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168
Dankzij de taxshift van voormalig

minis ter Johan Van Overtveldt gaat

een werknemer met een brutoloon

van 2 000 euro er over de periode

2016-2019 met 12 procent op vooruit.

Dat betekent concreet ongeveer 168

euro netto extra per maand, of meer

dan een maandloon extra per jaar.

Ook de hogere lonen gaan er netto op

vooruit, met ongeveer 125 euro per

maand voor een brutoloon van 5 000

euro. Dat berekende SD Worx.

Professor psychologie Wouter Duyck 
@wduyck op 10/01/2019

Het is nogal naïef om te geloven dat het klimaatprobleem

kan/zal opgelost worden in een parlement. Het klimaatprobleem

zal opgelost worden op school, universiteit, in labo’s. Door tech-

nologische vooruitgang. En dan is school nooit een slecht idee.

Goed bezig
Vlaanderen bindt de strijd aan met roetfilterfraude. Tegen

2020 wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts alle

keuringscentra uitrusten met PN-meters, die stofdeeltjes

meten om na te gaan of een roetfilter defect is of werd

verwij derd. Daarmee zijn wij de eersten in Europa om

deze geavanceerde testen in te voeren.

Kamerlid Peter Luykx bezocht vorige maand de Catalaanse

politieke gevangenen, onder wie voormalig minister Josep

Turull, die toen net uit honger staking was. Met de tranen in

de ogen bedankte die namens de zeven gevange nen de N-VA

voor de massale postkaartactie tijdens de kerstdagen. Josep

wou uitdrukkelijk meegeven dat de honderden kaartjes die

binnenstroomden voor hen een enorme opsteker waren. Be-

dankt voor uw steun!

Professor arbeidseconomie Stijn Baert
@Stijn_Baert op 9/01/2019 

Voorstel @de_NVA #degressiviteit leunt zeer dicht aan bij mijn

oorspronkelijke voorstel: werklozen eerst extra ruimte geven om

te gaan voor first best job en nadien financieel prikkelen om bre-

dere poule aan vacatures te overwegen.

Nou moe
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar eindelijk

kennen we de ware oorzaak van de oudejaarsrellen in Mo-

lenbeek. PS-burgemeester Cathérine Moureaux heeft het

allemaal uitgevogeld. “Als wij geen feest organiseren,

maken jongeren hun eigen feest”, zegt ze in Terzake. 

Moureaux vindt dat Molenbeek meer concerten moet

organise ren. Hopelijk wordt daar dan toch wel iets anders

gezongen dan het afgezaagde liedje vol met slachtoffer -

retoriek.

Onder Di Rupo hebben wij het maar laten be-

tijen – uit angst voor de vakbonden, die niet

bereid waren om in te leveren. Toen lachten

we de Nederlanders uit, maar nu boeken ze

er forse overschotten.

Econoom Pascal Paepen
in Het Laatste Nieuws, 5 januari 2019

“
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De verkiezingen van 2019 zijn cruciaal. De PS heeft de reconquista aangekondigd. Haar

doel is de macht heroveren om onze hervormingen terug te draaien. Dat betekent weer

meer belastingen, meer schulden, meer uitgaven.  

Voor Vlaanderen zou dat een ramp zijn. Wij moeten aansluiten bij Noordwest-Europa, niet

bij Zuid-Europa. Vlaanderen heeft nood aan een beleid dat financieel gezond, economisch

sterk en sociaal stabiel is. Enkel en alleen om dat beleid te realiseren, nemen wij deel aan

regeringen.

In Vlaanderen is dat geen probleem. Wij zijn een functionerende democratie waar logische

meerderheden kunnen worden gevormd. Federaal is dat niet het geval. Als de PS in

Wallonië als overwinnaar uit de bus komt, is alleen het confederalisme een realistische

uitweg. 

Maar ook in Vlaanderen probeert men ons buitenspel te zetten. Er is een groen-blauwe as

in de maak die het beleid weer naar centrumlinks wil duwen. En CD&V laat geen gelegen -

heid ongebruikt om ons aan te vallen. Kortom, we zullen het op eigen kracht moeten doen. 

IJzersterk
We moeten voor het Vlaams Parlement een ijzersterk resultaat neerzetten, waardoor de 

anderen niet zonder ons kunnen om een Vlaamse regering te vormen. Die strategische 

positie kunnen we vervolgens gebruiken om federaal hervormingen af te dwingen. 

Dat verhaal moeten we ook in de lijstsamenstelling gestalte geven. Het is alle hens aan

dek. Iedereen zal zich voluit in de strijd om de kiezer moeten werpen, want elke stem is

kostbaar. En daarbij gaat het belang van de partij én van Vlaanderen voor op onze 

persoonlijke wensen en voorkeuren. 

Met Jan Jambon als kandidaat-premier, Geert Bourgeois als het Europese boegbeeld en 

mezelf als kandidaat-minister-president, trekken we met een ijzersterke opstelling naar de

kiezer. En vragen we het vertrouwen om verder te hervormen en Vlaanderen te versterken.

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Reconquista
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“Het was altijd kristalhelder dat

het communautaire zou terug -

komen. De structuurhervorming

van dit land is het enige alterna-

tief.” Een gesprek met kandidaat-

premier Jan Jambon.

13 
Justitie blundert. Vooral op het
vlak van de strafuitvoering zijn
we er erg aan toe. “Ik verwacht
meer daadkracht van de minis-
ter”, zegt Kamerlid Sophie De
Wit.

25  
Schrijf u snel in voor de V-dagen,
waar kopstukken en experts de
N-VA-prioriteiten voor de verkie-
zingen van 26 mei uitleggen en
onderbouwen.

19  
“Charles Michel was te populair
in Vlaanderen om dat ook in
Wallonië te zijn.” We blikken
over de taalgrens met Franstalig
journalist Martin Buxant.



Eén dag nadat het Europees Parlement het licht op groen
zette voor socialezekerheidstoerisme, gooiden Vlaams
Parlementsleden Axel Ronse, Miranda Van Eetvelde en
Karl Vanlouwe die deur weer dicht.

In een goedgekeurde resolutie vraagt de N-VA de Vlaamse

Regering om er bij de federale regering op aan te dringen de

Europese maatregel inzake de werkloosheidsuitkering na één

dag niet te ondersteunen. “De door Europa voorgestelde rege -

ling is onrealistisch. Door die maatregel en het feit dat onze

werkloosheidsuitkering niet in de tijd is beperkt, dreigen we

een vijfsterrenbestemming te worden voor welvaartstoe-

risme”, zegt Axel Ronse.

Rechten en plichten in evenwicht
Miranda Van Eetvelde treedt hem bij. “Onze sociale zekerheid

is waardevol. Te waardevol om ze te ondergraven en ze zo-

maar open te stellen voor iedereen.” Ook Karl Vanlouwe wil

niet dat EU-burgers al na één dag aanspraak kunnen maken

op een werkloosheidsuitkering. 

“Ook al moeten burgers in eigen land eerst 312 dagen hebben

gewerkt, dan nog kan het voor ons echt niet dat ze na één

dag werken in België recht hebben op een uitkering. We

ijveren voor een meer gedragen systeem, waarbij bijdragen

en uitkeringen, rechten en plichten meer in evenwicht zijn

met elkaar”, besluit Vanlouwe.

N-VA sluit deur voor
welvaartstoerisme

In 2017 controleerde de Vlaamse Wooninspectie 43 panden van zogenaamde
seriële eigenaars, ruim dubbel zoveel als aan het begin van de legislatuur.
Seriële eigenaars zijn eigenaars die meerdere ongeschikte panden verhuren.
Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx volgt de kwestie van nabij op. 

De Vlaamse Wooninspectie geeft in haar controles prioriteit aan de seriële eigenaars.

“Tot voor enkele jaren liepen huisjesmelkers maar sporadisch tegen de lamp. Terwijl

onze diensten een van hun krotwoningen aanpakten, gingen ze rustig elders verder

met hun malafide praktijken”, legt Hendrickx uit. 

