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Nou moe
Wie als Brusselse Vlaming wil genieten van een zorgeloze oude dag,

kan zich maar het best in het Frans verstaanbaar maken. Het perso-

neel in de ‘tweetalige’ hoofdstedelijke rusthuizen is het Nederlands

immers niet of nauwelijks machtig - een kok links of rechts niet te

na gesproken. Toen ministers Vanhengel (Open Vld) en Smet (sp.a)

enkele jaren geleden tachtig Franstalige instellingen naar Brussel over-

hevelden, klonk het nog dat het wel zou loslopen met de kennis van

het Nederlands. Net zoals dat bij overheidspersoneel en in de zieken-

huizen het geval is, zeker?

“Als je de volledige legislatuur overschouwt, is het

waarschijnlijk de N-VA die zich de trouwste partner

toont in het uitvoeren van het regeerakkoord. Maatregel na maat -

regel, begrotingscontrole na begrotingscontrole, is zij het die voor

de minste problemen zorgt wanneer de eerste minister zijn bemid-

delende rol speelt.”
MR-voorzitter Olivier Chastel 

in L’Echo, 12/01/2018
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Zoveel vrachtwagens reden er vorig

jaar minder rond op onze wegen,

omdat bedrijven steeds vaker inzetten

op vervoer over het water. In 2017

werd liefst 72 miljoen ton aan goede-

ren via de Vlaamse waterwegen ver-

voerd, een absoluut topcijfer. De

komende jaren zullen wellicht nog

meer records sneuvelen, want Vlaan-

deren zet meer dan ooit in op alterna-

tieven voor vrachtwagenvervoer.

Arbeidsmarktexpert Jan Denys
@DenysJan op 11/01/2018 

Ik begrijp wel dat afschaffen onbeperkte duur werk-

loosheidsuitkering beleidsmatig gecompliceerd is en

met nodige zorg moet gebeuren. Maar is geen door-

slaggevend argument om het niet te doen.

Econoom Geert Noels
@Geert Noels op 8/01/2018

Het bewijs dat het Zilverfonds een lege doos was:

exit Zilverfonds drukt staatsschuld met 22 miljard.

#dekeizerhadgeenklerenaan 

Goed bezig
Politieke tegenstrevers wrijven de N-VA al eens aan dat wij een open

debat uit de weg gaan. Met name Groen speelt op dat vlak graag de

moraalridder. Maar tussen woord en daad staat er blijkbaar het een

en ander in de weg bij Kristof Calvo. Die weigerde een dubbelinter-

view voor Knack met Bert Wollants over het nochtans bijzonder

interessan te en relevante energiethema. De reden? Hij ‘is het debat

een beetje beu’ (sic). We zouden er bijna zelf een belerend vingertje

bij opsteken.

Pesten kan niet. Nooit. Nergens. Zeker onze jeugd

moeten we daartegen beschermen. Daarom teken-

den de N-VA-onderwijsspecialisten in het Vlaams

Parlement vier stippen op hun hand. Zo steunen

ze de Ketnet-actie ‘Samen Tegen Iemand Pesten’

(STIP).
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Wij zijn het jaar 2018 vliegend gestart. Ons nieuwjaarsfeest in Mechelen was een schot

in de roos. Meer dan vijfduizend N-VA’ers kwamen er samen: de grootste opkomst

tot nu toe voor wat een spetterend feest werd. En half januari telden we al meer dan

duizend nieuwe leden. De partij is in goeden doen, de sfeer is opperbest en onze 

mensen zijn supergemotiveerd. 

Als voorzitter doet me dat deugd. Maar we moeten met beide voeten op de grond blij-

ven. Het echte harde werk moet nog beginnen. Want 2018 is uiteraard het jaar van de

gemeenteraadsverkiezingen. We moeten ons beste beentje voorzetten.

Het wordt een jaar van campagne voeren, en de aanvallen op ons allen zullen toe -

nemen. De traditionele krachten doen alles om het status quo te herstellen. Schouder

aan schouder moeten wij de kiezer overtuigen dat enkel de N-VA een garantie is voor

een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen. 

Leuven Vlaams
In 2018 herdenken we ook een mijlpaal in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Precies

vijftig jaar geleden leidde het Leuvense studentenprotest tot de val van de Belgische

regering en de splitsing van de Leuvense universiteit. 

Het was, na de invoering van het algemeen meervoudig stemrecht, de tweede barst

in België. Het bracht de dynamiek van de staatshervormingen op gang en leidde tot

het ontstaan van twee aparte democratieën, elk met hun eigen politieke systeem,

media, publieke opinie en elite.

Ik nodig u van harte uit op zaterdag 24 februari om samen vijftig jaar ‘Leuven Vlaams’

te vieren. Met oud filmmateriaal, gegidste wandelingen, een ‘jaren zestig’-fuif en een

academische zitting brengen wij hulde aan de prestatie van de studenten een halve

eeuw geleden. Meer praktische informatie vindt u in dit nummer. Ik hoop u allen in

Leuven te mogen begroeten. 

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Vliegende
start
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16
De registratierechten worden
grondig hervormd. Voor wie een
gezinswoning koopt, is dat een
goede zaak. De factuur gaat om-
laag en het systeem wordt een-
voudiger.

12
De Vlaamse Regering kiest resoluut

voor een duurzaam gebruik van de

open ruimte. Dat wil niet zeggen dat

we niet meer kunnen bouwen. Maar

we moeten wel omzichtiger om-

springen met waar we bouwen.

14-15
Meer mensen dan ooit zakten af
naar ons nieuwjaarsfeest in de
Nekkerhal in Mechelen. De mooi-
ste foto’s vindt u in het fotoalbum
op Facebook én op de middelste
twee bladzijden van dit maga-
zine.

21 
Fons Leroy, gedelegeerd bestuur-
der van de VDAB, kijkt vol ver-
trouwen naar de toekomst: “Als
werkgevers, werknemers, VDAB
en alle beroepssectoren echt
samen werken, kunnen we de
krap te op de arbeidsmarkt effec-
tief aanpakken.”



Wettelijk gezien moeten facturen binnen de dertig dagen

betaald worden. Maar in de praktijk loopt dat vaak op tot

90 of zelfs 120 dagen. Het wetsvoorstel van Johan Klaps sluit

deze achterpoortjes, zorgt voor meer investeringen en meer

jobs. Want het gevolg van laattijdige betalingen is dat onze

kmo’s zelf betalingen moeten uitstellen. Daardoor dreigt er

een ‘uitstelketen’ te ontstaan die ons hele economische weef-

sel aantast.

Overheid heeft voorbeeldfunctie
De overheid kan ook een steentje bijdragen. Zo kan zij er-

voor zorgen dat de bestaande wet beter bekend is. Nu blijkt

dat slechts 31 procent van de ondernemingen die kent. 

Daarnaast heeft de overheid een voorbeeldfunctie. Zij is dus

de eerste die haar facturen tijdig moet betalen.
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HALFROND

Op vakantie gaan is niet voor elke
Vlaming even vanzelfsprekend. Soms
staat een financiële drempel in de
weg, maar ook op het vlak van toe-
gankelijkheid en zorgnoden is er ver-
betering mogelijk. Het nieuwe
decreet ‘Iedereen verdient vakantie’
wil daar een mouw aan passen.

“Het decreet vertrekt vanuit een maat-

schappelijk verantwoorde visie”, vertelt

Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser.

“Er moet in de eerste plaats een vol-

doende specifiek aanbod zijn. Maar we

maken ook werk van ondersteuning, we

stimuleren innovatie én we professiona-

liseren de sector. Sociaal-toeristische

organisat ies, maar ook privéonder -

nemers, die daaraan een steentje bijdra-

gen, kunnen rekenen op een kwaliteits-

label.” Het nieuwe decreet krijgt de volle

steun van Vlaams minister van Toerisme

Ben Weyts. 
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Laattijdige betalingen: weldra verleden tijd?

Kamerlid Johan Klaps wil ondernemingen wettelijk verplichten hun
facturen binnen de zestig dagen te betalen. “Dat kan een einde
maken aan enkele misbruiken die het bedrijfskapitaal van de
Vlaamse kmo’s ondergraven”, zegt Klaps. “Als ondernemingen snel-
ler worden betaald, werven ze bovendien sneller personeel aan.”

Zo’n dossier bestaat al gauw uit meer dan honderd kaften. Het griffiepersoneel is dan

dagen, soms zelfs weken zoet om het op papier ter beschikking te stellen. Een enorme

verspilling van personeel en middelen als er een elektronisch dossier bestaat. 

Justitie van de 21ste eeuw
Kristien Van Vaerenbergh vraagt dat Justitie dringend de stap naar de 21ste eeuw zet. “Het

behoort tot de ambitie van deze regering om alle strafdossiers op termijn volledig elek-

tronisch te maken. Tot het zover is, willen we alvast dat de griffie geen papieren kopie

meer aflevert van elektronische dossiers. Zo lossen we alvast één kafkaiaanse toestand

op”, besluit Van Vaerenbergh.

Het is momenteel nog steeds mogelijk om een papieren versie op te vragen van een
elektronisch strafdossier. Nochtans zadelt dat de griffies met onnodige werklast op.
Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh pleit ervoor dat men enkel nog een digitale kopie
kan verkrijgen als er een elektronisch strafdossier bestaat.

“Geen kopies op papier meer als er digitale dossiers zijn”, vindt Kristien Van Vaerenbergh.
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Elektronisch strafdossier:
pure Kafka

Johan Klaps wil achterpoortjes voor misbruik sluiten.

Iedereen
verdient 
vakantie
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“Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om, bijvoorbeeld,

de regelgeving rond zorgboerderijen rond te krijgen”, zegt Vlaams

Parlementslid Tine van der Vloet. “Maar het harde werk loont. In

2017 werden maar liefst 17 groene zorginitiatieven opgestart. Daar-

naast kwamen er nog 21 andere zorgvormen bij voor personen

met een beperking. Een aantal daarvan is bijzonder vernieu-

wend.”

