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perfect op koers
Lorin Parys pakt
eenzaamheid aan

Axel Ronse en Wim Van der Donckt:

“Onze recepten voor de arbeidsmarkt werken”
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Zoveel mensen in dit land startten in
2017 een eigen zaak. Dat is een record.
Vlaanderen telde vorig jaar 52 200
starters. Het ondernemingsvriendelijke beleid van federaal minister van
Financiën Johan Van Overtveldt en
van Vlaams minister van Economie
Philippe Muyters werpt duidelijk zijn
vruchten af.

Lars Bové (De Tijd)
@ZaakJustitie op 30/03/2018
Hallo Waalse regering? Waarom zit jullie
wapenfabrikant FN Herstal op een van de
meest gebruikte postbusadressen in Luxemburg? Zijn daarmee in het verleden Belgische belastingen ontweken?

Nou moe
Mannen en vrouwen apart op de bus. Dat is zonder zeveren een van
de speerpunten van de Partij Islam. Hun voornaamste programma-

Louis Ide (algemeen secretaris N-VA)
@louis_ide op 15/03/2018
Ik retweette zonet drie berichten: record
aantal starters (ondernemingen), record
laagte werkloosheiduitkeringen, 1 miljard
voor Oosterweel vanwege Europese investeringsbank. De verandering werkt!

punt: een honderd procent islamitische staat en de invoering van de
sharia. In Wallonië en Brussel kunt u daar in oktober voor stemmen.
In Vlaanderen gelukkig nog niet. Houden zo. Wie dat soort toestanden wil, moet maar ergens anders gaan wonen.

“

“Als er één opvallend iets over de huidige politiek van
de partij Groen gezegd kan worden, is het dat ze niet

opvalt door belangstelling voor de natuur. (…) Blijkbaar ging ze ervan
uit dat er met natuur weinig kiezers te winnen zijn. Het is de N-VA
die zich vandaag in Vlaanderen als natuurvriendelijkste partij manifesteert.”
Dirk Draulans
op knack.be, 20 maart 2018

Vijf Tsjetsjeense holebi’s kregen een humanitair
visum om te ontsnappen aan de wrede vervolging
in hun thuisland. Vlaams volksvertegenwoordiger
Piet De Bruyn en staatssecretaris voor Asiel Theo
Francken weigeren terecht werkeloos toe te kijken
hoe holebi’s om hun geaardheid worden gefolterd
en vermoord.

Goed bezig
‘De PS slaat alarm: België vervlaamst’, lezen we in De Standaard.
En rara wiens schuld is dat … Wel interessant, die lijst met ‘verwijten’ waarin de PS een communautaire angel ziet. Straks concluderen
ze nog - net als de N-VA - dat in België alles communautair is. Overigens lijken steeds meer Franstalige kiezers die vervlaamsing wel
te smaken. Misschien is het dát wat de PS zo nerveus maakt.
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Over de vervanging van de F-16’s
mocht de voorbije weken en maanden heel wat te doen zijn geweest,
toch speelt het dossier al sinds 1999.

15
De N-VA zet een historische
scheefgroei recht: het ingangsexamen voor studenten geneeskunde aan de Franstalige universiteiten wordt verplicht en de
verdeling van de RIZIV-nummers
tussen Vlaanderen en Wallonië
wordt wettelijk verankerd.

Sharia
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“Onze doelstelling is een honderd procent islamitische staat.” Dat zijn niet de woorden
van een obscure moefti in het Midden-Oosten of een haatprediker die oproept tot de
gewapende strijd. Nee, het is de nuchtere mededeling van het Anderlechtse gemeenteraadslid Redouane Ahrouch.
Met zijn partij Islam wil die de kiezer ervan overtuigen dat ‘de weg van de Profeet en
de Koran’ het ordenende principe van onze samenleving moet zijn. Sommigen deden
zijn woorden af als het geraaskal van een politieke marginaal. Op dezelfde wijze werd
ooit Sharia4Belgium gebagatelliseerd.
Fouad Belkacem en zijn handlangers bleken evenwel niet de clowneske bende jolige
kornuiten waar de politiek correcte goegemeente hen voor hield. Ze beraamden aanslagen, ronselden voor de strijd in Syrië en bekeerden aan een ijltempo kwetsbare
jongeren tot de extremistische politieke islam.

16
Brussels parlementslid Liesbet
Dhaene vindt het essentieel dat
Nederlandstalige kinderen een
plaats krijgen in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs.

22-23

Dat de N-VA naar de verkiezingen
trekt met de slogan ‘Veilig thuis in
een welvarend Vlaanderen’, is u
niet ontgaan. In de nieuwe rubriek
‘Campagne 2018’ tonen wij u
graag hoe onze lokale afdelingen
hun traject naar 14 oktober afleggen.

Ingrijpen
Vandaag blijft het de vraag of we groter onheil hadden kunnen voorkomen indien we
hadden ingegrepen in plaats van Sharia4Belgium weg te zetten als ‘jongeren op zoek
naar een identiteit’. Ik geloof dat het antwoord op die vraag ‘ja’ is en dat we die fout
geen tweede keer mogen maken.
Wij hebben als gemeenschap een pad gekozen en dat is het pad van de voortschrijdende Verlichting. Dat ieder lid van die gemeenschap als individu een eigen identiteit
heeft en zijn leven inricht naar eigen keuze en overtuigingen, doet geen afbreuk aan
de richting die we collectief uitgaan. En daar mogen we geen millimeter op toegeven.
Er is in dit land geen plaats voor de sharia, onder geen enkele vorm, op geen enkel
moment. En voor partijen die de liberale rechtsorde en de democratie niet kunnen
aanvaarden of ondergeschikt maken aan religie, is evenmin plaats. Het is tijd om op
te treden, vooraleer het te laat is.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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15 000 digibete werklozen

“Werkloosheid en digitaal analfabetisme hangen nauw samen”, weet Van
Eetvelde. Vooral bij ouderen, laaggeschoolden en werkzoekenden met een
taalachterstand is er nog werk aan de digitale winkel.
De VDAB zal die mensen met een specifiek aanbod digitaal sterker maken,
desnoods met een volledig niet-digitale begeleiding. “Maar ook bij deze
werkzoekenden zal de VDAB inzetten op computervaardigheden. Het is in
hun belang dat ze zich zo snel mogelijk bijscholen”, besluit Van Eetvelde.

Vlaamse volksreceptie
in Brussel
Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe pleit al jaren voor een
groot Brussels volksfeest op 11 juli. Zijn pleidooi lijkt nu gehoor
te vinden bij minister Gatz. “De aanhouder wint. Al jaren probeer ik Brussel op 11 juli te geven wat de mensen in andere
Vlaamse steden krijgen”, juicht Karl Vanlouwe.
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Ruim 15 000 werkzoekenden kampen met een digitale achterstand.
Dat blijkt uit het digitale portret dat de VDAB opmaakte van de
Vlaamse werklozen. Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde
wil hen zo snel mogelijk bijscholen.

“Werkloosheid en digitaal analfabetisme hangen nauw
samen”, zegt Miranda Van Eetvelde.

Verzet tegen indexering
partijdotaties
Volgens de vooruitzichten wordt in november de spilindex
overschreden. De N-VA pleit als enige politieke partij tegen de
indexering van de partijdotaties. “De overschrijding is goed
voor 100 000 euro extra toelagen in november en december,
en een veelvoud daarvan de komende jaren”, weet Kamerlid
Inez De Coninck.

De elfjuliviering in Brussel is met de jaren verwaterd tot enkele
exclusieve recepties voor de Brusselse fine fleur. Vanlouwe was
daarvan nooit een voorstander. “Brussel is de hoofdstad van
Vlaanderen. Wij willen onze Vlaamse feestdag hier kunnen
vieren. Een groot feest met volksreceptie is de beste manier om
Vlamingen van binnen en buiten Brussel samen te brengen”,
vindt hij.

In Brussel zelf antwoordde het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aan Brussels parlementslid Johan Van
den Driessche achter het idee te staan om een volksreceptie te
organiseren op de Grote Markt op 11 juli.

© Anne Deknock

VGC doet mee

“Er vloeit al meer dan voldoende belastinggeld naar de politieke partijen”, vindt Inez De Coninck.
De politieke partijen in België ontvangen jaarlijks al zo’n 70 miljoen
euro. Een pak meer dan in Nederland, waar de partijen ‘amper’
16 miljoen euro krijgen. “Er vloeit al meer dan voldoende belastinggeld naar de politieke partijen”, vindt De Coninck, die namens de
N-VA vroeg om een indexsprong voor de partijdotaties. Vanaf
november stijgen de toelagen met twee procent. Met haar vraag
om een indexsprong staat de N-VA als meerderheidspartij helemaal
alleen.
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De fiscale hypocrisie
van het ACV
De onthullingen over de miljoenen van ACV Metea in Luxemburg en Mauritius bewijzen de stuitende hypocrisie van het
ACV. Kamerlid Wim Van der Donckt is niet te spreken over
de fiscale constructies van het ACV. “Voortdurend ethische
verklaringen afleggen en tegelijkertijd de eigen principes de
nek omwringen: de christelijke vakbond heeft alle geloofwaardigheid verloren.”

Hulp voor
kinderbedelaars
De kinderbedelarij in onze grootsteden moet stoppen. Vlaams
Parlementslid Marc Hendrickx heeft een voorstel klaar dat
paal en perk moet stellen aan de uitbuiting van kinderen door
Oost-Europese criminelen.
“Voorop staan de identificatie en de registratie van de bedelende
kinderen”, legt Hendrickx uit. “Systematische opvolging bemoeilijkt
hun inzet bij bedelpraktijken aanzienlijk.”

