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Nou moe
“Geen mensen meer op straat, we gaan er zo-

veel mogelijk inschrijven”, zei Maggie De

Block (Open Vld) toen ze in december de

‘chaos’ (sic) overnam op Asiel en Migratie.

Toegegeven, het Brusselse Noordstation is let-

terlijk bekeken geen straat. Maar een regel-

rechte schande blijven ze wel, de weerzin -

wekkende taferelen in een station waar elke

dag duizenden pendelaars en toeristen onze

hoofdstad binnen sporen. Het woord ‘opkui-

sen’ mag je niet lichtzinnig gebruiken, maar

in dit geval …
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65
Zoveel procent van de plaatsen in het

Nederlandstalige onderwijs in Brussel

is voorbehouden voor kinderen van

Nederlandstalige ouders. Tot voor kort

was dat maar 55 procent. De Vlaamse

Regering en de N-VA laten Brussel niet

los.

Bart Van Craeynest (Voka)
@Bvancraeynestop op 29/04/2019

In 2018 varieerde de werkloosheids-

graad in België van 13,2% in Brussel tot

2,6% in West-Vlaanderen. Bij de buren

in Henegouwen was dat 10%. Niet evi-

dent om dat met een uniform loon-

beleid aan te pakken.

Goed bezig
De N-VA is de eerste om politieke peilingen te relativeren. Voor ons is er maar één

peiling die telt en dit jaar valt die op 26 mei. Maar dat neemt niet weg dat het deugd

doet dat er in de jongste peiling van De Standaard liefst drie N-VA’ers tot de vier

populairste Vlaamse politici behoren: Bart De Wever (1), Theo Francken (2) en Jan

Jambon (4). Kandidaat-premier Kristof Calvo staat op de 24ste plaats. Je zou voor

minder groen lachen.

De beste scheepslui staan aan wal. Dagelijks lezen we politieke commen-

taren van journalisten die zelf nooit hoeven uit te voeren wat ze allemaal

schrijven. Toenmalig Trends-hoofdredacteur Johan Van Overtveldt trad

in 2014 wél uit zijn comfortzone. Over hoe hij die overstap heeft ervaren,

vertelt Johan alles in zijn nieuwe boek Zijn we het kwijt? 

Wouter Duyck (UGent)
@wduyck op 6/05/2019

Wanneer precies zijn we het eigenlijk

normaal beginnen vinden dat proces-

sen jaren op zich laten wachten, en

straffen niet worden uitgevoerd? 

#justitie #kerntaken

Als we onze arbeidsmarkt helemaal om zeep willen helpen, moeten we

vooral doen wat Groen in gedachten heeft.

Professor arbeidseconomie Stijn Baert in De Tijd op 25 april 2019“
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Nog enkele dagen resten ons in deze campagne. Een campagne overschaduwd door een

verschrikkelijke moord die iedereen diep trof. Mensen zijn woedend, en terecht. Maar aan

woede alleen hebben we niks. We moeten doorgaan met hervormen om dergelijke tragedies

te voorkomen. 

Jan Jambon heeft werk gemaakt van het veiligheidsbeleid. Na jaren van verwaarlozing werd

weer geïnvesteerd in veiligheid. Het cameranetwerk werd uitgebreid, er kwamen meer 

middelen voor de politie en nieuwe onderzoeksmethodes werden ingevoerd. De politie

moet haar werk kunnen doen. 

Maar wat voor zin hebben al die inspanningen als daders een paar dagen na hun arrestatie

weer vrij rondlopen? Het is die straffeloosheid die mensen zo boos maakt. Het is aan die

straffeloosheid dat wij paal en perk willen stellen.

Voorstellen
Rechters moeten een betere inschatting maken van het gevaar dat een veroordeelde vormt.

Dat gebeurt nu al, maar het resultaat verschilt van rechtbank tot rechtbank. Naast het

vluchtgevaar moet daarbij het gevaar dat iemand voor de samenleving vormt mee in reke-

ning worden gebracht. 

Daarnaast mag de terbeschikkingstelling niet enkel een voorwaarde zijn om geen straf te

krijgen. Ze moet ook worden gebruikt na het uitzitten van de straf om zware misdadigers

te monitoren en de kans op recidive te verminderen. Maar de strafuitvoering staat of valt

met de gevangenissen. Er moeten meer cellen zijn. Alleen dan zullen misdadigers hun straf

ook effectief uitzitten. 

Zondag is het zover. Elke stem zal tellen. Want als we niet incontournable zijn, dreigt het

rood-groene front ook op het vlak van veiligheid al het goede werk ongedaan te maken.

Deze legislatuur had Groen in het parlement twee veiligheidsprioriteiten: een strengere

wapen wetgeving en controle op de inlichtingendiensten. 

De Vlaming is gewaarschuwd. 

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Veiligheid

10
In een opgemerkte toespraak die

Geert Bourgeois op 1 mei deelde

via de sociale media, reageerde de

Vlaamse minister-president op de

groteske leugens die Groen en sp.a

in de aanloop naar de verkiezingen

verspreiden.

17 
De drama’s in Rwanda, Joegosla-
vië of Cambodja vallen onder de
internationaal erkende genocides,
maar dat van Armenië niet. Tur-
kije weigert die volkerenmoord te
erkennen. Kamerfractievoorzitter
Peter De Roover trekt zich de tra-
gedie wél aan.

27   
Als lid van de N-VA hoeven we u
wellicht niet meer te overtuigen.
Maar u kunt uw buren, familie of
collega’s er ongetwijfeld nog toe
bewegen om zondag voor de 
N-VA te stemmen. Vijf redenen op
een rijtje. Omdat elke stem telt.

19   
“Het is essentieel dat we de klas-
sieke visie op het onderwijs in
ere herstellen.” Onderwijspsy-
choloog Wim Van den Broeck
heeft een uitgesproken visie op
hoe het verder moet met het
onder wijs in Vlaanderen.



Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx 
reageert opgetogen op het succes van de
sociale huisvestingsmaatschappijen bij de
opsporing van domiciliefraude. “Domicilie-
fraude is immers een asociaal misdrijf: je
laat een sociale woning leegstaan, terwijl
er meer dan 135 000 Vlamingen op de
wachtlijst staan.”

Sinds 2017 kunnen sociale huisvestingsmaat-

schappijen bij de distributie- en nutsbedrijven

verbruiksgegevens opvragen van hun huur-

ders. De cijfers tonen aan dat die maatregel

succes heeft: in 2017 werd 47 keer het verbruik

opgevraagd, in 2018 verdrievoudigde dat tot

134 aanvragen, die bovendien allemaal werden

ingewilligd. 

“Domiciliefraude blijft een oud zeer in de

socia le huisvesting. Huurders trekken bijvoor-

beeld in bij hun partner en laten hun sociale

woning leegstaan,” verduidelijkt Hendrickx,

“terwijl er meer dan 135 000 Vlamingen op de

wachtlijst staan voor een sociale woning.”

België is een van de weinige EU-landen waar minderjarigen nog
tabak kunnen kopen. Enkel in sommige Oostenrijkse deelstaten
is het ook mogelijk om vanaf de leeftijd van 16 jaar tabaks -
producten te kopen. De N-VA diende een wetsvoorstel in om in
België de leeftijdsgrens op te trekken van 16 naar 18 jaar. 

“Hoe jonger jongeren beginnen met het roken, hoe groter de kans dat

zij een verslaving ontwikkelen”, zegt Kamerlid An Capoen, zelf arts van

opleiding. “Het optrekken van de leeftijdsgrens is dan ook goed nieuws.”

Jongeren beter beschermen
Vandaag kunnen jongeren te gemakkelijk sigaretten kopen. Uit de laatste leer-

lingenbevraging van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere

drugs (VAD) blijkt dat liefst acht op de tien jongeren tussen de leeftijd van 16 en 18 jaar zeggen zeer gemakkelijk tabak te kunnen kopen. Bij

de jongeren onder de 16 jaar is dat maar vier op de tien. 

