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4,5 miljoen
Zoveel euro bespaart de provincie

Vlaams-Brabant op haar eigen wer-

king. Die afslanking is het resultaat

van een inkrimping van de subsidies

aan de politieke partijen en een ver-

laging van de vergoeding voor de

raadsleden. Niet toevallig: sinds begin

dit jaar zit er met Bart Nevens een 

N-VA’er mee in het Vlaams-Brabantse

provinciebestuur.

Hoogleraar Ive Marx� 
(UAntwerpen)
@IveMarx op 25/02/2019
Hoera, er is een IPA-akkoord. Er komt

sociale vrede, wat extra loon, goed -

kopere tramkaartjes, er blijven nog

wat achterpoortjes naar welverdiende

rust op 59 en er vallen wat kruimels

van tafel voor mensen met een uit -

kering. Het Belgisch model kabbelt

voort. Hoe lang nog?

Goed bezig
“Zoals de stoommachine of elektrici-

teit, zo groot zal de impact van kunst-

matige intelligentie zijn.” Vlaanderen

investeert 30 miljoen euro in artificiële

intelligentie (AI) en Vlaams minister

van Innovatie Philippe Muyters heeft

nu ook een AI-plan klaar, dat steunt op

drie pijlers: wetenschappelijk onder-

zoek, implementatie in het bedrijfs -

leven, en flankerend beleid, zoals

opleidingen en ethiek. De focus ligt op

onderzoek waarin we met Vlaanderen

het verschil kunnen maken. Wie niet

groot is, moet slim zijn!

De Europese Vrije Alliantie (EVA), de koepelpartij waartoe ook de N-VA behoort,

schuift Oriol Junqueras naar voren als Spitzenkandidat om Commissievoorzitter

Juncker op te volgen. Junqueras, de voormalige viceminister-president van Cata-

lonië, staat momenteel terecht op verdenking van rebellie en riskeert 25 jaar cel.

Prof. Wim Van den Broeck (VUB)
@wv012 op 21/02/2019
Gezocht: één journalist die een

kritische analyse durft te maken van 

de klimaatspijbelaars. Eén.

Nou moe
Over de klimaatspijbelaars niks dan lof bij koning Filip. Kwestie van aan de goede

kant van de geschiedenis te staan. Al zou het wel helpen moest hij dan af en toe

eens zijn vliegtuig laten staan en – we suggereren maar iets – de trein nemen. Vorig

jaar vloog Filip 22 keer naar het buitenland, waarvan twaalf keer voor privéredenen.

En raad eens wie die vliegreizen van onze groene koning sponsort …

De splitsing van België is niet voor morgen, maar de scheiding der geesten

gaat onverminderd voort. Wie dat ontkent, is ziende blind.

Journalist Jan Segers 
in Het Laatste Nieuws op 21 februari 2019
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In 2015 maakte bondskanselier Merkel met wir schaffen das een belofte aan de wereld die

ze niet kon waarmaken. Sindsdien zien we regelmatig groepen migranten – meestal jonge

mannen – de Europese buiten- en binnengrenzen doorkruisen op zoek naar een beter leven.

Het wordt stilaan een loterij: wie erin slaagt voet op Europese grond te zetten, mag blijven.

Wie daar niet in slaagt, kan blijven proberen tot het uiteindelijk wel lukt. Dat zet een

enorme druk op het sociale weefsel en op de welvaartssystemen van de West-Europese

landen.

De meeste nieuwkomers worden afhankelijk van de sociale zekerheid. Hun arbeidsgraad

ligt zeer laag. Het aantal leefloners is sinds 2015 exponentieel gestegen. En bij personen

met een niet-EU-nationaliteit is het armoederisico vijf maal zo hoog als bij Belgen. Die 

situa tie is onhoudbaar. 

Gemeenschap
Onze opdracht is om een gemeenschap te vormen die ook nieuwe groepen in zich opneemt.

Dat kan enkel als we de migratiestromen onder controle brengen. Wij moeten weer duide-

lijk stellen wie welkom is, onder welke voorwaarden en met welk doel voor ogen. 

Een selectievere arbeidsmigratie, strengere gezinshereniging met voorwaarden op het gebied

van inkomen en huisvesting en klare spelregels. Wie Europa illegaal probeert te bereiken,

verliest zijn recht op verblijf. Alleen zo breken we het verdienmodel van de mensensmok-

kelaars.

Maar we moeten ook onze macht durven inzetten. Handelstarieven en ontwikkelings -

samenwerking kunnen we gebruiken om afspraken te maken met de herkomstlanden. Wie

illegalen niet terugneemt, moet daar de gevolgen van ondervinden. Wie meewerkt, moet

worden beloond.

Op die manier vergroten we het draagvlak voor migratie en maken we er weer een positief

project van. Hoe we dat precies van plan zijn, ontdekt u in dit nummer van het Nieuw-

Vlaams Magazine en op onze volgende V-dag op 30 maart.

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Neergang
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De opvolging van terroristen en ge-

radicaliseerden is nog steeds een

huizenhoog probleem. Kamerlid

Koen Metsu blijft hameren op het

veiligheidsprobleem dat zich daar-

door stelt.

18 
“Wij willen terug naar de basis
van het feminisme: de strijd voor
gelijke rechten en kansen.” Aan
het woord zijn Anaïs en Nathalie,
twee Jong N-VA’ers die op de
trein springen van het 'Nieuw-
Vlaams Feminisme'.

22   
Kom op zaterdag 25 mei naar de
familiedag in Planckendael. Ieder-
een van onze grote N-VA-familie
is welkom!

19   
“Eigenlijk moet bij men bij elke
maatregel afwegen of die wer-
ken meer doet lonen.” Professor
arbeidseconomie Stijn Baert
pleit onder meer voor lasten -
verlagingen voor de laagste
lonen en investeringen in meer
en flexibelere kinderopvang.



Recent opende in Liedekerke het eerste gezinshuis van Vlaanderen. Een gezinshuis biedt een warme gezinssituatie
aan kinderen onder de zes, die anders zouden opgroeien in een instelling. 

“Kinderen jonger dan zes hebben immers nood aan de warmte, de geborgenheid en de stabiliteit van een gezinsomgeving”,

zegt Vlaams Parlementslid en initiatiefnemer Lorin Parys. De gezinshuisouders kregen vooraf een opleiding. In een gezinshuis

worden maximaal vier kinderen opgevangen.

Sluitend statuut nodig
Het proefproject is een belangrijke eerste stap. “Maar we zijn er nog niet”, zegt Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet.

“We willen snel de hinderpalen uit de weg ruimen die een veralgemening van de gezinshuizen in de weg staan. Daarnaast

willen we dat er een juridisch sluitend statuut voor de gezinshuisouders komt.”

De vzw Boeren op een Kruispunt, een hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en
tuinbouwers in nood, bezocht sedert haar oprichting door de Vlaamse overheid vijf
procent van de Vlaamse land- en tuinbouwers. Vlaams Parlementslid Danielle 
Godde ris-T'Jonck ondersteunt het initiatief.

Boeren hebben het niet altijd even gemakkelijk. “Soms is het voor die boeren al voldoende

om eens te kunnen praten met iemand die niet tot hun besloten kring behoort. Ernstiger

problemen vergen een actieplan. Begeleiders volgen dat dan op”, legt Godderis-T’Jonck uit.

Noodzakelijke hulp
In 2018 waren er 199 nieuwe aanmeldingen bij de vzw, wat duidelijk aantoont dat de hulp-

verlening noodzakelijk is. “Als Vlaamse overheid hebben wij dan ook de intentie om de vzw Boeren op een Kruispunt te

blijven ondersteunen”, besluit Godderis-T'Jonck.

Meer informatie op www.boerenopeenkruispunt.be
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HALFROND

Boeren op een kruispunt

Nieuwe, duidelijke regelgeving voor de zogenaamde trage wegen

stond al meer dan vijftien jaar op de agenda. “Het nieuwe decreet

herwaardeert de verschillende soorten trage wegen, waardoor er

nieuwe, efficiëntere verbindingen ontstaan”, legt Jans uit. “Zo komen

er veiligere verbindingen naar de school, sportclub of bibliotheek.

Goed nieuws dus voor het fiets- en wandelverkeer in Vlaanderen.”
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Veiliger naar school dankzij trage verbindingen

Absurde situaties, zoals een voetweg door een speelplaats van
een school, zijn binnenkort verleden tijd. De meerderheidspar-
tijen in het Vlaams Parlement bereikten een akkoord over het
decreet Gemeentewegen. Vlaams volksvertegenwoordiger Lies
Jans reageert tevreden.