Geen straffeloosheid
Worden kinderen ook na registratie nog ingezet om te bedelen, dan
start een Verontrustende OpvoedingSituatie-procedure op (VOS).
Die hulpverlening is in eerste instantie vrijwillig, maar kan op bevel
van de jeugdrechter dwingend worden. “Daarmee maken we een
einde aan de straffeloosheid, die van onze steden een magneet
maakt voor bedelbendes die kinderen gebruiken”, aldus Hendrickx.

Ook Kamerlid Peter Dedecker roept het ACV op in de spiegel te
kijken. “Hoe wrang klinken de claims van de zelfverklaarde
verdedigers van de solidariteit nu? De top van het ACW blijft
al die jaren in hetzelfde bedje ziek”, zegt Dedecker.

Rechtspersoonlijkheid
Van der Donckt wijst op een voorstel dat gelijkaardige wantoestanden in de toekomst zou vermijden: “Geef de vakbonden
rechtspersoonlijkheid en de daarmee samenhangende boekhoudkundige verplichtingen. Schaf de vakbondspremies af.”

Stemmen zonder
beperking
Mensen met een beperking moeten in
oktober vlot hun stem kunnen uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vlaams Parlementslid Bert
Maertens hecht groot belang aan toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen: “Stemrecht is er voor iedereen.”
De gemeenten zullen worden aangespoord om een toegankelijk stemlokaal
en stemhokje te voorzien voor rolstoelgebruikers. Maar Maertens
denkt ook aan blinden en slechtzienden: “Er bestaat een proefproject om mensen met een visuele beperking met behulp van

Marc Hendrickx: “Onze steden zijn een magneet voor bedelbendes die kinderen gebruiken.”

een audiomodule zelfstandig hun stem te
laten uitbrengen op plaatsen waar elektronisch kan worden gestemd.”

Begeleiding
Kiezers die door lichamelijke beperkingen
niet alleen naar het stemhokje kunnen, moeten een beroep kunnen doen op een begeleider. Omdat dit afhankelijk is van de goede
wil van de voorzitter van het stembureau
komen er nu duidelijke richtlijnen over zo’n begeleide stem. “Kiezers met een beperking zullen zich te allen tijde kunnen laten begeleiden door de persoon van hun keuze”, besluit Maertens.
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‘Dynamische Lijst’ voor zwarte punten
Met een Dynamische Lijst kan Vlaanderen zwarte
punten in het verkeer sneller aanpakken. Vlaams
minister van Verkeer Ben Weyts laat de lijst elk jaar
vernieuwen op basis van de recentste ongevallencijfers.
De Dynamische Lijst bepaalt elk jaar de zwartste punten. Die
worden het snelst aangepakt. Het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid keurde de Dynamisch Lijst voor 2018 goed. Daarin
staan in totaal 213 zwarte punten. Voor elk punt wordt eerst
gekeken of er op korte termijn gerichte ingrepen mogelijk zijn
die het verkeer veiliger maken. “Zo verliezen we geen jaren
tijd in afwachting van structurele ingrepen”, legt Weyts uit.

Problemen uit de jaren negentig

Ben Weyts wil zwarte punten in het verkeer sneller en slimmer aanpakken.

In 2002 werd een lijst opgesteld met 809 zwarte punten, die
stap na stap werden aangepakt. De lijst bleef onveranderd, terwijl op het terrein veel veranderde: sommige zwarte punten werden minder
zwart, nieuwe zwarte punten kwamen erbij. “We zijn nog altijd bezig verkeersproblemen uit de jaren negentig aan te pakken. Dat moet
sneller en slimmer kunnen”, besluit minister Weyts.

Extra hulp voor
alleenstaande moeders
Zes nieuwe OCMW’s krijgen extra middelen voor de begeleiding van alleenstaande moeders met een leefloon. Staatssecretaris voor Armoedebestrijding
Zuhal Demir geeft elk ervan ruim 57 000 euro om een zogenaamd MIRIAMproject op te zetten.
De MIRIAM-methode helpt alleenstaande moeders onder meer om
sterker te staan op de arbeidsmarkt,
hun recht op alimentatiegeld te laten
gelden of in de zoektocht naar gezonde eetgewoonten.

Begeleiding werkt
“Alleenstaande moeders die bij het
OCMW aankloppen vormen een
zeer kwetsbare en moeilijk te berei- Zuhal Demir helpt alleenstaande moeken doelgroep”, legt Demir uit. De ders sterker in hun schoenen te staan.
MIRIAM-methode trekt de moeders
uit hun sociaal isolement. Om de twee weken moeten ze langs bij hun ‘casemanager’, die hen individueel begeleidt. Daarnaast is er nog een groepsbegeleiding.
Onder meer het toegenomen aantal moeders dat alimentatiegeld opeist, toont aan
dat de begeleiding werkt. De MIRIAM-projecten liepen de voorbije twee jaar in
Gent, Leuven, Sint-Jans-Molenbeek, Charleroi en Namen.
6

Renovatie voor
Gebouwenregie
De Regie der Gebouwen wordt omgevormd tot
een naamloze vennootschap van publiek recht.
De federale regering professionaliseert op die
manier de werking van de Regie, die lange tijd
gebukt ging onder slecht beheer en corruptie.
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil
dat de federale vastgoedbeheerder meer samenwerkt met de privésector en zo meer ruimte schept
voor concurrentie en marktwerking. Een privatisering valt op termijn niet uit te sluiten, maar is voorlopig niet aan de orde.

Afbouw patrimonium
De Regie der Gebouwen beheert overheidsgebouwen, gevangenissen, politiekazernes, gerechtsgebouwen en culturele instellingen zoals het
Museum voor Midden-Afrika. De omvorming tot
een naamloze vennootschap van publiek recht
heeft deels als doel de afbouw van de vastgoedportefeuille van de Regie van 7,3 miljoen naar ruim
zes miljoen vierkante meter. Voor het personeel van
de Regie verandert er niets.

STAAT VAN Z AK EN

Blijven investeren in prikkelende sport
Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen leverde 59
nieuwe sportdossiers op in de eerste drie maanden van 2018.
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters ontwikkelde het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen om kwaliteitsvolle,
gezonde en betaalbare sport in eigen buurt mogelijk te maken.
“Sport moet een vaste gewoonte worden in het leven van elke Vlaming. Een doelstelling die enkel kan worden gehaald als mensen voortdurend worden geprikkeld om te sporten”, legt minister Muyters uit.
Voor 2018 wordt 25 miljoen euro aan subsidies ter beschikking gesteld.

Sportvriendelijke leefomgeving
De beoordelingscommissie gaat nu afwegen welke dossiers sterk
genoeg zijn om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Een eerste
oproep om dossiers in te dienen eind vorig jaar leverde 52 goedgekeurde projecten op, waaronder acht topsportdossiers. “De belangrijke randvoorwaarde om te kunnen sporten zijn een sportvriendelijke
leefomgeving en de aanwezigheid van voldoende en kwaliteitsvolle
sportinfrastructuur”, aldus de minister.
“Sport moet een vaste gewoonte worden in het leven van elke
Vlaming”, zegt Philippe Muyters.

Minder opvangplaatsen
voor asielzoekers
Het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers daalt stilaan naar het
niveau van voor de opvangcrisis. De federale regering keurde een afbouwplan goed dat de opvang terugbrengt van 23 815 plaatsen nu naar
16 629 in 2019. “De asielinstroom is stabiel op een laag niveau. Dat geeft
ruimte om verder in te krimpen en kosten te besparen”, weet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.
De verhouding tussen collectieve en individuele opvangplaatsen wordt gecorrigeerd. Door de asielcrisis was die uit balans geraakt. Concreet verdwijnen
meer individuele dan collectieve opvangplaatsen. “Die correctie is nodig,
want individuele opvang voorzien we enkel nog voor asielzoekers met een
grote kans op erkenning en voor kwetsbare profielen”, verduidelijkt
Francken.

Jarenlange inzet
“We voorzien enkel nog individuele opvang voor
kwetsbare profielen en asielzoekers met een hoge kans
op erkenning”, bevestigt Theo Francken.

Staatssecretaris Francken hield er ook aan de medewerkers van de OCMW’s
en van de collectieve centra te bedanken. “Zonder hun jarenlange inzet voor
de opvang van kandidaat-vluchtelingen hadden we de asielcrisis nooit meester gekund.”
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Jobs, jobs, jobs: de recepten van de N-VA
Op de vooravond van 1 mei valt er veel te vieren op onze
arbeidsmarkt. Voor het eerst in zes jaar zijn er minder dan
200 000 werklozen in Vlaanderen. Maar de strijd is nog niet
gestreden voor Kamerlid Wim Van der Donckt en Vlaams Parlementslid Axel Ronse.
Sinds augustus 2015 kondigt Philippe
Muyters iedere maand dalende
werkloosheidscijfers aan. Toch zeggen jullie: we mogen niet euforisch
worden.
Axel Ronse: “Op het vlak van werkloosheid doen we het goed. De werkloosheid
daalt in alle categorieën, dus ook voor
oudere, langdurig en allochtone werklozen. De jobcreatie in de private sector
is nooit zo groot geweest als onder deze
8

regering. 4,7 miljoen Belgen zijn aan de
slag. Dat waren er nooit meer.”
Wim Van der Donckt: “Maar we mogen
ons niet blind staren op de werkloosheidscijfers. De echte graadmeter is de
werkzaamheidsgraad: het aantal personen dat ook echt aan de slag is. En dan
zie je dat België het nog altijd heel slecht
doet. 2,7 miljoen Belgen zijn niet aan de
slag.”

