontstaan die ook, hoewel soms 
onzichtbaar, sterk ideologisch gekleurd 
zijn. Het gelijkekansencentrum Unia 
zou bijvoorbeeld onafhankelijk zijn, 
maar het streeft een multicultura-
listische agenda na. Zo draagt het bij 
aan de verdeeldheid: een gevolg van de 
waarde die Unia hecht aan de culturele 
eigenheid van minderheden. Cultuur 
wordt vergeleken met een handicap 
die de overheid verplicht tot allerlei 
aanpassingen en vrijstellingen. Het 
laat zich raden dat er zich, in het zog 
van zo’n beleid, een slachtofferschaps-
cultuur kan vestigen. Dat heeft een 
effect op de vrijheid van meningsuiting: 
ten koste van de vrijheid van de spreker 
hebben de gevoelens van de toehoorder 
aan belang gewonnen. Het pleidooi 
van Unia om ‘islamofobie’ strafbaar 

‘NEUTRALITEIT  
VAN DE OVERHEID 

IS CRUCIAAL’
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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.



Geflitst

te stellen, is daarvan een stuitend 
voorbeeld. Unia’s multiculturalistische 
beleid maakt de keuze van de Vlaamse 
overheid om zich eruit terug te trekken 
begrijpelijk.’

‘Van de weeromstuit zie je een 
tegengestelde identitaire reactie bij 
autochtonen, van wie sommigen menen 
dat we weer de christelijke cultuur 
van het Avondland moeten omarmen. 
Maar sinds de Verlichting vormt het 
christendom niet langer het morele 
ijkpunt. Met de liberale rechtsstaat is er 
een areligieus en humanistisch samen-
levingsmodel in de plaats gekomen.’ 

De Vlaamse Regering hecht veel belang 
aan de uitbouw van een inclusieve Vlaamse 
gemeenschap met de Verlichtingswaarden 
als gedeelde sokkel. Neutraliteit van de 
overheid staat daarbij voorop. 
‘Dat is volkomen terecht en bovendien 
broodnodig. Onze samenleving is onder 
invloed van migratie alsmaar diverser 
geworden. Als we de solidariteit willen 

handhaven, dan is het nodig dat vreem-
den elkaar erkennen als medeburgers 
met eigen rechten en noden.’ 

‘Precies daarom hebben we behoefte 
aan die gedeelde sokkel van Verlich-
tingswaarden. Die maakt het mogelijk 
dat mensen met tegenstrijdige opvattin-
gen toch vredevol kunnen samenleven. 
De neutraliteit van de overheid speelt 
daarin een cruciale rol. Het voorkomt 
dat de geboden dienstverlening als par-
tijdig wordt ervaren en het bevordert 
het vertrouwen in de objectiviteit van de 
geboden dienst. Neutraliteit gaat over 
de bereidheid om in een machtsrelatie 
de eigen vrijheid niet te laten primeren 
boven de vrijheid van diegene die van 
jou afhankelijk is. Globale neutraliteit is 
dan ook ware solidariteit.’   

Zijn we steeds 
meer verdeeld 
door vrijheid?
De Vrijzinnige Dienst van de 
Universiteit Antwerpen organi-
seert dit voorjaar een ambitieuze 
lezingen- en debatreeks rond de 
centrale vraag: ‘Zijn we steeds 
meer verdeeld door vrijheid?’
De laatste drie lezingen vinden 
plaats op 11 en 25 maart en 
op 2 april in de Stadscampus 
van UAntwerpen� Alle informatie 
vindt u op www�uantwerpen�be/
nl/centra/vrijzinnige-dienst/� 

‘ De vrijheid van 
menings uiting is 
noodzakelijk voor  
het uitoefenen  
van andere rechten’

Wist u dat slechts één van de 
vijf huisartsenwachtdiensten in 
Brussel tweetalig is? ‘Nochtans 
moeten alle wachtposten wettelijk 
gezien een tweetalige dienst-
verlening bieden’, zegt Brussels 
parlementslid Gilles Verstraeten. 