Snelle procedure trekt starters over de streep
Van der Vloet is ook blij met de snelle en toegankelijke procedure

bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het

Agentschap heeft gemiddeld slechts tien weken nodig om een

dossier te verwerken. Hopelijk trekt dat nog meer potentiële star-

ters over de streep. Want hoe groter en diverser het zorgaanbod,

hoe meer keuzevrijheid mensen hebben bij hun zorgwensen.

Waar belandt het geld dan wel? Vijf miljoen ging alvast naar

een vzw die verslaafde druggebruikers opvangt en begeleidt.

De MIVB kon rekenen op drie miljoen euro uit de pot. Daar-

mee betaalde de Brusselse vervoersmaatschappij onder

meer de drinkfonteinen en openbare toiletten in vijftig sta-

tions en 15 000 maaltijden voor kansarmen.

Veiligheid geen prioriteit
“Op zich zijn dat waardevolle projecten”, stelt Van den Dries-

sche. “Maar waarom moet je die betalen met geld dat be-

doeld is voor de beveiligingstaken van de Brusselse politie?

De politiezones klagen dat de 3,3 miljoen die ze jaarlijks krijgen voor

de EU-toppen te weinig is. Het schrijnende is dat het geld er wel is,

maar dat de Brusselse regering blijkbaar andere ‘prioriteiten’ stelt.”

“Het geld voor beveiligingstaken is er wel, maar het wordt voor
andere projecten gebruikt”, stelt Johan Van den Driessche vast.

Geld voor EU-toppen gaat naar 
drugsverslaafden en drinkfonteinen

Heel wat nieuwe, innovatieve zorgprojecten schieten uit de
grond in Vlaanderen. In de provincies Antwerpen en Oost-
Vlaanderen kregen in 2017 telkens zes nieuwe zorgaanbie-
ders een vergunning. In Limburg, West-Vlaanderen en
Vlaams-Brabant waren er telkens drie nieuwe projecten. Het
aanbod is daardoor diverser dan ooit.

Brussel krijgt als nationale en Europese hoofdstad jaarlijks
55 miljoen federaal geld om de veiligheid bij Europese
toppen en andere internationale conferenties te garande-
ren. Sinds de zesde staatshervorming verdeelt het Brussels
Gewest dit geld volledig autonoom. Maar uit onderzoek
van Brussels parlementslid Johan Van den Driessche blijkt
dat in 2016 slechts 3,3 miljoen effectief aan Europese top-
pen werd besteed. 

HALFROND

Tine van der Vloet: “Vernieuwende projecten zoals zorgboer-
derijen schieten als paddenstoelen uit de grond.”

Zorgaanbod diverser dan ooit



De belastingvermindering wordt in principe verleend aan de part-

ner met het hoogste inkomen. Maar als die over de grens werkt en

dus geen belastingen in België betaalt, levert dat geen fiscaal voor-

deel op. Voor feitelijk samenwonenden was dit geen probleem

omdat zij zelf kunnen kiezen wie van beiden de kinderen fiscaal

ten laste neemt. Gehuwden en wettelijk samenwonenden hadden

die keuze echter niet.

“Die ongelijkheid werken we nu weg”, zegt minister Van Overt-

veldt. “De FOD Financiën zal voor de betrokken gezinnen steeds

zelf de berekening maken, zodat zij automatisch van de voor- 

deligste belastingvermindering genieten.”

Het is de bedoeling om bepaalde faciliteiten op één locatie te

centraliseren. “Zo krijg je op één plaats de beste trainers, de

beste infrastructuur en de beste wetenschappelijke ondersteu-

ning”, zegt minister Muyters. “Bovendien ontmoeten de beste

atleten uit elke sport elkaar op dezelfde locatie, wat hun pres-

taties naar een nog hoger niveau stuwt.”

De investeringen focussen op de topsportdriehoek Gent-Ant-

werpen-Leuven, met uitschieters richting Genk en Waregem.

Zowat alle sporten komen aan bod: van beachvolley tot paar-

densport, van baanwielrennen tot snowboarden. De investe-

ringen omvatten niet alleen sportterreinen maar ook

sportmedische ruimtes, overnachtingsmogelijkheden en klas-

lokalen.
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STAAT VAN ZAKEN

Gezinnen waarvan één ouder in het buitenland werkt, genie-
ten voortaan automatisch van de meest voordelige belasting-
vermindering voor kinderen ten laste. “Als dat voordeliger is,
verhogen we de belastingvrije som voor de partner met het
laagste inkomen in plaats van die met het hoogste inkomen”,
zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt. “Of je nu
getrouwd bent of samenwoont, maakt voortaan geen verschil
meer uit.”

Johan Van Overtveldt: “De gezinnen genieten automatisch
van de voordeligste belastingvermindering.”

Oplossing voor fiscaal 
nadeel grensarbeiders

Bijna 16 miljoen euro voor topsportinfrastructuur

Betere accommodatie en omkadering moeten onze top-
sporters naar een nog hoger niveau stuwen. 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters investeert 15,8 miljoen euro in de Vlaamse topsportinfrastructuur. Dat moet ervoor
zorgen dat onze topsporters in de best mogelijke omstandigheden kunnen trainen, met uitstekende medische omkadering.



Wie meermaals wordt gevat voor dierenmishandeling riskeert
voortaan een strenge gevangenisstraf. “De Vlamingen pikken
het niet langer dat dieren worden verwaarloosd of mishan-
deld”, zegt minister Ben Weyts. “Als het aan mij ligt, gaan hard-
leerse dierenbeulen naar de gevangenis.”

De straffen voor veelvuldige dierenmishandeling worden in 2018 verdrie-

voudigd, tot 18 maanden gevangenis. Daarnaast kunnen vanaf nu alle

kosten die gepaard gaan met de inbeslagname van dieren worden terug-

gevorderd. Maandelijks gaat het om ongeveer 200 dieren.

Pakkans stijgt
Bovendien stijgt de pakkans. Een inspectieteam zal bijvoorbeeld specifiek

toezicht houden op de werking van de slachthuizen. Ook verantwoor-

delijken voor dierenwelzijn in lokale politiezones en bij de parketten zijn

in 2018 een bondgenoot in de strijd tegen dierenleed.
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Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans geeft in totaal
900 000 euro subsidies aan 15 projecten die werkloze ouders op een haal-
bare en duurzame manier aan een job helpen. “Zo kunnen we de cyclus van
de generatiearmoede doorbreken”, zegt de minister. “Bovendien stimuleren
we mensen om meer zelfredzaam te worden.”

In West-Vlaanderen, Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant werden er telkens

drie projecten geselecteerd, in Oost-Vlaanderen twee en in Brussel één. Aandacht

voor onder meer kinderopvang, onderwijs en gezondheid behoorde tot de criteria.

Om bredere onder-

steuning te kunnen

bieden, werken de

projecten samen met

onder meer OCMW's,

scholen en armoede-

verenigingen.

Werk is beste 
hefboom 
“Het risico op ar-

moede ligt het hoogst

bij gezinnen waar

niet of slechts zeer

beperkt wordt gewerkt”, aldus Homans. “Als we deze mensen activeren, geven we

hen een zinvolle bezigheid, meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Daarom is en

blijft het hebben van een job nog steeds de beste hefboom tegen armoede.”

Op voorstel van minister-president Geert Bour-
geois en viceminister-president Liesbeth Ho-
mans keurde de Vlaamse Regering het voor-
ontwerp van het Bestuursdecreet goed. “Met
dit Bestuursdecreet kiest Vlaanderen voluit
voor digitalisering”, aldus beide ministers.

Het Bestuursdecreet herleidt twaalf bestuursdecre-

ten van de afgelopen 15 jaar tot één vereenvoudigd

decreet met een aantal nieuwigheden. Zo wordt 

digitale dienstverlening de norm. De Vlamingen

krijgen met één virtuele toegangspoort online toe-

gang tot al hun gegevens waarover de overheden

in Vlaanderen beschikken. Deze toegangspoort ver-

bindt de bestaande e-loketten met elkaar en maakt

zo alle websites en onlinediensten van overheden

in Vlaanderen breed toegankelijk. Op die manier

kan je op elk moment online de voortgang van dos-

siers raadpleegden.

Het moet ook allemaal eenvoudig, laagdrempelig

en duidelijk. Daarom legt het Bestuursdecreet ook

de Europese richtlijn voor webtoegankelijkheid op.

Die waakt erover dat de websites van overheden in

Vlaanderen toegankelijk zijn voor iedereen en in het

bijzonder voor doven, blinden en slechthorenden.

Minister Homans ondersteunt
kwetsbare gezinnen

Radicaal
digitaal

STAAT VAN ZAKEN

Strengere straffen voor dierenmishandeling

Dierenbeulen kunnen voor 18 maanden achter de tralies
vliegen.
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BREEDBEELD

Wat heeft u in 2017 het meest aange-
grepen? 
“Op persoonlijk vlak: het plotse heengaan

van twee kabinetsmedewerkers, die mij

heel na aan het hart lagen. De fragiliteit

van het menselijke leven, daar sta je op

zulke momenten bij stil. Op professioneel

vlak zal ik de teamspirit van mijn kabinet

niet vergeten, en de stortvloed aan steun-

betuigingen uit onverwachte hoek toen er

om mijn ontslag werd geroepen in de 

Soedankwestie. Het was een heftig jaar,

maar we zijn er sterker uitgekomen.”   