Maar Vlaanderen doet toch beter?
Axel: “Vlaanderen zit op een werkzaamheidsgraad van 73 procent, op een zucht
van de doelstelling die Europa voor België heeft. Toch zijn ruim één miljoen Vlamingen niet beroepsactief. We zitten nog
altijd met systemen als het brugpensioen,
waarbij de kans op activeren erg laag is.
Vlaanderen doet het wel veel beter dan
Wallonië of Brussel, maar eigenlijk
mogen we onszelf alleen vergelijken met
Nederland en de Scandinavische landen.
Dat moet onze ambitie zijn.”
Wim: “Als Wallonië en Brussel op hetzelfde niveau komen als Vlaanderen,
zouden er 340 000 Franstaligen extra aan
het werk zijn. Voor de begroting en voor

BRE E DBEE L D
werknemers actief. Zelfs het aantal gedetacheerde Polen komt er stilaan in de
buurt van het aantal Waalse arbeidskrachten. De cijfers zijn opmerkelijk, aangezien het nabijgelegen Henegouwen
meer dan 80 000 niet-werkende werkzoekenden telt en er op de E403 naar
Kortrijk maar weinig files staan. Maar ja,
in Frankrijk zijn werkloosheidsuitkeringen beperkt in de tijd, in België nog altijd
niet. Het taboe daarover was zeer groot
bij de CD&V en als je dat met de bril van
vandaag bekijkt is dat heel jammer. Met
de hoogconjunctuur die we kennen, is nú
het uitgelezen moment voor zo’n moedige hervorming.”

A werken
de financiering van onze pensioenen een
gigantische sprong voorwaarts en een
halvering van de transfers.”
De uitdaging in Vlaanderen is intussen
om de vacatures ingevuld te krijgen.
Axel: “Wij hebben in de EU inderdaad de
hoogste graad van openstaande vacatures. Zeker in mijn regio (Zuid-WestVlaanderen, red.) klagen de bedrijven
steen en been dat ze geen mensen vinden. Dat weegt op onze economische
groei, want dat zijn orders en projecten
die we niet kunnen uitvoeren.”

Een van de argumenten contra de beperking van de werkloosheid in de tijd
is dat die enkel voor een verschuiving
naar het OCMW zal zorgen.
Wim: “De beperking van de wachtuitkeringen voor schoolverlaters door de
vorige regering toont nochtans aan dat
het maar om een zeer beperkte verschuiving zou gaan. De verwachting was altijd
dat de verstrenging ertoe zou leiden dat
één op de drie werk zou vinden, één
geen recht op een uitkering zou blijken te
hebben en één op een leefloon zou terugvallen. In Vlaanderen blijkt nu uiteindelijk maar één op de vijf een leefloon te
ontvangen.”
Volgens Voka is de VDAB niet streng
genoeg voor de langdurig werklozen.
Een OCMW zal nog minder streng zijn.
Axel: “De VDAB gebruikt de stok achter

de deur wel degelijk. In 2017 sanctioneerde de VDAB liefst 14 263 mensen
omdat ze het vertikten op zoek te gaan
naar werk of in te gaan op een jobaanbod. Dat zijn er pakken meer dan toen de
federale RVA nog bevoegd was. Sancties
zijn geen doel op zich, maar de rotte
appels moeten eruit. Het is trouwens belangrijk dat werkgevers aan de VDAB
doorgeven wanneer ze te maken hebben
met sollicitanten die doen alsof. De VDAB
moet ook meer ‘wapens’ krijgen van het
federale niveau. Vandaag moeten bepaalde werkzoekenden slechts ‘passief’
of ‘aangepast’ beschikbaar zijn voor de
arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze niet
actief op zoek moeten gaan naar een job,
of dat de VDAB ze slechts een heel beperkt aantal jobs mag voorstellen. Die
federale rem is achterhaald. Laat Vlaanderen zelf beslissen wie op welke manier
beschikbaar moet zijn.”

“

In Vlaanderen weten
we duidelijk waar we
naartoe willen. Onze
recepten werken.

Wim: “De werkloosheidsuitkering moet
weer echt een verzekering zijn voor
iemand die zijn job verliest: een voldoende hoge uitkering die aansluit bij het
vroegere loon en in verhouding staat tot
het aantal gewerkte jaren, maar wel beperkt tot maximaal twee à drie jaar. Binnen die tijd moet je je loopbaan ook
kunnen heroriënteren. Dat is de kerntaak
van de VDAB.”

Wim: “Volgens cijfers van mijn collega
Wouter Raskin zijn er in West- en OostVlaanderen meer Franse dan Waalse
9

BREE DB EE LD
Omgekeerd luidt de kritiek dat de
werkgevers te kieskeurig zijn. Zeker
als het gaat over ouderen of allochtonen.
Wim: “Discriminatie bestaat, dat ontkent
niemand, en discriminatie is veel breder
dan alleen bij mensen met een vreemde
achternaam. Ouderen zijn de meest gediscrimineerde groep.”
Axel: “Gelukkig zijn er ook steeds meer
werkgevers die inzien dat oudere werknemers veel ervarener verkopers kunnen
zijn, bijvoorbeeld, of dat ze flexibeler
kunnen werken in het weekend omdat
de kinderen het huis uit zijn. Ik kan dan
ook echt kwaad worden als ik de federale
minister van Werk (CD&V’er Kris Peeters,
red.) hoor verklaren dat oudere werklozen maar drie procent kans hebben om
opnieuw aan werk te geraken. Mijn collega Miranda Van Eetvelde heeft dat gefactcheckt: vorig jaar vond 37 procent van
de werkloze 55-plussers een nieuwe job.”
Ook de participatie van mensen met
een migratieachtergrond is zeer laag
in België. Zijn de praktijktesten van
diezelfde minister van Werk dan geen
goede zaak?
Axel: “Het klopt dat wij te weinig mensen van buiten de EU aan de slag krijgen
en dat die groep oververtegenwoordigd is
in de werkloosheidsstatistieken. In Vlaanderen zit daar het grootste potentieel om
te activeren. Links stelt praktijktesten
voor als wonderoplossing. Men denkt
vooroordelen de wereld uit te helpen
door valse cv’s te sturen naar slagers en
bakkers. Ik pas daarvoor. De aanpak van
onze Vlaamse minister Muyters is veel
doeltreffender. Hij kreeg bijvoorbeeld de
dienstenchequesector zover dat ze een
autonoom bureau aanstelden dat nagaat
of hun leden ingaan op discriminerende
vragen. Zijn voorgangster Monica De
Coninck (sp.a) deed niets aan die problematiek. We moeten werkgevers overtuigen te kijken naar wat iemand kan en
welk potentieel hij of zij heeft in plaats
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van naar leeftijd, afkomst of wat dan
ook. Dat is een cultuuromslag die ons
veel verder zal helpen dan te blijven roepen om praktijktesten.”
Een andere veelgehoorde klacht is dat
die mensen dan terechtkomen in precaire jobs. Elio Di Rupo zei: “Het zijn
geen jobs, jobs, jobs, maar miserie,
miserie, miserie.”
Wim: “De kritiek van de socialisten is
inderdaad dat er geen voltijdse vaste
banen bijkomen, maar enkel tijdelijk en
deeltijds werk, dagcontracten in de
interimsector en dergelijke. Maar dat
zijn ook jobs. Mensen stromen op die
manier door naar vaste betrekkingen.
En het klopt trouwens ook niet: iets
meer dan de helft van de nieuwe aanwervingen zijn voltijdse jobs. 30 procent zijn halftijdse en viervijfde banen.
Er is dus helemaal geen sprake van een
overvloed aan tijdelijke, precaire en/of
slechte banen.”
Ook tegen flexibele nachtarbeid in de
e-commerce gaat Di Rupo tekeer. Onlangs raakte bekend dat het distributiecentrum van Zalando, goed voor
1 500 jobs, niet voor Wallonië maar
voor Nederland kiest.
Axel: “Waarbij de linkerzijde zich dan
troost met de gedachte: die jobs willen
we toch niet. Het pijnlijke is dat het
Vlaamse bedrijf WDP al die grote distributiecentra ontwikkelt. Maar dus niet in
België.”
Wim: “Heel het verhaal van de nachtarbeid en de e-commerce is enorm frustrerend. Kamerlid Werner Janssen trekt al
een hele legislatuur aan de bel. Het vetorecht van de vakbonden is weliswaar verdwenen. Nu hoeft maar één vakbond
akkoord te gaan met nachtarbeid. Dat is
goed voor bedrijven als Nike en Torfs, die
zo hun activiteiten verder kunnen uitbouwen. Maar nieuwe investeerders krijg je
daarmee nog niet over de streep.”

Kamerlid Wim Van der Donckt: “Economen zijn het erover eens dat minstens een derde van de nieuwe jobs
het rechtstreekse gevolg is van het
regeringsbeleid.”