Buitenlandse bedrijven 
investeerden vorig jaar een 
recordbedrag van 5,2 miljard euro 
in een recordaantal projecten 
in Vlaanderen. ‘Goed voor 
5.384 extra jobs’, aldus Vlaams 
minister-president Jambon.

Waals minister-president Di Rupo 
besliste geen wapens meer uit te 
voeren naar het ministerie van 
Defensie in Saoedi-Arabië. Toch 
verdedigt hij hypocriet genoeg 
de Waalse wapenleveringen aan 
de Koninklijke en de Nationale 
Garde van Saoedi-Arabië … ‘want 
die zijn niet betrokken bij het 
conflict in Jemen’. 

Het Nationaal Park Hoge Kempen 
verdubbelt van 60 naar 120 
vierkante kilometer. ‘Bovendien 
wordt het ook twee keer zo mooi 
als thuis voor zeldzame dier- en 
plantensoorten’, zegt minister van 
Omgeving Zuhal Demir.

In juli nemen liefst 537 koren 
uit 68 landen het in Vlaanderen 
tegen elkaar op tijdens de World 
Choir Games, de Olympische 
Spelen voor muziekkoren. Een 
topevenement dat onze culturele 
en gastronomische troeven toont 
aan duizenden toeristen van over 
heel de wereld.

Jurgen Slembrouck
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aags voor het interview 
heeft de populaire auteur 
Yuval Noah Harari de Lotto 
Arena doen vollopen met zijn 
toekomstvisie. ‘Maar hij begon 
met te wijzen op het belang van 

geschiedenis’, merkt Lutgart tevreden op. 

‘De geschiedenis herhaalt zich, zeggen 
ze. Dat is zo, en telkens op een andere 
manier. Helaas heeft niet iedereen dat 
door. Neem nu Georges-Louis Bouchez, 
de MR-voorzitter die voor een unitair 
België pleit. Die man kent zijn geschie-
denis niet, die weet niet hoe het 40 jaar 
geleden was.’

Hoe het 40 jaar geleden was, dat 
weet Lutgart als geen ander. Ze werd 
de eerste fractiesecretaris van de 
Volksunie in wat toen de Vlaamse 
Raad heette. ‘Een fractie secretaris blijft 
achter de schermen, maar ondersteunt 

parlements leden en laat ze samen-
werken. Ik leefde mee met hun wel en 
wee, met hun zorgen en twijfels. Ik was 
hun vertrouwenspersoon. Nieuwkomers 
maakte ik wegwijs in de fractie en het 
parlement: wat is een actuele vraag, wat 
is een interpellatie? Ik zorgde ook voor 
de input van externen.’ Dat de Volksunie 
toen goed werk leverde – Lutgart zal het 
meermaals herhalen: ‘We waren altijd 
trots toen de jaarrapporten binnen-
kwamen en we zwart op wit zagen wat 
we allemaal hadden verwezenlijkt.’

Het hoogtepunt in die 20 jaar: de eerste 
rechtstreekse verkiezingen voor het 
Vlaams Parlement, in 1995. ‘In de 20 
jaar dat ik fractiesecretaris was, groeiden 
we van een Vlaams Parlement naar een 
Vlaamse natie, met de elementen die 
een natie nodig heeft: een parlement, 
een regering, een begroting. We waren 
trots dat we dat bereikt hadden. Ik heb 
zelfs nog rondleidingen gegeven in het 

D
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‘ De geschiedenis 
herhaalt zich 
telkens op een 
andere manier’

Haar huis ademt kunst en antiek uit, maar Lutgart 
De Beul (76) is allerminst in het verleden blijven 
steken. De eerste fractiesecretaris van de Volksunie 
in het Vlaams Parlement maakte de gloriedagen en de 
ondergang van de partij mee, maar relativeert ze allebei.

LUTGART DE BEUL, DE EERSTE 
VU-FRACTIE SECRETARIS IN 
HET VLAAMS PARLEMENT



Vlaams Parlement. Nu doet een aparte 
dienst dat en is er een heus (interactief) 
bezoekerscentrum.’