“Net als de Hoge Gezondheidsraad stellen wij een verhoging van de leeftijdsgrens voor”, aldus Capoen. “Op die manier kunnen

we de gezondheid van onze jongeren beter beschermen en verslavingen voorkomen.”
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HALFROND

N-VA legt verkoop tabak aan minderjarigen aan banden

Van Dijck en Krekels vragen meer aandacht voor hoogbegaafdheid. Zo

moet kennis over hoogbegaafdheid aan bod komen in de lerarenoplei-

ding, vinden ze. “Daarnaast willen we een platform waar die kennis

wordt gedeeld en omgezet naar praktijkgericht materiaal. We vragen

ook om bijkomende werkingsmiddelen voor scholen waar veel hoog-

begaafde kinderen en jongeren zijn, zodat zij die maximaal op maat

kunnen begeleiden en stimuleren”, aldus Van Dijck en Krekels.

An Capoen: “Hoe jonger jongeren beginnen met het
roken, hoe groter de kans dat zij een verslaving ont-
wikkelen.”

Meer controle op 
domiciliefraude via
nutsmaatschappijen
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Er gaan veel talenten en kansen verloren door de vele misverstanden
over hoogbegaafdheid.

Een luxeprobleem? Over hoogbegaafdheid bestaan veel misver-
standen. Daardoor laten we talent en kansen verloren gaan, 
zeggen Vlaams Parlementsleden Kathleen Krekels en Kris Van
Dijck. Hun resolutie daarover werd unaniem goedgekeurd in het
Vlaams Parlement. 

Hoogbegaafdheid in de 
lerarenopleiding



Onder impuls van Wilfried Vandaele keurde het Vlaams Parlement op de valreep een voorstel van resolutie goed
voor een geïntegreerd gokreclamebeleid. 

Uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat gokreclame nefaste effecten heeft. Zo verdubbelde tijdens het wereldkam-

pioenschap voetbal van afgelopen zomer het

aantal gokkers dat dagelijks actief was. Tege-

lijk piekte het aantal nieuwe registraties op

het internet. Ruim de helft van de regelmatige

gokkers is tussen de 18 en 30 jaar oud. 

Ethische code
“Met ons voorstel van resolutie voeren we

enerzijds de druk op bij de VRT om een ethi-

sche code te ontwikkelen. Anderzijds vragen

wij de Vlaamse Regering om structureel over-

leg aan te gaan met de andere regeringen in

het land om een geïntegreerd kansspelbeleid

en gokreclamebeleid verder vorm te geven”,

zegt Vandaele.

Wilfried Vandaele wil geïntegreerd gokreclamebeleid

Kamerlid Valerie Van Peel is boos: opnieuw
worden de Franstaligen beloond voor hun
weigering om een ingangsexamen op te
leggen aan studenten geneeskunde.

Het was onder druk van de N-VA dat er een

wet kwam die de Franstalige politici dwong

om het aantal startende studenten genees-

kunde te beperken. Alleen dan zouden de hui-

dige studenten een RIZIV-nummer krijgen.

“Maar nu de N-VA niet meer in de regering zit,

plooit minister van Volksgezondheid Maggie

De Block (Open Vld) voor de Waalse druk en

laat ze met een koninklijk besluit alle voor-

waarden vallen. Opnieuw zijn de Vlaamse

studenten en de belastingbetaler de dupe”,

zegt Van Peel. 

Splitsing gezondheidszorg
Van Peel laakt de laffe houding van De Block en trekt samen met de Vlaamse studenten naar de Raad van State. “De Franse

Gemeenschap weigert al twintig jaar de wet uit te voeren. Daardoor studeren er meer Franstalige studenten geneeskunde

af dan dat er RIZIV-nummers zijn. Als Franstalig België zijn wanbeleid wil verderzetten, moet het ook zelf de gevolgen 

dragen. Alweer een argument voor de splitsing van de gezondheidszorg”, besluit Van Peel.
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De Block buigt opnieuw voor Franstalige chantage 

Valerie Van Peel laakt de laffe houding van Maggie De Block (Open Vld).

©
 A
nn
e 
D
ek
no
ck

©
 A
nn
e 
D
ek
no
ck

Wilfried Vandaele: “We voeren de druk op bij de VRT om een ethische code
te ontwikkelen.”
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STAAT VAN ZAKEN

Elke maand krijgt de redactie van het Nieuw-Vlaams Magazine
een mailtje in de bus vanuit het kabinet van de Vlaamse 
minis ter van Werk. Dat mailtje heeft elke keer dezelfde onder-
werpregel: ‘Vlaamse werkloosheid daalt’, gevolgd door een
percentage dat schommelt tussen de zes en de acht procent.
Als er iemand heeft bewezen dat de kracht van Verandering
werkt, dan is het wel Philippe Muyters als minister van Werk.

Zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk houden.

Dat is de mantra van de N-VA. En het is essentieel voor een betaal-

bare sociale zekerheid en een begroting in evenwicht. Federaal krijg

je dat moeilijk verkocht, maar op Vlaams niveau brengt Philippe

Muyters als minister van Werk die mantra al vijf jaar met succes in

de praktijk.

Iedereen aan het werk
Van bij het begin mikte Muyters op de activering van zoveel moge-

lijk Vlamingen. Langdurig werklozen, mensen met een arbeidshan-

dicap of allochtonen: waar andere partijen gemakkelijk mensen

afschrijven om hun al dan niet geprojecteerde tekortkomingen,

sprak Muyters hen aan op hun potentieel. In nauwe samenwerking

met de VDAB en met initiatieven als wijk-werken en duaal leren

pakte hij elke doelgroep aan en begeleidde die naar werk.

Begroting in evenwicht
De Vlaamse werkzaamheidsgraad staat hoger dan ooit: 74,6 procent

van de Vlamingen is aan het werk. Een win-winsituatie. Elke 

Vlaming die werkt is een Vlaming die vooruitgaat. Maar ook Vlaan-

deren als land wint erbij. Als de Vlaamse Regering nu al enkele

jaren een begroting in evenwicht aflevert, mag ze als verklaring

daarvoor zeker richting Philippe Muyters kijken. Meer nog: indien

Brussel en Wallonië procentueel evenveel mensen aan het werk zet-

ten als Vlaanderen, zou zelfs het Belgische begrotings -

probleem opgelost zijn.

Toch is Philippe Muyters de laatste om te beweren dat de rit

gereden is. Een werkzaamheidsgraad van bijna 75 procent

maakt je kampioen in België, maar het blijft een lager percen-

tage dan in de ons omringende landen. Vlaanderen komt ech-

ter handen tekort om de duizenden openstaande vacatures

ingevuld te krijgen. “De krapte op onze arbeidsmarkt is te

groot. We hebben elk talent broodnodig”, zegt de minister.

Buiten de grenzen
Om onze arbeidsmarkt te komen versterken, lonkt Muyters

naar het buitenland. “Eerst zoeken we binnen Vlaanderen,

dan binnen België, de buurlanden, Europa en tot slot in de

hele wereld. We moeten eerst de eigen talenten aan de slag

krijgen. Maar wanneer het echt niet lukt, moeten we ook bui-

ten de grenzen op zoek gaan”, legt minister Muyters uit.

Al blijkt het om de een of andere reden vooralsnog onoverkomelijk

om het rijkgevulde reservoir aan arbeidskrachten uit het meest na-

bije ‘buitenland’ bezuiden de taalgrens te overtuigen om in Vlaan-

deren te komen werken.
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Jobs, jobs, jobs 
De aanpak van minister Muyters werkt

Indien Brussel en Wallonië procentueel evenveel mensen aan het
werk zetten als Vlaanderen, zou zelfs het Belgische begrotings-
probleem opgelost zijn.

Minister Muyters mikt al van in het begin op de activering
van zoveel mogelijk Vlamingen. En met succes.

Het resultaat mag er zijn. De Vlaamse werkloosheid daalt, nu al drie

jaar en negen maanden aan een stuk. En dat in alle leeftijdsgroepen,

voor alle opleidingsniveaus, bij kort- en langdurig werklozen, bij

mensen met een handicap en bij allochtonen. “Dat is geen toeval,

maar het resultaat van een volgehouden beleid waarbij we inzetten

op maatwerk, competenties en werkervaring”, aldus Muyters.
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Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts versterkt het
dierenwelzijn in alle slachthuizen met een mobiel controle-
team dat overal in Vlaanderen verrassingsinspecties zal uit-
voeren. 