Wat is volgens u de rol van de vakbonden daarin?
Wim: “Heb je ooit al van een politieke
staking gehoord in Nederland of Duitsland? Dat bestaat daar niet. Voelen de
vakbonden bij ons zich verantwoordelijk
voor de tewerkstelling in Wallonië? Doen
ze er alles aan om die streek weer aantrekkelijk te maken voor investeerders?
Het is nog altijd eerder omgekeerd, heb
ik de indruk. In Nederland is er 3,5 procent werkloosheid, in Henegouwen 15
procent. Dat zou niet eens een keuze
mogen zijn.”
Axel: “Vandaag zijn langdurig werklozen
een inkomstenbron voor de vakbonden,
omdat zij de werkloosheidsuitkeringen
mogen uitbetalen. Dat is een pervers
mechanisme. En op het vlak van de loonvorming moeten we ons sociaal overleg
weghalen van het nationale niveau.
Wallonië heeft een productiviteitshandicap ten opzichte van Vlaanderen en prijst
zichzelf daardoor uit de markt. Ook de
syndicale strijd tegen de startersjobs voor
jongeren is onbegrijpelijk. Die betekenen
net voor regio’s met een hoge jongerenwerkloosheid het meest.”
Wat is het idee achter die startersjobs?
Wim: “Voor jongeren die de stap naar de

BREE DBE ELD
en een ‘stiel’ aanleren. Samen met het
versterken van wetenschap en techniek
in het lager onderwijs is dat wat mij
betreft de belangrijkste arbeidsmarkthervorming die we deze legislatuur hebben gedaan. Met de juiste technische
competenties wordt er om jou gevochten
op de arbeidsmarkt. De partijen die eenheidsworst willen in het onderwijs, beseffen niet hoe belangrijk sterk technisch
en beroepsonderwijs is.”
Vlaams Parlementslid Axel Ronse:
“We hebben een beleid nodig dat de
hoge muren tussen werk en uitkeringen doorbreekt.”

jobmarkt nog moeten zetten, maken we
het mogelijk dat ze een brutoloon krijgen
dat tijdelijk onder het normale minimum
ligt, maar zonder dat ze zelf minder netto
ontvangen. Dat is een win-winsituatie
voor beide partijen: de werkgever betaalt
minder sociale lasten en de werknemer
behoudt zijn loon in een doorgroei-job.
Geen probleem zou je denken, maar de
vakbonden rekenen dan voor dat ze pensioen en toekomstige uitkeringen zouden
verliezen. Lagere brutolonen zijn een
taboe, zelfs al is het tijdelijk.”
Axel: “De VDAB speelt kort op de bal en
biedt schoolverlaters binnen de vier
maanden een jobaanbod of een traject op
maat. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit
een individuele beroepsopleiding (IBO),
een knelpuntberoepopleiding of een traject in tijdelijke werkervaring. Je hebt
loonkostmaatregelen zoals die startersjobs, maar dat is nooit het enige dat we
doen. Met low cost gaan we er in Vlaanderen nooit komen. Wij investeren juist
in de competenties van mensen.”
De Vlaamse Regering heeft ook eindelijk het duaal leren kunnen invoeren.
Verwacht u daar veel van?
Axel: “Inderdaad. Dat is een update van
het vroegere leercontract. Via het duaal
leren kan een student op school blijven

Het gaat al de hele tijd over werklozen, maar om meer mensen aan de
slag te krijgen moet het ook gaan over
leefloners of langdurig zieken.
Axel: “Dat is inderdaad een van de uitdagingen. We moeten die mensen niet
noodzakelijk allemaal voltijds aan de
slag krijgen. Maar we hebben wel een beleid nodig dat de hoge muren tussen
werk en uitkeringen doorbreekt en ervoor zorgt dat werken altijd meer loont
dan alleen een uitkering krijgen. Voor de
langdurig zieken hebben we de arbeidsintegratiejobs waarvan Jan Spooren al
een hele legislatuur de drijvende kracht
is. Het sluitstuk van die hervorming is de
responsabilisering van mutualiteiten.
Vandaag is het zo dat langdurig zieken en
langdurig werklozen extra inkomsten betekenen voor de ziekenfondsen. Dat stimuleert hen om niét mee te werken aan
de herintegratie van langdurig zieken.
Dankzij deze regering zal dat voorbij
zijn.”

Wallonië heeft een
productiviteitshandicap
ten opzichte van
Vlaanderen en prijst
zichzelf daardoor uit de markt.

“

Wim: “Vanuit het parlement doen we
veel om de werkloosheidsvallen weg te
werken. Valerie Van Peel heeft een voorstel om ook voor leefloners de herintegratie op de arbeidsmarkt makkelijker te
maken. Nu mogen ze 244 euro per
maand verdienen met opleidingen of

deeltijds werk, maar van zodra het meer
wordt, gaat hun uitkering meteen naar
beneden. Als je dat meer geleidelijk doet,
blijf je ze aanmoedigen om te werken. Bij
een leefloon moet je altijd zeggen: voor
wat hoort wat. Maar tegelijk moet werken ook voor hen altijd lonen en moet er
een voldoende opstap zijn naar werk.”
Hebben we het gestolde land genoeg
in beweging gekregen op het vlak van
de arbeidsmarkt?
Wim: “Het was soms frustrerender voor
ons dan te werken in domeinen waar we
de minister leveren, dat is waar. Maar tegelijk denk ik dat we veel dingen hebben
gerealiseerd die op iets langere termijn
fundamenteel zullen blijken: de verlaging
van de lasten op arbeid, de responsabilisering van de ziekenfondsen en de
arbeidsintegratiejobs, de hervormde
financiering van de sociale zekerheid …
Vooral de jobgroei oogt mooi: gemiddeld
52 000 nieuwe jobs per jaar. Dat is een
veel beter resultaat dan tijdens de regeringen-Verhofstadt, -Leterme, -Van Rompuy
en -Di Rupo. Een deel van die banengroei
danken we aan de internationale conjunctuur, maar economen zijn het erover
eens dat minstens een derde het rechtstreekse gevolg is van het regeringsbeleid:
de taxshift, de indexsprong en de loonmatiging. 70 procent van de groei situeert
zich overigens in de privésector. Dat staat
in schril contrast met de regering-Di Rupo,
die niets dan gesubsidieerde jobs creëerde en 17 000 werkplaatsen in de privésector liet verloren gaan.”
Axel: “In Vlaanderen weten we duidelijk
waar we naartoe willen. Onze recepten
werken. Met de hoogconjunctuur hebben
we opnieuw een historische kans om te
hervormen voor wanneer de zon niet
meer schijnt. Ik denk dat we geen andere
keuze hebben, want er komen nog gigantische uitdagingen op ons af. Wallonië en
Brussel zullen moeten volgen. De transfers kunnen we ons sowieso niet blijven
veroorloven.”
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GE MANDATEERD

Geert Bourgeois, de goede huisvader
van de Vlaamse begroting
Net voor de paasvakantie boog de Vlaamse Regering zich over de
begrotingscontrole. De leuze ‘snoeien om te groeien’ werd realiteit. Dankzij een doordacht financieel en economisch beleid onder
leiding van minister-president Geert Bourgeois is er extra budgettaire ruimte van 200 miljoen euro gevonden.
De begroting voor 2018 ligt perfect op
koers. Dankzij een doordacht financieel en economisch beleid is er zelfs
een overschot van 200 miljoen euro.
De Vlaamse Regering gaat heel bewust om met dit overschot. Een
begroting in evenwicht is ook voor
2019 het streefdoel. “We hebben met

de Vlaamse Regering beslist om het
overschot van 200 miljoen euro in
twee te delen”, verklaart Bourgeois.
“De eerste 100 miljoen
euro spenderen we aan
eenmalige extra investeringen om het economische en sociale weefsel

van Vlaanderen verder te versterken.
Met de overige 100 miljoen euro
springt de Vlaamse Regering om zoals
het een goede huisvader betaamt. We
leggen een bijkomende buffer aan om
onvoorziene budgettaire tegenvallers
te kunnen opvangen. Zo voeren we
een doordacht en vooruitziend beleid.”

Liesbeth Homans:

Digitalisering en sociale economie
Als minister van Bestuurszaken zet Liesbeth Homans in op een
slanke en efficiënte Vlaamse overheid. Ze haalde 6,9 miljoen binnen om te investeren in de verdere digitalisering van de overheid.
"Zo zullen we de aanvraag van een studiebeurs of de kinderbijslag
sterk vereenvoudigen en klantvriendelijker maken", illustreert
Homans. Ze blijft ook investeren in de sociale economie en maakt
vier miljoen extra investeringsmiddelen vrij voor de sociale en
beschutte werkplaatsen. Als minister van Stedenbeleid en
Armoedebestrijding zet ze zes miljoen extra investeringsmiddelen
in voor sociale infrastructuur in de steden. In het woonbeleid zal
vijf miljoen extra worden geïnvesteerd in de brandveiligheid van
de private huurmarkt.
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“Met deze Vlaamse Regering is een begroting in
evenwicht geen taboe”, aldus minister-president
Bourgeois.

Ben Weyts:

Philippe Muyters:

Milieuvriendelijke lijnbussen

Extra investeren in sport

Ben Weyts was al de minister die de investeringsbudgetten voor
De Lijn naar een historische hoogte jaagde, maar bij deze
begrotingscontrole verkreeg hij nog eens 23 miljoen euro extra
middelen. Het leeuwendeel (20 miljoen) gaat naar de versnelde
vergroening van het wagenpark van De Lijn. “Concreet kan De Lijn
met dit geld nog eens 50 extra hybride of elektrische bussen
bestellen. Zo kan de ambitie om alleen nog maar bussen met een
alternatieve aandrijving aan te kopen worden vervroegd”, aldus
Weyts. Er is ook geld voor meer camera’s in de Antwerpse
premetrostations (1,5 miljoen euro) en voor minder-hindermaatregelen (1,5 miljoen euro).

Vlaams minister Philippe Muyters sleepte voor dit
jaar nog vijf miljoen euro extra uit de brand,
bovenop de budgetten die hij al beschikbaar had
gesteld. “Ik ga alles inzetten op investeringen in
sport. Vier miljoen extra gaat naar het openstellen
van de sportinfrastructuur van scholen voor sportclubs uit de buurt, zodat die sportruimtes nog beter
worden benut. En het proefproject naschools sporten, waarbij kinderen meteen na de schoolbel op
school van verschillende sporten kunnen proeven,
krijgt er nog een half miljoen extra bij.”

GEM ANDAT EERD

Vervanging F-16's: een landing
van meer dan 20 jaar
Over de vervanging van de F-16’s mocht de voorbije weken heel
wat te doen zijn geweest, het dossier speelt al sinds 1999. Toen
boog de regering-Dehaene zich over de vraag of België zou
deelnemen aan het ontwikkelingsprogramma van de F-35.