Lies Jans: “Het nieuwe decreet herwaardeert de
verschillen de soorten trage wegen.”

Eerste Vlaamse gezinshuis opent deuren
voor allerjongsten



Iedere onderneming, of het nu een kleine zelfstandige of een
kmo is, wordt beschermd. Onder impuls van Kamerlid Rita 
Gantois keurde het federaal parlement een wetsvoorstel goed
dat handelaars beschermt tegen oneerlijke handelspraktijken. 

Volgens Vermeulen moeten de betrokken burgemees-

ters en hun lokale politiezones hun verantwoorde-

lijkheid nemen. “Iets meer dan de helft van de totale

politie-inzet is afkomstig van de eigen lokale zone.

Voor de rest doen de lokale zones een beroep op de

federale politie en het nationaal solidariteitsmecha-

nisme tussen de politiezones. Door de sterke stijging

komt die solidariteit onder druk te staan en kunnen

andere evenementen minder gebruikmaken van

extra steun”, aldus Brecht Vermeulen. 

Meer bevoegdheden voor stewards
“Ik begrijp dat de toegenomen kosten en de ver-

hoogde werkdruk voor alle politiekorpsen niet langer

te verantwoorden zijn”, zegt voetballiefhebber Ver-

meulen. “Daarom heb ik zelf drie jaar gewerkt aan

de vernieuwde voetbalwet, die onder meer stewards

meer bevoegdheden zou geven.” De nieuwe voetbal-

wet is van kracht sinds het seizoen 2018-2019 en kan

nog niet in de cijfers worden waargenomen.

“De betaalbaarheid van de veiligheid bij voetbal-
wedstrijden en de solidariteit tussen politiekorp-
sen staan onder druk door overdreven politie-
inzet”, stelt Kamerlid Brecht Vermeulen vast. De
kosten voor de inzet van politie bij voetbalwed-
strijden stegen in twee jaar tijd van 6,2 naar bijna
11 miljoen euro.

Zo is het voor ondernemingen voortaan verboden om misbruik te

maken van de economische afhankelijkheid van een andere onder-

neming of handelaar. Daarnaast worden bepaalde contractuele clau-

sules verboden en is het voortaan duidelijk dat misleidende of

agressieve marktpraktijken uit den boze zijn. De wet zal elke vier

jaar worden geëvalueerd. 
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Vernieuwde
voetbalwet moet 
komende seizoenen
soelaas brengen

De gegarandeerde dienstverlening voor de luchtvaart stond in het
regeerakkoord, maar er is niets mee gedaan.

Rita Gantois beschermt handelaars

“Deze nieuwe wet moet de positie van handelaars
versterken”, zegt Rita Gantois.
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Niks hatelijker dan het prettige vooruitzicht op een welver-
diende reis te zien doorkruist worden door een nationale
staking. Daarom pleit Kamerlid Inez De Coninck voor een
minimale dienstverlening in de luchtvaart. 

“Vandaag heb je als reiziger enige zekerheid over welke treinen

al dan niet rijden. Dat moet ook voor de luchtvaart kunnen”,

vindt De Coninck. Dat betekent dat er een basisdienst moet

komen bij luchtverkeersleider Skeyes, tot voor kort Belgocontrol.

Op die manier krijgen passagiers duidelijkheid over welke

vluchten behouden blijven op een stakingsdag. 

Regeerakkoord
De gegarandeerde dienstverlening voor de luchtvaart was on-

derdeel van het regeerakkoord van de regering-Michel I. “Helaas

heeft minister Bellot van MR daar niets mee gedaan”, betreurt

De Coninck.

Minimale dienstverlening
in de luchtvaart
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“Stop met SWT. Geef mensen een ontslagpremie en begeleid hen naar werk.” Vlaams minister van Werk Philippe Muyters is
geen voorstander van SWT, het voormalige brugpensioen. Dat liet hij nogmaals duidelijk verstaan als reactie op de afspraken
rond het SWT-stelsel in het loonakkoord dat de sociale partners in februari bereikten.

Vakbonden en werkgevers willen het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) dit jaar nog mogelijk maken voor werknemers

van 58 jaar in bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering. “Iedereen weet dat we langer moeten gaan werken. Als we dan aan een

groep mensen zeggen dat ze zich moeten be-

schikbaar houden maar zelf niet moeten zoeken

naar werk, dan is dat een dubbelzinnig signaal",

vindt Muyters. 

Begeleiding
De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt noopt

de minister ertoe bij de opvolging van werk lozen

priorit eit te geven aan de SWT’ers. “Aan wie we

vragen om tot 65 of tot 67 jaar te werken, kan ik

niet uitleggen dat het voor sommigen maar tot

56 of 58 jaar hoeft. We beginnen met een nieuw

systeem bij de VDAB voor het opvolgen van

werklozen, om hen beter te begelei den. Ik heb

de VDAB gevraagd om dat ook te doen voor alle

SWT'ers”, aldus minister Muyters.

STAAT VAN ZAKEN

Blijven timmeren aan de weg? Bij Vlaams
minister van Mobiliteit Ben Weyts mag je
dat letterlijk nemen. In 2019 plant hij liefst
32 grote werven op de Vlaamse autosnel-
wegen, goed voor 242 kilometer snelweg.
Over de ganse regeerperiode zal minister
Weyts zo’n 1 500 kilometer snelweg heb-
ben aangepakt.

Om de hinder te beperken, worden de wer-

ven zoveel mogelijk in vakantieperiodes in-

gepland. “Waar een schup in de grond gaat,

ontstaat een hoop aarde én een hoop hin-

der”, beseft Weyts. “We doen er echter alles

aan om die hinder tot een minimum te

beper ken.” 

De investeringen moeten zorgen voor een groter rijcomfort, maar ook voor minder files. “Dat er vorig jaar geen nieuw filerecord werd

gebroken, was dan ook te danken aan het investeringsrecord.”

6
Philippe Muyters: “Stop met SWT en begeleid oudere werklozen naar werk.”

Ook oudere werkzoekenden moeten aan de slag

Vlotter verkeer op de Vlaamse snelwegen
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De faciliteitengemeenten Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Wezembeek-Oppem

verstuurden voor de jongste gemeenteraadsverkiezingen oproepingsbrieven in het Frans, en

dat op basis van een onwettig taalregister. Nochtans had minister Homans vooraf duidelijk

aangegeven dat de gouverneur van Vlaams-Brabant de oproepingsbrieven zou versturen. 

Taalwetgeving
“De faciliteitengemeenten liggen in Vlaanderen. Nederlands is de bestuurstaal. Ze moeten de

taalwetgeving naleven”, klinkt minister Homans vastbesloten. “Maar voor de zoveelste keer

hebben ze die naast zich neergelegd. Die burgemeesters ga ik dus niet benoemen. Als men

de regels niet naleeft, is dit het gevolg.”

Als het van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans
afhangt, krijgt geen enkel gebedshuis een erkenning in de komende
vijf jaar. 

Een proefperiode van vijf jaar is een van de strengere erkenningscriteria die

de minister voorstelt op basis van een studie van de KU Leuven. Minister

Homans wil al langer die criteria vernieuwen, omdat ze de huidige te soepel

acht.

Voorwaarden
Tijdens die periode van vijf jaar moeten de gebedshuizen aan een aantal

voorwaarden voldoen, onder meer rond de giften die ze ontvangen uit het

buitenland. Ook de geloofsgemeenschappen waarvan momenteel een aanvraag hangende is, moeten die proefperiode doorlopen.

Alle wegen leiden naar Rome, ook die van de Vlaamse diploma tie.
Eind februari opende Vlaams minister-president Geert Bourgeois
de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Rome. 

Rome is al de dertiende diplomatieke post van de Vlaamse Regering. Zo

bouwt Vlaanderen zijn diplomatieke netwerk op het Europese continent

verder uit. “Italië is de vijfde handelspartner van Vlaanderen in termen

van buitenlandse handel”, wijst Geert Bourgeois op het belang van de

Romeinse diplomatieke post. “Onze Vlaamse diplomaten spelen een

sleutelrol in de coördinatie van het buitenlandse beleid van de Vlaamse

Regering.”

“Ik ga niet mee in de verfransing van de Vlaamse Rand.” Vlaams minister van Binnen-
lands Bestuur Liesbeth Homans is niet van plan de balorige burgemeesters in vier faci-
liteitengemeenten te benoemen. 