En waarop bent u als staatssecretaris
voor asiel en migratie het meest trots? 
“Ik zou zeggen het nieuwe record voor de

repatriëring van criminele illegalen uit de

gevangenis. Dat waren er voor het eerst

meer dan 1 600. Maar ik stip ook graag het

volledige wegwerken van de achterstand

in regularisatiedossiers aan. Een humaan

en rechtvaardig migratiebeleid begint bij

het afleveren van een snelle beslissing,

waarbij een ja een ja is, en een neen een

neen. Dat wordt nu eindelijk mogelijk. Het

werk dat daaraan is voorafgegaan, is

gigan tisch. Midden volgend jaar zal ook de

achterstand in asielaanvragen weggewerkt

zijn. Stap na stap evolueren we in de rich-

ting van een klantvriendelijke model -

administratie. Zoals het hoort voor een

modern land.”     

U past de wet toe, maar ondertussen
blijft de oppositie u wegzetten als har-
teloos en incompetent. 
“Tja. ‘The duty of the opposition is to op-

pose’, zullen we maar zeggen, zeker? De

N-VA is nooit tegen migratie op zich ge-

weest. Wij zijn vóór migratie, maar dan

wel voor een geordende migratie. Een

2017 was een bewogen jaar voor Theo Francken. “Het was een

heftige periode”, zegt hij daarover. “Maar we zijn er sterker uit-

gekomen.” En dat is een goede zaak, want hij heeft nog heel

wat in petto voor het komende jaar.

“Ik geloof in de kracht van onze gemeenschap en van  



bezwaar ziet in het terugsturen naar Khar-

toum, en als de Nederlandse, Duitse, Ita -

liaanse en alle andere Europese overheden

daarin volgen, dan heb ik vertrouwen in

dat oordeel. Te meer daar de Internatio-

nale Organisatie voor Migratie en het VN

Vluchtelingenagentschap momenteel be -

zig zijn met een enorme repatriëringsope-

ratie van vele tienduizenden Soedanezen

uit de buurlanden naar Soedan. Ik heb dus

alle vertrouwen in deze zaak. Altijd

gehad.”

Anderzijds blijkt dat deze zaak u poli-
tiek geen windeieren legde. U bent 
immens populair.
“Dat is waar, maar als staatssecretaris wil

ik toch het liefst resultaten boeken op het

terrein. Hopelijk kunnen we zo snel 

mogelijk de repatriëringen hervatten. Dat

is broodnodig, want België is wegens zijn

ligging een draaischijf van de illegale im-

migratie richting het Verenigd Koninkrijk.

De strijd tegen illegale transitmigratie is

niet alleen in het belang van onze eigen

bevolking, maar ook van de vele migran-

ten die hier wél de regels volgen en bijdra-

gen aan onze welvaart. Denk aan de

Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs, die

elke nacht door transitmigranten worden

belaagd op de parkings langs onze auto-

snelwegen. Ook zij hebben mensen -

rechten. En veiligheid is er daar één van.

Dat wordt wel eens vergeten.”      

Een nieuw jaar brengt nieuwe uitdagin-
gen. Wat heeft u voor ons in petto op
migratievlak? 
“Oef … te veel om op te noemen eigenlijk.

Het meest in het oog springend is de forse

uitbouw van onze capaciteit in de gesloten

centra, waarvan ik de regering vorig jaar

kon overtuigen. Dat, en een nieuwe grote
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euro’s uit aan de werking van het Commis-

sariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen. Die organisatie heeft enorm

veel expertise opgebouwd en onderzoekt

grondig elke asielaanvraag, gaande van de

beweerde identiteit en de feitelijke her-

komst tot de vrees voor vervolging zelf.

Daarenboven wordt elke asielzoeker ook

grondig gescreend, via de kruising van zijn

elektronische vingerafdrukken met diverse

nationale en internationale veiligheids -

data banken. Wie in ons land wil blijven,

moet bereid zijn open kaart te spelen en

dat kan maar door een asielaanvraag in te

dienen. Zo simpel is het. Alleen al omwille

van mijn verantwoordelijkheid in het

garander en van de veiligheid, ga ik daar

niet op terugkomen.”

Sommige rechters, zoals de rechter van
eerste aanleg in Luik, doen dat wel.
“Kijk, ook voor ons is het folterverbod ver-

vat in artikel 3 van het Europees Verdrag

van de Rechten van de Mens van primor-

diaal belang. Maar, en ik benadruk die

‘maar’, het is wel aan de vreemdeling zélf

om aan te tonen dat hij een risico op folte-

ring loopt. Dat kan hij maar doen door

asiel aan te vragen en zijn vrees objectief

te laten onderzoeken. Wie zo’n onderzoek

weigert, die geeft daarmee, wat mij betreft,

impliciet aan niets te vrezen te hebben bij

terugkeer. Wij zijn ruimhartig en correct in

de toepassing van onze asielwetgeving,

maar er bestaat ook nog zoiets als de indi-

viduele verantwoordelijkheid van de

vreemdeling zelf. Om van zijn plicht om

onze wetten te respecteren nog maar te

zwijgen. Illegaal verblijf is en blijft tot

nader order een strafbaar feit. De wet

schrijft mij voor om illegaliteit niet te ge-

dogen en ik ga dat dan ook niet doen.”   

Heeft u vertrouwen in de afloop van
het onderzoek naar de beweerde folte-
ringen in Soedan? 
“Mijn diensten beroepen zich op objec-

tieve informatie die alle Europese asiel -

instanties delen. Als een land als Zweden,

met een groenlinkse regering, geen 
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          onze overtuiging”

migra tie waarbij wij zelf beslissen wie hier

komt wonen en wie niet, en waarbij we

rekening houden met wat ons land aan-

kan, op sociaal, economisch en cultureel

vlak. De chaos van het verleden, het be-

lonen van illegaliteit door massaregulari-

saties, het geven van derde en vierde

kansen aan criminele illegalen: daar pas-

sen wij voor. Is dat harteloos? Neen, dat is

een kwestie van gezond verstand. En de

burger lijkt dat te waarderen.”      

In de Soedankwestie hamert u op het
belang van het indienen van asielaan-
vragen. Waarom is dat zo belangrijk? 
“Ik zweer inderdaad bij de lijn ‘asiel aan-

vragen of terugkeren’. Met reden. We

geven elk jaar vele tientallen miljoenen 

De chaos van het verleden, 
het belonen van illegaliteit 
door massaregularisaties, 

het geven van derde en vierde
kansen aan criminele illegalen:

daar passen wij voor.

“



afslankronde van duizenden plaatsen in

de asielopvang. Daar is ruimte voor, en dat

is ook nodig om kostenefficiënt te blijven

werken. Uiteraard zal ik mijn mensen op-

nieuw tot het uiterste drijven om een

nieuw record te vestigen in de repatriëring

van criminele illegalen uit de gevangenis.

Daarnaast willen we mensen nog sneller

een antwoord geven op hun verblijfsaan-

vraag, waarbij wie bescherming nodig

heeft, die ook zal krijgen. Maar we gaan

ook inspelen op de acute nood aan

arbeids krachten in Vlaanderen, via een

versoepeling van de studenten- en

arbeids migratie. Concreet willen we voor

arbeidsmigranten evolueren naar één elek-

tronische kaart, die zowel toelating geeft

tot verblijf als tot arbeid in ons land. Dat

is een grote vereenvoudiging in het 

belang van onze bedrijven. Ook willen we

buitenlandse studenten na afloop van hun

studie de kans geven om hier aan de slag

te gaan, in plaats van meteen terug te

keren naar het land van herkomst. Zo kun-

nen ze de opgedane kennis ook inzetten

ten goede van onze bevolking en econo-

mie. Dat is nodig, want elke niet ingevulde

vacature in Vlaanderen betekent gemiste

economische groei.”

Als kabinetsmedewerker bij Geert
Bourgeois heeft u het Vlaamse inburge-
ringsbeleid mee vormgegeven. On-
danks alle inspanningen blijft er op het
vlak van werk een grote kloof tussen
autochtonen en sommige groepen al-
lochtonen. Ook bij de tweede en derde
generaties. Hoe verklaart u dat? 
“Verplichte inburgeringscursussen en taal-

lessen zijn van kapitaal belang bij de inte-

gratie van nieuwkomers. Dat bewijzen de

statistieken. In Vlaanderen ligt de kans

voor erkende vluchtelingen om aan werk

te geraken bijna dubbel zo hoog als in

Wallonië. Ondanks de felle kritiek die

Franstalig links daar vroeger op had, ben

ik heel blij dat ze dat vandaag nu ook zelf

inzien. Maar de beste weg tot integratie

blijft toch het samenwerken met autochto-

nen op de werkvloer. Werken geeft een

mens onafhankelijkheid, zingeving, struc-

tuur, zelfvertrouwen en zelfrespect. Enorm

veel nieuwkomers grijpen die kansen ook

en dragen zo dagelijks bij aan onze wel-

vaart. Maar toch zien we dat bij sommige

groepen allochtonen onverklaarbaar veel

jonge mensen niet werken. De jeugdwerk-

loosheid in Brussel, bijvoorbeeld, ligt bij

de hoogste van de hele Westerse wereld.

De rellen van eind vorig jaar zijn daar het

product van. ‘Ledigheid is het oorkussen

van de duivel’, wist mijn oma zaliger te

vertellen. Daar zit veel waarheid in. 

Maar op dat punt ben ik optimistisch.

Dankzij de taxshift en de fors lagere lasten

op arbeid rijgt ons land momenteel de

vacatu res aan elkaar. Ook, en ik benadruk

dat, voor laag geschoolden. Er zijn momen-

teel zo’n 100 000 vacatures voor laag -

geschoolden. We moeten volop inzetten

op het verplicht activeren van al die werk-

loze jongeren in de steden. Precies daarom

maakt de N-VA zo’n punt van de beper-

king van de werkloosheid in de tijd. De

jobs zijn er. De mogelijkheden tot oplei-

ding zijn er. Wat er niet meer is, zijn excu-

ses.”  

