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Zoveel meisjes lopen in dit land het

risico op genitale verminking. Geen

vrolijk cijfer. De N-VA zal die bar-

baarse praktijk bij monde van sterke

vrouwen als Assita Kanko altijd blij-

ven aanklagen.

Alain Mouton (Trends) 
@alainmoutonVL op 13/02/2019
200 000 extra banen in een land met

een fiscale druk van 44,7 %. En toch

staken tegen ‘sociale horror’. Carnaval

valt drie weken te vroeg dit jaar. 

#nationalestaking

Goed bezig
Bijna 99 procent van alle boetes aan

fietsers zonder licht, is Vlaams. In 2017

schreven Wallonië en Brussel samen

amper 64 fietsboetes uit, tegenover 

4 985 in Vlaanderen. 

De provincie Namen slaagde er zelfs in

om in vier jaar welgeteld één boete te

geven voor fietsen zonder licht. Die

enorme verschillen betekenen overi-

gens niet dat 99 procent van de geïnde

gelden terug naar Vlaanderen vloeit.

Laks beleid financieel belonen, dat kan

alleen in België.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. Dat is de campagneslogan waarmee de
N-VA op 26 mei naar de kiezer trekt. De slogan werd voorgesteld in Gent, op de

eerste van twee kandidatendagen. Lees meer op bladzijde 20.

Isabel Albers (De Tijd)
@italbers op 10/02/2019 
Marc Leemans: “Ja, dat deze staking de

economie heel veel geld kost, dat is het

ons waard. Deze regering heeft de men-

sen ook al veel geld gekost.” Popu-

lisme. Koopkracht is gestegen.

Nou moe
Roken is slecht voor de gezondheid. Daarover is iedereen het intussen wel eens.

Daarom het N-VA-voorstel om de leeftijd om rookwaren te kunnen kopen op te trek-

ken naar 18 jaar. CD&V wil dat ook, zo staat in een resolutie van hen die precies die

hogere leeftijd bepleit. Toch stemden ze tégen het N-VA-voorstel. En dus tegen hun

eigen ideeën. Het ‘moedige’ midden, weet u wel.

Het spoorwegnet is nog altijd afgestemd op het 19de-eeuwse België, toen

Vlaamse arbeiders in groten getale naar Wallonië afzakten.

Rik Van Cauwelaert
in De Tijd op 9 februari

“
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De mens hééft een impact op de natuur. Een eeuw geleden raakten kinderen verlamd door

polio, waren onze rivieren open riolen en stootte de industrie roet uit. Vandaag zijn we

gezon der dan ooit, zwemmen er weer vissen in de Schelde en verbetert de luchtkwaliteit

jaar na jaar.

De reden van dat succes is de menselijke creativiteit: het vermogen om ons aan te passen

en onszelf heruit te vinden. Dankzij innovatie en technologische vooruitgang vinden we

oplossingen voor de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.

Maar het geloof in eigen kunnen is vervangen door geloof in de Apocalyps. Het onafwend-

bare einde van de wereld nadert, tenzij we allemaal ons leven beteren en ons bekeren tot

het ware geloof. En bekeren betekent: toegeven aan steeds ambitieuzere klimaatdoelstel-

lingen.

Doelstellingen die wij niet kunnen halen omdat de technologie nog niet op punt staat om

de transitie met behoud van de economische groei en welvaart te realiseren. Als we op dat 

pad doorgaan, eindigen we met economische achteruitgang en sociale afbraak door mas-

saal banenverlies.

Klimaatwet
De klimaatwet van Groen en Ecolo is daarvan een prachtig voorbeeld. Heel veel mooie

woorden en doelstellingen, maar wat er juist moet gebeuren en wie die miljardenfactuur

mag betalen, daarnaar zal u radeloos blijven zoeken.

Ik kan u nu al onthullen wie zich blauw mag gaan betalen aan groene belastingen: u en

ik. Vliegtuigreizen, huisdieren, een haardvuur, … Het is straks alleen weggelegd voor wie

het kan betalen. En toch kan het anders. Want de energietransitie is een economische

opportuni teit.

Als wij de technologie ontwikkelen die ons klaar maakt voor een toekomst zonder fossiele

brandstoffen, dan bouwen wij weer een voorsprong op in de wereld. Een voorsprong die

we op vele andere gebieden hebben verloren. Het is nu aan ons om die kans te grijpen.

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Geloof
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Sinds de zesde staatshervorming is

het aan de regio’s om de gezond-

heidsberoepen te erkennen en

quota in te stellen. Vlaanderen

heeft zijn huiswerk gemaakt. Maar

aan de andere kant van de taal-

grens loopt het volledig mis.

16 
“Met het juiste evenwicht tussen
ambitie en realisme, kunnen eco-
nomie en ecologie wel degelijk
samengaan.” Dat zegt Mark
Demes maeker, die werd genomi-
neerd als het meest verdienste-
lijke Europees Parlementslid op
het vlak van milieu.

19   
“Veel politici zijn te lui om kern-
energie te begrijpen.” Michael
Shellenberger, de Amerikaanse
goeroe van het ecorealisme,
windt er geen doekjes om. 

17   
Het Spaanse Hooggerechtshof
buigt zich over de vraag of acht-
tien Catalaanse politici schuldig
zijn aan rebellie en opruiing. De
beklaagden zijn bang dat een
eerlijk proces niet mogelijk is.
Maar Europa kijkt nog steeds
weg.



“Wij vinden het niet kunnen dat zware misdadigers even snel in aanmerking komen voor de gunst van voorwaar-
delijke invrijheidstelling als iemand die voor een eerste maal wordt veroordeeld.” Kamerleden Sophie De Wit en
Kristien Van Vaerenbergh dienen een wetsvoorstel in om de wet-Lejeune te ‘repareren’.

Het wetsvoorstel kadert in een akkoord dat parlementsleden van de voormalige Zweedse coalitie sloten over enkele be-

langrijke hervormingen bij Justitie. De N-VA zal nog wetsvoorstellen indienen over het huisverbod bij intrafamiliaal geweld,

de procedure voor Assisen en tal van andere maatregelen. 

Sophie De Wit en Kristien Van Vaerenbergh reageren tevreden op het akkoord. “Het op de lange baan schuiven zou onver-

antwoord geweest zijn. Wij danken onze collega’s voor de constructieve samenwerking.”

“De Vlaamse circussector boomt, zelfs tot in het buitenland.” Vlaams
Parlementslid Marius Meremans reageert tevreden op de extra
stimu lansen die Vlaanderen vrijmaakt voor het circuswezen. 

“Wanneer we spreken over podiumkunsten is het Vlaamse circus een

hoogstaand exportproduct. Onze sterke circusgezelschappen verdienen

abso luut een structurele subsidie zodat zij alle vrijheid krijgen om zich

volop toe te leggen op artistieke excellen tie”, zegt Meremans.

Laagdrempelig en universeel
Het circus is een laagdrempelige cultuurvorm voor het hele gezin. Het zit

vol Vlaamse traditie en is toch universeel te begrijpen. “Net daarom kun-

nen onze arties ten op Vlaamse én op internationale podia schitteren en is

het Vlaamse circus voor de N-VA een belangrijk cultureel exportproduct.

De kleine en jonge maar bloeien de circussector verdient alle ambitie”, 

besluit Meremans.
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Het Vlaamse circus als ambitieus exportproduct

“Tot op vandaag kunnen we flesjes met sleeves niet recycleren”,

legt Wouters uit. “Maar dat probleem wordt bij de nieuwe sorteer-

installaties voor de uitgebreide pmd-zak opgelost.”

Ten laatste tegen 2021 zal overal in Vlaanderen de blauwe pmd-

zak worden uitgebreid met onder meer alle soorten folie, de zoge-

naamde pmd+. De sorteerinstallaties die de nieuwe zakken gaan

verwerken, zullen ook sleeves kunnen detecteren en sorteren. 
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Flessen in een recycleerbaar jasje

Als laagdrempelige en universele cultuurvorm is het
Vlaamse circus een belangrijk exportproduct.

Heel wat (fris)drankproducenten geven hun flesjes en 
flacons een meer aantrekkelijke uitstraling door er een 
plastic hoesje, een zogenaamde sleeve, omheen te trekken.
“Sleeves zorgen vandaag nog voor problemen bij de recy-
clage. Maar daar komt binnenkort verandering in”, weet
Vlaams volksvertegenwoordiger Elke Wouters.

Elke Wouters: “Tegen 2021 kunnen ook flesjes met 
sleeves gerecycleerd worden.”

Zware misdadigers minder snel vervroegd vrij



Maar sinds de val van de fede-

rale regering in december blijft

het verdacht stil op het depar-

tement Werk. “De koninklijke

besluiten liggen nu al drie

maanden in de schuif van

Peeters. Het is tijd om ze eruit

te halen. Of blijft hij ook na de

val van de regering stokken in

de wielen steken om de vak-

bonden tegemoet te komen?”

vraagt Demir zich af.