STAAT VAN ZAKEN

Geert Bourgeois opent dertiende diplomatieke post

Geen benoeming voor hardleerse
Randburgemeesters

Strengere erkenning voor gebedshuizen

“De faciliteitengemeenten dienen
de taalwetgeving na te leven”, be-
vestigt Liesbeth Homans.
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Migratie lijkt vandaag nauwelijks een
thema in de campagne. Journalisten
schrijven liever over de klimaatspijbe-
laars.
Liesbeth Homans: “Gelukkig zijn we ook

op het vlak van het klimaat de enigen met

een realistisch programma.” (lacht)

Theo Francken: “Maar daarnaast zitten we

vandaag toch weer met een migratiecrisis.

Dat toonden de cijfers vorig jaar al. Daar -

om nam ik maatregelen zoals het dage-

Verkiezingen over het migratiethema? De meeste partijen en de media

hebben het liever over andere dingen. Maar de N-VA zet migratie en

inburgering wél op de agenda, met onder meer een V-dag op 30 maart

in Brussel. In aanloop daarvan spraken we met voormalig staats -

secretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en Vlaams minister

van Inburgering Liesbeth Homans.

De kritiek na Marrakesh was dat de N-VA
vervelde tot een antimigratiepartij. Hoe
kijkt u vandaag terug op die historie?
Theo: “De Vlaming is niet tegen migratie,

hij wil gewoon dat we weer controle krij-

gen over migratie. Er is bij de grote meer-

derheid van de Vlamingen geen enkel

draagvlak voor een migratiebeleid dat 

gelijk is aan vrije inloop, zonder controle

en zeggenschap over wie je tot je grond -

gebied toelaat. Het Marrakeshpact ging

daar zowel naar de geest als naar de letter

tegenin, en dat kan je echt niet laten pas-

seren.”

Liesbeth: “Ik denk dat de Vlaming naast

controle over zijn migratiebeleid ook ge-

woon inburgering vraagt. Vlaming zijn

onder de Vlamingen. We hebben meer

dan vijftig jaar migratie gevierd, maar nog

lijkse quotum en voorrangsregels voor de

meest kwetsbare asielzoekers. Het aantal

asielaanvragen in februari brak alle 

records, met vooral aanvragen van alleen-

staande Palestijnen. Er worden per maand

nog minstens duizend transitmigranten

op gepakt, en er is veel onveiligheid. De

Marrakesh partijen hebben intussen het

asielbudget met 62 miljoen euro verhoogd.

Maar daarover is inderdaad nergens een

artikel versche nen.”

Nationaliteit is het sluitstuk van een goed  
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derheden die wel degelijk kwetsbaar en

bedreigd waren en die ook een familie-

band moesten hebben met iemand van de

gemeenschap hier, omdat dat hun inte -

gratie versnelt. En het moet gezegd: ze heb-

ben alle kansen met beide handen

gegrepen. Het is zo jammer dat hun repu-

tatie nu door het gedrag van enkelingen

wordt besmeurd.”

U kreeg de voorbije jaren ook kritiek
op uw terugkeerbeleid. Vroeger zou er
meer terugkeer zijn geweest.
Theo: “Op het vlak van terugkeer pres -

teren we nochtans goed. Sommigen ver-

gelijken graag appelen met peren. Verhof -

stadt kon bijvoorbeeld massaal repatriëren

naar Roemenië en Bulgarije. Dat waren

toen nog geen Europese lidstaten. Di Rupo

had dan weer fake asielzoekers uit de 

Balkan. Onder de PS werd bespaard op de

capaciteit van de gesloten centra. Wij heb-

ben die capaciteit weer opgebouwd. Het

aantal uitgezette illegale criminelen is

geste gen van 600 naar 1 800 per jaar. Maal

drie. Dat was mijn prioriteit. Dat is het land

effectief veiliger maken.

Sommige illegalen krijg je vandaag ook

niet weg. Daarom zijn die akkoorden met

de landen van herkomst zó belangrijk.

Daar moet Europa nu eens echt beginnen

wegen. Het volstaat heus niet dat Europa

landen probeert te verleiden tot samen-

werking met extra ontwikkelingshulp. We

moeten die ontwikkelingshulp gewoon

voorwaardelijk maken aan samenwerking

op het vlak van veiligheid en terugkeer.

Zonder medewerking moeten we over -

wegen om handelstarieven in te voeren en

taksen te heffen op de geldstromen van de

diaspora naar hun families in het thuis-

land. Als een economisch blok van 500

miljoen mensen dat doet, dan wordt er ge-

luisterd.”

Noord-Afrika. Als de bootjes zijn ver -

dwenen, kunnen we werken aan vrijwil-

lige hervestiging uit de opvangkampen

met jaarlijkse quota. Zo kunnen we reke-

ning houden met de socio-economische en

culturele draagkracht van onze samen -

leving, en tegelijk de meest kwetsbare

profie len helpen in plaats van een over-

grote meerderheid aan alleenstaande

mannen. 

Vandaag bestaat de migratieaanpak van

Europa uit gas geven en remmen tegelijk.

Er is veel regelgeving die een strengere

aanpak bemoeilijkt. In de Europese Raad

zaten er ondertussen al twaalf landen op

onze strengere lijn, maar de tanker keren

gaat langzaam. Voor het migratiepact kon

het blijkbaar snel gaan, maar al de rest

gaat veel moeizamer.”

De aanpak met de humanitaire visa die
nu zo fel omstreden is, kaderde ook in
die asielvisie?
Theo: “Absoluut. We hebben meer dan

1 500 christenen gered uit de klauwen van

de barbaren van IS. Vervolging en zelfs de

dood waren anders hun deel geweest. Ik

heb vertrouwen gegeven aan sleutel -

figuren in de gemeenschappen om de

selec tie te maken. Vertrouwen dat in

Meche len op schaamteloze wijze is mis-

bruikt, als de aantijgingen kloppen. Als je

vervolgde Syrische christenen wil redden,

kan je dat alleen maar via vertrouwens-

personen in de kerkgemeenschappen. Dat

kan niet via ngo’s, noch via de VN. In de

regio’s in Oost-Syrië waar de vervolgde

christenen verbleven, was er zo goed als

geen internationale aanwezigheid meer,

en de VN doen ook geen extra inspannin-

gen voor religieuze minderheden. De

keuze voor ngo’s sluit trouwens helemaal

niet uit dat er ter plaatse misbruik van ver-

trouwen is. Ook grote ngo’s zoals Oxfam

zijn de laatste jaren in het nieuws geweest

met schandalen. 

Ik ben nog altijd trots op die humanitaire

operatie. Het ging hier over religieuze min-

BREEDBEELD

maar vijftien jaar integratiebeleid met 

verplichte inburgering. Dat is ook een deel

van het probleem. Daarom hebben we

deze legislatuur ook het taalniveau ver-

hoogd en de resultaatsverbintenis in -

gevoerd."

Wat moet er nu eerst gebeuren op het
vlak van migratie? In uw boek Conti-
nent zonder grens ligt de nadruk op
Euro pa.
Theo: “We moeten illegale migratie een

halt toeroepen en evolueren naar een

Austra lisch model. Wie onderschept wordt

op zee of in Europa verblijft zonder geldig

visum, verliest ook zijn recht op een asiel-

aanvraag hier. Zo kraken we het business-

model van de mensensmokkelaars. Er

moet ook meer worden geïnvesteerd in op-

vang in eigen regio en in veilige landen in

      de integratie
Vandaag bestaat de 
migratieaanpak van
Europa uit gas geven
en remmen tegelijk.“
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Asiel en illegale migratie krijgen na-
tuurlijk het meeste aandacht, maar
puur in termen van instroom zijn ande -
re migratiekanalen zoals gezins -
hereniging belangrijker.
Liesbeth: “De koppeling tussen integratie

en verblijf moet sterker worden, en Vlaan-

deren moet zelf die bijkomende integratie-

voorwaarden, zoals kennis van het

Nederlands, kunnen stellen. Wie bijvoor-

beeld zijn familie of echtgenoot wil laten

overkomen via gezinshereniging, moet

geïntegreerd zijn, een job hebben, de taal

spreken. Inburgering, en Vlaanderen en

het Nederlands leren kennen, moet al in

het buitenland beginnen. Dat is de aanpak

die Nederland en Denemarken vandaag al

toepassen.”

Theo: “De verstrenging van de gezins -

hereniging was destijds het eerste onder-

werp waarrond de Zweedse partijen

elkaar in 2011 hebben gevonden, en van-

daag willen we daar verder in gaan. De

MR heeft al voorgesteld om de inkomens-

voorwaarde op te trekken tot 150 procent

van het leefloon. Dat is al een goed begin.