Het Vlaamse controlesysteem komt bovenop de controle van het

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. “Ik

wil meer dierenleed voorkomen door controleurs in de slachthui-

zen te zetten die focussen op dierenwelzijn. Met 25 controleurs voor

70 slachthuizen zorgen we voor een van de meest sluitende con-

trolesystemen in Europa”, zegt Weyts.

Kordaat ingrijpen
Ben Weyts moest de voorbije jaren verschillende keren kordaat in-

grijpen toen wantoestanden aan het licht kwamen in Vlaamse

slachthuizen. Weyts stippelde daarom een aanpak uit om het

dieren welzijn in de slachthuizen stap na stap te versterken. Zo werd

er al werk gemaakt van een externe doorlichting van slachthuizen,

meer cameratoezicht, meer opleidingen voor slachters en een ver-

sterkte positie van de zogenaamde animal welfare officer binnen

elk bedrijf.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois is niet te spreken over de houding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat kant
zich tegen een nieuw mandaat voor de Europese Commissie om onderhandelingen over een beperkt handelsakkoord met de
VS op te starten.

Volgens minister-president Bourgeois bijt Brussel

met zijn houding in de hand die het voedt.

“Vlaanderen wordt met zijn opgebouwde wel-

vaart graag geacht financieel solidair te zijn, maar

vervolgens deinst men er klaarblijkelijk niet voor

terug om die welvaartscreatie potentieel te be-

schadigen. De houding van de PS kennen we in-

tussen, maar dat ook de Vlaamse partijen in

Brussel de Parti Socialiste volgen, is onaanvaard-

baar”, vindt Bourgeois. 

“Vlaanderen is de economische motor van dit

land en creëert met zijn export enorm veel wel-

vaart. Het kan niet dat Brussel een hypotheek legt

op de Vlaamse welvaart, maar zich wel voor eco-

nomische solidariteit op diezelfde welvaart be-

roept.”

STAAT VAN ZAKEN

Brussel hypothekeert Vlaamse welvaart

Mobiele controleteams voor slachthuizen

“Met 25 controleurs voor 70 slachthuizen zorgen we voor
een van de meest sluitende controlesystemen in Europa”,
zegt Weyts.
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Volgens minister-president Bourgeois bijt Brussel met zijn houding in de
hand die het voedt.
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BREEDBEELD

Heren, de campagne leek lang niet
echt op gang te komen. Toch niet
zoals in 2014, toen er een duidelijke
clash was tussen de N-VA en de rest.
Bart De Wever: “In 2014 was de situatie

duidelijk anders. We hadden een rege-

ring zonder meerderheid in Vlaanderen,

en er was een belastinglawine gerold

over al wie werkt, onderneemt en

spaart in Vlaanderen. Zowel op demo-

cratisch als op economisch vlak zaten

we vast in een doodlopend straatje. Wij

hebben toen een echt alternatief op tafel

Toen de N-VA in 2001 het levenslicht zag, was dat zonder enig 

vermoeden dat de partij ooit de grootste van het land zou zijn. En zie

nu: achttien jaar later trekt de N-VA naar de kiezer met duidelijke kan-

didaat-regerings leiders voor Vlaanderen en België. Een gesprek met

Bart De Wever en Jan Jambon.

op de uitgaven, omslag van het beleid

op het vlak van migratie en veiligheid.

We willen op die weg verder gaan, al-

leen moet het ambitieniveau omhoog

en moet de dash er tot de meet in blij-

ven. Want de uitdagingen waar we voor

staan zijn nog altijd groot.”

Dat er nog grote inspanningen moe-
ten gebeuren voor de begroting is
zonneklaar. De doorrekening van het
Planbureau lijkt de andere partijen
niet echt met de voeten op de grond
te hebben gezet.
Jan: “Sinterklaas was inderdaad vroeg

dit jaar. De N-VA is blijkbaar de enige

die een pakket heeft laten berekenen

dat een begrotingsevenwicht dichterbij

brengt. We doen dat door te besparen

op de uitgaven en te hervormen in de

gelegd, de vrucht van een van de groot-

ste politieke congressen van de voorbije

decennia.”

Jan Jambon: “Vandaag is er eigenlijk

geen meerderheid of oppositie. De

rege ring is in december gevallen. Het

was beter geweest om toen naar verkie-

zingen te gaan. Wij gaan natuurlijk niet

alles afbranden waar we de voorbije

vijf jaar aan hebben gewerkt. Het beleid

dat de voorbije jaren is gevoerd, was

het enige juiste: lagere lasten, besparen

“Confederalisme is de oplossing, 
voor Vlaanderen én Wallonië”
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Gebruikt u hem niet als vogel -
verschrikker? In de laatste populari-
teitspoll stond hij pas op de 24ste
plaats in Vlaanderen. 
Bart: “In een normaal functionerende

democratie zou je volledig gelijk heb-

ben, maar we spreken hier wel over 

België. In Franstalig België halen zeer

linkse tot extreemlinkse partijen meer

dan 60 procent van de stemmen volgens

de laatste peiling. Als die een linkse 

regering op de been brengen, zie ik ze

zonder probleem zeggen: ‘We laten een

Vlaming de Zestien betrekken. Dat is

misschien beter voor de perceptie.’”

Jan: “Hij heeft in ieder geval gezegd dat

hij mij gaat opeten in de kieskring

Antwer pen. Dan heeft hij het wel ver-

diend.” (lacht)

Voor zo’n linkse meerderheid gaan
ze wel CD&V moeten meekrijgen?
Jan: “Di Rupo en Magnette maken er

geen geheim van dat ze een voor -

akkoord op zak hebben met Ecolo. cdH

nemen ze er zeker bij als het nodig is.”

Bart: “Hilde Crevits is

ook kandidaat-minister-

president. Ik vind haar

een bekwame politica,

daar niet van, maar dat

betekent wel dat de

CD&V er rekening mee

houdt een anti-N-VA-

coalitie op de been te

brengen.”

Een snelle verderzet-
ting van de Zweedse
coalitie zit er niet direct
aan te komen volgens
de peilingen. Vooral

Ook bij Groen zeggen ze dat ze de
begro ting gezonder maken, en dat
dat bovendien hand in hand gaat met
de koopkracht.
Jan: “Bij Groen hebben ze voor 13 mil-

jard euro nieuwe taksen laten doorreke-

nen. Daarnaast zit er enorm veel lucht

in hun oefening. Een betere opleiding

van belastingambtenaren zou voor 2,5

miljard euro aan extra inkomsten zor-

gen. Wie gelooft dat? Als het zo simpel

was, dan hadden we het al lang ge-

daan. Hetzelfde met al hun klimaat-

maatregelen: als die de middenklasse

zouden doen vooruitgaan, dan hadden

we die maatregelen al lang genomen.”

Bart: “De schoenen van de uitdager zijn

toch een beetje te groot voor Groen. De

bedrijfswagens afpakken, de flexijobs

afschaffen, een vermogenskadaster,

voor een half miljard aan vliegtaksen …

Dat zijn allemaal dingen waarop het

werkende en ondernemende Vlaande-

ren totaal niet zit te wachten. Ik had ge-

dacht dat Groen zich als lifestylemerk

zou profileren, gericht op de stedelijke

bourgeoisie. Maar hun programma is

linkser dan links. Groen van buiten,

diep rood van binnen.”

Ondertussen doemt het beeld op van
Kristof Calvo in de Wetstraat 16. 

BREEDBEELD

arbeidsmarkt. Alleen door de werk-

zaamheidsgraad verder op te krikken,

kunnen we het gat in de Belgische

schuit dichten.”

Bart: “We doen een inspan-

ning voor mensen die lang

hebben gewerkt en toch maar

een klein pensioentje krijgen.