Vrouwenrechten
40 jaar geleden werd ook de Volksunie 
Vrouwen opgericht. Dat lag Lutgart 
na aan het hart, want vrouwenrechten 
beheersten haar eerste job. ‘Dat was 
op de studiedienst van de KAV (nu 
Femma, red.). De latere CVP-politica 
Rika Steyaert was er diensthoofd. Ik was 
er onder meer verantwoordelijk voor 
POM, Project Onderwijs Meisjes. Dat 
moest vrouwen aanmoedigen om hun 
dochters hoger onderwijs te laten volgen. 
Een heel leerrijke periode. Maar toen ik 
werd verkozen voor de raad van bestuur 
bleek mijn VU-overtuiging plots een 
probleem. Ze was nochtans gekend – ik 
deed in Dendermonde aan gemeente-
politiek. Op de eerste vergadering die 
ik als bestuurslid bijwoonde, kreeg ik te 
horen dat ik er niet gewenst was.’

Lutgart verhuisde naar het Dosfel- 
instituut van de Volksunie, genoemd 
naar de Vlaamse voorvechter 
Lodewijk Dosfel. ‘Ons kantoor was in 
de Tribunestraat in Brussel. Er waren 
twee afdelingen: een studiedienst en 
een dienst die zich bezighield met de 
vorming van mandatarissen. Het waren 
belangrijke tijden. We waren pioniers. 
In 1969 hielden wij als eerste partij een 
congres waar de milieuproblematiek 
aan bod kwam. Wij waren ook de eerste 
partij die het eerste rapport van de Club 
van Rome (Grenzen aan de groei) onder 
de aandacht bracht.’ 

Samen met haar loopbaan kwam ook 
de Volksunie in 2001 tot een einde. ‘Een 
pijnlijke periode. De moeilijkheden, 
de discussies, de ruzies … Ik begreep 
niet dat het zover was kunnen komen, 
en met mij veel generatiegenoten. In de 
politiek moet je de emotie soms kunnen 
loslaten en pragmatisch zijn. Dat was 

toen zo, dat is ook op dit moment zo.’ 

Levenslang leren
Onderwijs, vorming, levenslang leren: 
Lutgart De Beul vindt het cruciaal en 
brengt het ook in praktijk. ‘Meteen na 
mijn vervroegd pensioen schreef ik mij 
in aan de universiteit van Gent. Ik volgde 
cursussen bij Hendrik Vos, Carl Devos en 
Rik Coolsaet. Nu nog woon ik regelmatig 
voordrachten bij. Je moet bijblijven hé, de 
wereld verandert snel. Ik ben ook actief 
bij het ADVN (Archief en Documentatie-
centrum voor het Vlaams-nationalisme) 
en de Vlaamse Vredesvereniging VOS. 
VOS verenigt twee pijlers: Vlaanderen 
en vrede. Ook het pacifistische is een 
onderdeel van de Vlaamse Beweging en 
daarom moet VOS blijven bestaan – op 
termijn misschien in samenwerking met 
het IJzerbedevaartcomité. Het is niet 
dat iets moet blijven bestaan omdat het 
bestaat. Het moet blijven bestaan omdat 
het zin heeft.’ 
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 1� Twee keer De Beul 
In de jaren 70, samen met 
Volksunie-politicus André 
De Beul (geen familie van). 
Lutgart werkte toen nog 
op de studiedienst.

 2� In Diksmuide 
Op de IJzerbedevaart met 
Geert Bourgeois.
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 3� Tijdschrift 
‘Vlaanderen in de wereld’, 
zo heette het tijdschrift van 
het Vlaams Internationaal 
Centrum. Dat was in 1976 
opgericht om de Vlamingen 
meer te betrekken bij 
internationale samenwerking.

 4� Laatste keer 
In 2003 kwam Lutgart 
voor de laatste keer op bij 
de federale verkiezingen. 
Voor de gemeenteraads-
verkiezingen was ze 
in 2012 nog kandidaat 
in Dendermonde.