Indien men het SWT al in 2014

had afgeschaft, zou de VDAB

bijkomend vierduizend geta-

lenteerde, ervaren en bijna 

direct inzetbare mensen naar

een job kunnen begeleiden.

Kamerlid Zuhal Demir is niet te spreken over het getalm van fede-
raal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bij de verstrenging van
het zogenaamde SWT, het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfs-
toeslag. Onder Michel I kwamen de Zweedse coalitiepartners over-
een om dat brugpensioen op 58 helemaal onmogelijk te maken. 

Het probleem van de fiscale pensioen val sleept

al meer dan 30 jaar aan. “De vele gepensioneer-

den die me aanspraken, begrepen niet dat de

stijging van hun pensioen zo maar werd weg-

belast”, zegt Spooren. 

Wetsvoorstel
Eind vorig jaar kwam voormalig minister Johan

Van Overtveldt als eerste met een volledige op-

lossing. Door de val van de regering-Michel kon

zijn wetsontwerp evenwel niet worden gestemd.

Daarom bracht de N-VA de oplossing nu via een

wetsvoorstel van Jan Spooren naar het parle-

ment.
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Verstrenging brugpensioen 
blijft in de schuif liggen 

Zuhal Demir vraagt zich af waarom
Kris Peeters (CD&V) stokken in de
wielen blijft steken.

Een hoger brutopensioen of extra inkomsten voor gepensioneerden leiden voortaan ook tot een hoger netto-
inkomen. Een goedgekeurd wetsvoorstel van Kamerlid Jan Spooren maakt komaf met de ‘fiscale pensioenval’. 

Extra koopkracht voor duizenden gepensioneerden

De N-VA maakt komaf met de fiscale pensioenval.

©
 M

in
e 
D
al
em

an
s

Onlangs kwamen schrijnende levens -
omstandigheden in sociale woningen in
Brussel aan het licht. Ondanks het feit dat
het Brussels gewest 1 miljard euro vrij-
maakte voor renovatie van sociale wonin-
gen, verbetert de situatie op het terrein veel
te traag.

Liefst zestien openbare vastgoedmaatschap-

pijen zijn in Brussel verantwoordelijk voor de

sociale woningen. Ze hebben elk hun eigen

gepoliti seerde structuur, hun eigen technische

dienst en hun eigen beheer. “Die versnippering

zorgt voor miljoenen aan verspild belasting-

geld”, weet Brussels parlementslid Cieltje Van

Achter. “Een volledig gewestelijk huisvestings-

beleid met een fusie van de openbare vast-

goedmaatschappijen is daarom noodzakelijk.”

Een audit van een van die vastgoedmaatschap-

pijen, de Logement Molenbeekois, spreekt nu

ook van grootschalig wanbeheer. Van Achter

vroeg om een parlementaire onderzoekscom-

missie, maar de traditionele partijen hielden

het voorlopig bij hoorzittingen. Wordt onge-

twijfeld vervolgd. 

Wanbeheer in
Brussels woonbeleid
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Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding Liesbeth Homans inves-
teert zeven miljoen euro in sociale infrastructuur. Het geld wordt verdeeld over acht
projecten verspreid over Vlaanderen en Brussel.

Het doel van de projecten is om intergenerationele armoede te doorbreken en in de plaats

daarvan opwaartse sociale mobiliteit te stimuleren. Het gaat onder meer om projecten in

Antwerpen, Gent, Kortrijk, Leuven, Oostende, Turnhout en Brussel.

“De gemeenschappelijke noemer van die projecten is dat ze alle bijdragen aan het terug-

dringen van armoede in de stad en de zelfredzaamheid van mensen in armoede verhogen”,

besluit minister Homans.

STAAT VAN ZAKEN

Een jaar geleden besliste Vlaams minister van Werk Philippe Muyters om langdurig werkzoekenden sneller en grondiger te
screenen. Zijn zogenaamde Versnellingsplan werpt al na één jaar zijn vruchten af.

Het plan van minister Muyters blijkt een succes. Van de bijna 18 000 langdurig werkzoekenden op wie het Versnellingsplan eind 2017 van

toepassing was, stroomden er bijna 5 800 uit de werkloosheid tussen januari en oktober 2018. Ruim 4 200 van hen zijn in actieve bemid-

deling bij de VDAB.

Krapte aanpakken
Daarnaast zullen 12 000 langdurig werkzoekenden worden toegewezen aan partners van de VDAB voor bemiddeling. “Langdurig werk-

zoekenden staan vaak verder af van de arbeidsmarkt, maar kunnen er zeker hun plaats vinden en zijn ook nodig om de arbeidsmarktkrapte

aan te pakken”, bevestigt Vlaams Parlementslid Axel Ronse, die de cijfers opvroeg.

“Vrachtwagens hebben geen enkel excuus meer om een inhaal -
verbod te negeren.” Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weys heeft
vastgelegd waar op Vlaamse wegen een inhaalverbod voor vracht -
wagens geldt. Hij doet dat nadat de federale regering kortgeleden
het algemene inhaalverbod ongedaan maakte. 

Minister Weyts zet bovendien in op een betere handhaving van het inhaal -

verbod. “Vroeger was er een verwarrende regelgeving die nauwelijks werd

gecontroleerd en dus nauwelijks werd nageleefd. Met de nieuwe regels

gaan we ook zorgen voor meer controle”, zegt Weyts.

Kordate controle 
Het inhaalverbod zal worden gehandhaafd met vaste en mobiele camera’s. Op 38 locaties in Vlaanderen zullen vaste ANPR-camera’s in

staat zijn om inhalende vrachtwagens te flitsen. Daarbovenop zal vanaf dit jaar minstens één mobiele camera in elke Vlaamse provincie

op veranderende locaties inhalende vrachtwagens betrappen. 
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Liesbeth Homans investeert in
zelfredzaamheid

Versnelde opvolging voor langdurig werkzoekenden

Vaste en mobiele camera’s zullen het inhaalverbod
voor vrachtwagens streng controleren.

Ben Weyts regelt én controleert 
inhaalverbod vrachtwagens
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Nog te veel ouders durven hun kind niet met de

fiets naar school te sturen omdat ze terug -

deinzen voor de heksenketel aan de school-

poort. Daardoor blijft de verkeerssituatie in de

buurt van de school druk. Minister Weyts wil

die vi cieuze cirkel doorbreken en voorziet

daarom financiël e steun voor lokale besturen

die investeren in schoolomgevingen. 

Kleine ingrepen
zonder lange procedures
Voor elke euro die een lokaal bestuur investeert

in een schoolomgeving, legt Vlaanderen er één

euro naast. Het kan bijvoorbeeld gaan om het

onmogelijk maken van te parkeren aan de

schoolpoort of om het instellen van school -

straten, die autovrij zijn bij het begin en het

einde van de lesuren. “Dat soort ingrepen kan

normaal gezien worden gerealiseerd binnen een

tijdsspanne van zes maanden, omdat er geen

tijdrovende procedures voor nodig zijn”, zegt

Weyts. Lokale besturen kunnen tot tien dossiers

uit hun gemeente indienen.

Vorig jaar investeerden buitenlandse bedrijven
4,24 miljard euro in 234 projecten in Vlaanderen.
Dat is het hoogste aantal ooit en zelfs meer dan
dubbel zoveel als in 2017. De investeringen zijn
goed voor 5 339 nieuwe jobs. 

Volgens minister-president Geert Bourgeois is onze

sterke reputatie in onderzoek en ontwikkeling een

belangrij ke troefkaart. “Vlaanderen is vandaag een

van dé innovatieleiders in Europa. Bovendien hebben

we onze centrale ligging, beschikken we over produc-

tieve mensen en heeft onze industrie de omslag

gemaakt naar automatisering.” 

“Grote bedrijven komen graag naar hier omwille van

de kwaliteit van onze onderzoeksinstellingen, waar-

mee ze makkelijk kunnen samenwerken”, zegt

Bourgeoi s.

Ben Weyts: “Kleine ingrepen in de schoolomgeving kunnen snel een con-
creet verschil maken voor kinderen en hun ouders.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt 10 miljoen euro vrij voor in-
vesteringen aan schoolpoorten. Als een gemeentebestuur een euro investeert
om een schoolomgeving langs een lokale weg veiliger te maken, dan legt 
minister Weyts daar een euro naast.

STAAT VAN ZAKEN

2018 was recordjaar voor buitenlandse investeringen 

“Vlaanderen is een van dé innovatieleiders in Euro pa”, zegt Geert
Bourgeois.

Vlaanderen investeert in veilige schoolomgevingen
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Een tv-debat tussen Meyrem Almaci (Groen)

en Bart De Wever over het klimaat trapte de

verkiezingscampagne officieus af. De N-VA-

voorzitter kwam beslagen op het ijs met een

bombardement aan feiten en cijfers. Het

Nieuwsblad kopte nadien: “De Wever

dwingt andere partijen tot volgen: hoe N-VA

zelfs over klimaat het debat domineert.”