Dat zijn mensen die niet echt

hebben meegeprofiteerd van

de taxshift. En we moeten de

belastingen op arbeid nog ver-

der verlagen. Onze maatregel

voor de afschaffing van de be-

lastingschijf van 45 procent is

gericht op 95 procent van de

mensen die werken. Maar dat

moet wel gedekt zijn door

ernstige besparingen.”
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Kandidaat-eerste-minister Jan Jambon: “We hebben een migratie-
programma dat haaks op de visie van Marrakesh staat.”

Het beleid dat de voorbije
jaren is gevoerd, was het
enige juiste: lagere lasten, 

besparen op de uitgaven, omslag
van het beleid op het vlak
van migratie en veiligheid.

“



In een opgemerkte toespraak die Geert Bourgeois op 
1 mei deelde via de sociale media, reageerde de
Vlaamse minister-president op de leugens die Groen en
sp.a in de aanloop naar de verkiezingen verspreiden.

“Vandaag hoort u helaas allerlei fabeltjes van groenen,

socialis ten en hun bevriende organisaties”, zo sprak

Bourgeois. “Normaal heb ik niet de gewoonte om op al die

sloganeske verklaringen te reageren, maar binnenkort moet

u een belangrijke keuze maken. Daarom wil ik nu toch eens

de puntjes op de i zetten. Omdat het groteske leugens zijn

die men vertelt.”

De koopkracht is gestegen
Wie er de cijfers op nakijkt, kan er inderdaad niet omheen: de koopkracht is niet gedaald, de armoede is niet gestegen,

en de ongelijkheid is niet toegenomen. Minister-president Bourgeois verwees bovendien naar de private jobgroei, het

dalende aantal werklozen in Vlaanderen en de opbrengsten van de taxshift op de loonbrief van werknemers. 

Verstandig economisch beleid
“Laat u niet wijsmaken dat de facturen sterker gestegen zijn dan uw inkomen. Want dat klopt gewoon niet. De koop-

kracht van de gezinnen is dankzij het regeringsbeleid met gemiddeld vijf procent gestegen”, verduidelijkte Bourgeois

nog. “Binnenkort hebt u de keuze tussen een rood-groene belastingtsunami die u zal verarmen en ons verstandig eco-

nomisch beleid.”

Herbekijk de toespraak via www.n-va.be/nieuws/1-mei-geert-bourgeois
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het verlies van de MR lijkt te groot te
zullen worden. Hoe is het contact
nog met Charles Michel?
Jan: “Het persoonlijke contact is nog al-

tijd goed. Het vertrouwen tussen ons is

niet weg. Ik verwijt Charles niets, hij

heeft zijn regering proberen te redden.

Het zijn de Open Vld en de CD&V die

het smalle baantje naar een compromis

voor hem hebben afgesneden. Het valt

niet vaak voor dat een partij de eerste

minister kan leveren én haar volledige

programma uitvoeren, en dat het dan

toch misloopt. Bij de MR zijn ze op een

gegeven moment beginnen te geloven

dat ze zich tegen ons moesten afzetten,

tegen de schaduwpremier hier (wijst

naar De Wever). Maar echt lonen doet

dat dus niet. Uiteindelijk zijn ze gewoon

slachtoffer van het feit dat België uit

twee democratieën bestaat, hoewel ze

daar zelf zogezegd niet in geloven.”

Bart: “Het is pijnlijk hoe de MR begin-

nen te zwalpen is op het einde. Toen 

Michel hengelde naar de steun van de

PS en Ecolo gingen alle Zweedse hervor-

mingen in de uitverkoop, de miljarden

vlogen in het rond. Ik ben ons project

blijven verdedigen en ik wil gewoon

verder doen met meer ambitie. Private

jobcreatie, het overheidsbeslag afbou-

wen, hervormingen doorzetten op het

vlak van veiligheid, zeker de uitbouw

van die budgetten verderzetten. Op het

vlak van defensie, en ook op het vlak

van migratie, moeten we effectief pro-

beren om in de cockpit aan te dringen

op uitvoering van de Europese beslis-

singen die wel juist zitten. Daarover

ging het Marrakeshpact voor ons: die

Europese migratietanker moet in de

juiste richting keren.”

Van Marrakesh gesproken: dat komt
wat u betreft weer op tafel bij de
regerings vorming?
Bart: “Kijk, onze analyse was dat het

Marrakeshpact niet rechtstreeks bin-

dend is, maar dat het soft law is die via

het gouvernement des juges en via

bureaucra tische processen deel zou

worden van de besluitvorming. De 

Verenigde Naties zullen nu via inter -

nationale commissies bekijken hoe de

opvolging van zogezegd niet-bindende

engagementen verloopt. Wij kunnen

daar niet aan meewerken.”

Jan: “We hebben een migratie -

programma dat haaks op de visie van

Marra kesh staat: inburgering beginnen

De groteske leugens van links

Alleen door de 
werkzaamheidsgraad 

verder op te krikken, kunnen
we het gat in de Belgische 

schuit dichten.
“
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voerd om mensen die een

salariswagen hebben een

alternatief te geven. Zonder

dat ze loon verliezen, zoals

in de groene plannen. Het

staat in de sterren geschre-

ven dat we het bedrijfs -

wagenpark verder gaan ver -

groenen.”

Laten we eens vooruit-
blikken naar the day after.
Wouter Beke (CD&V) 
beweert bij hoog en bij
laag dat er al een voor -
akkoord is afgesloten tussen
de N-VA en de socialisten.
Bart: “Tja, dat is science fic-

tion natuurlijk. Ik val in her-

haling, want ik vertel dat al

vijf jaar, maar als wij op-

nieuw aan tafel moeten

gaan zitten met de PS zal dat zijn om

het confederalisme in te voeren. Want

dat moet ik wel toegeven: Elio is de

enige politicus in Franstalig België waar-

mee ik tenminste één punt van overeen-

komst heb. Als hij zegt dat hij niets

tegen mij persoonlijk heeft, maar alleen

ons centrumrechts beleid niet wil in

Wallonië, dan zeg ik: insgelijks, Elio.”

Jan: “Men hangt een schrikbeeld op

alsof wij aansturen op onbestuurbaar-

heid. Maar de waarheid is natuurlijk

dat het een ongelooflijk moeilijke oefe-

ning zal zijn om de optelsom te maken

van de twee democratieën die de fede-

rale regering moeten uitmaken. Als men

kan, zal men ons buitenspel zetten.

Maar als het niet kan, dan gaan eerst de

regionale regeringen worden gevormd.

En dan begint opnieuw de strijd om te

zien wie federaal de toon kan zetten.

Het is al bijna tien jaar geleden dat we

nog een federale regering hadden met

een meerderheid aan beide kanten van

de taalgrens. Is dat nog een werkende

democratie? Confederalisme is de oplos-

sing, voor Vlaanderen en Wallonië.”

land en met een minister-president in

de Vlaamse Regering. De rol van Geert 

Bourgeois daarin is nog veel te onder -

belicht.”

Een van de uitdagingen voor Vlaan-
deren is mobiliteit. Maar de slimme
kilometerheffing werd wel afge-
voerd.
Bart: “De files kosten ons tien miljard

euro per jaar. Wij hebben niet de luxe

zoals andere partijen om niet aan een

oplossing te werken. Daarbij luisteren

wij naar alle goeie ideeën. Maar op een

gegeven moment begon de discussie

over de slimme kilometerheffing te lij-

ken op een aderlating. Wij willen niet

dat de werkende Vlaming meer belas-

tingen betaalt, maar dan komen er 

experts vertellen op tv dat het minstens

40 cent per kilometer zal moeten kosten

om effect te hebben. Dan weet je als 

politicus dat het kaftje dicht kan.”

Jambon: “Het is ook niet alsof er niets

is gebeurd. De Oosterweelknoop is na

twintig jaar doorgehakt, we hebben het

mobiliteitsbudget en cash-for-cars inge-

in het land van herkomst,

strengere regels rond ge-

zinshereniging, asielaan-

vragen alleen nog aan de

buiten grenzen en niet

meer na illegale migratie.

Ik weet niet of dat recht-

streeks het gevolg is van

Marrakesh, maar CD&V

verzet zich wel tegen al

die punten. Het is dus

eerst aan de kiezer om

zich uit te spreken over

het migratiebeleid.”