H O E  I S  H E T  N O G  M E T  …



HALLO, MET DE N-VA 
Vernieuwde u dit jaar uw lidmaatschap van 
de N-VA nog niet? Dan is de kans groot 
dat u in de eerste week van februari een 
telefoontje van ons kreeg� Misschien had u 
zelfs minister Matthias Diependaele aan de 
lijn� Hoe dan ook: blijf ook in 2020 lid van de 
N-VA en stort snel uw lidgeld als u dat nog 
niet deed� Zo blijft u het ledenmagazine LEO 
ontvangen én steunt u de partij op weg naar 
het confederalisme�

GEEN WOORDEN VOOR 
Op 27 januari was het 75 jaar geleden dat 
het Duitse concentratie- en vernietigings-
kamp Auschwitz bevrijd werd� Vlaams 
minister-president Jan Jambon, Kamerlid 
Michaël Freilich en Europees Parlementslid 
Assita Kanko woonden de herdenkings-

plechtigheden bij� Ze bezochten ook het 
voormalige kamp, waar tijdens de Tweede 
Wereldoorlog 1,1 miljoen mensen om het 
leven zijn gebracht� Het liet een diepe indruk 
na: ‘Woorden hebben we hier niet voor�’

BOEKEN IN DE WEBWINKEL 
Voortaan kan u in de N-VA-webwinkel ook 
terecht voor een aantal interessante boeken:
• Bart De Wever, Over identiteit, uitgeverij 

Borgerhoff & Lamberigts (19,99 euro)
• Daniël Vanacker, De Frontbeweging: 

de Vlaamse strijd aan de IJzer, uitgeverij 
De Klaproos (25 euro)

• Frank Seberechts, Onvoltooid  
Vlaanderen: van taalstrijd tot  
natievorming, uitgeverij Vrijdag (10 euro) 

www�n-va�be/webwinkel

VOLLE VAART VOORUIT VOOR  
EEN PROFESSIONELE PARTIJ 
Onder het motto Volle Vaart Vooruit kunnen 
alle lokale N-A-afdelingen voortaan kiezen 
uit een menu van vijftien opleidingen die 
het partijsecretariaat op hun maat en in hun 
regio aanbiedt, gaande van vormingen voor 
een geoliede afdelingswerking, communi-
ceren met resultaat en inhoudelijke sessies 
voor de lokale mandatarissen�

NOOIT TE OUD OM TE LEREN 
Om de twee maanden organiseert het 
partijsecretariaat een personeelsmiddag voor 
de stafmedewerkers� Een ideale gelegenheid 
om bij te praten over de politieke ontwikke-
lingen in de Wetstraat bijvoorbeeld, en om 
nieuwe collega’s te leren kennen� 
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Bovenal biedt de personeelsmiddag ruimte 
om, over de grenzen van de verschillende 
teams heen, nieuwe kennis op te doen� 
Dit keer zorgde team communicatie voor 
een boeiende vorming met Tien tips voor 
effectieve teksten.

40 JAAR LIEF EN LEED 
Exact veertig jaar� Zo lang is Marie-Roos 
Maes al de boekhoudster van eerst de 
Volksunie en daarna de N-VA� Dat verdient 
op zijn minst een bos bloemen van directeur 
Piet De Zaeger� 

HUIS-AAN-HUISBLADEN IN TIJDEN 
VAN SOCIALE MEDIA 
Uit onderzoek blijkt dat negen van de tien 
Vlamingen de huis-aan-huisbladen die 

ze in hun brievenbus vinden ook effectief 
doorbladeren� Voor onze afdelingen blijft het 
huis-aan-huisblad dus een belangrijk kanaal 
om álle Vlamingen te informeren over het 
lokale reilen en zeilen� Zo bereiken ze ook 
diegenen die niet op Facebook of Twitter 
zitten�

Vier medewerkers op het partijsecretariaat 
ondersteunen de afdelingen om vlot leesbare 
en mooi vormgegeven huis-aan- huisbladen te 
maken: grafisch vormgever Mark Gillioen (52) 
en redacteurs Lynn Roels (34), Stefanie 
Verstappen (24) en Jan Lievens (44)�

LOOP MEE MET N-VA ANTWERPEN 
Bent u een geoefende of een gelegenheids-
loper die al sportend en in goed gezelschap 
geld wil inzamelen voor het goede doel? 