Waarom is het voor de N-VA zo gemak-
kelijk om te schakelen over het groene

De Volksunie was destijds de eerste politieke partij in Vlaanderen die

over het milieuthema congresseerde. Met haar veelbesproken studie -

dag over ecorealisme pikt de N-VA die draad met veel enthousiasme

weer op. “De N-VA is de beste garantie om ecologie en economie te

verzoenen”, zegt de Oost-Vlaamse lijsttrekker en Europees Parlements-

lid Anne leen Van Bossuyt.

nemen in milieuthema’s zoals biodiversi-

teit of circulaire economie.”

Uw collega Bart Staes van Groen heeft
zelf een Volksunieverleden. Wat is het
verschil met de N-VA?
“Eigenlijk zijn er twee grote verschillen.

Als het gaat over de doelstellingen, dan

wil Groen altijd meer. We moeten nog ho-

gere uitstootreducties nastreven én het

moet sneller. Terwijl het al een titanen-

werk zal zijn om de doelstellingen van

vandaag te halen. Wij gaan voor ambiti-

euze doelstellingen die realistisch zijn.

Daarnaast voeren de Groenen kruistoch-

ten tegen technologieën die niet in hun

wereldbeeld passen, zoals kernenergie en

biotech. Wij kijken met een open vizier

thema? Voor de media leek dat een
donderslag bij heldere hemel.
Anneleen Van Bossuyt: “Nochtans is

‘Groen en Vlaams’ een slogan die al lang

meegaat in de Vlaamse beweging, al van

voor er van de N-VA sprake was. Mijn col-

lega Mark Demesmaeker is een van de

meest gelauwerde en invloedrijke parle-

mentsleden op het vlak van groene

thema’s. Hier in het Europees Parlement is

het voor ons evident om het voortouw te

Doemdenkers gaan het klimaat niet redd
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behoren bijvoorbeeld bij de beste van

Euro pa voor off-shore wind. Toch is het

globale aandeel van die hernieuwbare

bronnen klein, en de prijs ervan zit via de

groenestroomcertificaten en de netkosten

helaas ook in de energiefactuur. Die is nu

al de duurste van Europa. De fouten van

het verleden mogen we dus niet herhalen.

Te beginnen bij de veel te ambitieuze kern-

uitstap.”

In november vreesden we nog voor
een black-out. Is dat risico nu geweken?
“De voorbije jaren is de capaciteit van het

netwerk om te importeren vanuit de

Neder landse gascentrales en de Franse

kerncentrales fors vooruitgegaan. Dat heeft

ons waarschijnlijk gered. Onlangs is er nog

een nieuwe kabel over het Kanaal in ge-

bruik genomen die overeenkomt met de

capaciteit van één kerncentrale. Die inter-

connectie in Europa is heel belangrijk, en

voor die energie-unie blijven we ijveren in

het Europees Parlement. Windenergie kan

kostenefficiënter worden opgewekt in

Noord-Europa, een zonnepaneel is drie

keer efficiënter in Spanje dan hier. Dat is

echt wel een deel van de oplossing. Het is

nog geen alternatief voor de kerncentrales,

maar het toont wel dat een mix van 

nucleair en hernieuwbaar realistisch is.

Zweden is daarvan een mooi voorbeeld.

De energiemix bestaat daar uit de helft

hernieuwbare en de helft kernenergie. Te-

gelijk is het wel cynisch om vast te stellen

dat we nu records breken qua energie-

import, terwijl België niet zo lang geleden

nog exporteur was van energie. 

Een ander domein waarop nog veel voor-

uitgang kan worden geboekt, is vraag -

sturing. Op basis van software kunnen de

megagebruikers – Tessenderlo Chemie,

BASF, Nyrstar, dat soort bedrijven – een

trales te compenseren, wil men gascentra-

les bijbouwen. Maar een gascentrale stoot

veertig keer meer CO2 uit dan een kerncen-

trale gedurende haar hele levenscyclus. De

vorderingen in het terugdringen van de

CO2 van het voorbije decennium zouden

we daarmee in één klap halveren.”

De partijen die pleiten voor de kernuit-
stap zeggen dat kernenergie duur is en
niet flexibel genoeg om de groene
stroom te faciliteren.
“Het gaat ons niet om de businesscase

voor nieuwe reactoren, maar om het open-

houden van de twee jongste centrales:

Tihan ge III en Doel IV. Samen zijn die goed

voor een derde van de nucleaire capaciteit.

Gascentrales bouwen zal niet kunnen 

zonder subsidies, maar het ontwerp voor

dat subsidiemechanisme moet nog altijd

worden voorgelegd in het parlement. Men

doet uiterst mysterieus over de factuur die

daaraan verbonden is. Marie-Christine

Marghem, MR-minister van Energie, werd

daarover ondervraagd in Terzake, maar ze

deed alsof ze van niets weet. Dat baart mij

grote zorgen. We mogen geen blanco

cheque geven. Op basis van het studie-

werk dat er vandaag is, weet men eigenlijk

al dat ons scenario met het langer open-

houden van de twee jongste kerncentrales

het goedkoopste is. En voor wie zegt dat

wij voor de winsten van Engie rijden: de

gascentrales in België zijn ook vooral van

Franse bedrijven.”

Over onze energiefactuur gesproken:
Bart De Wever was hard over de kost-
prijs van de subsidies voor zonnepane-
len. Terwijl dat beleid toch door ver -
schillende Vlaamse regeringen gestalte
heeft gekregen.
“Het is nooit verstandig om als overheid

op één bepaalde technologie in te zetten.

We moeten streven naar een energiemix

zonder taboes. Er wordt wel eens gezegd

dat we niet voldoende investeren in her-

nieuwbare energie. Dat klopt niet. Jaarlijks

spendeert Vlaanderen meer dan één mil-

jard euro aan hernieuwbare energie. We

BREEDBEELD

naar de toekomst, zonder taboes. Ecorea-

lisme betekent dat we inzetten op econo-

mische groei, innovatie en kostenefficiënte

maatregelen. De oplossing zal niet komen

van doemdenkers die onrealistische ge-

dragsveranderingen vragen.”

Kernenergie is een van die groene 
taboes. Nochtans is die belangrijk als
we de ambitieuze doelstellingen voor
CO2-uitstoot willen halen. 
“Inderdaad, op dat vlak is het openhou-

den van de twee jongste kerncentrales

waarschijnlijk de maatregel met het

meeste impact. De energiediscussie gaat

voor ons over duurzaamheid, het licht

laten branden en de prijs betaalbaar hou-

den. Om het wegvallen van de kerncen-

     den

De energiediscussie gaat 
voor ons over duurzaamheid, 

het licht laten branden en 
de prijs betaalbaar houden.

“
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deel van hun productie afschakelen op

piekmomenten. Dat is veel kostenefficiën-

ter dan gascentrales te bouwen voor het

kleine aantal uren per jaar dat die extra

capaciteit nodig is. Ook op dat vlak is er

veel innovatie.”

Innovatie lijkt voor de N-VA het ant-
woord op het klimaatvraagstuk?
“Innovatie is inderdaad de manier om

vanuit ons kleine Vlaanderen een globale

impact te hebben. We zijn maar verant-

woordelijk voor 0,25 procent van de

wereld wijde uitstoot, maar met onze tech-

nologie kunnen we het verschil maken. De

fabriek van ArcelorMittal in Gent is een

van de grootste CO2-uitstoters van gans

Euro pa, goed voor meer dan 10 procent

van de Vlaamse uitstoot. Maar tegelijk ont-

wikkelt die fabriek wel een nieuwe soort

staal dat auto’s lichter zal maken en dus

voor minder uitstoot zal zorgen van ál het

autoverkeer, niet alleen in Vlaanderen. De

fabriek in Gent is de properste en meest

energie-efficiënte van gans de Arcelor-

groep. Winnen we iets door die fabriek te

sluiten? Of door te zeggen dat we die eens

goed gaan aanpakken? Gaat de wereld

opeens minder staal gebruiken? Nee, we

verliezen duizenden hoogwaardige jobs en

er zal gewoon meer staal moeten worden

geïmporteerd uit de VS en China, waar de

normen veel minder streng zijn en een

staalfabriek misschien drie keer meer uit-

stoot. Dubbel verlies dus: voor het klimaat

én voor de economie.”

Ecorealisme betekent ook: er rekening
mee houden dat we de opwarming van
de aarde waarschijnlijk niet meer kun-
nen tegenhouden en dat we ons daar -
om moeten aanpassen aan nieuwe
omstandigheden. Ook daarvoor is inno-
vatie nodig?
“Vlaanderen behoort tot de wereldtop op

het vlak van biotechnologie. Innovaties

rond genetisch gemodificeerde gewassen,

plaagbestrijding, efficiënt gebruik van

water en voedingsstoffen … die gaan we

allemaal nodig hebben om te kunnen om-

gaan met extremer weer en meer droogte.