Een jaar later besliste de paarsgroene
regering-Verhofstadt, mét sp.a, dat de
F-16’s rond 2015 zouden worden vervangen door 48 nieuwe gevechtsvliegtuigen. Toenmalig minister van
Defensie Pieter De Crem (CD&V) verstuurde in juni 2014 een marktbevraging naar vijf staatsagentschappen die
elk één vliegtuig vertegenwoordigen.
In augustus 2014 bereikten de federale
onderhandelaars een principeakkoord
over de vervanging van de F-16’s.

Officiële procedure
De regering-Michel besliste in december 2015 om voor Defensie een investeringsbudget vrij te maken van 9,2
miljard euro, onder andere voor de
aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. En in maart 2017 startte de procedure officieel met de regeringsbeslissing om de offerteaanvraag te
versturen naar de vijf staatsagentschappen.
Er moet voor de vervanging een sterke
samenwerking worden gezocht met
een andere staat, zoals we voor de
marine al vele jaren samenwerken
met Nederland. Op 14 februari 2018
dienden het Britse en het Amerikaanse staatsagentschap een finale
offerte in. Ze vertegenwoordigen Eurofighter en Lockheed Martin. Een gemengd team van experten van
Defensie en de FOD Economie is
momenteel bezig met de evaluatie van
die offertes.

Mediastorm
Op 20 maart onthulde De Standaard
een memo van Lockheed Martin. Sp.a
concludeert dat onze F-16’s langer kunnen vliegen en niet vervangen hoeven
te worden. Pittig detail: de memo
spreekt enkel over de gezondheid van
het metaal van de helft van onze gevechtsvliegtuigen. Over de communicatie- en de wapensystemen of over de
kostprijs zegt de memo niets.
Volgens sp.a wilde Defensie die informatie angstvallig verborgen houden.
De socialisten noemen namen van
militairen. De nieuwe gevechtsvliegtuigen zouden 15 miljard euro kosten,

Minister van Defensie Steven Vandeput: "De evaluatie van de offertes is
momenteel bezig."
maar eigenlijk is dat de kostprijs van
de volledige levensduur van de vliegtuigen, inclusief personeels-, infrastructuur- en onderhoudskosten. Het is
het begin van een ware mediastorm.
Uit het rapport van een externe audit
blijkt op 13 april dat er geen fouten zijn
gemaakt in de procedure voor de vervanging van de F-16’s.

Drie redenen om de gevechtsvliegtuigen te vervangen
1. De wereld verandert
De wereld rondom ons is de voorbije jaren ingrijpend veranderd. De stabiliteit
van na de Koude Oorlog heeft plaats gemaakt voor een steeds
assertiever Rusland, terrorisme in het Midden-Oosten, instabiele regimes in het
Zuiden, een wapenwedloop in Noord-Korea, ... Intussen investeerde België steeds
minder in Defensie. Het materiaal is daardoor dringend aan vervanging toe.
2. Onze sterkte
België is lid van de NAVO. Op basis van de sterktes van elk land legt de NAVO
elke lidstaat doelstellingen op. Onze luchtgevechtscapaciteit behoort tot de absolute top. Daarom vraagt de NAVO ons om daarin te investeren.
3. Onze veiligheid
Wij willen een Defensie die inzetbaar is in buitenlandse operaties. Het werk van
het leger is vaak onzichtbaar en daarom dreigen we te vergeten dat onze veiligheid in het buitenland begint. Onze militairen zetten zich elk dag opnieuw in
om onze veiligheid te garanderen en ze verdienen daarvoor het beste materiaal.
Investeren in Defensie is investeren in onze veiligheid én in de veiligheid van
onze militairen.
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VI NGER AAN DE POLS

Lorin Parys:

Lokale initiatieven
tegen eenzaamheid
in Vlaanderen
Zijn enkel ouderen eenzaam? “Vergeet het maar”, zegt Vlaams
volksvertegenwoordiger Lorin Parys. Hij onderzocht hoe het staat
met de eenzaamheid in Vlaanderen. “Iedereen kan eenzaam zijn.
Zowel wie werkt als wie niet werkt. Ouders en alleenstaanden,
zorgbehoevenden en valide mensen, in de stad of op het platteland. Eenzaamheid maakt geen onderscheid.”
“Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat één op de vier Vlamingen
sterke tot zeer sterke gevoelens van
eenzaamheid ervaart. Dat is toch hallucinant?” zegt Parys. “Eenzaamheid
wordt vaak gelinkt aan senioren en
woonzorgcentra. Maar dat is dus
onterecht. Contra-intuïtief blijkt uit
onderzoek dat 40- tot 69-jarigen het
grootste risico lopen op vereenzaming. En dus niet per se de generatie
daarboven. Ook jongeren ervaren
eenzaamheid: een groep waarvan je
dat net niet zou verwachten.”

Bespreekbaar maken
Snel werd ook duidelijk dat eenzaamheid iets complex is. “Het is een subjectief gevoel”, aldus Parys. “Bovendien zijn er verschillende vormen van
eenzaamheid die ook telkens een
ander antwoord vereisen.” Parys
wijst er daarom op dat eenzaamheid
niet automatisch een probleem is.
Iedereen voelt zich doorheen de jaren
wel eens eenzaam. Dat is menselijk.
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“Eenzaamheid die langdurig is en
vaak verborgen blijft kan wel problematisch zijn. Eenzaamheidsgevoelens
kunnen namelijk een belangrijke
impact hebben op onze psychische én
fysieke gezondheid. Daar moeten we
als maatschappij iets aan doen. De

“

Een warme Vlaamse
samenleving moet het
beste antwoord kunnen
vormen tegen eenzaamheid.

bedoeling is absoluut niet om dit
fenomeen te problematiseren, wel om
het bespreekbaar te maken en uit de
taboesfeer te halen”, vindt Parys.

Sterkere sociale samenhang
Een pasklaar antwoord is er echter
niet. “Eenzaamheid écht aanpakken,
vereist dat iedereen mee op de kar
springt. We mogen niet de indruk
wekken dat vereenzaming gemakkelijk en top down kan worden aangepakt”, waarschuwt Parys. “Wel

moeten we als politici nagaan hoe
kleine maar doelgerichte initiatieven
en maatregelen op termijn leiden tot
een sterkere sociale cohesie en minder eenzaamheid.”
Lorin Parys stelde daarom op 16 april
zijn visie en plannen voor om de
sociale samenhang te versterken en
de eenzaamheid te verminderen. Die
plannen situeren zich op het Vlaamse
en vooral op het lokale niveau.
Binnen Vlaanderen moet een tweesporenbeleid van detectie en ondersteuning op poten worden gezet.
Maar de sleutel ligt ongetwijfeld bij
de lokale gemeenschap: een warme
Vlaamse samenleving moet het beste
antwoord kunnen vormen tegen eenzaamheid.
“Er zijn heel wat voorbeelden van
lokale initiatieven die een antwoord
bieden tegen eenzaamheid”, weet
Parys. “Wij willen dat de Vlaamse
overheid die lokale initiatieven gaat
monitoren aan de hand van kwaliteitsvolle data en gaat kijken welke
daarvan de meeste impact hebben.
Die goede voorbeelden kunnen dan
worden opgepikt en uitgewerkt in
andere gemeenten.”

VI N GER AAN DE PO LS

Valerie Van Peel:

Ongelijke verdeling
artsenquota eindelijk
van de baan

Het ingangsexamen voor studenten geneeskunde aan de Franstalige universiteiten wordt verplicht, de verdeling van de RIZIVnummers tussen Vlaanderen en Wallonië wordt wettelijk
verankerd en het overtal aan artsen in Wallonië wordt eindelijk
aangepakt. “Na twintig jaar zet de N-VA een historische scheefgroei recht”, zegt Kamerlid Valerie Van Peel.
Eind jaren negentig voerde de federale regering een rem in op het aantal
artsen dat na afstuderen een RIZIVnummer kon ontvangen. Dat nummer
heb je als arts nodig om je job volwaardig te kunnen uitoefenen.
Op die manier wilde men de medische overconsumptie als gevolg van
een teveel aan artsen tegengaan en
vermijden dat de opleidingen aan
kwaliteit zouden inboeten door te
druk bezette aula’s.

Wallonië deed niets
De gemeenschappen kregen de
opdracht de instroom van studenten
geneeskunde aan de universiteiten te
beperken. Vlaanderen voerde meteen
een ingangsexamen in. Wallonië deed
niets. Toenmalig minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS)
zorgde ervoor dat het teveel aan
Franstalige studenten gebruik kon
maken van de RIZIV-nummers die

voor de studenten van de jaren nadien waren voorzien. “Gevolg: een
enorm overtal aan artsen aan Franstalige kant en een blijvende overconsumptie, waarvan de rekening
federaal wordt betaald”, zegt Van
Peel. “Om nog te zwijgen over de duizenden Vlaamse gezinnen die zich
jaar na jaar terecht miskend voelden
omdat hun zoon of dochter niet aan
de opleiding kon beginnen, terwijl het
in Wallonië ‘vrijheid blijheid’ bleef.”
Vanuit de oppositie klaagde de N-VA
dit dossier jarenlang aan, maar de
politieke wil om het op te lossen was
er nooit. “Na twintig jaar Franstalige
onwil, alle denkbare vertragingsmanoeuvres en heel wat gepalaver, is
er nu met de N-VA wel een meerderheid om deze scheefgroei van decennia recht te zetten”, aldus een
tevreden Van Peel. “Het parlement
keurde het wetsontwerp eindelijk
goed.”