U bent pedagoog. Ook op onderwijs-
vlak was 2017 een bewogen jaar. Denk
aan de verhitte discussies rond de
katho lieke dialoogschool. Kriebelt het
niet om ook daarover uw mening op
Vlaanderen los te laten?
“Het kriebelt zeer zeker. Dat voorstel van

de koepel van het vrij onderwijs voor isla -

mitische gebedsruimtes en hoofddoeken

op school, is een aanslag op de ziel van de

katholieke scholen. Hoe wereldvreemd

kan je zijn? Dat men zo schrok van de hef-

tige reacties zegt eigenlijk alles. Maar wat

me nog het meest verontrust in het onder-

wijsdossier, is dat nu ook het segment van

de sterkste leerlingen voor het eerst ach-

teruitgaat in internationale vergelijkende

testen. Dan gaan bij mij ettelijke alarmbel-

len af, want we zien de belangrijkste

motor van onze welvaart, onze knappe

bollen, afkalven.” 
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Theo Francken: “Wie in ons land wil blijven, moet bereid zijn open kaart te spelen
en dat kan maar door een asielaanvraag in te dienen. Zo simpel is het.”

Ons land is geen blanco
blad. Het is géén neutrale
lap grond, waar iedereen 

zomaar zijn ding 
mag komen doen. 

“



Waarmee we meteen aankomen bij
een zeer heikel onderwerp. 
“Inderdaad, maar wel een dat ik niet uit

de weg wil gaan. Want de Vlaming ligt

daarvan wakker. Terecht. Ik ook. Maar ik

ben niet pessimistisch. Net zoals in het

migratie dossier kunnen ook in het samen-

leven zelf duidelijke spelregels soelaas

brengen. Ons land is geen blanco blad. Het

is géén neutrale lap grond, waar iedereen

zomaar zijn ding mag komen doen.

Integen deel. Het is en blijft onze thuis. Wij

hebben geen ander. Ons land is de baker-

mat van een volk met een eeuwenoude

cultuur. En die cultuur gaan we laten res-

pecteren. Zo simpel is het. Opzichtige reli-

gieuze kledij in overheidsfuncties, het

oproepen tot zelfsegregatie in moskeeën,

het uitschelden van kortgerokte vrouwen,

het uitstoten van homo’s: dat hoort alle-

maal niet thuis in onze Vlaamse maat-

schappij. Het is aan ons om die spelregels

voor nieuwkomers duidelijk af te bakenen

en te bewaken. Met het nodige geduld,

maar ook met de nodige assertiviteit. Als

we daar de moed voor hebben, dan gaan

we daar ook in slagen. Ik ben dus geen on-

heilsprofeet. Ik geloof in de kracht van

onze gemeenschap en van onze overtui-

ging.” 

Waaraan ligt dat en wat kan daaraan
worden gedaan?    
“Al decennialang gaat alle aandacht van

de onderwijskoepels en de pedagogie -

faculteiten naar het verhogen van de on-

derwijskansen voor kansengroepen. Dat

is goed en dat is ook nodig, maar de slin-

ger mag niet doorslaan. Formele drempels

voor onderwijskansen bestaan er in

Vlaanderen niet. Bij ons is onderwijs gratis

en toegankelijk voor iedereen. Toch hinken

sommige groepen leerlingen structureel

achterop. Progressieve pedagogen wijten

dat dan aan informele drempels in ons

onderwijss ysteem, die zouden leiden tot

indirecte discriminatie, en die daarom

moeten worden weggewerkt. Dat leidt dan

tot krankzinnige ideeën zoals het terug-

dringen of afschaffen van huiswerk, het

ontmoedigen van benchmarking onder

leerlingen, en het vergemakkelijken van

de eindtermen, om toch maar zoveel

moge lijk leerlingen over de lat te tillen.

‘Excelle ren’ wordt nét niet aanzien als een

scheldwoord. Het pleidooi voor een brede

eerste graad past in die filosofie. ‘Gooi

alles samen, en de sterkeren zullen de

zwakkeren omhoogtrekken’, heet het. Nu

zien we waar deze ideologische egalise-

ringspolitiek in de praktijk toe kan leiden:

een algemene nivellering naar beneden.

Het is hoog tijd om de woorden ‘uitblin-

ken’, ‘differentiatie’ en ‘maatwerk’ op-

nieuw uit het pedagogische verdomhoekje

te halen.” 

In de nieuwjaarstoespraken die u
overal te lande geeft, hamert u op één
ding: het thuisgevoel van de Vlaming
versterken. Wat bedoelt u daarmee?
“Als ik lees dat het aantal zelfmoorden

enkel in Finland hoger ligt, als ik hoor dat

er duizenden kinderen in Vlaanderen aan

de antidepressiva zitten, dan denk ik: er

scheelt iets met onze maatschappij. We

missen geborgenheid. We missen zeker-

heid. We mankeren zelfvertrouwen. Dat

heeft verschillende oorzaken, gaande van

een doorgeslagen individualisering en een

gevoel van culturele vervreemding tot een

zeker pessimisme over de eigen economi-

sche toekomst. Het moet de taak zijn van

de N-VA om het zelfvertrouwen van de

Vlaming, zijn thuisgevoel zeg maar, te

bescher men en te versterken.” 

Dat lijkt makkelijker gezegd dan ge-
daan. Hoe ziet u dat concreet? 
“Ik denk dat het mogelijk is als we de Vla-

ming zekerheid aanbieden in de meest

brede zin van het woord. Economische

zeker heid, in de vorm van een bloeiende

arbeidsmarkt en stijgende koopkracht.

Zachte zekerheid, in de vorm van een

goede sociale bescherming voor wie het

werkelijk nodig heeft, die ook in de toe-

komst nog betaalbaar zal zijn. Harde

zeker heid, door het doelmatig bestrijden

van criminaliteit en terreur. En ten slotte

moeten wij, als enige democratische partij,

ook culturele en identitaire zekerheid aan-

bieden. Ik heb het dan over de zekerheid

dat het Vlaanderen van morgen, ondanks

andere bouwstenen, nog steeds hetzelfde

Vlaanderen zal zijn dat we vandaag ken-

nen. Een Vlaanderen waar Nederlands

wordt gesproken. Een Vlaanderen waar

enkel die wetten zullen gelden die werden

gestemd in het parlement. Een Vlaanderen

waar geen enkele vrouw die dat niet wil

zich hoeft te bedekken.”
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In de nieuwjaarstoespraken die Theo Francken overal te lande geeft, hamert hij
op één ding: het thuisgevoel van de Vlaming versterken.
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In het versnipperde Vlaanderen stuiten we

almaar vaker op de grenzen van onze ver-

harde oppervlakte. Er zijn immers steeds

nieuwe terreinen nodig om de nood aan

nieuwe woongelegenheden, werkplekken

en voorzieningen op te vangen. Door deze

‘verlinting’ en ruimtelijke wanorde boet de

Vlaming in aan leefkwaliteit. Onder meer

files, een hoger energieverbruik, meer

CO2-uitstoot en een toenemend risico op

overstroming en hittestress zijn de gevol-

gen.  “Daarom kiest deze Vlaamse Rege-

ring resoluut voor een duurzaam ruimte -

gebruik dat komaf maakt met de ruimte-

lijke verrommeling”, zegt minister-presi-

dent Bourgeois. “We hebben een geva -

rieerd pallet aan steden en dorpen met een

sterk infrastructuurnetwerk en goede voor-

zieningen, zoals scholen en rusthuizen.

Dat is een troef die we moeten uitspelen.”

De bestaande ruimte 
beter gebruiken
Waar er nu dagelijks liefst zes hectare

open ruimte verloren gaat, moet dat tegen

2025 worden teruggeschroefd tot drie 

hectare per dag. En tegen 2040 wil de

Vlaamse Regering helemaal geen bij -

komende open ruimte meer innemen. 

Anders zal Vlaanderen in 2040 voor 41

procent verhard zijn. En dat is problema-

tisch voor onder meer het klimaat, de af-

watering en de veiligheid. Dat wil niet

zeggen dat je dan niet meer kan bouwen,

maar Vlaanderen zal wel omzichtiger

moeten omspringen met waar gebouwen

worden neergepoot. Als er toch open

ruimte verloren gaat, wordt die het best 

elders gecompenseerd. Om dat engage-

ment waar te maken, stimuleert de

Vlaamse Reger ing een efficiënter gebruik

van onze bebouwde gebieden. De bij -

horende ambities werden eind 2016 al

Er zijn weinig gebieden in Europa waar je meer woningen en be-
drijven op een zakdoek vindt dan Vlaanderen. Dagelijks gaat er
bovendien zes hectare open ruimte verloren. Minister-president
Geert Bourgeois wil dat een halt toeroepen. Met het onlangs goed-

gekeurde instrumentendecreet en de Bouwmeesterscan zet Vlaanderen
alvast de eerste stappen.

Vlaanderen wil open ruimte 
zoveel mogelijk behouden

GEMANDATEERD

100 procent van de verkoopwaarde”, stelt

Geert Bourgeois. “Tot voor kort bedroeg

die schadeloosstelling slechts 80 procent

van de aankoopwaarde.”

Bouwmeesterscan op maat van
gemeente
Samen met de Vlaamse Bouwmeester

Leo Van Broeck moedigt minister-presi-

dent Geert Bourgeois bovendien gemeente -

besturen aan om zich kandidaat te stellen

voor de Bouwmeersterscan. Die helpt 

neergeschreven in het Beleidsplan Ruimte

Vlaanderen. De Vlaamse overheid ontwik-

kelde nu ook een ‘instrumentendecreet’

om die doelstellingen in de praktijk te

brengen en om een breed draagvlak te

creëren. Dat draagvlak is belangrijk om de

zeer ambitieuze maar noodzakelijke om-

slag in Vlaanderen te maken. Zo zorgt een

nieuwe regeling ervoor dat eigenaars van

gronden die een nieuwe bestemming krij-

gen een betere vergoeding ontvangen. “Als

jouw bouw- of industriegrond bijvoor-

beeld wordt omgevormd tot een natuur -

gebied, kan je aanspraak maken op 

een schadeloosstelling ten bedrage van 

gemeenten om met meer slagkracht werk

te maken van een duurzaam en beter

ruimtegebruik. Een team van deskundi-

gen gaat na in welke mate een gemeente

nu al inspanningen levert om de open

ruimte zoveel mogelijk te behouden. De

Scan toetst ook het gemeente beleid aan

de ambities van de Vlaamse Regering.