Het moet voor ons gaan over mensen die

werken en zichzelf kunnen onderhouden.

De Europese regels op dat vlak zijn van-

daag een veel te streng keurslijf voor ons.”

De socio-economische positie van niet-
Europese migranten is bij uitstek slecht
in België. U kreeg al vaak kritiek door
daarop te wijzen.
Liesbeth: “Wat wij zeggen, wordt bij ons

misschien bestreden, maar is in andere

Europese landen breed aanvaard. De

Deense sociaaldemocraten durven ge-

woon te zeggen dat te snelle immigratie

zorgt voor te veel nieuwkomers die nog

niet bijdragen, en dat dit de verzorgings-

staat in gevaar brengt. De ‘wir schaffen

das’-politiek zien we helaas in de leefloon-

statistieken. Ik weet nog heel goed welke

bagger ik over me heen

kreeg toen ik zei dat de

helft van de vluchtelin-

gen een heel laag -

geschoold profiel had. Ik

had nochtans gelijk. Dat

stelt ons voor uitdagin-

gen waarmee we aan de

slag moeten gaan, maar

dat is ook tweerichtings-

verkeer: het verhaal van

rechten en plichten

dus.”

Theo: “Denemarken is

samen met Canada en Australië een van

de gidslanden die ik bespreek ik mijn

boek. De Deense sociaaldemo craten staan

al veel verder in een aantal dingen: net als

wij willen ze een getrap te toegang tot de

sociale zekerheid en de sociale bijstand.

Eerst moet er voldoende zijn bijgedragen,

dan pas kan je er gebruik van maken. Ook

voor bijstand in de vorm van bijvoorbeeld

leefloon kunnen zij strenger zijn. Alleen-

staande kerngezonde mannen uit Afgha-

nistan, Syrië of Palestina die in de fleur

van hun leven zijn, kunnen eigenlijk zon-

der leefloon. Alleenstaande Syrische moe-

ders met kinderen waarschijnlijk niet. We

moeten daarin selectie ver kunnen zijn,

maar in België kan dat niet. Denemarken

heeft nooit willen meedoen met de Euro-

pese migratieregulering en kan daardoor

een strenger beleid voeren.”

Dat u niet gelukkig wordt van de Euro-
pese migratierechtspraak is bekend,
maar cijfers van de Raad voor Vreem-
delingenbetwistingen tonen aan dat bij
een Franstalige rechter de kans op een
nieuwe beslissing vier keer hoger ligt
dan bij een Nederlandstalige.
Theo: “Inderdaad, en dat gebrek aan een-

heid van rechtspraak is enorm frustrerend.

Aan de top beseft men dat het zo niet ver-

der kan, maar er is bij voor het leven

benoem de rechters nogal wat weerstand

om daarin mee te gaan. Het is zo evident

als wat dat er daar een communautaire

kloof gaapt, maar we mogen dat dus geen

rechterlijk activisme noemen …”

Liesbeth: “Vlaanderen staat al veel verder

met zijn inburgeringsbeleid dan Wallonië

en Brussel. Nu wordt dat ginds schoor -

voetend ingevoerd, terwijl wij daar al vijf-

tien jaar mee bezig zijn. Initiatieven zoals

de nieuwkomersverklaring zijn het resul-

taat van jarenlang aan de kar sleuren door

de N-VA, en ons inburgeringsbeleid is

opge schoven van inspanningsverbintenis-

sen naar resultaatsverbintenissen. En we

willen dat graag bekronen met een soort

van burgerschapstest. We zien trouwens

dat vijfenveertig procent van de anders -

talige nieuwkomers in Vlaanderen na

twee jaar werk heeft. Daarmee zit Vlaan-

deren aan de kop van Europa.”

Theo: “Als je kijkt naar de cijfers van de

werkzaamheidsgraad en het succes in het

onderwijs, dan doen landen als Australië

en Canada het fantastisch. Migranten heb-

ben er een hogere werkzaamheidsgraad

dan de autochtone bevolking en ze doen

het beter op school. Dat kan maar aan één

ding liggen: het actieve migratiebeleid dat

die landen voeren. Ze gaan zelf op zoek

naar de profielen die ze nodig hebben.”

De kranten hebben het nochtans vaak
over discriminatie op de Vlaamse
arbeids markt en in het onderwijs.
Liesbeth: “Voor de activering van
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Theo Francken: “Denemarken heeft nooit willen meedoen met
de Europese migratieregulering en kan daardoor een strenger
beleid voeren dan België.”

Inburgering moet al
in het buitenland beginnen.“



11

Arbeidsmarktexpert en voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Zuhal Demir verzorgt de
inlei ding op de V-dag over Asiel en Inburgering op 30 maart in Brussel. Als mijnwerkersdochter doet ze dat aan de hand
van haar persoonlijke verhaal: hoe haar ouders de keuzes maakten die zorgden voor integratie en kansen.

Emancipatie, en hoe dat samengaat met inburgering, vindt Zuhal Demir uitermate belangrijk.

“Elke nieuwkomer die inburgert, is iemand die participeert in onze samenleving. Wie zich

terugplooit op eigen culturele tradities en gewoontes, belemmert zijn eigen integratie en die

van zijn kinderen.”

Tegelijk maakt ze zich zorgen over de situatie van Turkse en Marokkaanse meisjes in Vlaan-

deren. Uit een studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) blijkt dat

twintig procent van de meisjes van niet-Europese afkomst de schoolbanken verlaat zonder

middelbareschooldiploma. Bij de autochtone meisjes is dat maar vier procent. 

“Dat is een schrijnende situatie”, klaagt Demir aan. “En wat willen de onderwijskoepels

doen? Uren Nederlands afbouwen. We moeten juist taalbaden organiseren, en inzetten op

lezen. De situatie in de scholen vertaalt zich ook naar de arbeidsmarkt. Meer dan de helft

van de vrouwen met Turkse of Marokkaanse roots in Limburg is zelfs niet ingeschreven bij

de VDAB. Dat zijn culturele patronen die we moeten doorbreken, en daarvoor hebben we krachtige rolmodellen nodig.”

Kan u er niet bij zijn op 30 maart? Surf dan vanaf 31 maart naar www.n-va.be/v-dagen voor een verslag en download er de

folder over Asiel en Inbrugering.

Zuhal Demir: “Nood aan krachtige rolmodellen”
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die absoluut niet afschaffen. Dat is onzin-

nig. Wie onze samenleving afzweert en

haar de oorlog verklaart, moet zijn natio-

naliteit verliezen. Het liefst zien we de dub-

bele nationaliteit gewoon verdwijnen. 

Wie onze nationaliteit wil bekomen, moet

afstand doen van zijn oorspronkelijke 

na tionaliteit.” 

bekro ning van een
proces van integratie.
Liesbeth: “Dat klopt.

Voor ons is de nationali-

teit het sluitstuk van dat

integratietraject, geen

vodje papier dat zomaar

kan worden verworven,

en ook geen recht waar-

aan geen voorwaarden

zijn verbonden. En dat

gaat dan echt over inte-

gratie, niet over assimi-

latie. We krijgen die

kritiek wel eens: dat

men voor integratie zijn religie of zijn cul-

tuur zou moeten afzweren, maar dat is

onzin. Het gaat om de gemeenschappelijke

sokkel waarop we onze samenleving

vormgeven.”

Theo: “De discussie over de terugkeer van

Syriëstrijders maakt de dubbele nationa-

liteit weer actueel. CD&V, bijvoorbeeld, wil

vluchtelingen bewegen we hemel en

aarde, en er zijn best wel positieve

resulta ten. Veel meer dan in de andere

gewesten. We doen het inderdaad niet

goed wat de werkzaamheidsgraad bij

nieuwkomers betreft, maar alles toe-

schrijven aan discriminatie is veel te

eenzijdig. De Vlaamse overheid doet

veel om een diverse werkgever te zijn,

en net als de privésector schreeuwen

we om de juiste profielen. In alle sec-

toren zijn bedrijven daar bewust mee

bezig. Lagere loonkosten en arbeids-

markthervormingen zullen veel meer

effect hebben dan de mystery calls en

praktijktesten die de linkerzijde wil.

Een op de zes werkzoekenden bij de

VDAB spreekt onvoldoende Neder-

lands. De weg naar de arbeidsmarkt

verloopt via goede inburgering.”

Laat het ons nog even over de nationa-
liteitsverwerving hebben. Voor de N-VA
moet dat echt een gunst zijn, en een

Liesbeth Homans: “Voor ons is het verwerven van de nationa-
liteit het sluitstuk van het integratietraject. Het is geen recht
waaraan geen voorwaarden zijn verbonden.”