Maar we gaan de landbouw ook produc-

tiever kunnen maken, met minder ruimte-

gebruik en minder uitstoot. Onlangs zijn

biotechnologen erin geslaagd om het foto-

synthetische proces van planten via gene-

tische weg te beïnvloeden, zodat ze tot 40

procent meer opbrengst geven. Door die

vrijgekomen ruimte terug te geven aan bos

en natuur draag je nog eens extra bij tot

het terugdringen van negatieve klimaat -

effecten. Helaas houdt de EU dit soort in-

novaties tegen, onder druk van de groene

partijen en de milieubeweging.”

Herbebossing krijgt een prominente
plek in het verkiezingsprogramma van
de N-VA. Waarom is dat zo belangrijk?
“Onze chemische sector slaagt er vandaag

al in om uitstoot om te zetten in nieuwe

grondstoffen zoals schuim voor matrassen.

In de Gentse haven zal men uit opgevan-

gen CO2 brandstoffen maken die op hun

beurt 70 procent minder CO2 uitstoten dan

de conventionele fossiele brandstoffen.

Maar de ultieme manier om CO2 uit de

lucht te halen, is nieuwe bomen planten.

We willen zorgen voor 10 000 extra hec-

tare bos in Vlaanderen, maar daarnaast

ook blauw-groene netwerken aanleggen,

een hemelwaterplan opstellen en investe-

ren in klimaatadaptatie, bijvoorbeeld aan

onze kust.”

Als het over de klimaatuitstoot gaat in
Vlaanderen, wordt er ook altijd naar de
landbouw gekeken. Joke Schauvliege
van CD&V moest vertrekken door een
speech die ze bij een boerenorganisatie
had gegeven. Daaruit bleek dat land-
bouw en natuur voor haar nog steeds
op gespannen voet staan.
“Ook als het gaat over de landbouw moe-

ten we ecologie en economie verzoenen.

Er zijn steeds minder boeren in Vlaande-

ren, en die wordt een model aangepraat

van schaalvergroting, schulden maken en

exporteren met kleine marges. Ongeveer

de helft van de ruimte in Vlaanderen

wordt ingenomen door de landbouw, dus

we hebben de medewerking van de land-

bouwers nodig als we meer bomen en bio -

diversiteit willen. Vanaf 2020 is er het

nieuwe Europese landbouwbeleid, waar-

bij de lidstaten meer bevoegdheid krijgen,

en dat willen we gebruiken om in te zetten

op de korte keten, diversificatie en specia-

lisatie in bepaalde rassen. Zo moeten we

evolueren naar een beter verdienmodel

met een kleinere veestapel.”

Wat denkt de N-VA eigenlijk van een kli-
maatwet? Alle Franstalige partijen zijn
voor, en Groen lijkt daarvan de inzet
van de verkiezingen te willen maken.
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Anneleen Van Bossuyt: “Ecorealisme betekent dat we inzetten op economische groei, 
innovatie en kostenefficiënte maatregelen.”

Een mix van hernieuwbare 
en kernenergie is realistisch.“
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door ons gedrag te veranderen het klimaat

kunnen redden. Daarvoor is ons aandeel

in de totale uitstoot te klein. Heel veel Vla-

mingen maken steeds bewustere keuzes

rond duurzaamheid. Als je dat vanuit de

overheid wil opleggen, ga je alleen contra-

productieve effecten zien.”

Om te besluiten: wat is uw boodschap
aan de klimaatspijbelaars?
“Wees optimistisch. Onze lucht is gezon-

der, in onze rivieren zit meer vis en onze

energie zal groener blijven worden. Denk

globaal, maar begin met lokaal te hande-

len. Samen maken we Vlaanderen groener

en gezonder. En bovenal: geloof in de

menselijke vindingrijkheid. Daarmee kun-

nen we echt het verschil maken vanuit

Vlaanderen.”

waren de accijnzen en de btw op energie.

Tot niet zo lang geleden wilden de linkse

oppositiepartijen die terugschroeven om

tegemoet te komen aan de roep van de

gele hesjes. In de praktijk zijn die groene

belastingvoorstellen gewoon een extra

herverdeling. Ze zullen misschien econo-

mische activiteit over de grens jagen, maar

voor het klimaat maken ze weinig uit. Als

je echt de transitie wil maken naar elek-

trisch rijden, zie ik de bedrijfswagen nog

niet zo snel verdwijnen trouwens.”

De N-VA lijkt niet erg te geloven in
gedrags verandering om de klimaatver-
andering te lijf te gaan?
“O jawel, hoor. We geloven absoluut dat

de transitie uit fossiele brandstoffen op ter-

mijn nodig is, maar niet dat we opeens

“De Franstaligen zijn enorm op de kli-

maatwet gesprongen. Béatrice Delvaux

waarschuwde in De Standaard dat het bit-

tere ernst is onder de taalgrens: net als bij

het Marrakeshpact vormen de Franstalige

partijen een front. Voor ons is die klimaat-

wet onder andere institutioneel onverteer-

baar: de klimaatdoelstellingen worden

geherfederaliseerd en grotendeels aan

democra tische controle onttrokken omdat

het initiatiefrecht bij ambtenaren en ex-

perts komt te liggen. Er komt een kluwen

aan nieuwe overleginstellingen en comi-

tés. Meer overheid om het klimaat te red-

den, maar zonder één concrete maatregel.

Wij maken die vertaalslag naar de praktijk

wel en dan zie je al snel de ongelooflijke

kostprijs van het groene luchtkasteel, een

miljardenfactuur voor burgers en bedrij-

ven. Om de doelstellingen van de Groene

klimaatwet te halen zouden we bijvoor-

beeld elke woning in 2030 verplicht kli-

maatneutraal moeten maken, alle auto’s

behalve elektrische bannen én de helft

van onze veestapel doen verdwijnen. Een

woning van 125 vierkante meter klimaat-

neutraal maken kost al snel 80 000 euro:

driedubbel glas, nieuwe buitendeuren,

ventilatiesystemen met warmteterugwin-

ning, warmtepompen, zonnepanelen en

de nieuwste isolatie inbegrepen. In plaats

van een klimaatwet hebben we juist een

nuchtere kosten-batenanalyse nodig.”

Groen ziet veel heil in fiscale maatrege-
len: de grote vervuilers laten betalen
met een CO2-heffing en via een groene
taxshift vliegreizen en bedrijfswagens
meer belasten.
“Ik ben heel benieuwd hoe dat er allemaal

concreet zal uitzien. Grote vervuilers zoals

ArcelorMittal zitten al in het Europese sys-

teem van emissierechten. Welke concrete

maatregelen kan je als land dan nog extra

opleggen? De taxshift was al groen, want

de belangrijkste financieringsbronnen

Op 23 februari was Anneleen Van Bossuyt in

Gent de gastvrouw voor onze V-dag over eco-

realisme, waar ze gastspreker Michael

Shellen berger mocht ontvangen (lees meer in

Buitenwacht op bladzijde 19). Ons eco realisme

focust op vier thema’s: de afvalberg, de ener-

gievoorziening, het voedsel vraagstuk en de

CO2-uitstoot. Als ecorealisten vervangen we

dogma’s en taboes door oplossingen die

betrouw baar, betaalbaar en duurzaam zijn. 

Kon u er niet bij zijn? Bekijk onze animatie over ecorealisme en het videoverslag van

de V-dag op www.n-va.be/v-dagen en download er de gelijknamige brochure.

De ultieme manier om CO2 uit de lucht te halen, is nieuwe bomen planten.

Het groene luchtkasteel 
is een miljardenfactuur 

voor burgers en bedrijven.“

V-dag Ecorealisme

BREEDBEELD
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Nu Vlaanderen bevoegd is voor de er-

kenning van de artsen, tandartsen en

verpleegkundigen is het ook verant-

woordelijk voor de hele procedure die

daaraan voorafgaat. De Vlaamse

overheid moet daarbij nog wel de

fede raal vastgelegde erkenningsvoor-

waarden naleven, maar ze kan extra

voorwaarden toevoegen. Dat biedt

opportuniteiten. Zo wil de N-VA voor

Vlaanderen een bijkomende taalvoor-

waarde opleggen, die iedere zorgver-

lener verplicht om Nederlands te

kennen. 

“Vanaf 2021 kan Vlaanderen boven-

dien verder gaan in het bepalen van

de subquota voor de gezondheids -

beroepen”, zegt Peter Persyn. “In het

verleden golden die enkel voor het

minimum aantal kandidaten dat

moest worden opgeleid in knelpunt-

disciplines zoals huisartsen, geriaters

en psychiaters. Vlaanderen kiest er

nu voor om ook maxima op te leggen

om te vermijden dat er in bepaalde

disciplines een overaanbod ontstaat.”

Vanaf 2020 zal een nieuw op te rich-

ten Vlaamse planningscommissie

daarvoor instaan. 