Pakkans vergroot
Onder impuls van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans is de pakkans

voor kwaadwillige verhuurders sterk vergroot. “Belangrijk,” meent Hendrickx,

“want nog te veel kwetsbare mensen riskeren hun leven in gevaarlijke, ongezonde en overbewoonde krotten, terwijl de huisjesmelkers

woekerwinsten maken.” 
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Huisjesmelkers vaker in vizier van Vlaamse Wooninspectie

Yoleen Van Camp wijst naar het verslechterde voedingspatroon. “Ook

bij jongeren nemen overgewicht en obesitas problematische proporties

aan. Gesuikerde en geraffineerde producten, frisdranken en vezelarme

voeding hebben niet alleen een invloed op het gewicht van jongeren

maar zijn ook nefast voor het gebit.” 

Naar de deelstaten
Ook de Waalse en Brusselse kinderen laten hun tanden onvoldoende

nakijken. Ze gaan minder naar de tandarts én hebben meer tandproble-

men. Volgens Van Camp hangt dat samen met de socio-economische

toestand in die regio’s. “Een reden te meer om de gezondheidszorg op

het niveau van de deelstaten te organiseren”, besluit ze.
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Vlaamse jeugd laat 
tanden niet zien

Marc Hendrickx: “De Vlaamse strijd tegen huisjes-
melkers loont.”

Te veel Vlaamse jongeren verwaarlozen hun gebit. Amper 24 pro-
cent van de -18-jarigen gaat jaarlijks naar de tandarts. Daarvan heeft
slechts de helft geen tandbederf. “Vooral gezinnen uit lagere
so ciaal-economi sche klassen besteden te weinig aandacht aan hun
gebit”, zegt Kamerlid Yoleen Van Camp. Tandartsbezoek voor
minder jarigen wordt nochtans volledig terugbetaald.



Het internationale postverkeer wordt geregeld op het niveau van de Verenigde Naties. Ontwikkelingslanden kunnen goedkoper pakketten

onder de twee kilo versturen. Het VN-agentschap Universal Postal Union (UPU) beschouwt China nog als een ontwikkelingsland. Sinds

2018 is weliswaar een tariefaanpassing van

kracht, maar die is volgens Capoen onvoldoende

om de toevloed aan kleine pakjes te keren.

Lokaal alternatief
“Nieuwe onderhandelingen zijn aan de orde,

zodat er een gelijk speelveld komt voor de lid-

staten”, zegt ze. Ze ziet daarin een rol voor Bel-

gië, dat momenteel een prominente plek bezet

in de UPU. Onder impuls van de Verenigde Sta-

ten zal de UPU komend voorjaar adviezen voor

nieuwe tarieven formuleren. “Ik pleit voor een

strenge opvolging van die hervormingen. In af-

wachting is het alleszins raadzaam om op zoek

te gaan naar dat lokale alternatief”, besluit

Capoen.

“Het is waanzinnig dat pakjes uit China goedkoper aan je voordeur geraken dan pakjes uit de eigen buurt.” Kamerlid An Capoen
laakt de lage verzendtarieven die landen als China hanteren en die volgens haar tot oneerlijke concurrentie leiden.

De voorbije drie jaar steeg het aantal

65-plussers dat voor de klas staat

aanzienlijk. Vlaams Parlementslid

Vera Celis juicht die evolutie toe.

“Erva ren leerkrachten die, ondanks

het feit dat ze pensioengerechtigd zijn,

nog zin hebben om te werken en met

hun ervaring hun school blijven

onder steunen, moeten we alle kan-

sen geven.” 

De cijfers zijn te verklaren door de stij-

gende motivatie bij oudere leerkrach-

ten om nog enkele jaren te blijven

verder werken, maar ook door het

groeiende lerarentekort in combinatie

met de toenemende vergrijzing.

5
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Oneerlijke tarieven bevoordelen Chinese pakjes

“De organisatie van het internationale postverkeer is nadelig voor de
wester se, geïndustrialiseerde landen”, zegt Kamerlid An Capoen.

Leraarschap een roeping? Het moet zijn van wel. Hoe anders te verklaren dat steeds meer leerkrachten na de pensioengerech-
tigde leeftijd blijven lesgeven? De afgelopen drie jaar steeg hun aantal met liefst zestig procent. Bovendien zijn er steeds meer
leerkrachten die na hun pensionering terugkeren naar de klas.

Vlaamse leerkracht ook na pensioenleeftijd bij de les

Vera Celis is blij met de vaststelling dat 65-plussers steeds vaker voor de klas staan.
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Vlaamse kinderen die na 31 decem-
ber 2018 ter wereld komen, krijgen
onmiddellijk een flink duwtje in de
rug van de Vlaamse overheid. Sinds
1 januari dit jaar geldt immers de her-
vormde kinderbijslag. 

Het basisbedrag stijgt van 90 naar 160

euro. “Zo geven wij jonge gezinnen van

meet af aan een zeer fors duwtje in de

rug”, zegt minister-president Geert

Bourgeois. De sociale toeslag wordt uit-

gebreid naar werkende gezinnen met

een laag inkomen. Daarnaast biedt de

nieuwe kinderbijslag stimulansen voor

ouders om hun kinderen naar de kleu-

terschool te sturen en andere vormen

van sociale participatie. 

Minder kinderarmoede
De leeftijds- en de rangtoeslag verdwij-

nen. Dat leverde Vlaams minister van

Armoedebestrijding Liesbeth Homans

in 2016 een pak kritiek op als zou ze

daarmee kinderen in de armoede

duwen. Maar het tegendeel is waar. Een

middenklassegezin met twee kinderen

geboren na 1 januari 2019 zal er op de

ganse levensloop op vooruitgaan in ver-

gelijking met een gelijkaardig gezin met

eerder geboren kinderen, in sommige

gevallen tot bijna 3 000 euro.

STAAT VAN ZAKEN

“Onze Vlaamse arbeidsmarkt blijft records

breken.” Vlaams minister van Werk 

Philip pe Muyters stelt tevreden vast dat de

werkloosheid in Vlaanderen eind 2018

liefst 7,9 procent lager lag dan een jaar eer-

der. De werkloosheid daalde in alle leef-

tijdsgroepen. Vlaanderen telt nu 186 807

niet-werkende werkzoekenden.

De Vlaamse werkloosheidsgraad komt zo

uit op 6,1 procent. “De werkloosheid daalt

al meer dan drie jaar onafgebroken en het

aantal vacatures blijft stijgen”, zegt minis-

ter Muyters trots. Ook de allochtone werk-

loosheid kende een sterke daling, in

december met 7,5 procent in vergelijking

met eind 2017.Philippe Muyters: “De werkloosheid daalt al meer dan drie jaar onaf -
gebroken en het aantal vacatures blijft stijgen.”

6

Jonge gezinnen krijgen duwtje in de rug 

Vlaamse werkloosheid daalt met 7,9 procent
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Samen met Flanders Investment and Trade (FIT)

organiseerde Geert Bourgeois in Zeebrugge een

Brexit Roadshow. Daarnaast is er nog de Brexit

Helpdesk, die bedrijven voorthelpt met hun vra-

gen over de nakende scheiding.

Tijd winnen
Maar het liefst van al ziet minister-president

Bourgeois de brexit uitgesteld tot 29 maart 2021

bij een zogenaamde ‘no deal’. Hij beroept zich

op artikel 50 van het Europese verdrag dat de

termijn voor vertrek uit de EU vastlegt. “Dat

geeft ons tijd om nieuwe praktische en pragma-

tische oplossingen op tafel te leggen”, zegt 

Bourgeois.

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke

export bestemming voor Vlaanderen, dat van

meet af aan pleitte voor een zachte brexit. Ook

voor Zeebrugge is de Britse markt belangrijk:

dertien procent van de trafiek is met Groot-Brit-

tannië, goed voor 5 000 jobs en 500 miljoen

euro toegevoegde waarde.

“Dieren doden enkel en alleen voor hun pels, of eten
door hun strot rammen: dat is echt niet meer van deze
tijd.” Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts
maakt een einde aan de pelsdierkweek in Vlaanderen.
Tegelijkertijd maakt hij ook komaf met dwangvoeding. 