BREEDBEELD
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Waterstof – of beter gezegd waterstof-

gas – biedt heel wat potentieel om

onze economie te verduurzamen.

Meer nog: Vlaanderen kan op wereld-

niveau leverancier worden van de

kennis en kunde die we erover in huis

hebben. “We beschikken over een

uniek ecosysteem van bedrijven en

kenniscentra die op dat vlak actief

zijn”, zegt Diependaele. “Al moeten

we nog wat koudwatervrees overwin-

nen. De initiële verwachtingen voor

waterstof waren torenhoog, waardoor

terughoudendheid wel eens de boven-

 hand haalt als er zich een tegen slag

voordoet. Maar ondertussen is duide-

lijk dat we aan de vooravond staan

van een heuse doorbraak.” 

Wel moeten we duidelijk kiezen voor

toepassingen waarbij waterstof het

grootste potentieel heeft. “Wat mobi-

liteit betreft, zetten we het best in op

zwaar transport zoals vrachtwagens

en bussen. Maar ook de binnen-

scheepvaart ziet heil in waterstof als

aandrijving. En in landen waar de

spoorlijnen nog niet geëlektrificeerd

zijn, zoals Duitsland, kan waterstof

worden gebruikt voor treinen”, aldus

Diependaele. 

Waterstof als batterij
Een tweede toepassing is als aanvul-

ling voor aardgas. Restwaterstof kan

worden toegevoegd aan de distributie

van aardgas. “Vooral Nederland wil

daarop inzetten,” weet Diependaele,

“maar ook in Vlaanderen zijn er heel

wat mogelijkheden.”

De belangrijkste en meest belovende

toepassing van waterstof is ongetwij-

feld als buffer voor hernieuwbare

energie. “Om waterstof op te wekken,

heb je elektriciteit nodig. Maar in

tegen stelling tot batterijen is het

moge lijk om waterstof langer te be-

waren”, legt Diependaele uit. “Dat

geeft heel wat nieuwe mogelijkheden

om de pieken en dalen van ons

energie verbruik uit te vlakken. Het

Leuvense onderzoek naar zonnepane-

len die dat in één beweging doen is

een grote stap voorwaarts. Waterstof

als batterij kan het rendement van

hernieuwbare energie vergroten.” 

Vlaamse draaischijf
Om aan kop te blijven moet Vlaande-

ren verder de kaart van waterstof blij-

ven trekken, want met Nederland,

Duitsland of Japan zijn er kapers op

de kust. De Olympische Spelen in

Tokyo volgend jaar moeten volledig

op groene waterstof draaien. Onder-

tussen stampen onze buurlanden

water stoftankstations uit de grond

met Vlaamse onderdelen en zetten ze

in Vlaanderen gemaakte waterstof-

bussen in als openbaar vervoer. 

Is waterstof dan het langgezochte ei

van Columbus? “Het blijft nog steeds

een dure technologie en ook het ren-

dement kan nog veel beter”, zegt

Diepen daele. “Maar toch is het niet

ondenkbaar dat onze economie ooit

helemaal op waterstof zal draaien.

Dankzij onze unieke Vlaamse troeven

kunnen we zelfs een draaischijf wor-

den in de globale waterstofeconomie.

Helaas heeft Vlaanderen vandaag nog

geen overkoepelende visie. Als partij

willen we die ban doorbreken en nog

voor het einde van deze legislatuur

een resolutie voor een waterstofeco-

nomie in Vlaanderen  op tafel leggen.

Want we mogen best wat trotser zijn

op onze Vlaamse kennis en kunde.”

VINGER AAN DE POLS

Succes heeft vele vaders. Dat is niet anders voor veelbelovende

innovaties. Pas wanneer de eerste succesverhalen opduiken, staat

iedereen op de bühne om de loftrompet te steken. Zo verging het

de laatste weken ook waterstof. Fractievoorzitter Matthias Diependaele

zet nochtans al zeven jaar lang het thema op de agenda.

Vlaamse waterstof-
economie staat 
voor doorbraak

Vlaams fractievoorzitter Matthias Diependaele

We mogen best trots 
zijn op onze Vlaamse 

kennis en kunde.“
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Nog steeds zijn er gevaarlijke radicale

moslims die zeer strikt (moeten) wor-

den opgevolgd. Ook zijn er terug -

gekeerde Syriëstrijders die illegaal

België binnenkwamen en onderdui-

ken. Daarnaast zijn er de veroor-

deelde terroristen die al zijn vrij -

gekomen of gaan vrijkomen. Al die

mensen vormen een voortdurend

veilig heidsprobleem. 

Radicalisering
“Het kordate veiligheidsbeleid van de

N-VA in de Zweedse coalitie moet on-

verkort worden verdergezet”, bena-

drukt Metsu. “De opvolging van

terroristen en geradicaliseerden in de

gevangenissen is een huizenhoog pro-

bleem. Al jaren kaarten wij dat aan

bij justitieminister Geens (CD&V),

maar hij slaat de waarschuwingen in

de wind.” Nochtans bewijst de aan-

slag in Luik op twee politieagentes en

een student dat de radicalisering in

len die toenmalig minister Jambon

heeft versterkt, maar waar we nog

verder op moeten blijven inzetten.” 

In Antwerpen kiest de N-VA er reso-

luut voor om van die terugkeerders

een absolute veiligheidsprioriteit te

maken en krijgt de politie voldoende

middelen. Koen Metsu maakt zich

echter zorgen om de kleinere steden

en gemeenten die de middelen niet

hebben. “Het geval van ronselaar

Denis die in Londerzeel is gaan

wonen, is daarvan helaas een be-

wijs”, zegt hij. “De lokale politie heeft

niet eens de middelen om zijn sociale -

media-accounts op te volgen.”

Dubbele nationaliteit
Dergelijke prangende kwesties tonen

eens te meer aan dat veiligheid steeds

een absolute topprioriteit moet zijn.

De N-VA heeft tijdens haar regerings-

deelname bewezen dat ter harte te

nemen. Maar het werk is nog niet af.

De straffen voor terroristen moeten

strenger, zodat ze niet na een paar

jaar kunnen vrijkomen. “We moeten

er ook voor zorgen dat de dubbele na-

tionaliteit bij veroordeelde terroristen

automatisch wordt afgenomen”,

meent Metsu. “Maar wat wij als evi-

dent zien, ligt voor andere partijen

om onverklaarbare redenen zeer

moeilijk. Voor de N-VA staat het recht

op veiligheid nochtans centraal.”

gevangenissen zorgwekkend is. De

dader zat vast in de gevangenis van

Marche-en-Famenne, waar hij radica-

liseerde. “Geen wonder,” vindt Metsu,

“want ‘gewone’ gedetineerden en

geradicaliseer den leven er onder 

mekaar. Ondertussen blijft Geens

Oost-Indisch doof voor mijn her-

haalde oproepen om die twee groe-

pen strikt te scheiden.”

Geen berouw
Ook de terugkeerders moeten onze

absolute aandacht krijgen. “Het zijn

getrainde soldaten van het kalifaat

die in onze straten terechtkomen.

Niets wijst erop dat zij het geweld af-

zweren. Laat staan dat ze berouw

tonen voor wat ze ginds hebben ge-

daan”, waarschuwt Metsu. “Het op-

volgen van die terroristen vergt

enorm veel van onze inlichtingen- en

politiediensten. Capaciteit en midde-

Een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump enkele

weken geleden plaatste het thema van de Syriëstrijders weer

hoog op de agenda. Hij riep de Europese landen op om een

oplossing te zoeken voor ‘hun’ IS-terroristen en hun families.

Kamerlid Koen Metsu blijft hameren op het veiligheids -

probleem dat zich stelt.

VINGER AAN DE POLS

Het recht op 
veiligheid staat 
centraal
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Kamerlid Koen Metsu

De straffen voor 
terroristen moeten 

strenger.“

De opvolging van 
terroristen en 

geradicaliseerden is een 
huizenhoog probleem.“
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Met zijn open brief pleit president 

Macron voor een Europese identiteit.

Van Bossuyt heeft daar haar beden-

kingen bij. “Het zijn net dergelijke op-

gelegde denkbeelden die ervoor

zorgden dat de Britten de EU de rug

toekeerden”, stelt ze vast. “De Britten

zijn steeds pleitbezorgers geweest van

de verdere verdieping van de interne

markt. Hun vertrek komt de verdere

uitbouw ervan zeker niet ten goede.