Loop dan op 26 april samen met N-VA 
Antwerpen de 10 Miles, de Short Run 
(6 kilometer) of de Kids Run (1,4 kilometer)� 
Dit jaar lopen we ten voordele van Akabe 
Schep Vreugde, een scoutsgroep voor 
kinderen met of zonder beperking die haar 
lokalen in Zwijndrecht wil aanpassen�

Inschrijven doet u vóór 3 april via mail aan 
david�dogge@n-va�be� Vermeld uw naam, 
geboortedatum, adres, telefoonnummer en 
het onderdeel waaraan u wilt deelnemen� 
Voor onze leden betalen we graag het 
inschrijvingsgeld� Bovendien krijgt u een 
exclusief N-VA-loopshirt cadeau�
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Zeventien jaar later zit Jan Vanden 
Bossche er nog altijd. De inhoud 
van zijn vrijwilligerswerk is wel wat 
veranderd. ‘In het begin deed ik bijna 
alles: telefoontjes, het eerste pakketje 
informatie naar nieuwe leden versturen, 
in feite alles wat bij het onthaal hoort. 
Nu houd ik me vooral bezig met de 
eerste verzending naar nieuwe leden.’ 
Elke week komt er een honderdtal 
nieuwe leden bij. ‘En één keer per 

maand verzend ik LEO 
naar alle buitenlandse 
leden. Dat zijn er zo’n 250. 
Ook in Wallonië.’ (lacht)

Boekskes die  
terug komen
Na de middag neemt 
Jan zelf de telefoon ter 
hand. ‘Dan doe ik de 

Jan Vanden Bossche is al 17 jaar vrijwilliger op het partijsecretariaat

‘Ik probeer de mensen  
een goed gevoel te geven’ 
Wie op vrijdag langskomt op het 
partijsecretariaat loopt daar steevast 
Jan Vanden Bossche (75) uit Meise 
tegen het lijf. Al bijna zeventien jaar 
versterkt Jan als vrijwilliger het onthaal 
van de N-VA. Hij staat symbool voor de 
vele duizenden vrijwilligers die – vaak 
achter de schermen – hun steentje 
bijdragen aan het succes van de partij.

‘Ik heb de 
partij zien 
groeien van 
één naar meer 
dan negentig 
verkozenen’

Het begon allemaal in 2003. Op café. 
‘Elke dinsdagavond kwamen wij met 
vrienden samen om een pintje te 
drinken. Op een avond zei mijn goede 
vriend Bob Maes me: Op het secreta-
riaat hebben ze veel werk. Ik heb daarop 
gezegd: Goed, Bob, als ge wilt, wil ik 
mij als vrijwilliger aanbieden om dat te 
doen. Zo ben ik er ingerold. 

retours, zoals wij dat noemen. Dat zijn 
leden magazines die we opsturen maar 
die daarna weer bij ons belanden. Elke 
retour komt op een lijst. Komt een blad 
twee of drie keer terug, dan bel ik dat 
partijlid op.’ De meeste retours komen 
van leden die na een verhuis vergeten 
hun nieuwe adres door te geven. ‘Maar 
er zijn ook mensen van wie het adres 
hetzelfde is gebleven. Waarom die 
boekskes terugkomen, daar hebben we 
geen verklaring voor.’ 

Drie keer probeert Jan leden van wie 
het blad terugkomt te bereiken. ‘Dat 
gaat niet altijd even vlot. Het ene 
gesprek duurt al langer dan het andere. 
Sommigen vertellen heel hun leven, 
je weet hoe dat gaat. Toch lukt het me 
tamelijk aardig. Ik praat graag met de 
mensen.’ 

Het moet zijn dat Jan de zaak van de 
N-VA goed weet te verkopen, want bijna 
de helft geeft spontaan zijn nieuwe adres 
op wanneer Jan hen opbelt. ‘Ik probeer 
de mensen altijd een goed gevoel te 
geven. Soms heb ik op het einde van 
een gesprek de indruk dat de mensen 
blij zijn dat ze er opnieuw bijhoren. Dat 
ze telefoon van ons krijgen en denken: 
Allez. Tóch.’