Laten we even naar
Vlaanderen kijken. De
volgende minister-presi-
dent krijgt een mooie
erfenis.
Bart: “Vlaanderen heeft

het nadeel dat het vrij

goed wordt bestuurd, en dat het de

media daardoor maar matig interes-

seert. De export staat op het hoogste 

niveau ooit, we hebben in Vlaanderen

het hoogste aantal werkenden ooit, voor

het eerst hebben we meer dan 100 000

startende ondernemers, een budget in

evenwicht en extra marge om te inves-

teren in zaken als welzijn en onderwijs.

Voor veel van de uitdagingen op de

arbeids markt of in de zorg missen we

echter nog altijd essentiële hefbomen.”

Jan: “De volgende minister-president

mag alleszins de vorige op zijn twee

knietjes danken. Als we het over voor-

uitgang en de kracht van principes heb-

ben, dan denk ik niet dat we naast de

figuur van Geert Bourgeois kunnen kij-

ken. Als je ziet welk onwaarschijnlijk

traject onze partij dankzij Geert heeft 

afgelegd: van eenmansfractie in de

Kamer tot de grootste partij van het

©
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Kandidaat-minister--president Bart De Wever: “CD&V houdt er
rekening mee een anti-N-VA-coalitie op de been te brengen.”

BREEDBEELD

Als we het over
vooruitgang en de kracht 
van principes hebben, dan 

kunnen we niet naast de figuur
van Geert Bourgeois kijken.

“

11
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De N-VA nam de oefening serieus en

focuste zich op vijf belangrijke doel-

stellingen uit het verkiezings -

programma. Doelstellingen die de

N-VA typeren: een verantwoordelijk

economisch beleid dat de lasten ver-

laagt, mensen die kunnen werken

acti veert, en niemand achterlaat. Met

ons geen dure en onhaalbare avon -

turen, maar degelijk beleid dat de

overheidsuitgaven onder controle

houdt en de koopkracht van de men-

sen versterkt. 

Welke prioriteiten liet de 
N-VA doorrekenen?

Als eerste doelstelling stelde de N-VA

voor om de jongste twee kerncen-
trales na 2025 open te houden. Dat

is noodzakelijk om op betaalbare en

realistische wijze de CO2-uitstoot -

normen te halen. 

Ten tweede zet de N-VA in op het
active ren van mensen. Dat doen we

met een werkloosheidsuitkering die

hoger is in het begin maar die sneller

in de tijd wordt afgebouwd en uit -

eindelijk een einde kent. Dat einde is

afhankelijk van de voorheen ge-

werkte jaren. Hoe meer jaren op de

teller, hoe langer men recht heeft op

een werkloosheidsuitkering. Daarmee

installeren we een systeem dat men

overal in de wereld kent, behalve in

België. 

Daarnaast wil de N-VA de verschil-

lende stelsels van vervroegde uittre-

ding laten uitdoven. Zowel SWT

(brugpensioen) in de private sector

als de verschillende uittredingstelsels

in de publieke sector. Op die manier

worden mensen niet te vroeg afge-

schreven en houden we hen aan het

werk.

Als derde doelstelling wil de N-VA de

koopkracht voor onze ouderen met
een laag pensioen verhogen. Als

vierde doelstelling zijn er de lagere
belastingen voor wie werkt, en tot

slot, als vijfde doelstelling, een be-
taalbare gezondheidszorg.

Hoe wil N-VA de koop-
kracht verder verbeteren?

We moeten de middelen selectief in-

zetten en daarom is een verhoging

van de koopkracht voor mensen met

een bescheiden pensioen prioritair.

We verhogen de minimumpensioe-
nen zowel voor werknemers als zelf-

standigen tot tien procent boven de

armoedegrens. De pensioenen die

lager zijn dan 1 500 euro per maand

verhogen we daarbij nog eens twee

keer met 2,5 procent voor mensen

met een loopbaan van minstens 35

jaar. 

BREEDBEELD

Het Federaal Planbureau had afgelopen maanden de opdracht

om voor de aankomende verkiezingen per partij drie tot vijf doel-

stellingen door te rekenen. Het was de eerste keer dat het Plan-

bureau zich aan dit soort oefening waagde.

Doorrekening Federaal Planbureau:
N-VA maakte als enige haar huiswerk

De voorbije jaren hebben we gefocust op de allerlaagste lonen, nu moeten we
ook de middenklasse extra belonen.

Daarenboven verhogen we de Inko-
mensgarantie voor Ouderen (IGO)
tot de armoedegrens. IGO is een uit-

kering die wordt toegekend aan 65-

plussers die niet over voldoende

financiële middelen beschikken. De

N-VA koppelt dat wel aan een ver-

blijfsvoorwaarde. Om in aanmerking

te komen voor een IGO moet men

minstens tien jaar in België verblijven.
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Het bedrag wordt pro rata de verblijfs-

duur toegekend. Men krijgt recht op

het volledige bedrag bij een verblijfs-

duur van veertig jaar.

Ook wie werkt, moet erop vooruit

kunnen blijven gaan. De voorbije

jaren hebben we met de belastingver-

lagingen gefocust op de allerlaagste

lonen, nu moeten we ook de midden-

klasse extra belonen. We doen dat

door de 45 procent-schijf in de per-
sonenbelasting te schrappen. Vanaf

een brutomaandloon van ongeveer 

2 300 euro voelt u daarvan het effect.

Is de N-VA tevreden met de 
resultaten van het Federaal
Planbureau?

Ja. Het Planbureau berekende dat het

voorstel van de N-VA zorgt voor maar

liefst 44,8 procent minder CO2-uit-
stoot in de elektriciteitssector in 2030.

Er is geen enkele partij die beter doet.

Slechts twee partijen slaan met hun

voorstellen geen gat in de begroting,

met name de N-VA en Groen. Maar

Groen heeft daarvoor wel 13,4 miljard

euro extra belastinginkomsten nodig.

En die belastingvoorstellen hebben ze

niet allemaal laten doorrekenen. 

Bij de N-VA gaan de belastingen
enkel omlaag. Wij besparen op de

overheidsuitgaven. Het Planbureau

voegt daar ook nog aan toe dat 2,6

miljard euro van de gedroomde in-

komsten van Groen niet kon worden

gevalideerd. Ook hun voorstellen zijn

dus eigenlijk helemaal niet gefinan-

cierd. 

Zijn die inschattingen van
het Planbureau realistisch?

De N-VA wordt benadeeld in de oefe-

ning van het Federaal Planbureau. Zo

kan het Planbureau niet berekenen

welk effect de beperking van de

werkloosheid in de tijd zal hebben op

lucht te vallen. De realiteit is echter

dat de Vlamingen en hun (klein)kin-

deren zullen betalen voor dit soort on-

verantwoord en onrealistisch beleid.

Wat is de conclusie van die
doorrekening?

De N-VA heeft haar huiswerk wél ge-

maakt. “Alleen bij de N-VA zijn de
voorgestelde uitgaven volledig ge-
dekt met geloofwaardige, nieuwe in-

komsten”, liet het Planbureau letter-

lijk optekenen. De rekeningen op

orde, een mooie belastingverlaging,

een afname van het overheidsbeslag,

een enorme daling van de CO2-uit-

stoot en een stevige koopkrachtver -

hoging, vooral voor werkenden en

gepensioneerden. Dat is vooruitgang.

het invullen van de tienduizenden

vacatu res die vandaag openstaan. 

Een ander voorbeeld is het energie-

vraagstuk, waarbij het Planbureau

geen realistische inschatting maakt

van de kosten die gepaard gaan met

het behoud van de kernuitstap, zoals

onder andere Groen blijft voorstellen.