Een goede bondgenoot gaat verloren

in de strijd tegen het verdoken protec-

tionisme dat het beleid van enkele

lidstaten zoals Frankrijk tekent.”  

Mister Europe
Dat is overigens ook de hoogste ran-

gen niet ontgaan. In een gemeen-

schappelijke brief aan Europees

president Donald Tusk over de toe-

komst van de interne markt, hekelen

zeventien regeringsleiders die protec-

tionistische reflex. Met hun oproep

om bestaande grensoverschrijdende

belemmeringen weg te werken en zo

nieuwe drempels te vermijden, halen

ze hard uit naar lidstaten zoals Frank-

rijk, Duitsland en Italië. Macron

teken de die brief niet mee. “Dat net

hij zich nu opwerpt als Mister Europe

smaakt bitter”, vindt Van Bossuyt dan

ook.

Voor de N-VA moeten er net bijko-

mende inspanningen worden gele-

verd om de voordelen van de interne

markt voor onze bedrijven en consu-

menten te optimaliseren. “We zien

dat de grootste markten binnen de

Unie zich meer en meer afsluiten. De

vele ingewikkelde administratieve

vereisten die Frankrijk oplegt rond de

detachering van werknemers, bijvoor-

beeld, maakt het leven van onze

Vlaamse kmo’s zuur”, illustreert Van

Bossuyt. “Dat steeds meer Franse pro-

ducten expliciet in de markt worden

gezet als ‘honderd procent Frans’ is

een terugkeer naar de tijd van grens-

controles binnen de EU.”

Europese meerwaarde
Dat is een spijtige tendens, want de

interne markt is het domein bij uitstek

waar een duidelijke Europese meer-

waarde wordt gecreëerd voor 500

miljoen consumenten en 21 miljoen

kmo’s. “Elk jaar opnieuw stijgt het

bruto binnenlands product van de EU

met 1,7 procent dankzij marktintegra-

tie”, weet Van Bossuyt. “Dat komt

neer op 250 miljard euro per jaar. Na

25 jaar interne markt zijn er bijna 3,6

miljoen extra banen gecreëerd. Maar

het potentieel van een goedwerkende

interne markt zou nog veel groter zijn,

als Frankrijk zou meewerken. De

bezorgd heden van de zeventien rege-

ringsleiders zijn dan ook terecht.” 

In zijn open brief beschrijft Macron

enkele grote werven voor de Euro-

pese samenwerking in de komende

jaren. Helaas vergeet hij in al zijn

enthousias me de hoeksteen van die

samenwerking de nodige aandacht te

geven: de Europese Unie is in de eer-

ste plaats een economische samen-

werking. “Zolang Macron Frankrijk

niet ten volle inschakelt in de interne

markt heeft hij weinig autoriteit 

om zijn Europese toekomstvisie op te 

leggen aan anderen”, besluit Van 

Bossuyt.

EUROPA

Meer dan 500 miljoen Europeanen konden op 5 maart in hun krant

de visie van Frans president Emmanuel Macron op de Europese

samen werking lezen. “Maar wij hebben geen lesje te krijgen van de

Franse leider”, reageert Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt.

“Macron stippelt een Europees parcours uit dat vooral een antwoord

geeft op zijn eigen interne Franse problemen.” 
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De twee gezichten van Macron 
in Europa

Anneleen Van Bossuyt: “Frankrijk is
een van de meest protectionistische
landen in Europa.”

Het potentieel van 
een goedwerkende interne 

markt zou nog veel groter zijn, 
als Frankrijk zou meewerken.
“
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Een van die belangrijke kwesties is

welke mensen je onder welke voor-

waarden toelaat tot je land.  “We moe-

ten een beter evenwicht vinden tussen

een gewaarborgde vorm van natio-

nale soevereiniteit enerzijds en de

nood om internationaal samen te wer-

ken en akkoorden te sluiten ander-

zijds”, stelde senator Pol Van Den

Driessche in het VN-hoofdkwartier in

New York.

Werelddemocratie
Multilateralisme was het thema van

de hoorzitting van de Interparlemen-

taire Unie (IPU) met de Verenigde 

Naties (VN) in New York, waaraan Van

Den Driessche als voorzitter van de

Belgische groep van de IPU deelnam.

Het jaarlijkse overleg vond plaats in

het hoofdkwartier van de VN, in de

zaal naast de bekende vergaderruimte

van de Veiligheidsraad.

Al tijdens een voorbereidende verga-

dering met de Scandinavische en

Duitse afgevaardigden had de

Zweedse am bassadeur aangegeven

dat er een fel debat woedt over de

werking van ‘de werelddemocratie’,

wat de mensen daarover denken en

ervan verwachten. De Zweedse top -

diplomaat was niet blind voor de ge-

breken van de VN. Hij haalde ook

ongemeen scherp uit naar de wijze

waarop landen als China, de VS en

Rusland misbruik maken van hun

veto recht als het op echte beslissingen aan-

komt. “Met soms rampzalige, zelfs dode -

 lijke gevolgen.”

Black box
Parlementsleden uit meer dan honderd

landen wogen de pro’s en contra’s van

internationa le samenwerking af. Ook VN-

secretaris-generaal Antonio Guterres sprak

de vergadering toe. In zijn tussenkomst

bevestig de Van Den Driessche dat we

interna tionaal moeten samenwerken om

globale uitdagingen te kunnen aanpakken. 

Maar het multilateralisme is niet altijd

zaligma kend en krijgt ook terecht kritiek.

Zo werden er te veel nieuwe instellingen

opgericht die op een weinig transparante

manier allerlei regels opleggen en beslis-

singen nemen. Een gewezen Belgische

ambassa deur gewaagde in dat verband

onlangs zelfs van een soort black box

waarin alleen nog ingewijden hun weg

vinden.

VERREKIJKER

Marrakeshakkoord
Dat de internationale rechtspraak

soms ingaat tegen de grondwettelijke

regels van een land vergroot het on-

genoegen. “Voor ons is het zonne-

klaar dat we irreguliere migratie

slechts kunnen stoppen als we krach-

tig samenwerken met verscheidene

landen. Maar het is ook duidelijk dat

de voorwaarden om migranten toe te

laten tot het grondgebied van een

land door dat betrokken land mee

moeten worden bepaald. Landen heb-

ben verschillende meningen over in-

tegratie en over de waarden en

normen die ze door nieuwe burgers

willen gerespecteerd zien”, betoogde

Van Den Driessche.

“Mijn verwijzing naar het VN-migratie-

pact – het Marrakeshakkoord waarvoor

de N-VA de Belgische regering verliet –

viel niet bij iedereen in de smaak. Maar

omdat we de kans hadden gegrepen in

het eerste debat meteen onze visie te

poneren, kwam bijna elke andere spre-

ker terug op de kwestie van het behoud

van de soevereiniteit. Het zal zaak zijn

voldoende medestanders te vinden op

het internationale forum om te verhin-

deren dat we nog meer onvoldragen

beslissingen opgelegd krijgen”, besluit

Van Den Driessche.

Dat landen met elkaar moeten samenwerken om de internationale
handel te verbeteren, het terrorisme te bestrijden of de klimaat-
verandering het hoofd te bieden, daarover is ieder weldenkend
mens het eens. Maar hoe verhinder je dat die gezamenlijke mul-
tilaterale aanpak ingaat tegen de gerechtvaardigde eis van landen
om over belangrijke kwesties ook nog zelf mee te kunnen beslissen?

Pol Van Den Driessche: “Landen moeten
ook enkele soevereine rechten behouden”



“Na het lezen van ons magazine zal dui-

delijk zijn dat wij terug willen naar de

basis van het feminisme: de strijd voor

gelijke rechten en kansen”, steken Anaïs

en Nathalie van wal. “We leggen de

focus weer op de echte problematiek.

Nieuw-Vlaams Feminisme is het streven

naar gelijkwaardigheid vanuit de tegen-

overgestelde mentaliteit dan die van het

eeuwige slachtoffer”, aldus Anaïs en

Natha lie. 

Vrouwen én mannen
Helaas kleeft er nog altijd een negatieve

connotatie aan het woord ‘feminisme’. In

sommige gemeenschappen is het zelfs

vandaag nog een scheldwoord. “Dat is

ook niet zo verwonderlijk. Heel wat zo-

gezegde ‘feministische acties’ doen ook

onze wenkbrauwen fronsen”, zegt Anaïs.