Lang genoeg betaald
Het overtal aan artsen dat in het verleden werd opgebouwd, wordt mee in
rekening gebracht. Voor de Franstalige
universiteiten is een ondergrens bepaald om hun opleidingen leefbaar te
houden gedurende deze periode,
maar het overtal wordt vanaf nu elk
jaar maximaal gecompenseerd.
Bovendien is er nu een ingangsexamen aan Franstalige kant en het zal er
moeten blijven, want het is een voorwaarde voor het hele akkoord. En ten
slotte wordt de verdeling van RIZIVnummers tussen Wallonië en Vlaanderen wettelijk vastgelegd volgens de
enige sleutel die mag tellen: het
bevolkingsaantal. “Op die manier
neemt de regering terecht afstand van
de huidige situatie, waarbij de planningscommissie de historisch scheefgegroeide situatie dreigde te institutionaliseren”, besluit Van Peel. “Dat het
nooit zo ver had mogen komen, staat
vast. Maar met dit akkoord lossen we
de scheeftrekking voor eens en altijd
op in het belang van onze toekomstige artsen, hun patiënten en de
betaalbaarheid van de gezondheidszorg. De rekening voor het overschot
aan artsen in Wallonië is lang genoeg
betaald door Vlaanderen.”
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B RUSSE L

Nederlandstalige kinderen moeten
naar Nederlandstalige school kunnen
“Bende zwarte racisten”, snauwde Bruno De Lille (Groen) Brussels
parlementslid Liesbet Dhaene toe in een verhitte discussie over de toekomst van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. De reden? Voor
de N-VA is het essentieel dat Nederlandstalige gezinnen een plaats
hebben in het Nederlandstalige Brusselse onderwijs.
Het Nederlandstalige onderwijs in
Brussel is bijzonder populair bij
anderstaligen. Niet alleen is het Franstalige onderwijs van bedenkelijke
kwaliteit, de anderstalige kinderen
leren ook vlot Nederlands spreken in
het Nederlandstalige onderwijs en dat
is essentieel voor wie in Brussel aan
een job wil geraken. Het gevolg daar-

“

van de plaatsen voorrang bij de inschrijving. Maar uit de recente inschrijvingsronde blijkt dat de voorrangsregel zijn doel niet meer bereikt: veel
Nederlandskundige ouders vielen toch
uit de boot.

Grens van 55 procent
optrekken
Voor de N-VA is de voorrangsregel
voor Nederlandskundigen in het Brus-

gezin in de klas geen plaats krijgt in
zijn voorkeurschool, dat is niet uit te
leggen. Dat Nederlandstalige gezinnen
geen geschikte school vinden voor hun
kinderen is voor velen zelfs een reden
om Brussel te verlaten. Voor de N-VA
moet de grens van 55 procent dan ook
worden opgetrokken.

Geen prioriteit voor
andere partijen
Groen, Open Vld en sp.a vinden daarentegen dat de voorrangsregel onrechtvaardig is en in strijd met de kinderrechten. Zij hebben een resolutie ingediend die tot gevolg heeft dat de voorrangsregel wordt afgeschaft bij de
overstap van het basis- naar het secun-

Groen, Open Vld en sp.a
willen de voorrangsregel
voor Nederlandstaligen
afschaffen bij de overstap
van het basis- naar het
secundaire onderwijs.

van is dat het Nederlandstalige
onderwijs met een chronisch plaatstekort kampt. Vlaanderen investeert
volop in bijkomende capaciteit, maar
elke nieuwe plaats wordt onmiddellijk
ingenomen.

Voorrangsregel
is onvoldoende
Om ervoor te zorgen dat Nederlandstaligen zeker kunnen zijn van een
plaats in het Nederlandstalige onderwijs, en om het Nederlandstalige
karakter van dit onderwijs te garanderen, werd jaren geleden de voorrangsregel voor Nederlandskundigen
ingevoerd. Ouders die bewijzen dat ze
het Nederlands in een bepaalde mate
machtig zijn, krijgen voor 55 procent
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De deuren van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel staan wagenwijd open
voor anderstaligen.
selse Nederlandstalige onderwijs
essentieel. De deuren van het Nederlandstalige onderwijs staan wagenwijd open voor anderstaligen. Ondertussen spreken gemiddeld drie van de
vier leerlingen thuis geen Nederlands.
Maar dat dat éne Nederlandstalige

daire onderwijs. De verdediging van
de belangen van de Vlamingen in
Brussel is duidelijk geen prioriteit voor
deze partijen. Erger nog … voor Groen
is opkomen voor de Vlamingen in
Brussel gelijk aan ‘zwart racisme’ en
‘apartheid’.

VERR EKI JKER

Handelsakkoorden voor Vlaanderen
In een periode waarin de economische grootmachten China en
de Verenigde Staten verwikkeld raken in een handelsstrijd, moet
Vlaanderen in een sterk Europa ijveren voor méér vrijhandel.
De vrijhandel heeft het zwaar te verduren. Er ontvouwt zich een nieuw
protectionistisch discours tussen
China en de Verenigde Staten. Amerikaans president Donald Trump stelde
de oneerlijke concurrentie van andere
landen – en vooral dan van China – al
aan de kaak in zijn verkiezingscampagne. Met zijn boodschap America
First zou hij als president handelsgrenzen opzetten.
De VS voeren de druk op de Aziatische tijger op. Eerst kwamen er
importtarieven op wasmachines en
zonnepanelen. Daarna volgden heffingen op Chinees staal en aluminium.
Peking nam op zijn beurt voor eenzelfde bedrag – 50 miljard dollar –
Amerikaanse producten onder de
loep. Actie, reactie en tegenreactie: de
VS willen bijkomend voor 100 miljard
dollar Chinese producten extra belasten.
Trump voegt dus de daad bij het
woord. Hoewel. Het is vooral de retoriek die hard is. Behalve heffingen op
staal en aluminium gaat het vooral
om aangekondigde en nog niet uitgevoerde handelsbelemmeringen.

Chinese tijger of wolf
in schapenvacht?
Het is Trump een doorn in het oog dat
de Chinezen méér uitvoeren naar de
VS dan omgekeerd. Een meer prangend probleem is de grote schaal
waarop Chinezen zich schuldig maken
aan het oneigenlijk toekennen van
bedrijfsgeheimen en intellectuele
eigendom. Via gerichte overnames in

hoog ontwikkelde economieën trachten ze
toegang te krijgen tot intellectuele eigendom en hoogtechnologische kennis. Ook
in Vlaanderen probeerde een Chinese
investeerder in 2017 een belang te bemachtigen in Eandis, de Vlaamse beheerder van
het gas- en stroomnetwerk.

akkoord met Canada (CETA) en
onderhandelt met Japan en Mexico.
De vraag is of de VS niet vooral zichzelf buitenspel zetten. Want hoewel
de heffingen de Chinezen in eerste
instantie meer pijn doen dan omgekeerd, zullen ze zich niet zo makkelijk in een hoek laten dringen door
een sterke retoriek of handelsmuren.

Het is Trump een doorn in het oog dat de Chinezen méér uitvoeren naar de VS
dan omgekeerd.
Een importheffing zal dat niet verhelpen.
De Vlaamse Regering werkt daarom aan
een wettelijk kader dat strategisch beschermt tegen vijandige buitenlandse
overnames. Dat is geen protectionistische
reflex, maar wel een manier om de internationale kapitaalmarkt transparanter te
maken.

Een handelsmuur rond de VS
De importheffingen en het niet meedoen
in handelsakkoorden kosten de Amerikanen intussen jobs en bedrijvigheid. Sommige Amerikaanse bedrijven profiteren
van de hogere prijzen, maar het merendeel lijdt eronder. Ze zetten minder producten af door een kleinere markt. De
Amerikaanse president zette ook de
onderhandelingen over een handelsakkoord (TTIP) met de EU stop. Maar de
EU sloot intussen wel een ambitieus

Waar deze handelssancties eindigen
is koffiedik kijken.

Vrijhandel bloeit in Vlaanderen
Met Trumps beleid verliest het wereldtoneel misschien de traditionele voorvechter van vrijhandel. De Europese
Unie moet deze fakkel overnemen.
Want de vrijhandel bloeit buiten
Amerika, en zeker in Vlaanderen.
Vlaanderen leeft van de internationale handel. In 2017 exporteerden
Vlaamse ondernemingen voor 317
miljard euro. Dat is een absoluut
record, en een groei van 5 procent
tegenover een jaar daarvoor. Een op
de drie jobs is afhankelijk van de
export. Vrijhandel creëert welvaart.
Daarom moet voor Vlaanderen de lat
hoger liggen: méér ambitieuze vrijhandelsakkoorden.
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In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L E EU WEN

‘Terhills’ is hét bewijs dat
enkel ecorealisme werkt

natuurgebied. Dat alles werd vastgelegd in een goede samenwerking
tussen natuurverenigingen en bevoegde instanties en overheden.

Groen lanceerde vorige maand een aanval op de plannen om
aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg
het vakantiepark ‘Terhills Resort’ te bouwen. Daarmee wint
Groen weliswaar de wedstrijd 'Wie is de strafste groene?', maar
van ecorealisme heeft de partij duidelijk geen kaas gegeten.

In totaal zal voor het Terhills Resort
28,9 hectare schrale natuur met aangeplante dennen en exoten worden
ontbost. Dat verlies van natuur moet
uiteraard worden gecompenseerd.
Men besliste echter om de volledige
contour van het resort te compenseren,
en niet enkel de ontbossing. Zo
schenkt men 39 hectare extra bos terug
aan de natuur, bovenop de wettelijk
verplichte compensatie van 24,4 hectare. Bovendien zal het gaan om waardevollere natuur, een gevarieerd en
gemengd bos met inheemse soorten.

“Vlaams-nationalisten denken aan de
toekomstige generaties. Na het onafhankelijkheidsstreven en onze rechtse
socio-economische visie, vormt het
ecorealisme daarom een van onze
politieke fundamenten”, lieten voor-

‘Terhills’ net hét bewijs zijn dat die
aanpak wérkt”, zegt Andy.