De andere Vlaamse partijen maakten

er helemaal een onrealistische war-

boel van. Extra begrotingstekorten die

van 4,4 miljard euro bij CD&V op -

liepen tot wel 10,3 miljard bij het

Vlaams Belang. Of inkomsten die het

Planbureau – in het geval van de sp.a

– voor wel 9,1 miljard euro niet kan

bevestigen. Het geld lijkt wel uit de

BREEDBEELD
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Geen enkele partij doet beter dan de N-VA wat de vermindering van de CO2-uit-
stoot betreft.
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Een verhoging van de koopkracht voor mensen met een bescheiden pensioen is
prioritair.
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De N-VA wil met een positieve inge-

steldheid en een kritische blik de vin-

ger aan de Europese pols houden. “De

toekomst van Vlaanderen is onlos -

makelijk verbonden met de Europese

Unie. We moeten die Europese

samen werking veiligstellen, maar met

de nodige dosis realisme”, zei Euro-

pees lijsttrekker Geert Bourgeois bij

de voorstelling van het Europese ver-

kiezingsprogramma. “Europa moet

zowel zijn grenzen als zijn burgers be-

schermen. En Europa moet jobs cre -

eren en de economie versterken

binnen een duidelijk afgelijnd kader

en met een sterke euromunt.”

Interne markt verstevigen
Burgers, in welke lidstaat ook, moe-

ten zich kunnen herkennen in de

Europe se Unie. Maar de EU moet op

haar beurt ook die verscheidenheid

erkennen: verschillende economische

en culturele realiteiten vragen om

maatwerk, niet om overdreven regel-

druk en een alsmaar uitbreidende

wetgeving. “Lidstaten moeten kunnen

kiezen wat ze samen willen doen bin-

nen een Europese samenwerking. Niet

omdat ze moeten, maar omdat ze dat

willen”, verduidelijkte Johan Van

Overtveldt, derde op de Europese lijst.

“De interne EU-markt is de economi-

sche ader van onze welvaart en de

echte kracht van de EU. Daarom moet

de interne markt weer in het hart van

de Europese politiek staan.” 

Maar daarvoor moet de Europese

bankensector zijn risico’s verder af-

bouwen. Dat is een essentiële voor-

waarde om de bankenunie succesvol

af te werken. Van Overtveldt pleit in

dat opzicht ook voor een Europese

depositogaran tie, “al zal die nog niet

voor morgen zijn”.

Strijd tegen ivoren torens
Assita Kanko staat op de tweede plek

bij de stembusgang. Ze ziet haar kan-

didatuur op de Europese lijst als een

strijd tussen de straat en de ivoren 

torens. “Te veel Europese leiders ge-

loven niet in de Europese identiteit, in

de waarden van de Verlichting. Ze

koesteren hun grote gelijk en noemen

iedereen die hen tegenspreekt racist,

populist of klimaatontkenner. De EU

mag geen politiek kerkhof worden,

zoals dat nu voor sommige politici het

geval is”, zei de vrouwenrechten -

activiste.

Mark Demesmaeker, vierde op de

Europe se lijst, sprak zijn expliciete

steun uit voor de voormalige Cata-

laanse vice president Oriol Junqueras

als kandidaat-Commissievoorzitter.

Junqueras zit al 538 dagen in de 

gevangenis voor zijn aandeel in het Cata-

laan se onafhankelijkheidsreferendum

in 2017. “Oriol symboliseert het echte

Catalaanse drama, dat ook een EU-

probleem is. De Europese Unie mag

niet langer wegkijken wanneer de

grondrechten van burgers met de 

voeten worden getreden. Europa’s

leuze ‘eenheid in verscheidenheid’ is

niet zomaar een rij woorden. We

moeten ze in praktijk brengen en ver-

dedigen”, besloot Mark Demes maeker.

EUROPA

De Europese Unie moet samenwerken waar dat een meerwaarde

biedt. Maar we willen geen Verenigde Staten van Europa. De N-VA

kiest dus niet voor een kritiekloos eurofiel geloof in een Europese

super staat. Maar ook niet voor de eurosceptische krachten die de EU

willen vernietigen. We kiezen daarentegen voor een nieuwe weg.

16

N-VA kiest nieuwe Europese weg

“Europa’s leuze ‘eenheid in verscheidenheid’ is niet zomaar een rij woorden. 
We moeten ze in praktijk brengen en verdedigen”, vinden de kandidaten op de 
Europese lijst van de N-VA.
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Naar aanleiding van de honderdste

verjaardag van die tragedie vroeg

fractievoorzitter Peter De Roover de

premier op 18 juni 2015 in de Kamer

naar een formeel standpunt, waar-

bij hij aandrong op de officiële er-

kenning van de gebeurtenissen als

genocide. In zijn antwoord zorgde

eerste minister Charles Michel daar

ook voor, waarmee België zich aan-

sloot bij de groeiende rij landen die

deze stap zetten. 

Maar internationale erkenning van

de volkerenmoord is nog niet voor

morgen. Veel landen willen Turkije

niet voor het hoofd stoten en Anka ra

lobbyt actief om de Armeniërs dat

statuut te ontzeggen. Een veel ge-

hoord argument luidt dat er geen in-

ternationale gerechtshoven bestonden

in 1915.

Internationaal erkende 
genocides
In april lag een voorstel voor in de

Kamer dat de bestraffing van het

ontkennen van internationaal er-

kende genocides wil aanscherpen.

Dergelijke wetten brengen ons altijd

op het grensvlak van de vrije

menings uiting en politici horen er

dus zeer behoedzaam mee om te

springen. Kamerlid Sophie De Wit

zorgde ervoor dat de terechte

bekommer nissen daarover werden

meegenomen. 

De drama’s in Rwanda, Joegoslavië

of Cambodja vallen onder de inter-

nationaal erkende genocides, maar

dat van Armenië dus niet. De Armeense

gemeenschap voelde zich terecht tekort-

gedaan. Het initiatief maakte – onbe-

doeld – van hun tragedie weer een

tweederangs genocide. 

Twee klassen van genocide
Peter De Roover probeerde het euvel te

verhelpen maar al snel bleek dat er wei-

nig bereidheid bestond bij minister

Geens (CD&V) om er nog een mouw

aan te passen. De minister antwoordde

De Roover simpelweg dat “de kwestie in

de toekomst zeker moet worden beke-

ken”. Woorden waaraan de N-VA-fractie

maar weinig geloof hecht. Als de minis-

ter het nu onoplosbaar acht, waarom

zou dat na de verkiezingen veranderen? 

“Dit voor de Armeniërs beledigende

voorstel creëert twee klassen van geno-

cide”, reageerde fractievoorzitter De

Roover. “Eigenlijk zeggen de parle-

VERREKIJKER

mentsleden nu: aan het ontkennen

van jullie trauma hechten we min-

der belang dan aan dat van een

ander. Ook geeft het parlement

weer een stukje van zijn bevoegd-

heid af. Men zal internationaal wel

bepalen wat wordt erkend en wat

niet. In die logica hadden we in

2015 de Armeense genocide nooit

kunnen erkennen.”

Hulde aan de Armeniërs
De Roover diende daarom een

amendement in om het hele artikel

te schrappen. Dat werd in de com-

missie nipt weggestemd met zeven

stemmen voor en zeven tegen.

Groen kon het verschil maken maar

onthield zich. Er restte De Roover

niets anders dan uitdrukkelijk

hulde te betonen aan de Armeense

gemeenschap, mede omdat het

voorstel net op 24 april werd behan-

deld, de dag waarop de Armeniërs

wereldwijd hun genocide herden-

ken. Voor buitenstaanders een 

detail, voor de betrokkenen een

zeer pijnlijk toeval.

In de nadagen van het Ottomaanse Rijk liet het regime van de zo-
genaamde ‘Jonge Turken’ één tot anderhalf miljoen Armeniërs om-
brengen. Tot vandaag weigert Turkije die volkerenmoord te
erkennen. Meer nog: wie ervan gewag maakt, riskeert vervolging
en loopt zelfs gevaar voor lijf en leden. 

De ene genocide is de andere niet

Peter De Roover: “De drama’s in Rwanda, Joegoslavië of Cambodja vallen onder
de internationaal erkende genocides, maar dat van Armenië dus niet.”



JONGE LEEUWEN

Sterk voorjaar voor Jong N-VA 
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De strijd voor meer gelijkheid is niet voor- 

behouden aan links. Enkele Jong N-VA’er
s 

organiseerden een avond rond het 

‘Nieuw-Vlaamse Feminisme’. 