“Neem nu een initiatief zoals de vrou-

wenstaking van 8 maart, waar mannen

wordt gevraagd om hun mening niet te

geven. In onze ogen moeten mannen én

vrouwen samenwerken aan een meer

gelijk waardige wereld. Wanneer we

mannen uitsluiten, doen we net waar de

originele feministen tegen streden.” 

Centrumrechts feminisme
Onder het mom van feminisme worden

bovendien ook heel wat socialistische

initiatieven in de kijker gezet. “Heel wat

mensen denken: ‘Feminisme zal links

zijn of zal niet zijn’”, betreurt Nathalie.

“Centrumrechtse feministen bestaan

nochtans wél. Wij zijn geen witte raven.

De lancering van de hashtag #Nieuw-

VlaamsFeminisme was een verademing.

Het was hoog tijd om het linkse mono-

polie op het woord ‘feminisme’ te bre-

ken. Ons online magazine betekent de

start van een zoektocht naar wat

(r)echt(s) feminisme inhoudt en doet op

een luchtige manier een eerste worp.”

Lees het online magazine op

https://bit.ly/2tUqaJV 

of scan de QR-code. 

Heeft u de term #NieuwVlaamsFeminisme al zien voorbijkomen? En weet u ook wat die juist bete-

kent? Anaïs Walraven en Nathalie van Baren, twee Jong N-VA’ers, zochten het voor u uit. Ze ver -

zamelden een pak interviews en opinies en bundelden die naar aanleiding van Internationale

Vrouwendag op 8 maart in een online magazine.

JONGE LEEUWEN

Nieuw-Vlaams Feminisme: 
rECHTs feminisme 
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Speerpunten
1. Terug naar de basis van het feminisme
We willen gelijke rechten en kansen voor iedereen. Daarom focussen we op

‘gelijkwaardig heid’. Passie, engagement en inzet voor de maatschappij worden

aangemoedigd.

2. Ontplooiing van het individu
Rollenpatronen en stereotypen gooien we overboord. We focussen op ieders

talen ten en competenties.

3. Keuzevrijheid van het individu staat centraal 
Vrouwen moeten zelf kiezen of ze een carrière willen of niet.

4. Positieve discriminatie blijft discriminatie 
We zoeken alternatieve oplossingen die vrouwen weerbaar maken zonder hen

als slachtoffer te zien. We verwelkomen daarbij elk geslacht. Mannenhaat of

misandrie past niet in ons woordenboek.

5. Oplossingsgericht denken 
We kaarten problemen aan en zoeken naar oplossingen. We focussen weer op

de echte problematiek, zoals ongepaste opmerkingen op straat of op de werk-

vloer of seksueel geweld.

Anaïs Walraven (links op de foto) en Nathalie van Baren (rechts) verzamelden inter-
views en opinies in een online magazine.



Werken moet meer lonen, zegt u.
Hoe ziet u dat?
“In mijn rapport Jobs, jobs, jobs!

Heeft Michel I de mantra waarge-

maakt? beschrijf ik de evolutie van

de werkzaamheid in ons land in de

afgelopen jaren. Conclusie: er zijn

veel jobs bijgekomen, maar we sla-

gen er niet in de achterstand op Neder -

land en Duitsland te verkleinen.

Cruciaal is ons hoge aantal inactie-

ven. Zij hebben geen baan en zoeken

er ook geen, in tegenstelling tot werk-

lozen. Om niet alleen werklozen

maar ook inactieven te activeren, is

het belangrijk dat werken, in verge-

lijking met niet werken, meer ople-

vert dan nu. Het verschil tussen een

laag loon en een uitkering is te be-

perkt en werken brengt typische kos-

ten met zich mee, zoals kinderopvang

en mobili teit.

Eigenlijk moet bij de regeringsonder-

handelingen elke maatregel worden

afgewogen met de vraag of die wer-

ken meer doet lonen. Concreet pleit

ik voor lastenverlagingen gericht op

de laagste lonen. Ook dient men te

investeren in meer, goedkopere en

flexibelere kinderopvang. Wat mij 

betreft: stop kinderopvang een legi-

slatuur in de portefeuille van de

minis ter van Werk. Ten slotte moet

werken ook meer lonen bij de pen -

sioen opbouw. Elke gewerkte dag

dient meer op te leveren dan een niet-

gewerkte.”

U pleit voor een versnelde degres-
siviteit van de werkloosheidsuit -
keringen. Waarom?
“Dat is natuurlijk een gevoelig punt

(lacht). Al anderhalf jaar probeer ik

die hervorming in de markt te zetten

als een 'first best'-hervorming voor

ons land. Ze houdt in dat je de uitke-

ringen hoger maakt dan nu tijdens de

eerste maanden werkloosheid, maar

ze nadien sneller laat zakken tot het

bodemniveau. Dat biedt werklozen

het comfort om eerst vol-

ledig te gaan voor de best

mogelijke baan, in lijn met

hun opleiding. Daarna

worden ze financieel ge-

prikkeld om de poule van

vacatures die ze over -

wegen stelselmatig uit te

breiden. De versnelde de-

gressiviteit van de uit -

keringen is complementair

met de stopzetting ervan

in de tijd: ook wanneer je

een einddatum zet op de

duur van de uitkering,

moet je voordien voldoen -

de financiële prikkels leg-

gen. Alvorens mensen

langdurig werkloos zijn

dus.”

We moeten migratie meer op een
economische leest schoeien, zegt
u. Wat bedoelt u daarmee?
“Het is ronduit problematisch gesteld

met de tewerkstelling van alloch -

tonen in ons land, in het bijzonder

die van allochtone vrouwen. Een

beetje oneerbiedig gezegd, oogsten

we eigenlijk wat we gezaaid hebben.

Ons migratiebeleid had de afgelopen

decennia meer een humanitaire in-

steek dan een economische. Dat moet

anders. We moeten profielen aantrek-

ken die complementair zijn met onze

arbeidsmarkt, die onze knelpunt -

beroepen invullen.” 

Lees meer op www.stijnbaert.be

of volg Stijn Baert op Twitter via

@Stijn_Baert
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BUITENWACHT

Stijn Baert is professor arbeidseconomie aan de UGent. Hij stond

recent op plaats 17 in de IDEAS-rangschikking van meest belofte -

volle economen ter wereld. We vroegen hem naar enkele van

zijn ideeën voor onze arbeidsmarkt.

Stijn Baert: “Ons migratiebeleid had de afgelopen decennia meer een
humanitaire insteek dan een economische. Dat moet anders.”

Stijn Baert: “Elke gewerkte dag
moet je voelen in je pensioen”
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DORPSSTRAAT

In memoriam 
prof. dr. Stefaan Lievens

Denken, durven en doen 
op z’n Antwerps

20

Met droefenis vernamen we vorige maand het over-

lijden van professor Stefaan Lievens uit De Pinte.

Profes sor Lievens was een N-VA’er van het eerste uur.

Bij de allereerste meeting van de N-VA in het najaar

van 2001 sprak hij een videoboodschap in. Dat was

toen allesbehalve evident. Stefaan Lievens was ook

een actief bestuurslid in zijn afdeling De Pinte. 

Namens de N-VA: bedankt, Stefaan. Rust in vrede.

Kersvers Antwerps havenschepen Annick De Ridder wil zich inleven

in alle beroepen in de haven. Zo maakte ze kennis met onder meer

de loodsen. Niet traditioneel aan de vergadertafel, maar aan boord.

Van geen kleintje vervaard klauterde ze via een touwladder vanop

een loodsboot aan boord van het

containerschip Polar Mexico.

Als schepen voor Stads- en Buurt -

onderhoud in Antwerpen stak ook

Fons Duchateau de handen uit de

mouwen en draaide hij een pmd-op-

haalronde mee in Borgerhout. Geen

betere manier om ‘de werkvloer’ te

leren kennen – en te appreciëren. 

Doorgaans wordt elk voorstel van de opposi-

tie keihard afgewezen door de meerderheid

in het Gentse stadsbestuur. Maar het voorstel

van N-VA-gemeenteraadslid Sandra Van 

Renterghem om alle sportclubs op termijn

rookvrij te maken, werd unaniem goed -

gekeurd. 

Sandra – zelf een verstokt roker – stelde voor om

alle sportsites in het Gentse rookvrij te maken.

“Zelfs al is er een rokerszone voorzien in een

weggestopt hoekje, de kinderen zien dat. En dat

is nergens goed voor”, aldus Sandra. “Ik stel

daarom voor een traject op te starten om élke

sportsite in het Gentse rookvrij te maken.”

“Nauwelijks twee maanden stadsbestuur zonder de 

N-VA maar mét de blauw-groene as van Bart Somers en

Kristof Calvo: dat is alles behalve een fraai gezicht”, maakt

Mechels gemeenteraadslid Freya Perdaens duidelijk.