Jaarlijks worden meer dan 200 000 pelsdieren gedood in

de zeventien kwekerijen die Vlaanderen telt. Ook is het nog

altijd mogelijk om foie gras te produceren middels dwang-

voeding. De Vlaamse Regering heeft nu ingestemd met een

ontwerp van decreet waarmee Weyts een einde maakt aan

de bestaande pelsdierkweek en dwangvoeding in Vlaande-

ren. 

Dierenwelzijn
“We moeten zuinig zijn met het woord ‘historisch’, maar

dit is echt een enorme stap vooruit voor Vlaanderen. We

nemen afscheid van een winstgevende industrie omdat we

als gemeenschap meer waarde hechten aan het dierenwel-

zijn”, besluit Ben Weyts. De zeventien bestaande pelsdier-

kwekerijen en de ene foie-grasproducent krijgen tot eind

2023 om hun zaken te sluiten. Eerder al voerde Ben Weyts

een verbod in op onverdoofd slachten, dat begin dit jaar 

inging.

Met een ‘Brexit Roadshow’ informeerde Geert Bourgeois de Vlaamse
bedrijven over de gevolgen van de brexit.

Op twee maanden voor de brexit op 29 maart ingaat, weten we
nog altijd niet hoe die er gaat uitzien. Vlaams minister-president
Geert Bourgeois blijft echter niet bij de pakken zitten en bereidt
de Vlaamse ondernemers voor op een zogenaamde harde brexit,
waarbij er geen akkoord – ‘no deal’ – is tussen de Europese Unie
en het Verenigd Koninkrijk. 

STAAT VAN ZAKEN

Gedaan met pelsdierkweek en dwangvoeding

Ben Weyts maakt een einde aan pelsdierkweek en dwang-
voeding in Vlaanderen.

Geert Bourgeois wil bij ‘no deal’ uitstel voor brexit
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Wordt u de volgende premier van 
België?
Jan Jambon: (lacht) “We trekken op 26 mei

met de sterkst mogelijke opstelling naar de

kiezer. En als die kiezer dat mogelijk

maakt, zal ik mijn verantwoordelijkheid

nemen.” 

De N-VA trapt de verkiezingscampagne
af op 26 januari met een eerste V-dag
over confederalisme. Het communau-
taire is helemaal terug. Hoe ziet u dat,

De N-VA verraste vriend en vijand met Bart De Wever als kandidaat

om minister-president van Vlaanderen te worden, met Geert Bour-

geois als het Europese boegbeeld en Jan Jambon als kandidaat-

premier. Minder verrassend nieuws: het communautaire is terug

van nooit weggeweest. We spraken erover met Jan Jambon.

tuigd nu ik in het centrum van de Belgi-

sche macht heb gezeten.”

Uw ex-kabinetschef Herman De Bode
kreeg kritiek omdat hij had gezegd dat
België onbestuurbaar is. Opvallend ge-
noeg gaf Béatrice Delvaux van Le Soir
hem een week later gelijk.
“Diegenen die zeggen dat dit de zalig -

makende staatsvorm is, vergissen zich. We

zitten in de slechtste van alle mogelijke

werel den, een mikmak van bevoegd heden

waarin een kat haar jongen niet meer

vindt. En dan zijn er echt niet zoveel alter-

natieven. Ofwel weer zoveel mogelijk uni-

tair, wat in het verleden heeft bewezen dat

het niet lukt. Ofwel het confederalisme. En

wat mij betreft zelfs een stap verder.”

na vier jaar in de federale minister-
raad?
“Voor mij is het communautaire nooit

weggeweest. Wij hebben het enkel even

on hold gezet. Dat was bewust en met het

oog op een duidelijke hervormingsagenda.

Maar het was kristalhelder dat het com-

munautaire zou terugkomen. De structuur-

hervorming van dit land is de enige

mogelijkheid om de Vlaming de welvaart

en het welzijn te geven waarop hij recht

heeft. Ik ben daar meer dan ooit van over-

Jan Jambon: “Het communautaire is nooit w
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op andere punten verloren heeft, maar

Arco maakt het voor hen verteerbaar in

een breder plaatje. Dat is de logica van

rege ren. We moeten daar niet trots op zijn,

maar het is soms noodzakelijk. Gelukkig

hadden wij voldoende waarborgen inge-

bouwd in dat Arco-dossier.”

Stilaan ontstond de indruk van ruzie
tussen de Vlaamse partijen onderling,
in plaats van een communautaire
tegen stelling.
“Bij de begroting en het economische

speelt het verhaal van de syndicaatgebon-

den partijen versus partijen die vrij in het

politieke spel staan en een programma

van saneren hebben. Maar de communau-

taire tegenstellingen zijn voor ons natuur-

lijk een verhaal op het metaniveau, een

verhaal van een centrumrechts Vlaande-

ren tegenover een links Wallonië. We heb-

ben uit dat linkse Wallonië de enige partij

losgeweekt waarmee we federaal een cen-

trumrechts Vlaams beleid konden voeren.

Dat is gelukt: op het vlak van migratie,

jobs, belastingen, veiligheid … Telkens

konden we het beleid voeren dat de

Vlamin gen willen. Vroeger accepteerden

de Vlaamse partijen PS-beleid, vandaag

heeft Wallonië een Vlaams beleid opge-

drongen gekregen.”

Op het vlak van energie oogt het resul-
taat van de regering mager. Komt door
de zwakte van de minister, hoor je dan.
“Je mag van mij niet verwachten dat ik nu

verschuiving van de bevoegdheden is op

zeer slechte manier gebeurd. Dat dan aan-

grijpen om te zeggen dat we moeten her-

federaliseren, is de wereld op zijn kop. We

moeten juist verder gaan.”

Speelde de communautaire dynamiek
bij de opmaak van de begroting? De
MR verspreidde een nota waarin ze uit
de doeken doen dat het dankzij hen is
dat er niet meer werd bespaard. 
“Er is de politieke communicatie en er is

de realiteit. Zeker de perceptie over de be-

groting is communautair verschillend: in

Wallonië leeft het gevoel dat er heel veel

is bespaard. In Vlaanderen leeft daaren -

tegen het gevoel dat het allemaal wat meer

mocht zijn. Maar ik denk niet dat het de

MR is die daar dwarsligt om communau-

taire redenen. Dat was veel meer de CD&V.

Die wilde geen grote structurele hervor-

mingen die ingaan tegen de wensen van

de vakbonden. We hebben een traject af-

gelegd van een tekort van 14 miljard euro

naar 2 miljard. Net de kost van de brexit,

de asielcrisis en de terreuraanslagen. In

2016 is er een knik gekomen in het traject

en die is helaas niet volledig weggewerkt.”

Wie CD&V zegt, zegt Arco. Wat had
Charles Michel eigenlijk te winnen bij
die deal?
“Waarschijnlijk niets, maar het maakte

deel uit van een groter compromis dat

nodig was om zijn regering in het zadel te

krijgen. Voor één partij was dat heel be-

langrijk. Die partij vindt misschien dat ze

BREEDBEELD

Waar is eigenlijk de communautaire 
reflex bij Open Vld en CD&V? Die lijkt
helemaal verdwenen. Er is zelfs sprake
van herfederalisering.
“De liberalen hebben een communautaire

analyse van herfederaliseren. Vlaams

minis ter van Mobiliteit Ben Weyts en zijn

Waalse evenknie Bellot (MR) moeten tel-

kens weer naar de Raad van State om uit

te maken wie bevoegd is. MR-minister

Marghem doet de ene na de andere com-

munautaire uitspraak waarmee ze met de

vinger naar de deelstaten wijst. Maggie De

Block zegt dat ze onmogelijk beleid kan

voeren met de huidige bevoegdheidsver-

deling en dat er mag worden geherfedera-

liseerd. Maar haar beleid krijgt wel alleen

in Wallonië kritiek, zelfs van de MR. De

      weggeweest”

In Wallonië leeft het gevoel 
dat er heel veel is bespaard.

Voor Vlaanderen mocht 
het wat meer zijn.

“

Op het vlak van migratie, 
jobs, belastingen en veiligheid
konden we het beleid voeren 

dat de Vlamingen willen.