Extra winst voor het milieu
Waarover gaat het? Na de mijnsluiting
werd 219 hectare aan vervuilde indus-

Samenwerking tussen
ecologisten en economen

Wanneer ecologisten en economen samenwerken, volgt vooruitgang vanzelf.

zitter Tomas Roggeman en toenmalig
congresvoorzitter Andy Pieters optekenen na het #Voorsprong-congres
van Jong N-VA in 2016.
De N-VA is dé partij die groene uitdagingen beantwoordt vanuit ratio en
wetenschap, niet vanuit sentiment. Ze
overstijgt de valse tegenstelling tussen
economie en ecologie. “En laat het
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triegrond rond de steenkoolmijn van
Eisden gesaneerd. In 2011 werd 100
hectare daarvan herbestemd naar
natuurgebied. Op die plek kwam de
hoofdtoegangspoort tot het Nationaal
Park Hoge Kempen. De andere 119
hectare werd bestemd voor verblijfsrecreatie, in functie van een langverwacht vakantiepark: Terhills Resort,
met 250 vakantiewoningen buiten

“Iedere gekapte boom is er één te
veel”, luidt het bij Groen. Dat de partij
daarmee 230 nieuwe jobs van tafel
veegt, in een regio met een hoge
werkloosheidsgraad, is voor hen bijzaak. “Maar naast gebrekkige dossierkennis, bewijst Groen vooral dat ze
niet op basis van ratio de natuur verdedigt maar op basis van emotie”,
meent Andy. “Ook ons hart bloedt als
een boom moet worden gekapt. Maar
alle hogergenoemde winsten voor het
milieu, de gemaakte afspraken en
vooral de samenwerking in vertrouwen zouden teniet worden gedaan.
En laat dat nu net de basis zijn van
ons ecorealisme.”
We moeten het voorbeeld volgen van
de Vlaamse Regering en critici en
overheid laten samenwerken. “Wanneer ecologisten en economen dat
doen, volgt vooruitgang vanzelf”, gaat
Andy verder. “‘Terhills’ is daarvan
een voorbeeld. Met als netto winnaars economie én ecologie. Hét
bewijs dat de twee elkaar niet hoeven
tegen te spreken.”

Ivan Van de Cloot:

“Economische ongeletterdheid
kan grote schade toebrengen”
Ivan Van de Cloot is hoofdeconoom bij de denktank Itinera. Hij
mengt zich regelmatig in het publieke debat, zoals ten tijde van
de bankencrisis, en heeft een uitgesproken visie op de wisselwerking tussen economie, samenleving en democratie.
Hoe verzoenen we de natiestaat
met globalisering?
“Economische ongeletterdheid in de
politiek kan grote schade toebrengen.
Er zijn wetmatigheden inzake de
natiestaat en economie die politici
negeren, met ernstig gevaar voor de
maatschappij als gevolg. Zoals de
spanning tussen ongecontroleerde
migratie en een uitgebreide welvaartstaat. Breder is er een interne contradictie tussen democratische politiek,
de natiestaat en diepe economische
integratie. Door de globalisering moet
je oplossingen zoeken op internationaal niveau, wat snel afbreuk
doet aan de soevereiniteit van de
natiestaat. Al te vaak gaan we daarmee om door ons hoofd in het zand
te stoppen. Wie wees op de gespannen verhouding tussen nationale
democratie en lidmaatschap van de
muntunie werd al snel niet meer uitgenodigd in beleidskringen.”

bele rol als moraalfilosoof en econoom aan hoe een hoger evenwicht
tot stand kan komen door de potentie
van de mens te benutten om zijn
morele deugden te ontwikkelen. Het
beleid moet daarop ingesteld zijn.
Eenzijdig beleid dat zich enkel richt
op materiële incentives kan de civieke
cultuur van coöperatieve en genereuze burgers verzwakken. Een goed
functionerende maatschappij heeft
die nochtans nodig. Beloftes houden,
hard werken, ook als niemand kijkt.
Veel normen zijn belangrijk om de
wederzijdse voordelen van met
elkaar te handelen mogelijk te
maken. Horatius wist het
al: “Welk nut hebben wetten, ijdel als ze zijn, zonder
moraliteit?” Niet alleen
eigenbelang, maar ook
publiek geïnspireerde motivatie moet onderdeel zijn
van de beleidsmix.”

En hoe verzoenen we economische
logica en gemeenschapszin?
“Zowel samenwerking als concurrentie vormen belangrijke ordeningsprincipes van een levenskrachtige en
bloeiende maatschappij. Essentieel is
een realistisch in plaats van een utopisch beeld van de menselijke natuur.
Adam Smith toonde vanuit zijn dub-

Krijgen we dit gestolde
land in nog beweging?
“De vraag die de burger wel
eens besluipt, is of verkozenen voldoende aandacht
hebben voor uitdagingen op
de langere termijn. Welke
politicus die met de lange
termijn bezig is, werd daar-

voor ooit beloond? Fundamenteel is
het probleem dat de groep die een
specifiek belang heeft, zich politiek
veel beter weet te organiseren en zo
de kosten vaak kan afwentelen op de
hele bevolking. Deze paradox van
geconcentreerde versus verspreide
belangen is nog moeilijker aan te pakken wanneer kosten worden
afgewenteld op de toekomst. Het
komt erop aan politici en ambitieuze
ambtenaren weerbaarder te maken
tegen de verleidingen van de korte
termijn. Sommige landen creëerden
instellingen die de problematiek van
de toekomstige generaties centraal
stellen. Innovaties op het vlak van
rentmeesterschapsmethodes, andere
planningsprocessen en de aanpassing
van kiessystemen komen allemaal in
aanmerking.”

In de rubriek Buitenwacht laten wij elke maand een extern expert aan het woord.
Hij of zij verwoordt niet noodzakelijk het standpunt van de N-VA.

B U IT ENWAC HT

Ivan Van de Cloot: “Veel normen zijn belangrijk om de wederzijdse
voordelen van met elkaar te handelen mogelijk te maken.”
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N-VA Zulte en Stichting Brandwonden
promoten rookmelders
In 2020 zijn rookmelders verplicht in elke woning. Daarom starten N-VA
Zulte en de Stichting Brandwonden een grootschalige actie. Ze brengen in
Zulte van deur tot deur rookmelders aan de man.

“Volgens brandweerzone Centrum heeft 60 procent van de Vlaamse woningen
nog geen rookmelders. En ongeveer de helft van de melders die er wel hangen,
werkt niet”, waarschuwt Nicolas Cuypers, secretaris van N-VA Zulte. “Met rookmelders kan het aantal dodelijke branden
met 70 procent dalen.”
In april en mei gaan de initiatiefnemers van deur tot deur om de zelfklevende rookmelders te verkopen, te leveren en te
plaatsen. Op 22 en 25 april zijn er ook infomomenten waar men melders kan kopen. Per verkochte rookmelder gaat er
bovendien vier euro naar de stichting.

Bijenvriendelijk gemeentehuis in Oosterzele
nog een stapje verder en maakten ze een
volledige replica van het gemeentehuis.
“Het bijenhotel is het uithangbord van
het beleid dat we rond bijen voeren. We
ondertekenden het bijencharter, ontwikkelden een bijenplan en voeren het nu
uit”, zegt schepen van Milieu Jan
Martens. “Het hotel staat op een drukke
plaats en herinnert de Oosterzelenaars

Heel wat N-VA-afdelingen pleitten de
voorbije jaren al voor een bijenhotel in
hun gemeente. In Oosterzele gingen ze

© N-VA

Al enkele jaren is de bijensterfte in onze
streken opmerkelijk groot. Honingbijen
verdwijnen uit hun korven en wilde
bijen vinden geen eten of nestplaats
meer. Een actie vanuit de gemeente kan
zeker soelaas brengen.

eraan dat ook zij veel kunnen doen voor
de bijen, en bij uitbreiding voor de
natuur en het milieu”.

Bonheiden wint Smart City Award
Belofte maakt schuld. Bonheidens burgemeester Guido Vaganée had het gemeentepersoneel beloofd dat hij wafels zou bakken als de gemeente de Belfius Smart City
Award zou binnenrijven in de categorie
‘gemeente met minder dan 30 000 inwoners’.

© HLN, 29 maart 2018

“Het gemeentepersoneel heeft bijgedragen tot
het winnen van deze award, dus dit hadden
ze nog van mij te goed”, reageerde een tevreden burgemeester. “Dit is de zoveelste nominatie en de derde award voor het fietsregistratiesysteem. Omdat het om een nationale award gaat en er 234 dossiers werden ingediend, zag ik dit helemaal niet aankomen.”
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En zo geschiedde. Het fietsregistratiesysteem,
waarbij fietsende leerlingen van de lagere
school dukaten krijgen voor de kermis, werd
beloond met de award. Dus trok de burgemeester zijn kookschort aan.

DO RPSSTRAAT

N-VA Herk-de-Stad
won Bart De Wever

© N-VA

Vorig jaar won het afdelingsbestuur
van het Limburgse Herk-de-Stad de
ledenwervingswedstrijd. Als prijs
kwam Bart De Wever spreken voor
een bomvolle zaal.

Zit er een mol bij de N-VA?
Intussen is het duidelijk: de doodeerlijke teamspeler Jeffrey Van
Linden is niét de Mol. Na de derde aflevering moest de chauffeur
van gedeputeerde Luk Lemmens helaas zijn koffers pakken.

Busje komt nooit

Zorgbedrijf Antwerpen investeert ook in hoogtechnologisch materiaal. Het persoonlijke alarmsysteem
Vital, bijvoorbeeld, treedt in werking bij ongewone
situaties en senioren in nood kunnen dan onmiddellijk met iemand praten. Dat kan doordat Vital zichzelf de patronen van de gebruiker aanleert en
daardoor een benarde of gevaarlijke situatie herkent.
Maar soms helpt een oud bushokje dus ook ...