“Nadat de Scan is uitgevoerd, formuleren

de deskundigen hun conclusies en doen

ze voorstellen op maat van de gemeente”,

besluit minister-president Bourgeois. “Dat

moet er mee toe bijdragen dat er in 2040

geen open ruimte meer verloren gaat.”

Vlaanderen heeft een gevarieerd pallet aan steden en dorpen met een sterk infra-
structuurnetwerk. Dat is een troef die we moeten uitspelen.



GEMANDATEERD

13

Twee jaar geleden luidde Johan Van

Overtveldt nog de alarmbel. Niet al-

leen lag de bedrijfsbelasting met 34

procent bijzonder hoog, Europa nam

ook nog eens de fiscale systemen en

gunstregimes die dat hoge tarief

moesten verzachten onder de loep.

Meer zelfs: de Europese Commissie

zette er het mes in. Zo moesten bedrij-

ven plots de fiscale steun terugbetalen

waarvan ze jarenlang genoten. Met

terug werkende kracht. 

Het verwondert niet dat er beroep

werd aangetekend tegen die beslis-

sing. “Ik heb niet noodzakelijk een

probleem met de afschaffing van het

bewuste systeem. Maar dat bedrijven

plots hele grote bedragen moesten

terug betalen, dat ging wel erg ver”,

zegt de minister. “Onder vorige rege-

ringen hadden zij immers gewoon ge-

handeld onder de voorwaarden en

voordelen die de overheid hen bood.

Als hetzelfde zou gebeuren met ande -

re gunst regimes, zou dat heel wat 

bedrijven in de problemen brengen.”

Van de nood 
een deugd maken
Om te garanderen dat de Vlaamse on-

dernemingen concurrentieel blijven

ten opzichte van buitenlandse bedrij-

ven, ondernam minister Van Overt-

veldt actie. “Ik heb het momentum

aangegrepen. Niet alleen om het tarief

van 34 procent vennootschapsbelas-

ting te verlagen. We wilden ook een

veel eenvoudiger systeem. Met extra

maat regelen voor onze vele kmo’s,

die geen gebruik maken

van fiscale spitstechnolo-

gie of speciale regimes.”

De plannen werden aan-

vankelijk weggelachen. Te

ambitieus, klonk het. On-

haalbaar op zo’n korte ter-

mijn. Maar de minister

van Financiën zette door.

Op twee jaar tijd werkte

hij achter de schermen een

historische hervorming

van de vennootschaps -

belasting uit. De bedrijven

kunnen voortaan genieten

van een tarief van 25 pro-

cent. Voor de kmo’s daalt

het tarief nog meer, en

sneller bovendien. Vanaf

dit jaar zullen zij nog maar

20 procent belasting moe-

ten betalen op de eerste

100 000 euro winst. Een

hogere fiscale aftrek moet

dan weer investeringen

aanmoedigen. Voor grotere

bedrijven komt er meer

rechtszekerheid. Ook on-

derzoek en innovatie sti-

muleert deze regering

verder. 

‘Het is gebeurd’, zou Erik Van Looy zeggen. Wat sommigen on -
mogelijk achtten, is minister van Financiën Johan Van Overtveldt
gelukt: de vennootschapsbelasting daalt naar 25 procent. Boven-
dien vereenvoudigt het systeem én levert de minister een extra
inspanning voor de vele Vlaamse kmo’s. 

Hervormde vennootschapsbelasting
maakt ambities waar

Twee grote hervormingen 
in één legislatuur
Daarmee realiseert Johan Van Overt-

veldt in één legislatuur twee grote

fiscale hervormingen, zonder de

begro ting in gevaar te brengen. Wei-

nigen deden het hem voor. Eerder

voerde de minister al de taxshift door.

Die zorgt nu al een tijdje voor meer

jobs, voor hogere nettolonen en voor

bijkomende slagkracht van de Vlaam -

se bedrijven.

Johan Van Overtveldt realiseerde in één legislatuur
twee grote fiscale hervormingen zonder de begro-
ting in gevaar te brengen.

Dankzij deze hervorming 
kunnen onze bedrijven 

zich versterken en 
volop inpikken op de 
economische groei.“
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Momenteel betaal je in Vlaanderen

ofwel vijf procent, ofwel tien procent

van de aankoopsom van een huis of

appartement aan belastingen. Welk

van de twee tarieven geldt - het zoge-

naamde klein beschrijf of groot be-

schrijf - hangt af van het kadastraal

inkomen (KI). Maar dat werd niet meer

aangepast sinds 1974 en is dus alles -

behalve een goede graadmeter. Nog

voor de zomer wordt de verouderde 

regeling daarom vervangen door één 

tarief van zeven procent. 

Eerlijk, duidelijk en 
sociaal tarief
“Deze vereenvoudiging zorgt voor meer

duidelijkheid voor gezinnen die een

huis of een appartement willen kopen

als gezinswoning”, verklaart Jos Lant-

meeters. “Een laag en duidelijk tarief

maakt mensen ook mobieler. Ze zullen

gemakkelijker verhuizen, bijvoorbeeld

om dichter bij het werk te gaan wonen.

Dat zorgt op zijn beurt voor minder ver-

plaatsingen en dus voor minder files.”

Ook Vlaams minister van Wonen Lies-

beth Homans drukte haar stempel. Het

tarief van 7 procent geldt immers ook

bij de aankoop van woningen die via

een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) wor-

den verhuurd. Dat is een belangrijke

aanmoediging voor de private huur-

markt. Zeker voor personen die het wat

moeilijker hebben, komt er zo een

groter aanbod op die huurmarkt.

Voordeel voor kopers 
bescheiden gezinswoningen
Vlaams fractievoorzitter Matthias

Diepen daele benadrukt dat de nieuwe

regeling een stuk rechtvaardiger is dan

het bestaande stelsel. “Het hopeloos

verouderde KI speelt geen enkele rol

meer bij de berekening van het tarief

van de registratierechten. Bovendien

trekken we de som waarop je geen

registra tierechten hoeft te betalen – het

zogenaamde abattement – op voor

wonin gen die minder dan 200 000

euro kosten, en zelfs 220 000 euro in

centrum steden en de Vlaamse Rand.

Voor die woningen betaal je geen

registratie rechten op de eerste schijf

van 80 000 euro. Dat is een korting van

5 600 euro en dus bij uitstek een so cia le

maatregel, die vooral kopers van een

eerder bescheiden gezinswoning ten

goede komt.”

Om het tarief van zeven procent te kun-

nen gebruiken, moet het om de enige

woning gaan, en moet je er binnen de

twee jaar in wonen. Voor elke andere

woning of ander vastgoed blijft het 

tarief tien procent. De N-VA zorgde er

wel voor dat de ‘meeneembaarheid’

van de registratierechten behouden

blijft. Wie al registratierechten betaalde,

steekt dat bedrag in zijn spreekwoor -

delijke rugzak. Bij een volgende aan-

koop wordt het in mindering gebracht

voor de verkooprechten. Ook hier staan

eerlijkheid en rechtszekerheid voorop.

VINGER AAN DE POLS

De registratierechten worden grondig hervormd. Voor wie een

gezins woning koopt, is dat een goede zaak. Want de factuur gaat

omlaag. Het systeem wordt ook eenvoudiger. Vlaams Parlements-

lid en fiscaal expert Jos Lantmeeters is tevreden.

Nieuw tarief 
registratierechten
betekent 
belastingverlaging

Ook wonen in een 
monument wordt 
goedkoper

Wie een monument koopt en daar-

van zijn hoofdverblijfplaats maakt,

betaalt binnenkort amper één procent

registratierechten. Vandaag is dat nog

vijf procent. Minister-president Geert

Bourgeois, die ook bevoegd is voor

onroerend erfgoed, wil op die manier

Vlamingen aanmoedigen om te

investe ren in erfgoed.
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Vandaag de dag zijn er nog tiendui-

zenden wapens in het bezit van men-

sen die deze nog niet hebben

aangegeven. Om hen te overtuigen

hun wapens alsnog aan te geven,

komt er een nieuwe periode van

amnes tie: vanaf 1 maart kunnen zij

een jaar lang hun wapens aangeven

bij de politie, zonder een sanctie te

riskeren. “Dat voorkomt alvast dat

men die wapens in kanalen en rivie-

ren gooit", zegt Degroote. “Magneet-

vissers vinden nu nog vaak geweren

in onze waterlopen.”

Terroristen de pas afsnijden
Nu de veiligheid in de samenleving

meer dan ooit onder druk staat, is het

belangrijk dat de wapenwet het terro-

overgangsperiode is de aangifte ervan

daarom gratis.”

Jagers en sportschutters
Als de nu al overbevraagde politie-

diensten plots worden overladen met

een stroom van aangiften, dan zou

dat een enorme bijkomende werklast

betekenen. Om die te beheersen,

stelde Kamerlid Degroote een uitzon-

dering voor jagers en sportschutters

voor. Als de vergunningsplicht voor

deze grote groep wegvalt, ontlast dat

de politie aanzienlijk. 

“Na één jaar zullen we de gewijzigde

wapenwet grondig evalueren”, besluit

Koenraad Degroote. “Dat laat ons toe

een balans op te maken van de aan-

passingen. Indien nodig kunnen we

die nog bijsturen.  Het eerste doel van

de gewijzigde wapenwet moet 

immers zijn dat onze veiligheid ver-

hoogt. Niet dat de bonafide wapen -

bezitter - zoals de gewone jager en

sportschutter - met bijkomende lasten

wordt opgezadeld.”

risten zo moeilijk mogelijk maakt.