“

“Steeds meer Franstaligen zijn de federaal-Belgische verlamming moe. Vandaag

hebben de Walen het gevoel dat België sinds het begin van de regering-Michel wordt

gegijzeld door Vlaanderen en de Vlaamse partijen. […] Het is een bittere maar on-

vermijdelijke vaststelling: à la fin, c’est toujours la N-VA qui a raison – en uiteindelijk

krijgt de N-VA altijd gelijk.”  

Béatrice Delvaux, Le Soir
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BREEDBEELD

op collega-ministers kritiek ga leveren. Het

publiek moet daar zelf over oordelen. Ik

denk dat we vier van de vijf jaar een goed

en coherent beleid hebben gevoerd. Zelfs

bij FC Barcelona moet er iemand de sterk-

ste zijn en iemand de zwakste. Maar vraag

mij niet om een oordeel.”

Zegt de kandidaat-premier.
(lacht) “Voor mij is het een erezaak dat je

altijd correct blijft met de andere regerings-

leden. Je hoeft geen beste vrienden te wor-

den, maar je moet wel wederzijds respect

hebben. Anders kun je, nu en later, niet

samen werken. Met een respectvolle hou-

ding geraak je verder dan met roepen en

sneren.”

Krijgt u eigenlijk nog veel reacties uit
Franstalig België, nu de regering geval-
len is?
“Ja, nog alle dagen. Meestal in de trant

van: alstublieft, richt een N-VA op in Wal-

lonië, want dat zou enorm scoren. Het

blijft me verbluffen, maar de vraag naar

een partij zoals de N-VA is zeer reëel. Ik

ben veel in Wallonië en Brussel geweest.

In het begin was er een zekere reserve,

maar de laatste jaren werd ik zeer warm

en hartelijk onthaald.”

Er is dus een kiezersmarkt in Franstalig
België die niet wordt bediend. Peilingen
bevestigen dat: er is nog een potentieel
van tien procent rechts van de MR.
“Dat is er in Nederland of Duitsland mis-

schien ook, maar wij zijn een Vlaams-

nationa le partij en dat willen we niet

veranderen. Moeten wij lijsten neerleggen

in Wallonië? Wie gaan we dan kannibali-

seren? De MR, toch? En dat is juist de enige

partij die in ons nog een partner ziet.”

Gelooft u dat de MR nog verder wil met
de Zweedse formule?
“Dat denk ik wel. Dat hebben ze zelfs vlak

na Marrakesh niet uitgesloten. Natuurlijk

zijn er uitdagingen aan die formule, maar

zij hebben ook enorm veel van hun pro-

gramma kunnen realiseren. Het alternatief

is de PS. Geen belastingverlagingen en

geen strenger migratiebeleid. Als liberale

partij hebben ze dingen kunnen doen die

in geen enkele andere constellatie moge-

lijk waren. In termen van resultaten kan

Charles Michel iedereen in de ogen kij-

ken.”

Toch staat onze partij in een aantal
gela den dossiers tegenover de MR.
Denk aan de fusie van de politiezones
in Brussel.
“We hadden afgesproken om communau-

tair de standstill te respecteren. De fusie

van de politiezones valt daar, helaas,

onder. We moeten in Brussel overigens

niet alleen naar een fusie van de politie -

zones, maar ook van de gemeentes naar

een echt stadsgewest. Maar, zeggen de

Brusselaars dan, ook in Vlaanderen zijn er

te kleine zones. Dat klopt. We hebben dat

onderzocht. Zonefusies zijn onafwend-

baar. Vanuit de federale regering kan je dat

financieel aanmoedigen. Dus ik geloof dat

die fusie er komt, door het verstandig aan

te pakken.”

Een communautair taboe dat misschien
kleiner is dan we denken, is de splitsing
van Justitie. 
“Als de politieke wil er is, dan gebeurt dat.

De justitiehuizen zijn nu gesplitst: beslis-

singen over de strafuitvoering zijn fede-

raal, de opvolging gebeurt Vlaams. Dat

trekt op niets. Er zijn in de wereld nóg

federa le staten waar Justitie gesplitst is en

een bevoegdheid werd van de deelstaten.

Franstalig België kijkt totaal anders naar

strafuitvoering dan Vlaanderen. Dan is een

splitsing het logische gevolg.”

Hoe ziet u de toekomst van Vlaanderen
in het Europese verhaal? De brexit ont-
hoofdt onze Europese fractie. De
Noord-Europese landen verenigen zich
in een Hanzeliga zonder ons. 
“Vlaanderen zit daar niet bij omdat wij 

helaas niet op dat niveau zijn vertegen-

woordigd. Wij zijn geen staat, maar een

deelstaat van België. Het is duidelijk dat

we de ambitie hebben om een Noord-

Europees land te zijn, sterk, sociaal en ge-

zond. We moeten assertiever zijn en struc-

turele bondgenootschappen aangaan met

Baskenland, Schotland en Catalonië om

onze stem te laten horen.”

Over Catalonië gesproken: de vlucht
van Carles Puigdemont naar België was
een pittig momentje.

Kandidaat-premier Jan Jambon naast Europees lijsttrekker Geert Bourgeois en kandidaat-
minister-president Bart De Wever: “We trekken op 26 mei met de sterkst mogelijke opstel-
ling naar de kiezer.”

Met een respectvolle 
houding geraak je verder 

dan met roepen en sneren.“
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wel een groot voordeel. Als er één regering

haar tijd neemt, zijn er nog altijd zes ande -

re om verantwoordelijkheid te nemen en

de dingen te doen die nodig zijn.”

Was u dan toch niet liever minister-
president geworden?
“Als Vlaams-nationalist is minister-presi-

dent het hoogste ambt in de politiek. Maar

ik ben geen carrièrepoliticus met een uit-

gekiend carrièreplan. Ik sta ter beschik-

king van de partij. De N-VA is een partij

van idealisten. We gaan of staan waar de

partij ons het meeste nodig heeft. Ik ben

in de politiek om het prachtige programma

van onze partij te realiseren.”

nog een aantal noodzakelijke beslissingen

kan doorvoeren, zoals de arbeidsdeal of

mijn eigen maatregelen rond bestuurlijke

handhaving. Maar een regering is er dui-

delijk niet meer, en het lukt niet goed om

dat te verbergen.”

Tot slot, gaan we na 26 mei sneller een
Vlaamse Regering hebben dan een
federa le?
“Het zal makkelijker zijn, dat in ieder

geval, en ik denk dat we die Vlaamse

Rege ring zo snel mogelijk moeten vormen.

We gaan niet wachten op federale plan-

nen. De voorbije jaren heb ik pas echt be-

seft hoeveel constructiefouten er in het

Belgische gebouw zitten. Maar het heeft

“Het leven hangt met toevalligheden aan

elkaar. Ik was op de dag van het referen-

dum met Charles Michel op stap in

Knokke. Charles was nadien de enige

Europe se regeringsleider die het politie -

geweld heeft veroordeeld. Ik denk graag

dat dit was omdat ik die dag bij hem was.

Ik denk dat de Belgische diplomatie meer

druk mag zetten. Want wat hebben die

Catala nen uiteindelijk misdaan? Tiener-

pooiers mogen met een enkelband naar

Ibiza, en onschuldige mensen zitten nog

altijd in de gevangenis.” 

Ook de Marrakeshcrisis leerde ons hoe
cruciaal het Europese niveau is. Lukt het
voldoende om dat bij te sturen als je
niet zelf tussen de regeringsleiders zit?
“Het is een feit dat veel elementen van het

migratiebeleid naar het internationale 

niveau zijn getild. Met Marrakesh leg je

daar nog een laag bij en dat was ons grote

probleem. Op internationaal niveau zit in-

derdaad vaak de eerste minister aan de

tafel. We vinden dat er meer beleidsmarge

terug moet komen naar de soevereiniteit

van de lidstaten. Europees zijn er bijvoor-

beeld beslissingen genomen over veilige

opvang in Noord-Afrika op het niveau van

de regeringsleiders, maar het zijn daar

vaak de EU-administratie en de Commis-

sie die dan tegenwringen. Dat moet je in

de gaten houden.”