Franstalige overconsumptie
De federale overheid blijft echter be-

voegd om het maximum aantal kan-

didaten te bepalen dat jaarlijks

toegang heeft tot elk van de gezond-

heidszorgberoepen. Die quota of con-

tingenten worden opgesplitst per

gemeenschap en geven recht op het

aantal RIZIV-nummers dat de terug-

betaling van geleverde prestaties

moge lijk maakt. 

En daar knelt het schoentje nog

steeds. “Vlaanderen neemt zijn ver-

antwoordelijkheid, maar aan de

ande re kant van de taalgrens wordt

die nog maar eens ontlopen”, stelt

Vale rie Van Peel. “Franstalig België

weigert immers om wat twintig jaar

geleden federaal werd beslist om te

zetten in de realiteit. Zij hebben nooit

een effectief ingangsexamen geïnstal-

leerd en dus een beperking van het

aantal artsen gehad. Waar Vlaande-

ren al twintig jaar de toestroom tot de

op leiding geneeskunde beperkt, is het

in Wallonië vrijheid blijheid. Met een

overtal aan Franstalige artsen en over-

consumptie in de zorg tot gevolg. Op

kosten van de Vlaamse belasting -

betaler. Want de rekening, die zit

fede raal.”

Gezondheidszorg splitsen
De N-VA heeft op federaal niveau

meegewerkt aan een laatste poging

om die scheefgegroeide situatie recht

te trekken. “De hoeksteen voor die

deal was voor ons dat er een effec-

tieve filter, dus een goed werkend in-

gangsexamen zou worden ingevoerd

aan Franstalige kant,” zegt Van Peel,

“en dat het historische overtal aan art-

sen in Franstalig België werd gecom-

penseerd. Maar bevoegd PS-minister

Marcourt zegt zich niet langer te wil-

len neerleggen bij de afgesproken

aantallen.” 

Nu de N-VA niet langer deel uitmaakt

van de meerderheid, waagt Marcourt

opnieuw zijn kans. “Wellicht krijgt hij

gelijk. De andere Vlaamse partijen

geven in dit dossier al twintig jaar toe

als puntje bij paaltje komt”, vreest

Van Peel. En Persyn besluit: "Eigen

keuzes? Graag, maar dan ook op

eigen rekening en verantwoordelijk-

heid."

VINGER AAN DE POLS

Sinds de zesde staatshervorming is het aan Vlaanderen om de

gezondheids beroepen te erkennen en quota in te stellen. “Daar-

van is ondertussen volop werk gemaakt”, stelt Vlaams volks -

vertegenwoordiger Peter Persyn. “In tegenstelling tot aan de

andere kant van de taalgrens”, weet Kamerlid Valerie Van Peel.

Vlaanderen neemt
zorgberoepen in
eigen handen

Kamerlid Valerie Van Peel en 
Vlaams Parlementslid Peter Persyn

De andere Vlaamse 
partijen geven in dit dossier 

al twintig jaar toe.“
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Voor de vakbonden is vooral de stren-

gere loonnormwet de steen des aan-

stoots. Dat is een wet van 1996 om de

concurrentiekracht van de bedrijven

te bewaken. In het verleden werd die

nooit echt strikt toegepast. Vandaag is

die toepassing er wel met de Centrale

Raad voor het Bedrijfsleven, waarin

vakbonden en werkgevers zijn ver -

tegenwoordigd. Op nationaal niveau

mogen de lonen met 0,8 procent stij-

gen bovenop de index, samen goed

voor ruim vier procent. 

“Die strengere loonnormwet is er ge-

komen om ontsporing van de loon-

handicap tegen te houden”, legt Zuhal

Demir uit. “Als het slecht gaat met de

economie of als er een internationale

economische schok is, dan stijgen de

lonen in België sneller dan in de lan-

den rondom ons. Dat heeft ons al vele

duizenden jobs gekost. Het was een

van de prioriteiten van de regering om

daar iets aan te doen. Maar het is dui-

delijk dat de vakbonden op nationaal

niveau nog altijd geen partner zijn om

die concurrentiekracht te bewaken.”

internationale concurrentie, is het ook

veel gemakkelijker om de bedrijfs-

bonden mee te krijgen in een verhaal

van loonmatiging als dat nodig is,

omdat ze wel weten dat het hun jobs

zijn die op het spel staan. De vak-

bondsmensen die de realiteit van het

bedrijf kennen, tonen gewoon meer

realiteitszin. Terwijl een werkgever

die in het huidige klimaat de knip op

de buidel houdt niemand zal vinden

voor zijn openstaande vacatures.”

Duurzame stijging van 
de koopkracht
De vakbonden zien in het N-VA-voor-

stel van loonoverleg op bedrijfs- en

sectoraal niveau een aanval op de

automa tische indexering. Demir is het

niet eens met die kritiek. “Er is geen

enkel bezwaar om de lonen aan te

passen aan de stijgende levensduurte.

Maar het systeem van vandaag is niet

zaligmakend. Alleen wij en Luxem-

burg passen de lonen altijd en auto-

matisch aan. Dat is geen probleem als

het goed gaat, maar dat maakt je ex-

treem kwetsbaar als de economische

omstandigheden onzeker zijn. Voor

duurzame koopkrachtstijgingen zor-

gen we met de taxshift, die de netto-

lonen doet stijgen tot 146 euro per

maand, en met jobcreatie, waardoor

een kwart miljoen mensen extra aan

de slag zijn.” 

Meer marge in Vlaanderen
Net als Jan Jambon ziet ook Demir

meer heil in een confederale aanpak

van het loonoverleg, waarbij het

Duitse voorbeeld van Mittbestim-

mung nooit ver weg is. Dat betekent

dat de bonden en de werkgevers veel

meer op het niveau van de bedrijven

en de sectoren onderhandelen. “Hoe

dichter bij de werkvloer, hoe beter

voor ons. Dan krijg je het meest rea-

listische beeld van de noden”, zegt

Demir. “Er is eigenlijk geen Belgische

arbeidsmarkt. De Vlaamse arbeids-

markt kreunt onder de krapte, terwijl

er in Wallonië nog altijd veel werk-

loosheid is. In Vlaanderen is er van-

daag dus meer marge voor loon-

stijgingen.”

“Omgekeerd: omdat onze economie

zo open is en zo blootgesteld is aan

Op 13 februari legden de vakbonden het land weer lam om

druk te zetten op de onderhandelingen over de loonnorm in

de Groep van Tien. “Er wordt voor miljoenen economische

schade aangericht als openingsbod voor een onderhandeling.

Dat is onverantwoord gedrag waarmee de vakbonden zichzelf

overbodig maken”, zegt Kamerlid Zuhal Demir.

VINGER AAN DE POLS

Naar een confederale
aanpak van het 
loonoverleg
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Kamerlid Zuhal Demir

De Vlaamse arbeidsmarkt 
kreunt onder de krapte, 

terwijl er in Wallonië nog 
altijd veel werkloosheid is.

“
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Gefeliciteerd, Mark. Dat is een hele eer. 
“Dank u, het is inderdaad een hele

eer. De zogenaamde MEP Awards

worden weleens de Brusselse Oscars

genoemd. Dat is een tikkeltje over -

dreven, maar de bedoeling is wel om

parlementsleden die een bijzondere

bijdrage hebben geleverd eens in de

schijnwerpers te zetten. Er worden

prijzen uitgereikt in vijftien verschil-

lende categorieën met telkens drie

genomineer den. Ik ben genomineerd

voor de categorie milieu. Op 20 maart

volgt de ontknoping. Uiteraard hoop

ik te winnen, maar de nominatie op

zich is al een mooie erkenning en

toont aan dat we met de N-VA het ver-

schil kunnen maken, ook in Europa.” 

Waaraan heb je deze nominatie te
danken? 
“Eerst en vooral schreef ik een rap-

port over duurzaam en verantwoord

omgaan met plastic. Het werd met

een overweldigende meerderheid

goedgekeurd. Plastic is een waardevol

materiaal dat wordt ontwikkeld om

eeuwig mee te gaan, maar we gebrui-

ken het al te vaak maar één keer. Dat

leidt tot problemen: onze zeeën en

oceanen veranderen in een plastic

soep. We moeten meer en beter recy-

cleren én plastic afval voorkomen.” 

Je werkte bovendien intensief mee
aan de omschakeling naar een
kringloopeconomie. 
“Vlaanderen staat met zijn materia-

lenbeleid aan de top van Europa en

de wereld en is ook een kringloop -

pionier. Ik zat mee in het onderhan-

delingsteam voor de herziening van

onze afvalwetten en daar werd het

Vlaamse model erg gesmaakt. Effi-

ciënt omgaan met grondstoffen levert

niet alleen milieuwinst op, het is ook

noodzakelijk om onze economie com-

petitief te houden.”