Het WinterTreffen van Jong N-VA blijft groeien. De succeseditie van
2019 ging over onze identiteit, maar er was ook ruimte voor ontspan-
ning met een N-VA-strategospel.

Op de afdelingsraad van 2 februa
ri verkozen de

leden Tom Van Damme als nieuw lid van het 

dagelijks bestuur.

De campagne zit op koers. Kandidaten en hun vrienden worden opgetrommeld om een tandje bij te steken. 

Voor de jongerenapp CIVIX namen 23 jongerenkandidaten een video-
boodschap op.  

Jong N-VA hielp mee bevlag-
gen tijdens de Ronde van
Vlaanderen. En achteraf bij
het opnieuw inzamelen van
de vlaggen. Zo lieten wij de
Koppenberg alvast proper
achter. 

Op 14 maart bracht een delegatie van Jong N-VAeen bezoek aan de airside van Brussels Airport.



Wat moeten de onderwijsprioritei-
ten zijn van de volgende Vlaamse
minister van Onderwijs?
“Er zijn er een aantal, maar de

niveau daling in het onderwijs is zeker

de belangrijkste. Iedereen erkent on-

dertussen dat die er ook is. Dat was

ooit anders. Maar ik vrees wel dat we

nog maar aan het begin staan van de

achteruitgang in de klassementen, en

dat we dus echt nog heel veel werk

hebben. Essentieel voor mij is dat we

de klassieke visie in ere herstellen.

Geen terugkeer naar het verleden,

maar wel teruggrijpen naar de werk-

zame elementen. Dat gaat over directe

instructie, het belang van kennis en

cultuuroverdracht. En we moeten ook

naar de lerarenopleiding kijken. Van-

daag wordt de drang om te individu-

aliseren er daar enorm ingeprent. Dat

moet evenwichtiger.”

Is het maatschappelijke debat over
onderwijs volgens u veranderd?
Een paar jaar geleden leek het nog
alsof er grote wetenschappelijke
consensus was over een brede 
eerste graad.
“Dat is inderdaad vrij merkwaardig

gelopen. Vroeger was het maatschap-

pelijke debat daarover een onder-

onsje tussen onderwijskundigen en

sociologen die unisono verklaarden

dat er een brede consensus was onder

de wetenschappers over het nut van

die brede eerste graad. Ivan Van de

Cloot van denktank Itinera heeft

Wouter Duyck en mij toen gevraagd

om daar vanuit ons perspectief van

psychologen over te schrijven en dat

heeft die consensus doorbroken. Ook

Dirk Van Damme, de onderwijsspeci-

alist van de OESO en oud-kabinets-

chef van toenmalig socialistisch

minis ter van Onderwijs Frank

Vanden broucke, is daarin belangrijk

geweest. In een paar lange interviews

erkende hij dat het inderdaad fout is

gelopen en dat we zijn beginnen

nivelle ren. Vandaag heb ik de indruk

dat het debat is opengetrokken, voor-

bij de ideologische stellingen.”

Hoe geven we leerkrachten hun
autonomie terug?
“Ik hoor graag dat men nu spreekt

over ‘de leerkracht weer laten les -

geven’. Maar de vraag is natuurlijk:

wat gaat die leerkracht dan precies

doen? De ervaren leerkrachten zullen

wel varen bij meer autonomie. Maar

wat gaan de beginnende leerkrachten

doen? Die weten het ook niet meer,

vrees ik. Voor mij is het essentieel dat

we de hele ‘labeling’-industrie die

rond het onderwijs hangt intomen. Er

zijn allerlei specialisaties nodig voor

autisten, voor hoogbegaafden, voor

ADHD’ers … Dat zijn allemaal men-

sen die dan van buitenaf komen zeg-

gen wat de leerkracht moet doen, per

aparte doelgroep. We moeten de

basis zorg weer op orde zetten en de leer-

kracht weer de eerste expert maken.” 
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Wim Van den Broeck, professor in de onderwijs- en ontwikke-

lingspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel, nam deel aan

het sofagesprek op de V-dag over onderwijs. Hij heeft een uitge-

sproken en onderbouwde mening over hoe het verder moet met

ons onderwijs.

Onderwijspsycholoog Wim Van den
Broeck: “Het is essentieel dat we de
klassieke visie op het onderwijs in 

ere herstellen.”

Wim Van den Broeck: “We moeten van de
leerkracht weer de eerste expert maken”
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OP DE BARRICADEN

“Het boek Over identiteit van Bart De Wever is niet

enkel een electoraal pamflet. De historicus wil ook

zijn eigen denkkader oplijsten en verfijnen, om daar

als beleidsmaker mee aan de slag te gaan. Dit boekje

overstijgt dus het momentum van straffe pre-electo-

rale uitspraken.” (Herman Van Goethem, rector

UAntwerpen en rechts op de foto, in De Standaard)

In juni organiseert het partijsecretariaat twee keer een Dag van de Com-
municatie voor de lokale afdelingen: op zaterdag 15 juni in Brussel en
op zondag 23 juni in Gent.

Tijdens de Dagen van de Communicatie kunt u als afdelingsvoorzitter, 

-secretaris of communicatieverantwoordelijke vormingssessies volgen vol

praktische tips voor een sterke lokale communicatie. Hoe maak ik een aan-

trekkelijk huis-aan-huisblad? Hoe bouw ik goede relaties op met de lokale

pers? Hoe bezorg ik de afdeling een groter bereik op sociale media? 

Alle afdelingen hebben een uitnodiging ontvangen en kunnen tot drie deelnemers inschrijven.

Begin mei stelde partijvoorzitter Bart De Wever zijn nieuwe
boek voor, Over identiteit. Daarin verdedigt hij het begrip
‘identiteit’ en stelt hij vier principes voor een leidcultuur
voorop: de neutraliteit van de overheid, het belang van het
Neder lands, burgerschap en de waarden van de Verlichting.

“Ik geloof dat Europa trots moet zijn op de manier waarop de

verlichtings waarden vandaag gestalte geven aan de identiteit van

de gemeenschappen die het continent bewonen”, sprak de voor-

zitter tijdens de boekvoorstelling. “Nooit was er meer vrijheid,

gelijkheid en solidariteit. Wij moeten voluit durven te kiezen voor

de positieve kracht van een gezonde, inclusieve identiteit met een

verlichte leidcultuur als broncode.”

Bart De Wever: “De wereld zou er echt beter aan toe

zijn als iedereen op het kompas van de Verlichting

mee in onze richting zou varen.”
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‘Dag van de Communicatie’ voor lokale afdelingen

“Wie schrijft, die blijft … graag hangen in cafés”, zong Hugo Matthysen. Of dat ook geldt voor de prominente N-VA’ers die

recent een boek schreven, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Wat wél zeker is: tijdens de familiedag op 25 mei in 

Planckendael kunt u deze zes boeken op de kop tikken aan de standjes van hun uitgevers.

Wie schrijft, die blijft

Bart De Wever kiest voluit voor de positieve kracht 
van een inclusieve identiteit

©
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Over identiteit is uitgegeven bij uitgeverij Borgerhoff & Lam-

berigts. N-VA-leden die het boek online bestellen op

www.BDWoveridentiteit.be krijgen tien procent korting met de

kortingscode boekBDW.



DORPSSTRAAT
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Op 1 mei overleed op 87-jarige leeftijd
Lode Van Dessel, oud VU-burgemeester
van Nijlen.

Lode was een monument van de

Vlaamse Beweging. Het Vlaams & Neu-

traal Ziekenfonds, Volksunie Nijlen,

Vlaanderen Kleurt en de Vlaamse Kring

Kempenland zijn slechts enkele van de

Vlaamse verenigingen waarin Lode met zijn onvermoeibare werk-

kracht actief was. Ook de N-VA-afdeling in Nijlen werd in 2001 door

Lode boven de doopvont gehouden. 

Ons medeleven gaat uit naar echtgenote Rita, de kinderen en de 

familie van Lode Van Dessel.