Het Jan-effect
Jan belt alleen op vrijdagnamiddag 
en dat bracht hem tot een bijzondere 
observatie. ‘Heel curieus. Ik stel vast 
dat dan heel wat mensen thuis zijn en 
een vrijdagnamiddaggevoel hebben. 
De week is voorbij, het werk is gedaan. 
Ze zijn meer ontspannen. Ik denk dat 
hen dat psychologisch beïnvloedt.’
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Al kan het natuurlijk even goed het 
Jan-effect zijn dat twijfelaars over de 
streep trekt. En wat misschien mee-
speelt, is dat Jan ook zijn moment van 
twijfel heeft gekend. ‘Ik had het moeilijk 
met het kartel met CD&V. Ik dacht aan 
ontslag nemen. Jos (Mariën, red.), die 
ook als vrijwilliger voor de partij werkte, 
heeft me toen gezegd: Maar nee, Jan, ze 
hebben ons niet liggen, eerder andersom. 
Het is uitgekomen zoals Jos vertelde. 
Gelukkig maar. Ik word 76 dit jaar. Wat 
ik heb meegemaakt met de N-VA, dat 
is fantastisch, hé. Van één verkozene in 
2003 naar meer dan negentig in 2014. 
Dat is onvoorstelbaar.’ 

29/2 tot 8/3 
Week van de Vrijwilliger

Hartverwarmend 
eerbetoon aan 
overleden echtgenote
‘Twee jaar geleden overleed mijn vrouw� 
Zij was nogal een feministe, was een 
tijdje voorzitster van de KAV in Jette� Ze 
stond serieus op haar strepen� Tijdens de 
kiescampagne van 2019 was het een jaar 
geleden dat ze gestorven was� Toen dacht ik: 
oké, ik ga folders bussen voor Darya Safai, 
Assita Kanko, Nadia Sminate, Greet Van 
Camp en Katrien Uyttersprot� Dat zijn stuk 
voor stuk vrouwen uit de brede regio rond 
Meise die opkomen voor vrouwenrechten� 
Ik bond hun kaartjes met een geel lint samen 
en ben die overal in de buurt gaan bussen� 
Een vijfhonderdtal, geloof ik� Om mijn vrouw 
een plezier te doen�’



75 jaar ’t Pallieterke 
Pro Flandria en ’t Pallieterke 

vieren 75 jaar ’t Pallieterke met een 
academische zitting en aansluitende 
receptie op 26 maart om 19�30 
uur in De Schelp in het Vlaams 
Parlement�

Na het welkomstwoord van Pro 
Flandriavoorzitter Kurt Moons en 
een historische schets door Karl 
Van Camp, hoofd redacteur van 
’t Pallieterke, is er een panel-
gesprek over ‘Vlaanderen in de 
media� De media in Vlaanderen’� 
Panelleden zijn Isolde Van den 
Eynde (Het Laatste Nieuws), 
Simon Demeulemeester (Knack), 
Thierry Debels (VUB) en Jan 
Demeulemeester (Vlaams 
Parlement TV)� 

Meer informatie en inschrijven: 
www�proflandria�be 

Het Auschwitz-gen 
Op 27 januari 1945 bevrijdden 

de Sovjettroepen het concentratie- 
en uitroeiingskamp Auschwitz, waar 
de grootvader van André Gantman 
omkwam� Zoals duizenden anderen 
werd hij gedeporteerd vanuit 
Antwerpen in het kader van de 
geplande ‘eindoplossing van het 
Joodse vraagstuk’� Meer dan een 
miljoen mensen kwamen er om het 
leven�

Nooit meer Auschwitz werd een 
politiek en maatschappelijk credo� 
Maar Gantman stelt vast dat we 75 
jaar na datum nog altijd niet verlost 
zijn van het antisemitisme� Samen 
met filosofe Tinneke Beeckman gaat 
hij in dit essay op zoek naar het 
Auschwitz-gen in onze samenleving�

André Gantman, Het Auschwitz- gen, 
uitgeverij Doorbraak� 

5 x gratis 
Vijf lezers krijgen van ons een 
exemplaar van dit boek� Ze 
moeten wel het juiste antwoord 
kennen op de vraag: Hoe heet het 
Mechelse memoriaal, museum 
en documentatiecentrum 

over de Holocaust en de 
mensenrechten waarvan André 
Gantman bestuurder is? Stuur 
uw antwoord voor 20 maart naar 
LEO@n-va�be of naar N-VA, t�a�v� 
Redactie LEO, Koningsstraat 47 
bus 6, 1000 Brussel� 