“Niemand kan voortaan nog zomaar

laders voor vuurwapens vrij kopen”,

verklaart Degroote. “Dat is een effi-

ciënte manier om het terrorisme te

bestrij den en de veiligheid voor de

burgers te verhogen. Al blijft het een

probleem dat deze laders in onze

buurlanden voorlopig wel nog vrij

verkrijgbaar zijn. Zolang daarin geen

verandering komt, liggen mogelijke

terroristen wellicht niet wakker van

dit verbod in eigen land.”

De nieuwe wapenwet verplicht ook

een vergunning voor iedereen die een

lader bezit. Dat deed heel wat stof op-

waaien, want volgens gegevens van

het Vredesinstituut zijn er op dit mo-

ment nog enkele honderdduizenden

laders in het bezit van gewone bur-

gers. “We moeten absoluut vermijden

dat die in de illegaliteit belanden”,

waarschuwt Degroote. “Tijdens de

Eind vorig jaar keurde het federale parlement een aantal

belang rijke aanpassingen aan de wapenwet goed. Dankzij

Kamer lid Koenraad Degroote maken enkele cruciale amende-

menten het mensen met slechte bedoelingen een stuk moei-

lijker om aan wapens te geraken. Jagers en sportschutters

worden ontzien.

VINGER AAN DE POLS

Nieuwe 
wapenwet voor
meer veiligheid

Magneetvissers vinden 
nu nog vaak geweren 
in onze waterlopen.“

De wapenwet moet 
het terroristen zo 
moeilijk mogelijk 

maken.“



“De interne markt is een van de grootste

verwezenlijkingen van de Europese

Unie”, vindt Van Bossuyt. “Ze is van on-

schatbare waarde voor onze economie

en het leven van onze burgers. Met het

wegvallen van de grenzen opende zich

een markt van meer dan 500 miljoen

consumenten voor onze bedrijven.”

Eenvoudiger, goedkoper en 
veiliger 
Binnen de Europese interne markt is er

vrij verkeer van personen, diensten,

goederen en kapitaal. Vanaf het prille

begin maakte dat het leven eenvoudiger

en vaak goedkoper. Voor zowel bedrij-

ven als burgers. 

“Aanvankelijk werd voornamelijk inge-

zet op vrije handel van tastbare goede-

ren en diensten. Denk maar aan het

wegvallen van alle douanes tussen de

lidstaten”, legt Van Bossuyt uit. “De

laatste jaren investeerden we ook in de

digitale interne markt. Met steun van de

Europarlementsleden van de N-VA vie-

len onder meer de roamingtarieven in

het buitenland weg. En we zorgden er-

voor dat je voortaan ook op reis kan ge-

nieten van je digitale abonnementen

zoals Netflix en Telenet Play Sports.”

De interne markt bracht bovendien

meer veiligheid en consumenten -

bescherming met zich mee. “Zo moeten

de producten op de Europese markt aan

strenge veiligheidseisen voldoen”, zegt

Van Bossuyt. “En het recht om produc-

ten terug te sturen die je online bestelde

via een Nederlandse webshop, bijvoor-

beeld, vloeit evenzeer voort uit de ver-

dere vervolmaking van de interne

markt.”

Misbruik aanpakken
Helaas wordt er ook misbruik gemaakt

van de interne markt. Dat misbruik aan-

pakken is een prioriteit voor Van Bos-

suyt. “Sommige bedrijven vestigen zich

in Centraal-Europese lidstaten om ver-

volgens enkel diensten te verlenen in

Vlaanderen. Op die manier ontlopen ze

een rist aan sociale verplichtingen. Dat

kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Een

recent voorbeeld zijn de geparkeerde

Poolse, Roemeense en Hongaarse

vrachtwagens. Die worden tijdens de

kerstperiode achtergelaten omdat de

bestuurders voor de feestdagen even

terug naar huis zijn. De rest van het jaar

doen ze tegen dumpingprijzen ritten in

Vlaanderen.”

Brexit
De lopende brexit-onderhandelingen

illustre ren alvast de waarde van de

Europe se interne markt. De Britten wil-

len dan wel uit de EU stappen, maar lie-

ver niet uit de interne markt. “De London

School of Economics berekende dat een

brexit uit de interne markt de Britten tot

6,3 procent van hun bruto binnenlands

product (bbp) kan kosten. Hoewel het

uiteindelijke akkoord zal moeten uit -

wijzen hoe de Britten verbonden blijven

met de interne markt, is het voor hen

cruciaal er zoveel mogelijk toegang toe

te houden”, besluit Van Bossuyt.

EUROPA

Op 1 januari blies de Europese interne markt 25 kaarsjes uit. In

1993 telde die twaalf leden. Vandaag zijn alle 28 EU-lidstaten

actief in deze zone. De handel in goederen levert jaarlijks meer

dan 3 000 miljard euro op. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt

is trots op wat de interne markt heeft bereikt. Toch ziet ze ruimte tot

verbetering.
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Europese interne markt: 
al 25 jaar uw vriend

Anneleen Van Bossuyt: “De laatste jaren investeren we sterk in vrij verkeer van
digital e diensten.”

De Europese interne
markt zorgde voor
meer veiligheid en 

consumentenbescherming.“



VERREKIJKER

De directe aanleiding van de pro-

testen is de beroerde economische

situatie in Iran. President Rohani

beloofde meer economische groei

en jobs na het nucleaire akkoord

met de wereldmachten in 2015. In

ruil voor een inperking van het

Iraanse nucleaire programma

zwakte dat akkoord een deel van

de economische sancties tegen het

land af.

Maar de beloofde groei bleef uit.

Veertig procent van de jongeren

heeft geen baan. De voedselprijzen

stijgen in ijltempo. En de verhoging

van de benzineprijs was de laatste

druppel. De onvrede uitte zich op

straat. 

Wankelt het islamitische 
regime? 
Al snel werden de leuzen radicaler.

‘Dood aan de dictator!’ ‘Wij willen

geen islamitische republiek, maar

een Iraanse republiek!’ Daarmee is

nog niet gezegd dat het Iraanse

regi me wankelt. In een land waar

vrijwel alles politiek is, zijn econo-

mische protesten per definitie ook

gericht tegen het politieke regime.

Maar het zijn wel de eerste open-

lijke protesten sinds 2009 en het is

de werkende middenklasse die

haar stem laat horen. 

Het ongenoegen op straat toont

boven dien aan dat de bevolking de

angst voorbij is. En dat de protes-

ten over meer dan economie gaan.

De Iraniërs hebben genoeg van de ver-

stikkende corruptie en kledingvoor-

schriften in het land. Iraanse vrouwe-

lijke demonstranten trokken met ge-

vaar voor eigen leven hun hoofddoek

af en werden zo het symbool van deze

protesten. De beelden verspreidden

zich razendsnel via sociale netwerken. 

Teheran schiet in een kramp
Het regime is  geschrokken. Teheran

probeert de protesten vooral te mini-

maliseren. De geestelijke leider Kha-

menei beschuldigde de vijanden van

het land achter de protesten te zitten.

Wie dat dan zijn is niet duidelijk, al

doelt Khamenei vermoedelijk op de

Verenigde Staten, Groot-Brittannië en

Saoedi-Arabië.   

Ondertussen straffen de Iraanse auto-

riteiten streng. Honderden demon-

stranten zijn opgepakt en worden

aangeklaagd voor onder andere ‘mis-

daad tegen God’. Daarop staat in

Iran de doodstraf. 

Europese stem blijft stil 
De Amerikaanse ambassadeur bij

de Verenigde Naties, Nikki Haley,

verklaarde dat het Iraanse volk

onder een dictatuur leeft en dat de

VS de stem van het Iraanse volk

wil versterken. Federica Mogher-

ini, de Europese gezant voor het

Buitenlands Beleid, blijft echter op

de achtergrond. Zij herhaalde dat

de nucleaire deal van vitaal belang

is voor de regionale stabiliteit en

Europese veiligheid. 

Maar de prille handelsrelaties en

de goede uitvoering van het

atoomakkoord mogen de EU niet

in de weg staan het geweld in Iran

te veroordelen. Mogherini moet 

actief pleiten voor vrije menings -

uiting en het recht om vreedzaam

te betogen. Betogers straffen met

de dood is onaanvaardbaar. Daar-

tegen moet Europa zich principieel

verzetten.

Sinds december is Iran in de ban van demonstraties. Wat
startte als een roep om meer jobs, mondde al snel uit in een
protest tegen het theocratische regime.

Voor het eerst in bijna tien jaar protesteren Iraniërs openlijk tegen het islamitische
regime.

Iran, een Arabische lente met 
een Perzische toets? 
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Over de onbetaalbaarheid van het hui-

dige pensioenstelsel en de noodzaak tot

hervorming ervan is de laatste decennia

al ontelbare liters inkt gevloeid. Dat ging

telkens gepaard met een onverzettelijke

weerstand van de vakorganisaties tegen

elke vorm van verandering. Dat een aan-

passing van ons pensioenstelsel zich op-

dringt, is nochtans al heel lang duidelijk.

Door de evoluties in de bevolkings -

samenstelling, de vroege effectieve pen-

sioenleeftijd en de toenemende levens -

duur stijgt het aantal pensioengerechtig-

den jaar na jaar. En dat terwijl er steeds

minder actieven zijn om die pen sioen -

last te dragen. Want zo werkt dat in het

repartitiestelsel: de werkende generatie

betaalt de uitkeringen van de gepen -

sioneerde generatie.

Meer actieven, 
minder privileges
We evolueren van een situatie waarbij

vier actieven instaan voor het pensioen

van één gepensioneerde, naar een ver-

houding van slechts twee actieven voor

één gepensioneerde. Een behoud van

het bestaande systeem kan dus enkel

door de bijdrage per werkende burger

alsmaar te verhogen. Als het van de vak-

bonden afhangt, verzuipen de jongeren

van vandaag in de pensioenlasten van

de ouderen van morgen, terwijl ze de

hoop op een eigen pensioen maar beter

helemaal opbergen.