De kracht van Achteruitgang 
in Mechelen 



DORPSSTRAAT

Sarah Smeyers, voorzitter van het 

bijzonder comite voor de sociale dienst

Burgemeester Christoph D’Haese Burgemeester Daphné Dumery
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Enkele zebrapaden in Berlaar kregen vorige maand begelei-

dende ledverlichting. Het gaat om grondspots op zonne-ener-

gie, die automatisch gaan branden als het begint te

schemeren. Zo trekken ze extra aandacht voor de oversteek-

plaats.

“De ledlampen werden naast het zebrapad in de rijweg ver-

werkt”, legt schepen van Openbare Werken Jan Hendrickx

uit. “Zodra het donker wordt, beginnen ze te knipperen. Dat

verhoogt de oplettendheid van de chauffeurs, die daardoor

de oversteekplaats sneller opmerken en hun snelheid kunnen

aanpassen.”

Ledlampjes op zebrapaden verhogen veiligheid 

Carnaval: wie A(alst) zegt, moet ook B(lankenberge) zeggen
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Terwijl sommige partijen praten over het klimaat,
voert de N-VA beleid voor het klimaat …

Vrijwilligers krijgen extra ondersteuning 
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Half maart begonnen Pieter Cowé en Korneel Decorte te werken voor de Cel lokaal beleid van het partijsecretariaat.
Met hun komst is het team dat instaat voor de ondersteuning van onze tweeduizend lokale mandatarissen opnieuw
voltallig. 

Pieter studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en was de

voorbije jaren ondervoorzitter van het OCMW van Geel. Hij

wordt stafmedewerker lokaal sociaal beleid en integratie. 

Korneel haalde een master bestuurskunde en publiek

manage ment aan de UGent. Hij helpt onze raadsleden, sche-

penen en burgemeesters verder op het vlak van gemeen te -
 financiën, lokale economie en personeelszaken. 

Vaste waarden blijven juriste Els Butenaers op bestuurs -
zaken en intergemeentelijke samenwerking en inge -

nieur Dirk Coelmont op ruimtelijke ordening, mobiliteit,
wonen en milieu.

Cel lokaal beleid van het partijsecretariaat opnieuw compleet

In februari was de N-VA als potentiële werk gever

aanwezig op de Jobinfodag van de KU Leuven. Geïn-

teresseerde studenten konden hun vragen afvuren

op de personeelsverantwoordelijke van de partij en

een collega die zelf aan de KU Leuven studeerde

voor hij op het partijsecretariaat kwam werken.

Zij gaven de studenten een inkijk in het werk dat

gebeurt achter de schermen van een politieke partij.

Zo kregen de studenten een duidelijk beeld van de

jobinhoud als medewerker op een fractie of het par-

tijsecretariaat.

Ook geïnteresseerd om bij de N-VA te komen

werken? Op www.n-va.be/vacatures vindt u

een overzicht van onze openstaande vacatures.

Geen passende vacature? Ook spontaan solliciteren

kan.

Werken aan 
de Verandering Maak kennis met Assita Kanko, schrijfster, onder-

neemster en vrouwenrechtenactiviste. Op 26
mei staat ze op de tweede plaats van de
Europe se N-VA-lijst. En in de aanloop naar die
verkiezingsdag doet ze alle Vlaamse provin-
cies en Brussel aan. 

Assita komt echter niet alleen naar uw provincie. Ook de Vlaamse

en federale lijsttrekkers zijn die avond van de partij om u een hel-

dere uitleg te geven over het N-VA-verkiezingsprogramma. En u kan

er ook kennismaken met de 

N-VA-kandidaten van uw pro-

vincie.

Noteer alvast in uw agenda
• Donderdag 2 mei om 20 uur – West-Vlaanderen (Bierkasteel, Izegem)

• Woensdag 8 mei om 20 uur – Brussel (NH Bloom)

• Donderdag 9 mei om 20 uur – Oost-Vlaanderen (NH Gent)

• Maandag 13 mei om 20 uur – Antwerpen (Ter Elst, Edegem)

• Dinsdag 14 mei om 20 uur – Limburg (Cultuurcentrum Hasselt)

• Woensdag 15 mei om 20 uur – Vlaams-Brabant (Het Bolwerk, 

Vilvoorde)
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Assita Kanko zal er telkens haar
boek Omdat je een meisje bent.
Verhaal van een besneden
vrouw verkopen en signeren.

OP DE BARRICADEN

De Cel lokaal beleid met v.l.n.r. Korneel Decorte, Pieter

Cowé, Els Butenaers en Dirk Coelmont.

Een avond met Assita Kanko
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ONVERGETELIJK

45 jaar geleden, op 15 

februari 1974, stierf de

Leeuw van Vlaanderen op

91-jarige leeftijd. Cyrille

van Hauwaert was de eer-

ste echte wielervedette die

Vlaanderen voortbracht.

Tussen 1907 en 1915 reed

de boerenzoon uit Moors -

lede een indrukwekkend

palmares bij elkaar in in-

ternationale topklassie-

kers. Onder meer dankzij

de successen van Van 

Hauwaert, die zelf goed zijn boterham verdiende op de

fiets, werd Vlaanderen het koersverslaafde volk dat het

vandaag is. 

Van Hauwaert was bovendien een van de inspiratiebron-

nen voor de wedstrijd die we vandaag kennen als Vlaan-

derens mooiste: de Ronde van Vlaanderen. Hoewel de

Ronde aanvankelijk geen politieke bedoelingen had,

groeide hij toch uit tot een Vlaams-nationalistische hoog-

mis. Tot groot afgrijzen van

de Belgische Wielerbond,

die verbood dat de

Vlaamse Leeuw werd ge-

speeld of gezongen bij de

uitreiking van de leeuwen-

trui.

De Ronde is het geestes-

kind van Karel Steyaert,

beter bekend als Karel Van

Wijnendaele. Hij droomde

van een Vlaamse klassie-

ker die de vergelijking met

de Franse topwedstrijden kon doorstaan. Hij kleefde

boven dien een politieke boodschap aan die klassieker:

Vlaanderen moest in de koers zijn eigen grootse verleden

herbeleven en zo ontsnappen uit de Franstalige onder-

drukking. Op 25 mei 1913 was het dan zover: met de his-

torische woorden “Heeren, vertrekt” ging de eerste editie

van de Ronde van Vlaanderen van start. De 103de editie

van de legendarische klassieker vindt over twee weken

plaats, op 7 april 2019.

De Leeuw die zijn volk leerde fietsen

MEERWAARDE

Een van de bijzonderheden van

het Belgische federalisme is het

ontbreken van een expliciete en

systematische opsomming van

de bevoegdheden van de fede-

rale overheid. Een dergelijke in-

ventaris bestaat wel voor de

bevoegdheden van de gemeen-

schappen en de gewesten. “In

België is iedereen voor alles 

bevoegd, maar nooit helemaal.

Want elke bevoegdheidsoverdracht gaat gepaard met fede-

rale uitzonderingen”, liet grondwetspecialist Stefan Sottiaux

optekenen in De Tijd.

De federale bevoegdheden is een naslagwerk waarin de 

auteurs op basis van uitgebreid onderzoek de federale be-

voegdheden voor het eerst systematisch in kaart brengen. De

belangrijkste conclusie uit hun onderzoek? Dat ook na zes

staatshervormingen België ‘een relatief unitaire staat’ blijft.

Karel Reybrouck en Stefan Sottiaux, ‘De federale bevoegd-

heden’, Intersentia

3 x gratis

Drie lezers krijgen van ons een exemplaar van De federale

bevoegdhe den. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen

op de vraag: “Hoe noemt de N-VA de staatsvorm waarbij
Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegd-
heden?” Stuur uw antwoord voor 12 april naar magazine@
n-va.be of naar Nieuw-Vlaams Magazine, Koningsstraat 47 bus

6, 1000 Brussel.

“Iedereen is voor alles bevoegd, maar nooit helemaal”

Winnaars Een plan voor het land: J. Bongaerts (Genk), W. De Boeck (Rijmenam), W. Gerarts (Merchtem), L. Vandamme (Diegem) en
F. Vandenbroucke (Ieper). Het correcte antwoord was: Ivan Van de Cloot. 
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Cieltje Van Achter (40),
lijsttrekker Brussels parlement

Vandaag staat 
Brussel stil door te veel 
structuren en politici. 
Verandering en vooruitgang, 
dát heeft Brussel nodig.
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