In tachtig jaar  
de wereld rond 

Op 14 december 2019 overleed 
onverwacht de Antwerpse kunstenaar 
Panamarenko� Dit jaar zou hij tachtig 
geworden zijn, en dat wordt gevierd 
met een pop-up tentoonstelling in 
de Antwerpse galerij Campo en 
Campo, nog tot 22 maart 2020�

Zijn echtgenote en enkele vrienden 
brachten er zijn meest geliefde 
werken samen, aangevuld met 
maquettes, zelden geziene 
tekeningen, historische filmpjes en 
andere objecten van zijn imaginaire 
werken� 

Tickets en info: 
www�panamarenko�be

Zing Vlaanderen vrij!
Dit jaar is het Vlaams Nationaal 

Zangfeest toe aan zijn 83ste 
editie� De kern van het zangfeest is 
echter al decennia lang dezelfde: 
liederen zingen, een overtuiging 
uiten, genieten van een unieke brok 
cultuur� Naar goede gewoonte biedt 
het programma klassieke samen-
zangliederen, volksliedjes, moderne 
kleinkunst, strijdliederen� Kortom, 
een staalkaart van wat Vlaanderen 
aan liedkunst heeft voortgebracht�

Het 83ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest vindt plaats in de 
Antwerpse Lotto Arena op zondag 
29 maart om 14�30 uur�  
Meer info: 03 237 93 92 (ANZ) en 
www�zangfeest�org�  
Tickets: 070 345 345 en 
www�teleticketservice�com�

5 x 2 gratis 
Vijf lezers krijgen van ons twee 
toegangstickets voor het zangfeest� 
Ze moeten wel het juiste antwoord 
kennen op de vraag: Welke 
Vlaamse zangeres voert dit jaar 
de affiche aan van het Vlaams 
Nationaal Zangfeest? Stuur uw 
antwoord voor 12 maart naar 
LEO@n-va�be of naar N-VA, t�a�v� 
Redactie LEO, Koningsstraat 47 
bus 6, 1000 Brussel� 

MEER
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Beste vrienden,

dit is de eerste nieuwsbrief van onze partij, en ik ben 
trots dat ik die mag schrijven. Niet omdat ik mezelf 
belangrijk vind, wel omdat deze brief aan jullie gericht 
is. Zonder jullie, beste vrienden, bestaat onze partij 
niet. De leden zijn belangrijker dan de voorzitter. Een 
voorzitter die dat vergeet, draagt de partij ten grave. Ik 
zou namen kunnen noemen, maar ik blijf beleefd – een 
voorzitter moet het goede voorbeeld geven.

Na de geslaagde nieuwjaarsreceptie van onze partij – 
waarvoor ik nog even onze gulle sponsors Algemene 
Drankencentrale Santé nv en Traiteur Leo’s Lekkers 
uitdrukkelijk wil bedanken – ben ik op de TGV 
gesprongen, de Tournee Générale door Vlaanderen, om 
mijn oor te luisteren te leggen bij al onze afdelingen. 
Dat was, beste vrienden, niet alleen zeer leerrijk, maar 
ook zeer bemoedigend. Overal waar ik kwam, werden 
mijn hoop en vermoeden bevestigd: jullie zijn stuk voor 
stuk toppers, kanjers die de andere partijen ons beslist 
benijden. Zeker, sommige van onze afdelingen zijn 
nog beperkt qua aantal leden, maar dat is slechts een 
kwestie van tijd – kwaliteit trekt kwaliteit aan. Meer dan 
ooit ben ik ervan overtuigd dat wij niet alleen de beste 
ideeën hebben, maar ook de meest bekwame mensen. 
Onze partij is zonder twijfel de beste partij van het land. 

Nu, zullen jullie zeggen, zo groot is de concurrentie op 
dat vlak natuurlijk niet. 