Heeft ook jouw inzet voor natuur
en biodiversiteit een rol gespeeld
in de nominatie?
“Ik denk van wel. Heel wat plant- en

diersoorten en ook hun leefgebieden

staan ernstig onder druk. Met mijn

bio diversiteitsverslag uit 2016 leverde

ik een blauwdruk af voor het natuur-

beleid in Europa. Mijn uitgangspunt is

dat investeren in natuur centraal moet

staan in een slimme en duurzame

economie. Want natuur is cruciaal

voor onze welvaart en ons welzijn.” 

Hoe sluit jouw werk aan bij het
pleidooi van de N-VA voor ecorea-
lisme? 
“In al mijn dossiers heb ik een stevige

portie ambitie aan de dag gelegd,

maar als je échte veranderingen wil

bereiken, moet je ook realistisch zijn.

De EU heeft op papier de meest strikte

milieuwetten ter wereld, maar de

praktijk volgt niet altijd. Daarom

hecht ik veel belang aan het vergaren

van kennis via gesprekken met exper-

ten, bedrijfsbezoeken, de organisatie

van studiedagen en het uitwisselen

van beste praktijken. Als je het juiste

evenwicht vindt tussen ambitie en

realisme, dan kunnen economie en

ecologie wel degelijk samengaan.”

EUROPA

Begin februari werd Europarlementslid Mark Demesmaeker genomi-

neerd als meest verdienstelijke Europees Parlementslid op het vlak

van milieu. De nominatie is een belangrijke erkenning van het werk

van de N-VA in de milieucommissie van het Europees Parlement.
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Ecorealisme: het juiste evenwicht
tussen ambitie en realisme

Mark Demesmaeker: “Investeren in natuur moet centraal staan in een slimme en
duurzame economie.”
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Negen van de achttien beklaagden zit-

ten al meer dan een jaar opgesloten.

Hun aangrijpende verhaal is inmid-

dels bekend. Het gaat om twee leiders

van een onafhankelijkheidsbeweging

en om ministers uit de vorige Cata-

laanse regering. In oktober vroeg de

openbare aanklager straffen van 7 tot

25 jaar. 

De zwaarste straf is voor Oriol Junque-

ras, vicepresident in de regering van

Carles Puigdemont en oud-Europarle-

mentslid. De 49-jarige Junqueras

meldde zich op 2 november 2017 in

Madrid aan. Die dag had het gezin de

verjaardag van hun zesjarige zoon

moeten vieren. Oriol is niet meer vrij-

gekomen. Een andere opvallende

figuur is Carme Forcadell. Als voorzit-

ter stond zij een debat over de toe-

komst van Catalonië toe in ‘haar’

Catalaanse parlement. Er hangt haar

een gevangenisstraf van 17 jaar boven

het hoofd. De beklaagden zijn bang

dat een eerlijk proces niet mogelijk is. 

Oude demonen
Zo was er onlangs nog ophef over een

bericht van een hooggeplaatst lid van

de Partido Popular dat aangeeft “van

achter de schermen de rechtszaak te

controleren”. De grens tussen politiek

en justitie is wel vaker flinterdun in

Spanje. Ook de gretigheid waarmee

bepaal de groepen in de Spaanse samen-

leving uitkijken naar een zware veroor -

deling is tekenend. VOX, extreemrechtse

partij én stevig in opmars, eist een celstraf

van 74 jaar voor bijna alle beklaagden en

roept op om meteen een einde te maken

aan de Catalaanse autonomie. In Spanje

doemen oude demonen die herinneren

aan de donkere jaren van de Franco-dicta-

tuur al langer op. 

Hallo Europa?
De vrees voor een oneerlijk proces wordt

niet gedeeld door de leiders van de Euro-

pese Unie. Er is een blind vertrouwen in

de onafhankelijkheid van het Spaanse

rechtssysteem. Verder blijft Brussel bij het

aloude EU-credo dat zegt niet in te grijpen

VERREKIJKER

in aangelegenheden in de lidstaten.

Uitzonderingen zijn de bemoeienissen

in Hongarije, Polen, Griekenland,

enzo voort. Maar niet in Spanje dus,

ook al zakt het land op zowat alle

inter nationale lijsten aangaande

mensen rechten en democratie steeds

dieper weg. 

Het Europese wegkijken kan verre-

gaande gevolgen hebben voor het

Europe se samenwerkingsproject.

Euro pese burgers uit Catalonië wor-

den vervolgd om louter politieke 

rede nen. Het absolute stilzwijgen van-

uit de Europe se instellingen is niet

enkel storend, het ondergraaft ook de

geloof waardigheid van de EU. Hoe

kan de Europese Commissie zich nog

opwerpen als beschermer van de

burger rechten overal ter wereld wan-

neer het blind is voor schendingen in

eigen huis?

De N-VA volgt de ontwikkelingen in

Spanje met veel belangstelling en

stond steeds aan de zijde van Cata-

laanse leiders en burgers die worden

vervolgd. Voor onze partij is duidelijk

dat politieke gevangenen niet van

deze tijd zijn én dat burgers het recht

hebben zich uit te spreken over de

eigen toekomst.

De ogen van de wereld zijn gericht op het statige ‘Convento de
las Salesas Reales’, het oude klooster in het hart van Madrid waar
vandaag het Spaanse Hooggerechtshof is gevestigd. De zeven
rechters buigen er zich over de vraag of Catalaanse leiders en
hooggeplaatste ambtenaren schuldig zijn aan rebellie, opruiing,
ongehoorzaamheid en het verduisteren van overheidsgeld. Dit
alles in het kader van de organisatie van een volksraadpleging
over onafhankelijkheid voor Catalonië op 1 oktober 2017. 

Rechtszaak van de eeuw
gestart in Madrid

Een ruime N-VA-delegatie betuigde op 12 februari aan het Brusselse Schumanplein

haar steun aan de Catalaanse politici die terechtstaan.



Je besluit dan maar om niet

deel te nemen, en daarover

hoef je je helemaal niet schul-

dig te voelen. Een beetje alcohol

hoort namelijk bij het leven 

en bewuster omgaan met je

gebruik kan gerust ook terwijl

je drinkt. Allemaal dankzij

twee woorden: gezond ver-

stand. Beter bekend als de

grens tussen naar huis wande-

len en naar huis waggelen. 

Hoe simpel het bovenstaande

ook mag klinken, het blijkt niet zo simpel

te zijn in de realiteit. Uit onderzoek van

het VAD (Vlaams expertisecentrum voor

Alcohol en andere Drugs) blijkt dat twee

derde van de studenten braafjes onder

de richtlijn van tien glazen alcohol per

week blijft. Goed nieuws! Alleen maakt

die overige 37 procent het wél te bont. 

Alcoholintoxicatie loert 
om de hoek
Er zijn dus nog best veel jongeren die

denken dat de garantie op een goede

avond op de bodem van een fles ligt. Met

alle gevolgen van dien. In 2017 noteerde

het IMA (Intermutualistisch Agentschap)

een recordaantal 18- tot 29-jarigen die op

spoed belandden wegens alcoholintoxi-

catie. 11 554 gevallen om precies te zijn.  

“Studenten, hé”, wordt dan vaak gezegd.

Maar wat we vergeten is dat de jongeren

die tijdens die periode te veel drinken,

een groter risico lopen om op een dag in

de categorie van de alcoholverslaafden

te belanden. Dan staan we daar met

onze ludieke acties en mocktails. 

Taboe doorbreken
Die jongeren hebben meer nodig. Een

mentaliteitswijziging. De grote vraag blijft

natuurlijk hoe je dat in gang zet, zeker in

een studentencultuur waar alcohol bijna

onderdeel uitmaakt van de voedingsdrie-

hoek. Preventief moeten er sensibilise-

ringscampagnes en -acties komen die

zichtbaar zijn in schoolomgevingen,

jeugdhuizen, cafés, festivals. Op maat

van studenten en op een ma-

nier die jongeren aanspreekt.

Ook is er omkaderende bege-

leiding nodig voor jonge ge-

bruikers om risico op ver -

slavingen te minimaliseren. We

moeten het taboe rond over-

matig alcoholgebruik en versla-

vingen doorbreken, zodat er op

tijd aan de alarmbel kan wor-

den getrokken. 

Bij deze dus een oproep aan

alle beleidsmakers, aan alle

jongeren, om ook alcoholpreventie bij

studenten terug op de kaart te zetten en

meer te doen. Om te onderzoeken, te tes-

ten en toe te passen. Om op de hoogte te

blijven van wat speelt in de studenten-

wereld, hun tradities te respecteren, en

daarop in te spelen met preventieve

maatregelen in plaats van te betuttelen.

Alleen op die manier kunnen we van

Tournée Minérale evolueren naar een

echte Tournée Mentale. 

Februari is de maand van Tournée Minérale, een initiatief van Stichting tegen Kanker en De DrugLijn.

Een maand zonder alcohol om je bewuster te doen worden van je consumptie en na al die nieuw-

jaarsrecepties een beetje in het reine te komen met jezelf. Tot je je agenda bovenhaalt en beseft dat

in het reine komen met jezelf toch slecht uitkomt in het weekend. 