U bent nu letterlijk een backbencher in
het federale parlement. Hoe slaat u het
schouwspel gade?
“Erg bestuurbaar ziet het er allemaal niet

uit. In elke andere democratie zou men de

politieke patstelling vaststellen en de kie-

zer vragen om de kaarten te schudden.

Maar in dit land staan verkiezingen gelijk

aan maanden chaos. Ik ken de actoren, ik

heb er vier jaar goed mee samengewerkt,

maar dit bekijk ik toch met stijgende ver-

bazing. Er is geen regering meer die beslis-

singen neemt. Ik hoop dat het parlement

BREEDBEELD

Op 26 januari gaf de N-VA in Antwerpen

de aftrap van de verkiezingscampagne

met de eerste van vier V-dagen. Bart De

Wever, Jan Jambon, Ben Weyts, Matthias

Diependaele en Sander Loones gaven er

hun analyse van en toekomstvisie op het

institutione le landschap.

Kon u er niet bijzijn? Bekijk het videover-

slag op www.n-va.be/v-dagen, download

er de folder over het confederalisme en

schrijf nog snel in voor de komende drie

V-dagen over respectievelijk energie en

klimaat, asiel en integratie, en onderwijs.

Jan Jambon is meer dan ooit overtuigd: “De structuurhervorming van dit land is de enige
mogelijkheid om de Vlaming de welvaart en het welzijn te geven waarop hij recht heeft.”

Er is geen regering meer 
die beslissingen neemt.“

Welvaart door confederalisme
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De statistieken tonen aan dat zonne-

panelen of PV-installaties bij gezin-

nen ongelijk verspreid zijn over

Vlaanderen. In de verstedelijkte

gebie den liggen beduidend minder

zonnepanelen. Daar staan meer flat-

gebouwen en meergezinswoningen

en zijn er dus minder individuele

daken beschikbaar. Als we de ach-

terstand in de steden willen inhalen,

dan moeten we het potentieel ten

volle benutten en bestaande drem-

pels voor hernieuwbare energie weg-

werken. Andries Gryffroy diende

daarover een conceptnota in.

Juridische drempels 
Wie investeert in zonnepanelen op

het dak van de woning kan de opge-

wekte elektriciteit zelf gebruiken.

“Dat is logisch, maar voor apparte-

menten is het niet vanzelfsprekend.

Bij een appartement wordt iedere

wooneenheid als een afzonderlijke

energie-entiteit beschouwd. Met haar

eigen installatie, omvormer en aan-

sluiting op een teller. Maar het ren-

dement weegt niet op tegen de

investeringskost van al die afzonder-

lijke installaties. Investeren in PV-

pane len op appartementen of andere

gebouwen wordt pas interessant

wanneer de verschillende verbrui-

kers de geproduceerde stroom recht-

streeks kunnen afnemen van één

grotere installatie. Maar dat is van-

daag juridisch niet mogelijk”, aldus

Gryffroy.

Dezelfde complicaties gelden overi-

gens ook bij kmo-zones en winkel-

centra. Per ruimte en dus af -

zonderlijke verbruikersentiteit moet

je ook daar een afzonderlijke PV-

instal latie per teller plaatsen.

Regelgeving aanpassen
Met zijn conceptnota wil Andries

Gryffroy het debat openen in het par-

lement en de verouderde Vlaamse

regelgeving aanpassen. Hij stelt voor

om de definitie van een energie-enti-

teit aan te passen naar grotere uni-

forme energie-entiteiten, bijvoor -

beeld één woonblok of één kmo-

zone. Tot voor kort liet Europa dat

niet toe, maar de Europese regel -

geving is nu aangepast. 

Gryffroy grijpt die kans aan om,

zoals Nederland, op de kar te sprin-

gen. “Een gebouw met verschillende

verbruikers moet kunnen worden be-

schouwd als één energie-entiteit. Met

de toepassing van een digitale meter

per verbruiker is dat perfect moge-

lijk. We creëren zo een bruikbare en

praktische oplossing voor meer PV-

panelen op appartementsdaken.

Boven dien geven we daarmee ook in

een stedelijke omgeving een nieuwe

stimulans voor meer groene stroom

in Vlaanderen”, besluit Gryffroy.

VINGER AAN DE POLS

De zon schijnt voor iedereen, maar iets minder voor de eigenaars

van een appartement. De regelgeving laat het niet toe om de

stroom die wordt opgewekt via zonnepanelen op het dak te ver-

delen onder de verschillende bewoners. Vlaams Parlementslid en

energiespecialist Andries Gryffroy wil die drempel wegwerken. 

Zet de eigenaar van
een appartement
ook in de zon

Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy

We moeten een gebouw 
met verschillende verbruikers 

als één energie-entiteit 
kunnen beschouwen.

“
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Eerst was er de zaak van tienerpooier

Moreno, alias Bilal Azzouzi. Die

kwam aan het licht naar aanleiding

van het lied Amigo van diens rap-

vriend Soufiane Eddyani. Azzouzi,

een zogenaamde loverboy die min-

derjarige meisjes in de prostitutie

dwong, werd veroordeeld tot een ge-

vangenisstraf van zes jaar. Het rap-

nummer vergoelijkt zijn daden. “Dat

is ronduit verwerpelijk. Maar de

manier waarop Justitie met de tiener-

pooier is omgegaan, is dat evenzeer”,

klaagt De Wit aan.

Azzouzi kreeg eerst een enkelband en

knipte die door. Nadien mocht hij al

na een derde van zijn straf de gevan-

genis – met een enkelband – verlaten

én een videoclip opnemen in Ibiza.

Hij werd weer naar de gevangenis ge-

bracht, maar kwam opnieuw ver-

vroegd vrij. “Wat moet je uitspoken

vooraleer een straf effectief een straf

is?” vraagt De Wit zich af. “Hoe kan

kinderverkrachters slechts een straf

met uitstel krijgen”, zegt De Wit. Ze

verwijst daarmee naar de Gentse

toneel leraar die jarenlang minderjari-

gen misbruikte en een van hen ook

verkrachtte. Hij werd veroordeeld tot

een gevangenisstraf met uitstel onder

voorwaarden en zal dus in principe

geen dag in de cel doorbrengen.

Meer daadkracht
Als klap op de vuurpijl werd er een

harde schijf met de autopsierapporten

van de slachtoffers van de terroristi-

sche aanslagen van 22 maart 2016 ge-

stolen uit het Brusselse parketgebouw.

De verdachte blijkt een teruggekeerde

Syriëstrijder te zijn die in 2016 werd

veroordeeld tot vijf jaar cel. Voor

minis ter Geens een spijtig toeval,

maar voor de nabestaanden was het

verschrikkelijk dat nieuws in de

media te moeten vernemen. 

“Het valt op hoezeer minister Geens

in al die zaken probeert elke verant-

woordelijkheid van zich af te schui-

ven. Uiteraard is de rechterlijke macht

onafhankelijk, maar het is de minister

die de richtlijnen en wetten bepaalt.

Ik verwacht van een minister van Jus-

titie meer daadkracht. Onze wetsvoor-

stellen voor een aantal broodnodige

wijzigingen in de strafuitvoering lig-

gen klaar”, besluit De Wit.

je uitleggen dat een tienerpooier die

is veroordeeld tot zes jaar cel, amper

in de gevangenis heeft gezeten?”

Strengere en effectieve
gevangenisstraffen
De N-VA wil dat de voorwaarden om

van gunstmaatregelen zoals een

enkel band te kunnen genieten wor-

den verstrengd en dat ze strikter wor-

den opgevolgd. Overleg met de

deelstaten is daarvoor cruciaal. Daar-

naast is de N-VA al lang voorstander

van een verstrenging van de zoge-

naamde wet-Lejeune. Voorwaardelijk

vrijkomen na een derde van de ge-

vangenisstraf zou daardoor niet lan-

ger mogelijk zijn. “De voorwaar -

delijke invrijheidstelling moet ook

zwaarder worden als men al eerder

werd veroordeeld”, vindt De Wit.

“We willen niet alle straffen naar de

helft brengen, zoals minister Geens

voorstelde, want dat houdt voor veel-

plegers net een versoepeling in.”