‘ WE STAAN IN 
ONS BLOOTJE. 
EN IEDEREEN 
ZIET HET’

Beste vrienden, jullie hebben gelijk. Wat de andere 
partijen ervan bakken, is beschamend. Hun deeg rijst 
niet, hun botercrème schift, hun soufflé stort in. Het 
is me een raadsel hoe het komt dat zij zelfs nog maar 
in de keuken mógen staan. Sommige zijn niet eens 
bekwaam genoeg om de afwas te doen, maar gedragen 
zich alsof ze meester-patissiers zijn. Andere bezitten 
dan weer het talent om het fraaiste banket te bakken, 
maar vrezen het risico en beperken zich uit berekening 
tot zoete broodjes. En dan zijn er nog deze die heel 
goed weten dat ze zich deerlijk zouden verbranden aan 
de hitte in de keuken, en daarom luidruchtig doen alsof 
ze het een schande vinden dat ze er niet binnen mogen 
– ze verkopen gebakken lucht. 

Ja, beste vrienden, ik heb het over de vorming van een 
nieuwe federale regering. (Het schijnt trouwens dat 
er nog altijd een bestaat, op dit moment, een federale 
regering. Een soort van spook. Je moet er verf over 
gooien om haar zichtbaar te maken. Verf, of pek en 
veren.) We staan nergens, wat zeg ik, we staan in ons 
blootje. En iedereen ziet het. En iedereen vindt het erg. 
Maar niemand bedekt ons. Zelfs niet met de mantel 
der liefde. De liefde, beste vrienden, is over. Hooguit 
wordt er een tijdje bitsig over en weer geroepen, en 
daarna wordt er gemokt en koppig gezwegen: ‘Als ge het 
zelf allemaal zoveel beter weet, wel, los het dan maar 
zelf op.’ En nu? Wie gaat het oplossen? De koning? 
Die staat pat. Zijn inbreng bestaat nog hooguit uit 
schijnbewegingen.

Wij daarentegen, beste vrienden, wij staan pal. Omdat 
wij Neutraal, Onafhankelijk en Democratisch zijn, voor 
Individu én Gemeenschap. Omdat wij N.O.D.I.G. zijn. 
Wij staan klaar om onze taak op ons te nemen. Wij 
hebben de analyses, wij hebben de remedies, wij hebben 
de mensen. Het enige wat wij nog niet hebben, is een 
vertegenwoordiging in de parlementen. Maar, beste 
vrienden, die komt er. Dat is zeker. De kiezer zal dat 
inzien. Hoe? Doordat wij het die kiezer allemaal goed 
en verstaanbaar zullen uitleggen. Met de kracht van 
ons programma, en met de moed van onze overtuiging. 
Want N.O.D.I.G. is nodig!

Ik dank jullie.

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

Jan Devriese is geen lid van de N-VA en schrijft deze column in eigen naam.
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Unitarisme staat voor de Belgische 
eenheidsstaat zoals die in 1830 het levenslicht 
zag. Geen deelstaatregeringen, geen taalgrens 
en geen taalgroepen. Kortom: iedereen Belg 
en iedereen Franstalig.

Unitarisme manifesteert zich vaak in hoofden zonder 
historisch besef, met als voornaamste symptoom een falende 
lezing van de eigentijdse politieke context. De populaties 
waarin het het vaakst de kop opsteekt, laten zich voorts 
kenmerken door de schaamteloze verwachting dat iemand 
anders de rekening betaalt. Genre linkse culturo’s en 
eentalige partijvoorzitters van bezuiden de taalgrens.

Unitarisme doet geen pijn aan de 
verkondiger ervan, wel aan het verstand van 
de aanhoorder. Vaak geobserveerde reacties 
zijn rollende ogen, plaatsvervangende gêne 
en een bijna onhoorbaar gezucht: oh boy.

In een unitair België 2.0 – zonder grendels, zonder dubbele 
meerderheden – zou Vlaanderen het volledig voor het 
zeggen hebben. Dat is meteen dé reden waarom we sinds 
1970 in een federaal België wonen. 

Iemand zei ooit: La Belgique sera latine ou elle ne sera pas. 
Het wordt alleszins niet dat eerste.

UNITARISME, HET. 
Waanidee
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