Blijven aanmodderen is dus geen optie.

Het aantal actieven moet omhoog en

scheefgetrokken privileges moeten eruit.

Willen we het pensioen ook voor onze

jongeren betaalbaar houden, dan moe-

De vakbonden blijven onrust zaaien over de pensioenhervorming. Zoals gebruikelijk veelal met

onjuiste informatie en de egoïstische vooringenomenheid om ‘verworven rechten’ te beschermen.

Voor de jongeren biedt deze hervorming nochtans eindelijk perspectief.

JONGE LEEUWEN

Betaalbaar en haalbaar pensioen,
ook voor de jongeren
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Als het van de vakbonden afhangt, verzuipen de jongeren van vandaag in de 
pensioenlasten van de ouderen van morgen.
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ten de lasten ervan simpelweg door

meer mensen worden gedragen.

De Verandering Werkt
Onder impuls van de N-VA heeft deze

rege ring de moed gehad het brood -

nodige te doen. Net zoals in onze buur-

heen. Daarenboven worden mensen ge-

stimuleerd om langer dan 45 jaar te wer-

ken. Extra gewerkte jaren bouwen

immers extra pensioenrechten op. Een

zeer welgekomen verandering die op-

nieuw tot meer mensen aan de slag en

minder mensen op pensioen zal leiden. 

landen wordt de wettelijke pensioen -

leeftijd stelselmatig opgetrokken. Vanaf

2025 worden we verwacht te werken tot

66 jaar. Vijf jaar later, in 2030, wordt die

leeftijdsgrens bijgesteld naar 67 jaar. Een

begrijpelijke evolutie die inspeelt op de

stijgende levensverwachting en die meer

burgers actief moet houden.

Bovendien wordt er kuis gehouden in de

onterecht voordelige pensioenregimes.

Periodes van werkloosheid, brugpensi-

oen en studiejaren zullen minder mee-

tellen. En contractuele en statutaire

dienstjaren worden vanaf nu afzonder-

lijk bekeken. Zware beroepen kunnen

dan weer blijven rekenen op een gunsti-

ger regime, zij het objectiever dan voor-

Pensioenrugzakje
De rekeningen laten oplopen en ze door-

sturen naar de volgende generatie zou

natuurlijk gemakkelijker zijn. Maar laat

ons stoppen met egoïstisch zijn en teren

op onbetaalbare ‘verworvenheden’ uit

het verleden. Nu deze moedige stappen

zetten behoedt ons ervoor dat jongeren

straks tot het einde van hun dagen moe-

ten werken, zonder pensioen.

Wat Jong N-VA betreft, had de omslag nog

verder mogen gaan. Wij bepleiten een om-

schakeling naar een pensioenverzekering

waarbij iedere burger zelf een eigen pensi-

oenrugzak opbouwt. Maar deze regering her-

vormt alvast met het oog op een betaalbare

toekomst. Daarvoor zijn wij haar dankbaar. 



De VDAB noteerde in 2017 een re-
cordaantal vacatures. Wat ziet u als
de voornaamste redenen daarvoor? 
“De economie trekt aan. Daardoor

daalt de werkloosheid al bijna drie

jaar op rij en stijgt ook het aantal

vacatu res in Vlaanderen. De vooruit-

zichten zijn dat de werkloosheid nog

verder zal dalen. Bovendien moeten

we de circa 400 000 babyboomers die

op pensioen gaan, kunnen vervangen.

De uitdagingen op de arbeidsmarkt

zijn dus enorm. Daarom heeft de

VDAB op vraag van minister Philippe

Muyters een versnellingsplan uitge-

werkt. We zullen langdurig werk -

zoekenden sneller screenen en via

werkervaring en opleiding aan een

baan trachten te helpen. Daarenboven

vereenvoudigden en versoepelden we

de individuele beroepsopleiding. Dat

is de meest doeltreffende Vlaamse

tewerk stellingsmaatregel. 

Maar dat volstaat niet. Ook leefloners,

vluchtelingen en mensen met een

ziekte- of invaliditeitsuitkering willen

we sneller en beter aan een job hel-

pen. En de werkgevers moeten hun

verantwoordelijkheid opnemen. Dat

betekent: durven vertrekken vanuit de

competenties van werknemers in

plaats van het ideaalbeeld van de

‘witte merel’. Diversiteit en investerin-

gen in opleiding op de werkvloer, ook

voor ‘ouder’ wordende werknemers,

zijn belangrijker dan ooit. Als werk -

gevers, werknemers, VDAB en alle

beroeps sectoren volop kiezen voor

(h)echte samenwerking kunnen we de

krapte op de arbeidsmarkt efficiënt en

effectief aanpakken.”

In uw recente boek ‘Ik wil gewoon
werken!’ heeft u het over de re-inte-
gratie van langdurig zieken en
werklozen op de arbeidsmarkt. Wat
zijn daarbij de uitdagingen?
“De uitdagingen zijn legio. Van dokters

die zorgvuldiger omgaan met ‘het ziek-

tebriefje’ tot werkgevers die spontaan

overleggen met bedrijfsartsen over

aangepast werk.

Mensen die op zoek

gaan naar een

nieuwe job, moeten

kunnen rekenen op

ondersteuning en op-

leiding. Ik hoop dat

werkgevers stilaan

beseffen dat iemand

met gezondheidspro-

blemen aanwerven

niet noodzakelijk een

risico inhoudt. Com-

petenties en talenten

staan voorop als we

jobs op maat willen

creëren.”

Werken maakt je ook gezonder,
stelt u in uw boek. Hoe kunnen we
dat motto waarmaken?
“Het is mooi hoe in Ik wil gewoon wer-

ken! vanuit totaal verschillende exper-

tises en beleidsdomeinen wordt

aangetoond dat werken een positieve

impact heeft op je gezondheid. De ver-

halen van de getuigen in het boek be-

vestigen dat ook. Drie elementen

komen steeds terug: begrip, steun en

kansen. Begrip bij een leidinggevende

die meedenkt over oplossingen. Steun

vanuit het persoonlijke netwerk of van

een opleider die focust op verworven

competenties. En, ten slotte, de kansen

die een werkgever geeft, via bijvoor-

beeld werkplekleren. De VDAB en

haar partners kunnen op dat vlak een

grote meerwaarde leveren.” 

Op bladzijde 26 leest u hoe u een

exemplaar van Ik wil gewoon

werken! kan winnen.
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BUITENWACHT

Fons Leroy is al bijna dertien jaar gedelegeerd bestuurder van

de VDAB. Hij zag in die tijd de arbeidsmarkt grondig veranderen

en speelde in op steeds nieuwe uitdagingen. Werklozen zo snel

en zo gericht mogelijk aan een job helpen, blijft zijn voornaamste

missie.

Fons Leroy: “Via (h)echte samenwerking kunnen we de krapte op
de arbeidsmarkt aanpakken.”
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Fons Leroy: “Competenties 
en talenten staan voorop”
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Op initiatief van OCMW-voorzitter en

schepen Joke Lenseclaes nam de ge-

meente Overijse eind 2017 voor het eerst

deel aan de

Wereldlichtjesdag. Er worden dan wereld-

wijd kaarsjes aangestoken om overleden

kinderen te herdenken. “Die zondag-

avond hebben we het even letterlijk wat

lichter ge-

maakt voor de

mensen die

een kind ver-

loren. Door

samen kaars-

jes aan te

steken en gedichtjes voor te lezen, lie-

ten we zien dat ze niet alleen staan met

hun verdriet. En dat hun kindjes niet

worden vergeten”, vertelt Joke. 

Verdriet verwerken
Vier jaar geleden sloeg het noodlot toe bij

Joke en verloor ze haar eerste zoontje

Seppe net na de bevalling. Nadien had ze

nog drie miskramen. Ondertussen is ze

wel mama geworden van Robbe, die on-

langs zijn eerste verjaardag vierde. “Ik

heb zelf ondervonden dat zo’n initiatie-

ven helpen om alles te verwerken”, zegt

Joke. “Ik ben dan ook enorm tevreden

dat we in Overijse hebben deelgenomen

aan Wereldlichtjesdag. De eerste editie

was meteen een succes en na afloop

kreeg ik een heleboel positieve reacties.

Volgend jaar doen we zeker opnieuw

mee.”

In Maasmechelen stelde de N-VA het gemeentebestuur voor om

jaarlijks een nieuwjaarsreceptie voor de bevolking te organiseren.

Om dat pleidooi kracht bij te zetten, gaf de afdeling zelf het goede

voorbeeld: ze organiseerde op haar kosten een nieuwjaarsfestijn

op het plein voor het gemeentehuis. Liefst 300 Maasmechelaren

zakten op 6 januari af naar dit warme samenzijn!
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Nieuwjaarsreceptie voor alle Maasmechelaren …

De afdeling van Rode Kruis-Vlaanderen in Hulshout is volop
bezig haar klassieke uitleenbedden te vervangen door elek-
trische modellen. Dat is een dure aangelegenheid, en
daarom krijgt ze er een van de lokale N-VA-afdeling.

Het bed komt er deels met de opbrengst van de dorpsquiz ‘De

sublieme iN-VAl 2017’. Een welgemeende dankjewel dus aan

alle deelnemende ploegen! Om tot het volledige bedrag van 

1 600 euro te komen, deden ook de N-VA-mandatarissen hun

duit in het zakje.  Uiteindelijk kwam men tot het bedrag van 

1 745 euro. Een mooi nieuwjaarsgeschenk voor het Rode Kruis

van Hulshout!  