Bovendien pleit de N-VA voor stren-

gere en effectieve gevangenisstraffen

voor zedenmisdrijven zoals verkrach-

ting, kinderprostitutie en aanranding

van de eerbaarheid. “Het kan niet dat

Het nieuwe jaar ging van start met nieuwe blunders bij Justitie.

Justitie is er, vooral op het vlak van strafuitvoering, erg aan toe.

“Justitieminister Geens van CD&V heeft daarin geen verande-

ring gebracht”, stelt Kamerlid Sophie De Wit vast.

VINGER AAN DE POLS

Blunders bij Justitie: 
N-VA eist strenger
strafuitvoeringsbeleid

Kamerlid Sophie De Wit

Wat moet je uitspoken 
vooraleer een straf 

effectief een straf is?“
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Jarenlang werd het veiligheidsbeleid

in Brussel verwaarloosd en keken de

PS-coryfeeën de andere kant op. De

resultaten van dat pamperbeleid zijn

duidelijk: overlast, criminaliteit en

een permanent onveiligheidsgevoel.

Desalniettemin lijkt burgemeester van

Molenbeek Cathérine Moureaux (PS)

het laissez-fairebeleid van het verle-

den te willen verderzetten.

Ook het Franstalige onderwijs en de

betrokken ouders dragen een grote

verantwoordelijkheid. “We moeten

echt werk maken van een nieuwe vei-

ligheidscultuur in onze hoofdstad”,

benadrukt Van den Driessche. “Een

broodnodige stap is de fusie van de

zes Brusselse politiezones tot een een-

vormige en performante politiemacht

met aan het hoofd de minister-presi-

dent. In geen enkele andere Europese

grootstad is de politiebevoegdheid zo

versnipperd.” 

Meer efficiëntie 
en specialisatie
Zo’n ingrijpende hervorming biedt tal

van voordelen. Eén korpschef en één

veiligheidsplan bieden een eenheid

van leiding, filosofie en aanpak in het

hele gewest, een efficiëntieverhoging

en meer specialisatie rond belangrijke

veiligheidsthema’s zoals drugs, pros-

titutie en radicalisering. Bovendien

komt er meer budget vrij voor effec-

tief politiewerk en worden de midde-

len werkelijk ingezet waarvoor ze be-

stemd horen te zijn: de aanwezigheid

op de straat verzekeren en de grote

veiligheidsproblematieken kordaat

aanpakken. 

De N-VA pleit al jaren op verschil-

lende niveaus voor een dergelijke

fusie, maar de Brusselse politieke

klasse blokkeert systematisch elke

stap vooruit in dit dossier. Ondertus-

sen blijven talloze Brusselaars gebukt

gaan onder het aanhoudende vanda-

lisme en de vele vormen van overlast.

“In het Brusselse parlement heeft er

nooit een debat ten gronde plaats -

gevonden. De burgemeesters en

Franstalige politieke partijen blijven

halsstarrig vasthouden aan hun 

loka le bevoegdheden. Hun zorg is niet

de nabijheid van de politie tot de bur-

ger maar de nabijheid tot de burge-

meester", stelt Van den Driessche

vast. 

Straffeloosheid aanpakken
“De hervorming van de politiezones

zou een eerste belangrijke stap zijn

om van onze hoofdstad weer een leef-

bare en veilige thuis te maken. We

moeten het gevoel van straffeloosheid

zo snel mogelijk aanpakken. Het is

hoog tijd dat de Franstalige politici

handelen in naam van alle inwoners

van onze hoofdstad in plaats van hun

eigen belangen te verdedigen”, besluit

Van den Driessche.

BRUSSEL

In de nacht van 31 december op 1 januari werd het nieuwe jaar in

Molen beek alweer ingezet met rellen. Dat ‘feest’ zorgde voor honderd-

duizenden euro’s aan materiaalschade en besmeurde andermaal het

imago van de gemeente. “De verantwoordelijkheid voor deze schan-

dalige taferelen ligt overduidelijk bij de Brusselse politieke klasse”,

zegt Brussels parlementslid Johan Van den Driessche.

16

Oudejaarsrellen in Molenbeek:
fusie van politiezones is broodnodig

Brussels parlementslid Johan Van den Driessche: “In geen enkele andere Europese
grootstad is de politiebevoegdheid zo versnipperd.”

Er heerst in Brussel 
een manifeste onwil 
om te hervormen.“
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De transfers van Vlaanderen naar

Wallonië lopen al decennia. Al even

lang – van Spitaels tot Di Rupo – zegt

men in Wallonië dat de transfers gaan

stoppen. Maar dat gebeurt niet. We

hoeven maar naar de cijfers te kijken

om te begrijpen dat dit een drama is:

voor de Vlaming, die elk jaar zo’n 6,5

miljard euro naar Wallonië ziet ver-

trekken, maar ook voor de Waal, die

het slachtoffer is van een onverant-

woordelijk bestuur.

Beroerde situatie
In De Tijd (8 januari 2019) geeft De-

statte enkele voorbeelden. Een van de

indicatoren die de Waalse stagnatie

aangeeft, is het Waalse bruto binnen-

lands product (bbp) per inwoner. Er

worden al jaren, met ons geld, buiten-

gewone inspanningen geleverd om

dat op te krikken. Maar alle maat -

regelen ten spijt komt daar geen bewe -

ging in. Als we België gelijkstellen aan

100, stond Wallonië in 1995 op 73,5 en

in 2006 op 72,7. De Toekomstcontrac-

ten voor Wallonië, de Marshallplan-

nen en de 12 miljard euro uit de

Europese structuur- en investerings-

fondsen brachten weinig soelaas. In-

tegendeel, het bbp daalde zelfs. 

Als we verder gaan en de jaarlijkse

uitgaven van gezinnen in Wallonië en

Vlaanderen met elkaar vergelijken,

merken we een verschil van ongeveer

15 procentpunt. Voor uitgaven aan kle-

ding en schoenen, meubels, cultuur,

vrije tijd en opleiding per inwoner

komt Wallonië telkens een heel eind ach-

ter Vlaanderen. Alleen aan tabak en alco-

hol geven de Walen meer uit dan de

Vlamingen. Het illustreert hoe beroerd

Wallonië eraan toe is.

Ontluisterende cijfers
De cijfers zijn al langer bekend, maar ze

blijven ontluisterend. In Vlaanderen be-

haalt bijvoorbeeld 6,8 procent van de jon-

geren tussen 18 en 24 jaar geen diploma

hoger secundair onderwijs. Wallonië kent

10,3 procent vroegtijdige schoolverlaters.

In Vlaanderen was de afgelopen tien jaar

gemiddeld 14 procent van de jongeren tus-

sen 15 en 24 jaar werkloos, in Wallonië be-

droeg de jeugdwerkloosheidsgraad 29

procent. Van de Vlamingen tussen 18 en 65

jaar was vorig jaar 6,4 procent werkzoe-

kend, in Wallonië is dat 13,2 procent. Bijna

24 procent van de Vlamingen tussen 20 en

64 jaar werkt niet en is ook niet op zoek

VERREKIJKER

naar werk. Wallonië telt meer dan 30

procent inactieven. 

Confederalisme
Lange tijd hebben de verantwoorde-

lijke politici die dramatische cijfers, de

feiten en gevolgen genegeerd. De her-

vormingen werden maar halfbakken

doorgevoerd en als er al jobs werden

gecreëerd, dan was het in staatsbedrij-

ven, ondoorzichtige intercommunales

en overheidsdiensten die onvol-

doende meerwaarde creëren. Alleen

met de geldstromen vanuit Europa en

Vlaanderen houdt Wallonië zich over-

eind.

Het is duidelijk dat deze situatie on-

houdbaar is en dat de Waalse beleids-

makers echt verantwoordelijk moeten

worden gesteld voor de toekomst van

hun regio en hun burgers. Confedera-

lisme is daarvoor de beste manier. Zo

kunnen we onze eigen problemen

aanpakken, met onze eigen oplossin-

gen en onze eigen centen. En kunnen

we beslissen over hoe we samenwer-

ken, opdat Vlaanderen én Wallonië

daarvan beter worden.