JONGE LEEUWEN

Van Tournée Minérale 
naar Tournée Mentale
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We moeten het taboe doorbreken rond overmatig alcohol -
gebruik en verslavingen.

Frédéric Hénonin (23) uit Zwevegem 
doet mee aan Tournée Minérale 
“Ik neem deel aan Tournée Minérale om enkele redenen. Hoofd -

zakelijk om de effecten van geheelonthouding op mijn lichaam te

zien en te voelen. Ik nuttig regelmatig een alcoholisch drankje en ben

me daarvan bewust. Maar het is pas wanneer je jezelf verplicht

om niets meer te drinken dat je beseft dat die regelmatige con-

sumpties zich wel opstapelen. Een receptie, een vergadering,

op café met vrienden, bij een film. Als deelnemer aan een

onderzoek van de UGent zal ik ook duidelijk de effecten

in mijn bloed zien en daar ben ik wel benieuwd naar! 



Na Fukushima kozen sommige
Euro pese landen voor een ban op
kernenergie. Een goed idee?
“Kernenergie bannen is een slecht

idee als je de luchtvervuiling wil ver-

minderen en de stroomprijzen laag

houden. Telkens als er een kerncen-

trale sluit, gaat de uitstoot de hoogte

in. Duitsland is daarvan een goed

voorbeeld. Het heeft amper de helft

propere, CO2-vrije energie in vergelij-

king met Frankrijk, maar betaalt wel

twee keer zoveel voor zijn stroom.”

Kernenergie stoot vaak op onbe-
grip en angst. Hoe komt dat?
“Om te beginnen associëren veel

mensen kernenergie met kern -

wapens. Nochtans is er niemand met

kerncentrales die spontaan beslist om

ineens ook een atoombom te maken.

Maar de associatie blijft bestaan,

dankzij organisaties als Greenpeace,

dat zijn jaarlijkse budget van 350 mil-

joen dollar gebruikt om mensen

angst aan te jagen. Bovendien, wie

kernenergie heeft, behoeft geen her-

nieuwbare energie zoals zonnepane-

len of windturbines. Dat stoort

mensen die geloven dat hernieuw-

bare energie ons meer in harmonie

brengt met de natuur en dat de pro-

blemen van de mens een gevolg zijn

van het verlies van die harmonie.”

Wat is de rol van de politiek bij die
angst?
“Angst voor het nucleaire werd voor

het eerst gepropageerd door linkse

tegen standers van kernwapens in de

jaren 1950. Toen duidelijk werd dat

kernwapens niet zouden verdwijnen,

verschoof hun aandacht naar kern-

centrales. Politici zouden er veel beter

aan doen om kernenergie uit te leg-

gen aan hun kiezers. Te veel politici

zijn te lui om kernenergie te proberen

begrijpen en hebben zichzelf ingegra-

ven in irrationele angsten.”

U linkt kernenergie aan
welvaart. Wat is die
link?
“Kernenergie is de enige

manier om iedereen uit de

armoede te tillen en tege-

lijkertijd de negatieve im-

pact van de mens op het

milieu te verminderen.

Overal waar zonne- en

windenergie wordt uitge-

rold, stijgen de elektrici-

teitsprijzen. Dat voelen

vooral de armen.”

U beweert dat kernener-
gie levens redt. Kunt u
dat uitleggen?
“Jaarlijks sterven zeven

miljoen mensen door de uitstoot van

schadelijke gassen. Dat zeg niet ik,

maar de Wereldgezondheidsorgani -

satie. Kerncentrales daarentegen pro-

duceren geen uitstoot. Elke studie in

de afgelopen veertig jaar toont aan

dat kernenergie de veiligste manier is

om elektriciteit te produceren. Wan-

neer je kernenergie gebruikt in plaats

van biomassa of kool, red je levens.

Uit een studie van de klimaatweten-

schapper James Hansen blijkt dat

kernenergie liefst 1,8 miljoen levens

heeft gered door de verbranding van

fossiele brandstoffen te voorkomen.”

Lees meer op 

http://environmentalprogress.org

of volg Michael Shellenberger op

Twitter: @ShellenbergerMD
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BUITENWACHT

Michael Shellenberger is de Amerikaanse goeroe van het eco-

realisme. Hij trekt de wereld rond met zijn pleidooi vóór kern-

energie, die volgens hem levens redt. Zo was hij gastspreker op

onze V-dag over ecorealisme in Gent. Wij spraken vooraf met

hem.

Michael Shellenberger: “Kernenergie is de veiligste manier 
om elektriciteit te produceren.”

Michael Shellenberger: “Veel politici
zijn te lui om kernenergie te begrijpen”
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Werd u vorig jaar verkozen en startte uw mandaat begin januari? Kom dan zeker naar een van de Dagen van de
Mandataris. Een niet te missen vormingsdag voor wie zijn lokaal mandaat goed wil invullen.

De Dagen van de Mandataris helpen onze nieuwe verkozenen én de meer ervaren mandatarissen om een vliegende start

te nemen. Ze leren er praktische vaardigheden, krijgen een stevige basiskennis over de werking van een gemeentebestuur,

leren waar ze terechtkunnen voor

hulp of informatie en hoe ze de visie

van de N-VA lokaal kunnen uitdragen.

Alle mandatarissen kregen intussen

een persoonlijke uitnodiging.

Meer informatie:

lokaalbeleid@n-va.be 

of telefonisch op 02 219 49 30

OP DE BARRICADEN

Vormingsmomenten voor nieuwe én ervaren mandatarissen

De N-VA is een partij met een hart, daarmee vertellen we u niets nieuws. Een
hart voor de medemens en goede doelen, maar ook voor sport: jaar na jaar
zijn we de grootste politieke delegatie op sportevenementen zoals de 
‘Antwerp 10 Miles’. 

Dat zal dit jaar niet anders zijn. Toch als ook u dit jaar mee uw beste beentje voor-

zet. Bent u een geoefende of gelegenheidsloper die al sportend geld wil inzamelen

voor het goede doel? Schrijf dan snel in voor de AG Marathon (ja, die van 42 kilometer), de 10 Miles, de Short Run

(5 kilometer) of de Kids Run (1,4 kilometer), die op 28 april plaatsvinden in Antwerpen.

Schrijf snel in
Voor onze leden betalen we

graag het inschrijvingsgeld.

We trakteren u bovendien op

een exclusief N-VA-loopshirt.

Inschrijven kan via mail

naar david.dogge@n-va.be

met vermelding van uw

naam en voornaam, geboor-

tedatum, adres, telefoon-

nummer en mailadres.

Vermeld ook het onderdeel

waaraan u wilt deelnemen. 

Loopt u mee met N-VA Antwerpen?
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• Zondag 17 maart in Technopolis

Mechelen

• Zaterdag 23 maart in ICC Gent

• Zondag 31 maart in Thor Genk

Dit jaar lopen we ten voordele van G-gym STB Gymnastics, een sportvereniging voor
jongeren met een beperking. Meer info vindt u op www.stbgymnastics.be
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Wie erbij was in 2014 weet dat er geen gezelligere familiedag is dan die van de N-VA in
Plancken dael (Mechelen). Ook dit verkiezingsjaar nodigen we alle leden en hun gezin uit om
samen terug te blikken op de campagne en – vooral – te genieten van het mooie dierenpark. 

Met een ontspannende familiedag in ZOO Plancken-

dael zet de N-VA een punt achter de campagne voor

de verkiezingen van 26 mei 2019. Het gezinspro-

gramma omvat onder andere een muziekoptreden,

een toespraak van voorzitter Bart De Wever en uiter-

aard een bezoek aan de dierentuin.

Blokkeer zaterdag 25 mei alvast in uw agenda. Meer

details vindt u in het volgende magazine. Alle leden

ontvangen dit voorjaar nog een persoonlijke uitnodi-

ging met alle praktische informatie.

Na de eerste V-dag over confederalisme en een tweede over ecorealisme, organiseert de N-VA in de aanloop naar
de verkiezingen nog twee V-dagen die enkele prioriteiten van de partij onder de loep nemen: migratie en integratie,
en onderwijs.

Op de V-dag over migratie en integratie,
op 30 maart in Brussel, zijn Theo Francken
en Liesbeth Homans uw gastheer en gast-

vrouw. Ze ontvangen onder meer Afshin 

Ellian, een Perzisch-Nederlandse rechts-

geleerde en columnist bij het Nederlandse

opinieblad Elsevier.

Op 4 mei sluiten we af met een V-dag over
onderwijs in Brugge. Gastspreker professor
Wouter Duyck (UGent) licht er toe waar we

met het Vlaamse onderwijsbeleid heen moe-

ten en welke pijnpunten we daarvoor moeten

aanpakken.

Na afloop van de V-dagen bent u niet alleen gewapend om elke discussie over

deze thema's aan te gaan, maar ook om ze te winnen. 