© N-VA

“Dit bushokje staat op het terrein van woonzorgcentrum Hof De Beuken in Ekeren en helpt om verwarde en licht dementerende bejaarden te
beschermen”, legt Antwerps OCMW-voorzitter
en voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen Fons
Duchateau uit. “De wondere kronkels van de
menselijke geest zijn soms zeer voorspelbaar: wie
wil wegglippen, neemt steevast hier plaats.”

Fons Duchateau: “Een gewoon bushokje kan voorkomen dat dementerende
ouderen wegglippen.”
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OP D E B ARR ICADEN
Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Thuis in Vlaanderen,
trots op Vlaanderen
Vlaanderen. Waar Vlamingen thuis zijn. Waar ú thuis bent. Het land van
de koers, van de flandriens en van de leeuwenvlaggen aan de meet. Een
gastvrij land dat houdt van gedeeld plezier en van lekker eten in goed
gezelschap ...
Toon dat ook u thuis bent in Vlaanderen en bestel snel uw leeuwenvlag! Als lid van de N-VA krijgt u de vlag (100 x 150 cm)
gratis toegestuurd. Surf snel naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en hang binnenkort uw eigen Vlaamse Leeuw aan uw huis of
in uw tuin.

Vlaanderen op kop
Dat we trots zijn op Vlaanderen – én op de koers – toonde de N-VA ook
tijdens de Ronde van Vlaanderen op 1 april. Duizenden supporters kregen
van de lokale afdelingen langsheen het
parcours een petje.
Op de Paterberg
deelde Jong N-VA
tienduizend
leeuwenvlaggetjes
uit.

Traject 2018

Leerrijke vormingsdagen schot in de roos
Meer dan zeshonderd afdelingsvoorzitters, lijsttrekkers en lokale communicatie- en campagneverantwoordelijken
zakten in maart af naar Mechelen of Gent voor een nationale vormingsdag over ‘Effectief campagnevoeren’.
Van adverteren
op Facebook tot de
N-VA-campagnehuisstijl,
politieke teksten schrijven
en debattechnieken:
alle tips om effectief
campagne te voeren
kwamen uitgebreid
aan bod.
Tijdens de middagpauze
konden deelnemers met
vragen over hun lokale
programma of hun
Facebookpagina zich
inschrijven voor een
‘speed date’ met een
medewerker van het
partijsecretariaat.
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Win een N-VA’er en steun
Kom op tegen Kanker
De 1000 km voor Kom op tegen Kanker komt er weer aan.
Zoals elk jaar in het hemelvaartweekend fietst de N-VA mee.
Deze keer kruipen vijf N-VA-teams op de trappers, elk goed
voor 2 500 euro. Het geld zamelen we traditiegetrouw in met
een online veiling.
Ooit al eens een alpaca geschoren in het gezelschap van Yoleen
Van Camp (foto)? De paella van Philippe Muyters
geproefd? Of de cocktails van Koen Metsu?
Of voelt u meer voor een literair tafelgesprek met Pieter Aspe en Pol Van Den Driessche? Misschien laat
u zich liever leiden door Anneleen Van Bossuyt tijdens een culinaire ontdekkingstocht in Gent?
Als u van actie houdt, dan is er plaats in de oude Mini van Jelle Engelbosch of in de cockpit van Defensie
met Steven Vandeput. Ziet u het wat groter? Zet dan in op een ontmoeting met keizer Augustus en
burgemeester Bart De Wever in Antwerpen.

Doe een bod en steun Kom op tegen Kanker
Deze en veel andere N-VA’ers kunt u winnen met uw inzet voor Kom op tegen Kanker. Doe tot 3 mei een bod op een van
de vele activiteiten of verzamelobjecten op www.n-va.be/veiling en misschien gaat u wel met de hoofdprijs aan de haal.
Of stort een gift op het rekeningnummer BE14 7331 9999 9983 (BIC-code: KREDBEBB).
Belangrijk: vermeld als mededeling zeker het N-VA-actienummer ‘170-043-275 + GIFT’.

Startschot precampagne

Vlaanderen kleurt geel
De N-VA trekt naar de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 met de slogan ‘Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen’. Daar kan u sinds 18 april
niet langer naast kijken. Vlaanderen kleurt geel.
Op honderden locaties in en rondom de Vlaamse centrumsteden sieren grote 20m2-affiches tot het einde van deze
maand het straatbeeld. Ook in de tweede helft van de
maanden mei en juni voert de N-VA op die manier nationaal campagne, terwijl de lokale afdelingen in hun eigen
stad of gemeente de straat opgaan.
Online boodschappen en advertenties in kranten en tijdschriften ondersteunen de affichecampagne tot aan de sperperiode die op 1 juli begint. Zo zetten we de toon voor een Veilige thuis in
een welvarend Vlaanderen.
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Ibramco en RTT: de Belgische Schandaal Partij in actie
Vijfenveertig jaar geleden, in het voorjaar van 1973, werd
de Belgische politiek opgeschud door twee schandalen:
de Ibramco-affaire en het RTT-schandaal. In beide schandalen spelen figuren uit de Belgische Socialistische Partij
(BSP) een hoofdrol. De Ibramcoaffaire draait om de bouw van een
Iraanse olieraffinaderij op de grens
tussen Limburg en Luik. Ibramco is
de naam van het energiebedrijf dat
speciaal daartoe wordt opgericht.

© ID Lieven Van Assche

uitbreekt. Bouwprojecten voor de RTT worden toegewezen aan
de onbekende bouwonderneming Société d’Implantation et
d’Investissements Immobiles, zonder openbare aanbesteding.
Als dank voor bewezen diensten ontvangt de Belgische Socialistische Partij geld in haar verkiezingsfonds. Bovendien is de
administrateur-generaal van de
RTT aandeelhouder van het bedrijf dat wordt belast met de
bouw en de inrichting van de
RTT-kantoren. Ook staatssecreMinister van Economische Zaken
taris Abel Dubois (BSP) en
Henri Simonet (BSP) en zijn secreminister van Verkeer Edward
taris-generaal André Baeyens sluiAnseele junior (BSP) worden
ten een akkoord met Iran voor de
genoemd. Vooral Humo bijt
bouw van die raffinaderij. Ze doen
zich vast in de zaak. De
dat zonder medeweten van de
Standaard aanvankelijk ook,
Belgische regering. De krant De Ook de namen van Willy Claes (foto) en André Cools maar nadat blijkt dat een van
duiken op in de affaire.
Standaard brengt de affaire aan het
haar belangrijkste adverteerders
licht. Behalve Simonet en Baeyens duiken nog de namen op
in de zaak is verwikkeld, stelt de krant zich terughoudender op.
van Willy Claes en André Cools. De Ibramco-zaak leidt in 1974
tot de val van de regering-Leburton.
Dat was 1973. Anno 2018 bestaat de BSP niet meer. Maar of dat
betekent dat er geen rode schandalen meer zullen zijn, daar
De BSP staat ook centraal in het RTT-schandaal dat kort nadien
durven we onze hand toch niet voor in het vuur steken.

M EER WAA RDE

Reisverslag van een ongelovige
Groeit er zoiets als een Europese versie
van de islam? Is dat ook wat moslims
zelf willen? En valt het alom heersende
wantrouwen jegens de islam te overwinnen? Op zoek naar antwoorden
trekt Jan Leyers van Sarajevo naar Brussel.
Hij praat met traditionele gelovigen en
nieuwe bekeerlingen, met liberalen en
fundamentalisten, met kenners en de stem van de straat. En hij
luistert met de oren van een seculiere westerling die op zijn zeventiende rotsvast geloofde dat de toekomst van Europa er een zou zijn
zonder religie en vandaag verbaasd aanziet hoe het opperwezen

terrein herovert. Allah in Europa is het relaas van zijn tocht.
Jan Leyers, Allah in Europa. Het reisverhaal van een ongelovige,
uitgeverij Das Mag, 22,99 euro. Bestellen kan via
www.dasmag.nl/shop/leyers

3 x gratis
Drie lezers krijgen van ons een exemplaar van Allah in
Europa. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op de
vraag: “Op welke Vlaamse zender werd de gelijknamige
reisserie in 2017 uitgezonden?” Stuur uw antwoord voor
9 mei naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47
bus 6, 1000 Brussel.

Het correcte antwoord op de vorige prijsvraag was: Wolfgang Schäuble. Winnen het boek Levenslust en Doodsdrift: N. Aerens (Kapellen),
W. Bruelemans (Wezemaal), J. Cheyns (Oostende), G. Deroose (Waregem) en J. Keersmaekers (Turnhout).
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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 afbreekbaar is.

Coördinatie en eindredactie:
Nele Hiers.
Medewerkers:
Bram Bombeek, Lieven De Rouck, Maarten Debruyne,
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Directeur:
Piet De Zaeger.

Vormgeving en druk:
JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1,
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Foto voorkaft: © Anne Deknock
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© Anne Deknock - © iStock - © N-VA
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

Dit nummer werd afgesloten op 13 april 2018.
Wenst u onze wekelijkse digitale
nieuwsbrief te ontvangen?
Schrijf u dan nu in via www.n-va.be/nieuws

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie
volg @de_NVA op Twitter
@de_NVA op Instagram
V.u.: Bart De Wever, VPRTI vzw,
Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel
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“

Niet weg met ons,
maar trots op ons!

Sander Loones, N-VA-ondervoorzitter en trotse
Oostduinkerkenaar, poseert maar al te graag
met de Vlaamse Leeuw. Vraag snel uw eigen
vlag aan via www.n-va.be/vlaamseleeuw.
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