“Ondanks de miljardeninvesteringen en verschillende herlance-
ringsplannen wil het maar niet beter gaan met Wallonië.” Als een
Vlaming dat zou zeggen, zou de verontwaardiging groot zijn. Maar
nu ook Philippe Destatte, ex-kabinetschef van de PS en directeur
van de denktank Jules Destrée het constateert, blijft het stil.

Wallonië blijft achter

Wallonië blijft alleen overeind dankzij geldstromen uit Europa en Vlaanderen.



Tara Godts (18) - Schilde

Jongste gemeenteraadslid

“Een van de jongste gemeenteraadsleden van Vlaanderen … dat had ik nooit durven dromen! Hoewel veel mensen

me té jong vonden, kreeg ik veel steun en heb ik gevochten voor een

mooi resultaat. Dat was niet altijd even simpel. Ik heb er hard voor

moeten werken, maar er ook ontzettend van genoten. 

De focus lag vooral op huis-aan-huisbezoeken. Ik heb zoveel fijne

mensen ontmoet. Mijn voornaamste werkpunt in onze gemeente

is het maken van wijkontmoetingsplaatsen, zodat mensen in de

wijken elkaar beter kunnen leren kennen. Het is voor mij ook

vanzelfsprekend om me in te zetten voor meer Vlaamsgezindheid in Schilde. Ik ben ongelofelijk blij met mijn

resultaat en vastbesloten om tijdens mijn mandaat opnieuw hard te werken voor Schilde-’s-Gravenwezel.”

JONGE LEEUWEN

Drie jonge mandatarissen 
grijpen hun kans! 
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Sanne Van Looy (27) - Malle

Toekomstige burgemeester 
Sanne: “Als lijsttrekker was ik een nieuw gezicht. Daarom

stond ik erop om me persoonlijk voor te stellen aan elke in-

woner van mijn gemeente. Wanneer ik geen borden aan het

plaatsen of vragen

aan het beantwoor-

den was, trok ik

meestal ergens

rond in de straten

van Malle. Dat gaf

mij een uniek in-

zicht in wat er leeft

in de gemeente: in de verschillende buurten, bij de verschil-

lende Mallenaren, tot in het keldergat waar ik bij een huis-

bezoek ben in gesukkeld. 

De campagne was een groot avontuur, spannend vanaf het

begin tot op de laatste minuut. Dat ik bijna zo-

veel voorkeurstemmen zou halen als de

langst zetelende burgemeester van Vlaande-

ren had ik nooit durven dromen. Ik ben

enorm dankbaar voor het vertrouwen in de

jeugd en neem met veel enthousiasme

mijn mandaat op, eerst als schepen en

over drie jaar als de eerste vrouwelijke

burgemeester van Malle.”

David Coppens (27) - Aalst
Gemeenteraadsvoorzitter

David: “De N-VA vormde een echte ploeg tijdens de cam-
pagne en dat droegen we ook uit. Het was al mijn tweede
campagne, maar
deze heb ik veel in-
tenser beleefd.
Naast de klassieke
campagnemiddelen
zette ik sterk in op
sociale media, met
kwaliteitsvolle film-
pjes. Ik start nu vol vertrouwen en goesting aan mijn taak
als gemeenteraadsvoorzitter. Vanuit die rol wil ik vooral de
gemeenteraad zo efficiënt mogelijk organiseren en de rech-
ten van de raadsleden garanderen. Ik heb quasi meteen
contacten gelegd met een lokale partner om de gemeente-
raden in de toekomst live uit te zenden. 

Deze maand ben ik tien jaar lid van de 
N-VA. Achter de schermen gemotiveerd
meewerken en bovenal als één ploeg
naar buiten komen, daar ligt volgens
mij de sleutel tot succes. Door hard te
werken, kom je er. De Aalstenaars
hebben hun stad zien veranderen en
hebben ons beloond voor het gele-
verde werk. Mijn motto: als je
iets doet, doe het dan goed.”



Hoe kijkt men tegen de val van de
regering aan in Franstalig België?
Is er begrip?
“De grote meerderheid van de men-

sen heeft de val van de regering niet

zien aankomen. In Wallonië was de

verrassing nog groter, omdat ze de

N-VA er nog altijd minder kennen. Ter

linkerzijde – de syndicaten, maar ook

de Franstalige intelligentsia – stuurt

men al van in het begin aan op de val

van de regering. En de belaagde rech-

terzijde voelt zich in de steek gelaten

door de N-VA. In Wallonië toont nie-

mand er begrip voor dat de regering

is gevallen over het migratiepact.”

Theo Francken en Jan Jambon
waren nochtans populair in Frans-
talig België.
“Ze zijn nog altijd populair in Wallo-

nië. Jan Jambon heeft het imago au-

dessus de la mêlée, boven het gewoel

te staan. De Franstaligen appreciëren

zijn daadkracht na de aanslagen, en

het feit dat hij bestuurt zonder voor-

ingenomenheid. Voor een groot deel

van de publieke opinie is hij asexué

linguistique. Taalneutraal. Ik vraag

me dus af of zijn populariteit niet zal

verminderen door uit de regering te

stappen. Theo Francken vertegen-

woordigt de stevig-rechtse vleugel,

die in Wallonië en Brussel niet echt

wordt bediend. Zijn bevoegdheid gaf

hem bovendien zichtbaarheid en

bekend heid.”

Houden de Franstaligen rekening
met een nieuwe staatshervor-
ming? Hebben ze nog schrik voor
het einde van België?
“Dat is op dit moment niet echt aan

de orde in Franstalig België. Niemand

roept die scenario’s in en het einde

van het land lijkt minder schrik aan

te jagen dan een paar jaar

geleden. Taboes en men-

tale barrières zijn verdwe-

nen. Niemand wenst het

einde van het land, maar

behalve wanneer de Rode

Duivels spelen, zie je ner-

gens Belgische vlaggen

uithangen. Kortom, de

mensen zijn daarmee niet

bezig.  Ook niet met her -

federalisering trouwens.”

Zal Elio Di Rupo op-
nieuw een rol spelen? 
“Absoluut. Hij wil een be-

langrijke rol. De voorzit-

tersverkiezingen bij de PS

zullen pas na de vorming

van de meerderheden

plaatsvinden. Di Rupo en

zijn opvolger Magnette

hebben een gewapende vrede geslo-

ten en tijdens de verkiezingscam-

pagne gedraagt de PS zich als een

goed getraind leger.”

Waarom is Charles Michel nooit
populair geworden in Wallonië,
terwijl dat in Vlaanderen wel
lukte?
“Goeie vraag. Ik vrees dat het ant-

woord luidt dat hij te populair is … in

Vlaanderen. Het is voor hem heel

moeilijk geweest om de perceptie te

keren dat hij als premier eerst en

vooral in het belang van Vlaanderen

handelt. Hij heeft de slag om de per-

ceptie en de harten verloren van een

médiatico-politique apparaat dat

hem zeer vijandig was gezind.” 
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BUITENWACHT

Martin Buxant werkte vele jaren als politiek journalist voor La

Libre Belgique, De Morgen en L’Echo. Vorige herfst richtte hij

samen met enkele partners het online nieuwsagentschap LN24

op. We vroegen hem naar het politieke sentiment bezuiden de

taalgrens.

Martin Buxant: “Het einde van het land lijkt in Wallonië minder schrik
aan te jagen dan een paar jaar geleden.”

Martin Buxant: “Elio Di Rupo wil 
opnieuw een belangrijke rol spelen”
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Tussen 4 en 24 februari kiezen alle lokale N-VA-afdelingen
een nieuw bestuur. Alle N-VA-leden die minstens drie maan-
den lid zijn op datum van de verkiezingen, hebben stem-
recht.

De afdelingsvoorzitter en ondervoorzitter worden rechtstreeks

verkozen door de leden van de afdeling. Daarnaast telt een afdeling een onbeperkt aantal bestuursleden. De overige bestuurs-

functies (zoals penningmeester of communicatieverantwoordelijke) worden intern verdeeld onder de verkozen bestuursleden.

In principe heeft u uw uitnodiging om deel te nemen al ontvangen. Indien niet, contacteer dan uw lokale afdelingsvoorzitter.