‘Migratie en integratie’ en ‘Onderwijs’ op volgende V-dagen

OP DE BARRICADEN

Hou zaterdag 25 mei vrij

Mis de N-VA-familiedag in ZOO Planckendael niet

De V-dag over migratie en integratie is al volzet. Inschrijven voor de V-dag over onderwijs kunt u via www.n-va.be/v-dagen. 

U vindt er ook een brochure en verslag van de voorbije V-dagen.
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Safety First! 
N-VA Roeselare
houdt fietslichtjesactie

DORPSSTRAAT

Overleg over de provincies heen

Recordopkomst voor N-VA Limburg 

Met meer dan 700 aanwezigen in de Luminus Arena in Genk kende de nieuw-
jaarsreceptie van N-VA Limburg een absolute recordopkomst!

Burgemeester Maarkedal
schrijft ludiek jaarverslag 
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In januari kwamen alle N-VA-gedeputeerden, hun 

mede wer kers en de fractievoorzitters voor de eerste

keer samen. Het initiatief ging uit van de N-VA-gedepu-

teerden van de provincie Antwerpen.

Het overleg was niet enkel een eerste kennismaking

maar vooral de opstart van een meer structureel overleg

tussen alle N-VA-deputaties. Het beantwoordt de nood

aan praktische ondersteuning, biedt een klankbord

voor ideeën en is het ideale kader om ervaringen uit te

wisselen over de provincie grenzen heen.
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Tijd voor het jaarverslag: We zijn vandaag met 6341 Maarkedallers.

Nukerke leidt de rangschikking met 1923 inwoners, dan komt Etikhove

met 1856, Schorisse met 1609 en Maarke-Kerkem met 953.

We hebben dus 1 ( één!) inwoner meer dan vorig jaar. Het bevestigt

ieders aanvoelen dat het iets drukker was in onze gemeente.

Van die 6341 zijn er 3075 mannen en 3266 vrouwen. De optelsom

klopt, er zitten dus geen twijfelaars tussen.

Maarkedal is aldus een paradijs voor single mannen op zoek naar

een lieve zorgende vrouw. Maar let op - vooraleer we al teveel en-

thousiasme en een aanzuigeffect creëren - onze vrouwen laten zich

niet makkelijk overhalen; hier rekenen we in hectares. Dat tonen ook

onze trouwcijfers. Er zijn dit jaar maar 16 koppels getrouwd en dat is

evenveel als er gescheiden zijn. Ik hoop voor hen dat het andere zijn.

Van die 6341 Maarkedallers zijn er 76 buitenlanders. En we hebben

er geen klagen van. Integendeel. Ook onze enige Chinees waarvan ik

nu al een paar jaar hoop dat hij een restaurant begint, woont hier

nog, maar schiet maar niet in gang. Ik blijf duimen. Dat geldt trouwens

ook voor die ene Vietnamese. Komaan !

Met de 2 Duitsers is het een beetje opletten geblazen. Uit ervaring

weten we dat die nooit alleen komen.



DORPSSTRAAT

In de tienkoppige fractie van N-VA district Antwerpen zitten maar liefst acht dames! 

Kwestie van opvoeding
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Bongo, de papegaai van Toon 
De Bock (fractievoorzitter Herzele) 
heeft wél goeie manieren geleerd.

In februari vonden in heel Vlaanderen lokale be-

stuursverkiezingen plaats. In heel wat van onze

afdelingen was er een grote opkomst en veel en-

thousiasme, waardoor er – zoals hier in Gent – vele

stemmen moesten worden geteld. 

Proficiat aan alle verkozen bestuursleden. Jullie

zijn topvrijwilligers en vormen de basis van ons

succes! 

Overal nieuwe N-VA-besturen

Van links naar rechts bovenaan: Charlie Van Leuffel

(districtsschepen), Laura Delmas (fractieondervoorzitter

districtsraad), Annemie Demeyer (districtsraadslid), 

Babette Dehaen (districtsraadslid), Edith Boeckmans

(districtsraadslid), Tannicka Bogaert (districtsraadslid). 

Van links naar rechts onderaan: Mari ta Wuyts (voor-

zitter districtsraad), Freek Niesten (fractievoorzitter

districts raad), Paul Cordy (districts burgemeester),

Isabel le Zanzer (districts raadslid). 

Veel succes allemaal!

Vrouwen aan de macht in district Antwerpen
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ONVERGETELIJK

“Wij zijn altijd een milieubewuste partij

geweest.” Begin deze maand stipte 

alge meen voorzitter Bart De Wever tij-

dens een radiogesprek aan dat onze

partij altijd al oog heeft gehad voor

meer dan louter het communautaire.

Getuige daarvan het elfde ‘Kongres’ dat

de Volksunie organiseerde op 19 en 20

april 1969 in het Brussels Kongressenpa-

leis. In Op de Barrikaden lezen we: “Het

kongres behandelde de vrijheid en de

kans op gelijkheid, de demokratische

openheid en de inspraak. Totaal nieuw

en voor het eerst op een partijkongres

in België was het thema leefmilieu.” U

leest het goed: de Vlaams-nationalisten waren de éérsten

die van leefmilieu een politiek thema maakten.

Vijftig jaar na dat eerste congres staat leefmilieu nog altijd

op de N-VA-agenda. Getuige daarvan onze V-dag over

ecorealisme. Voor sommigen lijkt het misschien alsof de

N-VA het leefmilieu nu pas ontdekt

onder invloed van de klimaatjongeren,

maar niets is minder waar. Overigens

telt de N-VA een aantal echt groene jon-

gens en meisjes in de diverse parlemen-

ten. Denk maar aan Mark Demes maeker,

die werd genomineerd als beste Euro-

parlementslid in de categorie milieu

(lees meer op bladzijde 16). 

De N-VA gaat geen enkel debat uit de

weg, net zoals de Volksunie in 1969.

“Met dit kongres bewees de Volksunie

opnieuw dat zij niet slechts het terrein

van de Vlaamse beweging en de klas-

sieke politieke thema’s bestreek maar dat zij baanbre-

kende onderwerpen en ideeën aandroeg in het maat -

schappelijke debat”, schrijft Op de Barrikaden. Met het

ecorealisme is dat niet anders. Ecorealisme betekent:

geen dogma’s, geen taboes en mensen geen blaasjes wijs-

maken met onhaalbare utopieën.

Leefmilieu: de Volksunie sprak er 
vijftig jaar geleden als eerste over

MEERWAARDE

We leven in een welva-

rend land. Toch scoort

België maar middelma-

tig in vergelijking met

de buurlanden. Andere

landen groeien sneller

en staan positiever

tegeno ver ondernemers -

initiatief. Het onderwijs

verloor zijn toppositie

en het overheidsappa-

raat kan efficiënter en

performanter. 

In Een plan voor het land maakt de onafhankelijke denk-

tank Itinera de analyse en brengt hij puzzelstukken van de

oplossing bijeen. Het boek beveelt aan om anders te kijken

naar het beleid inzake arbeid, onderwijs, gezondheidszorg

en ondernemen en schuift een gedurfd en ambitieus plan

naar voren dat definitief vaarwel zegt aan stilstand. 

Leo Neels, Marc De Vos e.a., Een plan voor het land,

Uit geverij Lannoo, 24,99 euro

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Een plan voor

het land. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op de

vraag: “Hoe heet de hoofdeconoom van Itinera?” Stuur uw
antwoord voor 8 maart naar magazine@n-va.be of naar

Nieuw-Vlaams Magazine, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 

Brussel.

Itinera heeft een plan voor het land

Winnaars Leading Ladies: D. Appermans (Kessel-Lo), A. Castelein (Roeselare), C. Jacobs (Merksem), G. Gevels (Merendree) en C. Tielens
(Edegem). Het correcte antwoord was: Polin.
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Nieuw-Vlaams Magazine wordt uitgegeven 
door vzw Vlaams Pers-, Radio- en TV-instituut 
en is het partijblad van de Nieuw-Vlaamse Alliantie
(N-VA). Het wordt verzonden onder een folie op basis 
van zetmeel die 100 % biologisch af breek baar is.
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Wouter Patho, Joachim Pohlmann, Lynn Roels, 
Joris Sterckx, Jan Van Camp.

Directeur:
Piet De Zaeger.
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JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1, 
9860 Oosterzele, T. 09 362 74 33.

Foto voorkaft: © Anne Deknock
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Jaarabonnement:
€ 12,50 op rekeningnummer
BE83 4350 2597 0115 van VPRTI vzw.

Contact:
T. 02 219 49 30
Fax 02 217 35 10
E-mail: magazine@n-va.be
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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 15 februari 2019.



Vlaams Parlementslid Sabine
Vermeulen waarschuwt voor

malafide hondenhandel en
illegale import van puppy's
uit Oost-Europa.

Koop geen 
‘modehondje’, wel een 

ras dat bij u past. Misschien zit     
uw trouwe nieuwe vriend 
in het asiel te wachten?

“