N-VA Hulshout schenkt 
elektrisch bed aan Rode Kruis 
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Schepen Joke Lenseclaes brengt
Lichtjesdag naar Overijse
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N-VA Ronse liet in de gemeenteraad van

december een motie goedkeuren met de

vraag om de taalfaciliteiten af te schaf-

fen in de stad. “Want Nederlands ken-

nen en spreken biedt heel wat

voordelen”, zegt fractievoorzitter Aaron

Demeulemeester. “Het helpt de Ronse-

naar om uit de werkloosheid te blijven

én stimuleert het sociale contact tus-

sen de inwoners.”

N-VA Ronse wil af
van taalfaciliteiten

Jong N-VA Dessel
organiseert actie
tegen gehoor-

schade

Het bestuur van N-VA Nazareth draagt mensen die het met

minder moeten stellen een warm hart toe. In december

zamelden de N-VA’ers 400 kilo groenten en fruit, 30 liter

melk en ook nog ander voedsel in. De afdeling schonk alles

aan vzw De Kruk, een vereniging die voedselhulp en mate-

riële ondersteuning biedt aan een vijftigtal gezinnen uit 

Nazareth.

N-VA Nazareth zamelt voedsel in 
voor vzw De Kruk



OP DE BARRICADEN
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Na drie jaar regeringsbeleid maken we graag een tussenstand op van de beloofde Verandering. Want cijfers en
prognoses van onafhankelijke instanties bewijzen effectief dat De Verandering Werkt! 

Na enkele haltes in het najaar, komen onze N-VA-kopstukken dat verhaal ook brengen op

de onderstaande data en locaties. De toegang is gratis.

Meer details vindt u op www.n-va.be/agenda 

• Theo Francken, donderdag 1 februari om 20 uur in Geraardsbergen (CC De Abdij)

• Geert Bourgeois, vrijdag 9 februari om 20 uur in Ieper (Auris Centrum)

• Jan Jambon, vrijdag 23 februari om 20 uur in Oostende (Thermae Palace)

• Geert Bourgeois, vrijdag 2 maart om 20 uur in Antwerpen (Bluepoint)

• Jan Jambon, zondag 4 maart om 11 uur in Sint-Pieters-Leeuw (Zonnig Leven)

• Bart De Wever, vrijdag 16 maart om 20 uur in Turnhout (Paterspand)

• Theo Francken, dinsdag 27 maart om 20 uur in Genk (Thor)

• Theo Francken, donderdag 3 mei om 20 uur in Willebroek (CC De Ster)

N-VA zamelt meer dan 50 000 euro 
in voor Music for Life
Vlaanderen is een warme gemeenschap. Dat blijkt nogmaals na
de massale steun die u in december gaf aan de N-VA-acties voor
de Warmste Week van Studio Brussel. In de aanloop naar Kerstmis
haalden lokale afdelingen in heel Vlaanderen zo maar eventjes 
51 735,17 euro op voor het goede doel. Opnieuw een record.

Het was dan ook met een stralende glimlach dat parlementsleden Kris-

tien Van Vaerenbergh, Elke Sleurs, Sofie Joosen en Karolien Grosemans

een grote cheque mochten afgeven aan StuBru-presentatrice Linde

Merckpoel op Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. De opbrengst gaat

naar de vzw’s Hartekamp en Zonnebloemen. 

Een warm dankjewel aan alle afdelingen, leden en sympathisanten die

hun steentje hebben bijgedragen aan dit meer dan geweldige resultaat! 

Eddy Vermoesen 
opnieuw penningmeester
De partijraad van de N-VA verkoos op 20 januari opnieuw Eddy Vermoesen als algemeen

penning meester van de N-VA. De penningmeester zetelt ook in het Dagelijks Bestuur (DB) van

de partij.

Het DB staat in voor de dagelijkse en praktische leiding van de partij. Het bestaat uit partij-

voorzitter Bart De Wever, ondervoorzitters Sander Loones en Cieltje Van Achter, en algemeen

secretaris Louis Ide. Eddy Vermoesen was ook in het vorige DB penningmeester.

Drie jaar N-VA-beleid

De Verandering Werkt!
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‘Leuven Vlaams’ was een scharniermoment in de Belgi-
sche geschiedenis en voor de Vlaamse ontvoogding.
Daarmee zijn veel specialisten, historici en welden-
kende prominenten van nu en weleer het eens. Maar
de stelling dat Leuven Vlaams een gevolg was van op-
borrelend links activisme dat was ingebed in het brede
mei ‘68-gebeuren, is wél voer voor discussie. “Linkse
activisten hebben Leuven Vlaams gekaapt”, zei Bart De
Wever ooit.

50 jaar na datum keren we terug naar die memorabele

dagen en weken. We spreken af op 24 februari 2018, van-

zelfsprekend in Leuven.

• Tijdens een goedgevuld symposium spreken we onder

meer met bevoorrechte getuigen, zoals Jan Verroken, die

met zijn tussenkomst in het parlement de regering-Vanden

Boeynants liet vallen en zo de splitsing onafwendbaar

maakte. Professor Louis Vos brengt een uitgebreid relaas

van de gebeurtenissen van toen. Essayist en dichter

Benno Barnard gaat dieper in op de gebeurtenissen van

mei ‘68.

• Bart De Wever concludeert met een lezing over de com-

munautaire gevolgen van Leuven Vlaams en de maat-

schappelijke impact van het schisma van mei ‘68.

• ’s Avonds vergast Jong N-VA u op een echte ‘Back to the

Sixties’-fuif.

Inschrijven en meer info:

www.50jaarleuvenvlaams.be

Vier mee op zaterdag 24 februari

50 jaar Leuven Vlaams!
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OP DE BARRICADEN

Programma
14.00 - 16.00 uur Lezingen van Louis Vos, 

Benno Barnard en Bart De Wever 

in aula Pieter De Somer, 

Charles Deberiotstraat 24

16.30 - 18.00 uur Receptie, Salon Georges, 

Hogeschoolplein 15

Avondprogramma
Vanaf 20.00 uur Fuif Jong N-VA ‘Back to the Sixties’, 

Salon Georges, Hogeschoolplein 15
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ONVERGETELIJK

Precies vijftig jaar geleden zetten studenten eerst
Leuven en daarna het hele land op zijn kop. Onder
het motto ‘Leuven Vlaams’ – en met de kreet ‘Walen
buiten’ – trokken ze op 14 januari 1968 de straat op

om een uitbreiding van de Franstalige tak te voorkomen.
De rellen waren zo hevig dat de examens werden opge-
schort. Enkele weken
later viel de regering-Van-
den Boeynants over de
kwestie.

De kiem van Leuven

Vlaams werd enkele jaren

eerder al geplant. Bij het

vastleggen van de taalgrens

in 1962 behield de Katho-

lieke Universiteit haar

tweetaligheid. Ondanks

een steeds luider klinkende

roep om een splitsing van de unief hielden de Belgische bis-

schoppen, die de leiding over de universiteit hadden, het been

stijf. Op 14 januari kookte het potje bij de studenten eindelijk

over.

Het conflict waaide in een ijltempo over van de Bondgenoten-

laan naar de Wetstraat. Na een legendarische tussenkomst van

toenmalig parlementslid Jan Verroken gooide premier Vanden

Boeynants op 7 februari de handdoek in de ring. Op 10 februari

lieten de Belgische bisschoppen weten dat een splitsing van de

universiteit voor hen niet langer een breekpunt was. Drie jaar

later werd de eerste steen van de universiteit in Louvain-la-

Neuve gelegd. 

De invloed van Leuven

Vlaams gaat echter veel

verder. Het was de directe

aanleiding voor de eerste

van een reeks staatshervor-

mingen die de lont uit het

communautaire kruitvat

moesten halen. De unitaire

traditionele politieke par-

tijen vielen in de jaren 

zeventig allemaal uiteen in

een Vlaamse en een Frans-

talige partij. En de Brusselse universiteit kreeg een volwaardige

Nederlandstalige campus: de VUB. De échte culturele omwen-

teling van 1968 gebeurde dus niet in mei in Parijs, maar op een

januaridag in Leuven.

Herbeleef op 24 februari de revolutionaire sfeer van Leuven

Vlaams. Alle info op www.50jaarleuvenvlaams.be

Leuven Vlaams: scharniermoment voor een generatie

MEERWAARDE

‘Gewoon werken.’ Is dat niet wat we alle-

maal willen? Omdat je je nuttig wil voe-

len. Omdat je collega’s een belangrijk

sociaal netwerk vormen. Omdat je een in-

komen nodig hebt. Omdat het structuur

geeft aan je leven. Omdat het hebben van

een job een veilig en zeker gevoel geeft.

Omdat je wordt gewaardeerd voor de din-

gen die je doet. Omdat …

Maar ‘gewoon’ werken is niet voor iedereen even evident. Hoe be-

langrijk gezondheid is voor je werk en hoe werken je gezonder

maakt, leggen de auteurs van dit boek uit aan de hand van een

theoretisch kader voor de vijf voorbeeldverhalen van échte mensen. 

Fons Leroy en Wendy Ranschaert, Ik wil gewoon werken! Het maat-

schappelijk belang van re-integratie na ziekte, uitgeverij Die Keure,

29 euro.

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Ik wil gewoon

werken! Laat ons weten waarom ú graag werkt(e) of zou
werken en stuur uw antwoord voor 8 februari naar 

magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6,

1000 Brussel.

Van ‘arbeidsongeschikt’ 
naar ‘werken met een gezondheidsprobleem’

Winnen Herboren: P. Behaegel (Tielt), F. Masschelein (Poperinge), C. Pardon (Herent), C. Van de Velde (Affligem) en J. Wuytens (Genk).
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facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

volg @de_NVA op Twitter

@de_NVA op Instagram

Wenst u onze wekelijkse digitale 
nieuwsbrief te ontvangen? 
Schrijf u dan nu in via www.n-va.be/nieuws

V.u.: Bart De Wever, VPRTI vzw,
Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel

Dit nummer werd afgesloten op 20 januari 2018.
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Geboren op 8 december 2017

UITSMIJTER

Rozanne,
omhuld in de

mantel der liefde
van mama Zuhal.“