OP DE BARRICADEN

Om onze N-VA-kandidaten zo sterk mogelijk naar 26
mei te loodsen, organiseert de N-VA op 10 en 16 februari
een kandidatendag in Gent en Edegem. De meer dan
400 verkiezingskandidaten zullen daar worden inge-
wijd in de diverse aspecten van de kiescampagne.

Naast het inhoudelijke verhaal krijgen de kandidaten een

infosessie over de verkiezingswetgeving, leren ze hoe zich-

zelf in de markt kunnen zetten met de hulp van sociale

media en hoe ze hun eigen kandidatenwebsite kunnen aan-

maken.

Deelname is verplicht voor alle kandidaten. Zij ontvangen

een persoonlijke uitnodiging.

De Vlaming is genereus. Dat is de enige juiste conclusie na de Warmste Week van Studio Brussel eind december.
In de week voor Kerstmis haalden onze N-VA-afdelingen in heel Vlaanderen liefst 45 470 euro op.

Met gepaste trots en oprechte dankbaarheid overhandig-

den Sabine Vermeulen, Valerie Van Peel, Jos Lantmeeters

en Karl Vanlouwe een grote cheque aan StuBru-presenta-

trice Michèle Cuvelier op Domein Puyenbroeck in Wach-

tebeke.

De opbrengst gaat naar vzw’s die zich inzetten voor kin-

deren, jongeren en volwassenen met een beperking. De

N-VA-afdelingen van Antwerpen, Vlaams-Brabant en

Brussel kozen voor Het Raster. Limburg steunde De regen-

bOog vzw, Oost-Vlaanderen zamelde geld in voor Fiola

vzw en de West-Vlamingen openden hun hart voor vzw

Licht en Liefde.

N-VA stoomt kandidaten klaar voor 26 mei

U was weer genereus tijdens de Warmste Week

Uw stem telt

N-VA-afdelingen kiezen nieuwe besturen



Op 14 oktober vorig jaar werden meer dan 1 500 N-VA’ers verkozen bij de lokale en provinciale verkiezingen. Begin
deze maand begonnen zij aan hun zesjarig mandaat. Sommigen hebben al wat ervaring, maar voor anderen is het
allemaal nieuw. Daarom organiseert de cel Lokaal Beleid in maart drie keer een ‘Dag van de Mandataris’.

De Dagen van de Mandataris helpen onze nieuwe verkozenen om een vliegende start te nemen in hun nieuwe mandaat.

Ze krijgen er een stevige basiskennis over de werking van een gemeentebestuur, leren praktische vaardigheden, horen

waar ze terechtkunnen voor hulp en

hoe ze de visie van de N-VA lokaal

kunnen uitdragen.

Kortom, de Dag van de Mandataris is

een niet te missen moment voor wie

zijn lokaal mandaat goed wil invullen.

Ook ervaren mandatarissen zijn wel-

kom om hun kennis op te frissen. De

Dagen van de Mandataris vinden

plaats op zondag 17 maart (Technopolis

Mechelen), zaterdag 23 maart (ICC

Gent) en zondag 31 maart (Thor Genk).

Alle mandatarissen krijgen een per-

soonlijke uitnodiging.

Gaat het licht uit in 2025? Dan sluiten immers de laatste kerncentrales. Wat zijn de alternatieven? Hoe geven we
9 miljard mensen te eten? Wat met de groeiende afvalberg? Is de N-VA een groene partij?

De verkiezingen komen er -

aan! Weldra beginnen de

debatten, niet alleen tussen

de kopstukken op tv, maar

ook tussen ‘gewone’ men-

sen. Op de trein naar het

werk, op familiebijeen-

komsten of op de sport-

club, als N-VA-lid kunt u

zich in de aanloop naar de

verkiezingen aan een pak

kritische vragen verwach-

ten. 

Kom op 23 februari naar de V-dag over energie en ecologie om niet te moeten twijfelen over uw antwoorden. Partijtoppers

en experts geven onze standpunten en onderbouwen ze. Na afloop bent u niet alleen gewapend om elke discussie over dit

thema aan te gaan, maar ook om ze te winnen. 

Surf naar www.n-va.be/v-dagen om in te schrijven. U kunt zich ook al inschrijven voor de twee daaropvolgende

V-dagen, over migratie en integratie, en over onderwijs.
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Dag van de Mandataris

Nieuw-verkozenen nemen vliegende start

OP DE BARRICADEN
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V-dag energie en ecologie

Gaat het licht uit in 2025?
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ONVERGETELIJK

1 205 jaar geleden, op 28 januari 814,

stierf in Aken de Pater Europae. Karel

de Grote geldt volgens geleerden als

de grondlegger van een collectief

Euro pees historisch bewustzijn.

Zowel de Duitsers als de Fransen

voeren hun ontstaansgeschiedenis

terug tot Karel de Grote. Nochtans

gaven met name de Saksen zich niet

zonder slag of stoot gewonnen tij-

dens Karels 46-jarige bewind. Hoe

dan ook breidde Karel de Grote het

gebied dat hij had geërfd gevoelig

uit, vooral in oostelijke richting. 

De uitbreiding van het Frankische

rijk ging gepaard met een genade-

loze kerstening van de onderworpen

gebieden. Die strategie legde Karel

geen windeieren: op eerste kerstdag in het jaar 800

kroonde paus Leo III hem tot de eerste West-Europese 

keizer sinds 476. Daarmee versterkte

Karel de Grote de later vaak her-

haalde claim van het Frankische rijk

als de opvolger van het Imperium Ro-

manum. In Byzantium dachten ze

daar ongetwijfeld anders over.

Carolus Magnus hechtte grote waarde

aan onderwijs. Hij belastte de knap-

ste koppen uit zijn rijk met de orga-

nisatie ervan. De centrale idee:

levenslang leren. Overigens hechtte

Karel de Grote ook belang aan de in-

standhouding van zijn moedertaal.

De opleving van kunst, literatuur en

architectuur tijdens Karels heerschap-

pij staat te boek als de Karolingische

renaissance. Voorts uniformiseerde

Karel de Grote de wetgeving, de

rechtspraak en voerde hij de zilveren denarius in als

valu ta.

Karel de Grote, vader van Europa 
en van levenslang leren

MEERWAARDE

Met haar boek Leading 

Ladies wil nieuwe N-VA’er

Assita Kanko vrouwen hel-

pen om hun ambities waar te

maken. Aan de hand van 15

getuigenissen vertelt ze over

de ambitie en motivatie van

evenveel sterke vrouwen.

Hoe konden zij zich naar de

top hijsen? Welke obstakels

hebben ze overwonnen en

hoe hebben ze zich een

plaats kunnen verwerven in

kringen waar vooral mannen de plak zwaaien? 

Dit boek is geen analyse van gemiste kansen of van het 

glazen plafond, maar een constructief pleidooi om de parti-

cipatie van vrouwen aan de macht te versnellen. Leading

Ladies is niet alleen een vademecum voor wie zich wil 

lanceren in de politiek of het bedrijfsleven. Het richt zich tot

alle vrouwen die zich op allerlei vlakken willen ontplooien,

die hun stem willen laten horen én tot alle mannen die 

willen gaan voor een meer gelijkwaardige samenleving.

Assita Kanko, Leading Ladies. Maak je ambities waar, 

uitgeverij Lannoo, 22,95 euro.

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Leading Ladies.

Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op de vraag: “Hoe
heet de netwerkorganisatie waarmee Assita Kanko meer
vrouwen in de politiek wil krijgen?” Stuur uw antwoord

voor 8 februari naar magazine@n-va.be of naar Nieuw-

Vlaams Magazine, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Leading Ladies

Winnaars De Roets 2019: I. Bastien (Leuven), J. Delarbre (Edegem), G. Tack (Lovendegem), F. Uyttersprot (Iddergem) en J. Vermant (Zwijn-
drecht). Het correcte antwoord was: Drietalencollege.
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Nieuwe kustburgemeesters 
Wilfried Vandaele (De Haan) en
Daphné Dumery (Blankenberge)
weten uit welke hoek 
de wind waait.

De Verandering werkt, 
ook aan onze Vlaamse kust.“