Kerk- en akkerwegels heropend in Evergem

Met de opening van de Langenwegel is tussen Meerbeke en de Vier-

lindenstraat een nieuwe trage weg gerealiseerd. Het is de achtste

in een reeks van heropende teloor -

gegane kerk- of akkerwegels. Die zor-

gen voor een leuke en veilige verbin -

ding voor recreatieve wandelaars en

fietsers, maar ook voor werknemers

en schoolgaande jeugd.

De Evergemnaren danken de her -

opening van de trage wegen aan een in 2008 gestarte samenwerking van de

vrijwilligersgroep Evergems Forum van de Trage Weg (EFTW) en het gemeente -

bestuur. Burgemeester Joeri De Maertelaere dankte de mensen van vzw EFTW voor

hun inzet en hun begrip om het openen van trage wegen stap na stap aan te pakken

en niet te vervallen in nutteloze procedures.

“Wat was er leuker dan kampen bouwen toen we klein waren?” vraagt Iepers

schepen van Jeugd Dimitry Soenen zich af. “Enkele planken, takken en wat touw

en we hadden een kasteel.” Maar vandaag zijn de plaatsen waar kinderen kam-

pen kunnen bouwen schaars geworden. Dus ging de stad op zoek naar een 

geschikte ruimte. 

De speelstructuren zijn stevige bouwsels geworden die kinderen kunnen aan-

kleden met planken en takken. Het gaat om zogenaamde speelprikkels in

natuurlij ke materialen. De technische dienst van de stad maakte ook een box

voor sjortouw. De ravotplaats is publiek toegankelijk en er kunnen elke dag

kampen worden gebouwd.

Het zesde Feest van de Burgemeester in Sint-Niklaas was

een voltreffer! Burgemeester Lieven Dehandschutter en

de ruim 250 aanwezigen genoten met volle teugen van

een heerlijke avond. De burgemeester schonk de op-

brengst van ruim 2 000 euro aan vzw Vesta, een cen-

trum voor mensen met een beperking.

Feest van de burgemeester
in Sint-Niklaas

In memoriam Lode Van Dessel

In Ieper kun je nog echt kampen bouwen



Naast een Taalpunt Nederlands voor volwassenen is er in de Leeuwse bibliotheek nu
ook eentje voor kinderen. Beide Taalpunten vestigen zich samen in een apart lokaaltje
op het gelijkvloers van de bib.

“Een Taalpunt bestaat uit eenvoudige leesboekjes – al dan niet met luister-cd's – en beeld-

woordenboeken, taalspelletjes en echte taalcursussen”, zegt schepen van Cultuur en Biblio-

theek Jan Desmeth. “Het materiaal dat de bib via Taalpunt Nederlands ter beschikking stelt,

moet anderstalige gezinnen met kinderen helpen om Nederlands te leren. Dat bevordert dan

weer hun integratie.” Populair bij die gezinnen zijn vooral de tweetalige voorleesboekjes

waarbij naast het Nederlands dezelfde tekst in een andere taal staat. 
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Op zondag 28 april vond op de Antwerpse Linkeroever de 10 Miles plaats. Dit jaar nam
 de N-VA met liefst 120 lopers

deel aan dit sportevent. 

Samen haalden zij 40 000 euro op ten voordele van vzw Wapper en STB Gymnastics. Wapper is een Antwerpse sportclub voor

mensen met een handi-

cap die acht verschil-

lende sporttakken aan -

biedt. STB Gymnastics

is een turnvereniging

voor dames en kinde-

ren met een beper king. 

Veel dank aan iedereen

die een gift deed.

N-VA toont sportief hart

Taalpunt Nederlands voor kinderen in Sint-Pieters-Leeuw

Vlaams Parlementslid en cultuur-

schepen Axel Ronse nodigde de 

afgezette Catalaanse president

Puigde mont uit in Kortrijk. Samen

met afdelingsvoorzitter Jorgen

Deman en een gids leidde Axel

Ronse hem rond in Kortrijk, de

baker mat van onze Vlaamse ge-

schiedenis. En er komt een vervolg,

want beiden willen graag Kortrijk en 

Girona als zustersteden verbinden.

DORPSSTRAAT

120 lopers zamelden samen 40 000 in voor het goede doel.

Axel Ronse en een gids leidden 
Carles Puigdemont rond in Kortrijk.

Carles Puigdemont in Kortrijk



24

CAMPAGNE



25

CAMPAGNE 



26

ONVERGETELIJK

25 mei 2014 is een historische dag in de geschiedenis van Vlaan-

deren en België. Die dag kroont de Vlaamse kiezer de N-VA tot

de grootste partij van het land. Met de slogan ‘Verandering voor

Vooruitgang’ en het lijstnummer 13 haalt de N-VA een score van

ruim 32 procent. Goed voor 33 zitjes in de Kamer en 41 in 

het Vlaams Parlement.

N-VA-voorzitter Bart De

Wever is met 314 650

voorkeurstemmen de

stemmenkampioen. In

Vlaanderen zet Geert

Bourgeois zich als 

minister-president al

gauw aan het hoofd

van een regering met

Open Vld en CD&V. 

Federaal komt daar de

MR bij, met Charles Michel als eerste minister.

De N-VA drukt van bij het begin haar stempel op beide regerin-

gen. In Vlaanderen gaat dat vlot en de regering-Bourgeois rijgt

de succesverhalen aaneen: hoogste export ooit, hoogste aantal

werkenden ooit, laagste aantal verkeersdoden, de Oosterweel-

knoop doorgehakt en een begroting in evenwicht. Ook federaal

laat de N-VA de kracht van Verandering werken, met onder an-

dere de taxshift, de hervorming van de vennootschapsbelasting

en de omslag naar een echte veiligheidscultuur. Maar de 

samenwerking verloopt

federaal moeizamer,

onder meer door de in-

terne oppositie van Kris 

Peeters (CD&V), en eind

2018 duwen de Marra-

kesh partijen de N-VA uit

de meerderheid.

De verkiezingen van 26

mei 2019 zijn nu al his-

torisch. Voor het eerst

schuift een Vlaams-nationalistische partij met Jan Jambon een

kandidaat-eerste-minister naar voren. Met Bart De Wever als

kandidaat-minister-president van Vlaanderen en Geert 

Bourgeois als Europees lijsttrekker speelt de N-VA in haar sterk-

ste opstelling. Het doel: vooruitgang voor alle Vlamingen.

Verandering voor Vooruitgang voor Vlaanderen

MEERWAARDE

Doemdenkers verkondigen

dat we op de rand van de af-

grond staan, cultuurpessimis-

ten dat onze moderne

samenleving aan een diepe

malaise lijdt. Maar nog nooit

leefden we zo lang, zo wel -

varend en zo vreedzaam als

vandaag. 

In Waarom de wereld niet

naar de knoppen gaat breekt

wetenschapsfilosoof Maarten

Boudry (UGent) een lans voor het vooruitgangsdenken. Hij

bestrijdt het wijdverbreide pessimisme en zoekt naar ver-

klaringen voor de doembeelden over klimaat en islamise-

ring, over groeiend racisme en ongelijkheid en over de

diepe wanhoop van de westerse mens. Boudry pleit voor

de beproefde waarden van wetenschap en Verlichting. 

Maarten Boudry, Waarom de wereld niet naar de knoppen

gaat, Uitgeverij Polis, 22,50 euro

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Waarom de

wereld niet naar de knoppen gaat. Ze moeten wel het juiste

antwoord kennen op de vraag: “Hoe heette de erudiete
filo soof die begin dit jaar op 84-jarige leeftijd overleed?”
Stuur uw antwoord voor 10 juni naar magazine@n-va.be of

naar Nieuw-Vlaams Magazine, Koningsstraat 47 bus 6, 1000

Brussel.

Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat

Winnaars Migratie in 24 vragen en antwoorden: A. Biesemans (Opwijk), L. Gysen (Sint-Jans-Molenbeek), H. Van Ackerbroeck 
(Hoogstraten), L. Van Dijck (Vlimmeren) en G. Vanoutrive (Heestert). Het correcte antwoord was: Marrakeshpact.
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