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Nou moe
Het Franstalige Gemeenschapsparlement vindt het de hoogste tijd

dat de Internationale Organisatie van Franssprekende Landen een

top houdt in Brussel. Wie dat gaat betalen? Simpel, volgens de PS en

cdH: de federale staat natuurlijk! “Maar die vlieger gaat niet op”, zegt

een besliste Karl Vanlouwe. “De N-VA wil niet dat Brussel in het

buiten land wordt gepromoot als een Franstalige stad.”

Dat de becijfering van het kostenplaatje van migratie

‘dehumaniserend’ zou zijn, is een belachelijk argu-

ment. Als dat klopt, dan worden ook senioren ‘ontmenselijkt’ in het

debat over de ‘kosten’ van de vergrijzing. Om nog te zwijgen van

werklozen, kinderen, langdurig zieken en zowat elke groep waarvoor

we in de gezondheidszorg en sociale zekerheid de economische kos-

ten berekenen. 

Filosoof Maarten Boudry 
in De Morgen, 11 juni 2018
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37
37 procent van de niet-moslims in dit

land voelt zich hier niet meer thuis

door de aanwezigheid van de islam.

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.

40 procent is ervan overtuigd dat

moslims hun religieuze wetten aan de

rest willen opleggen. Terecht of on -

terecht, voor de N-VA is dat de zoveel-

ste reden om te pleiten voor een

waardenvolle inburgering.

Bart Haeck (De Tijd) 
@barthaeck op 30/05/2018 

Brussel is enige gewest in België dat in deze

hoogconjunctuur er niet in slaagt jobs te

creëren. Meer files, minder pendelaars,

netto geen nieuwe banen.

Arbeidsmarktspecialist Jan Denys
@DenysJan op 11/06/2018

Ik volg het migratie- en vluchtelingendebat

sinds 25 jaar. Heb zeer weinig inhoudelijke

academische voorstellen zien passeren.

Schril contrast met massaal ondertekende

oproep.

Goed bezig
Van de tientallen haltes die de N-VA-bus aandeed, is er een waarop

staatssecretaris Theo Francken met een extra warm gevoel terug-

blikt. In Aalst stond een veertigtal Syrische christenen hem op te

wachten om hem persoonlijk te bedanken. Vorig jaar verleende

Francken ruim zeshonderd christenen uit Syrië een humanitair

visum. De linkse partijen slaagden er tegelijkertijd in om toch wel

twintig mensen op te trommelen voor een tegenbetoging. 

Op de jaarlijkse Pride in Brussel maakte een

delega tie parlementsleden en partijmedewerkers

namens de N-VA duidelijk dat er in Vlaanderen

geen plaats is voor onverdraagzaamheid tegen

hole bi’s en transgenders. Helaas ontsierden Frans-

talige actievoerders de optocht door de N-VA-

wagen aan te vallen. Over onverdraagzaamheid

gesproken … 
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De laffe aanslag in Luik maakte duidelijk dat de strijd tegen terreur nog niet voorbij

is. De taak waar onze veiligheidsdiensten voor staan, is ook niet eenvoudig. Elke

loca tie is een mogelijk oorlogsfront en elke burger potentieel zowel dader als slacht-

offer. 

Bovendien vormen terroristen geen georganiseerde eenheid. Het is een losse 

ver zameling van individuen, soms enkel verbonden door hun extremistische ideeën.

Een direct doel – zoals de vrijlating van gevangen terroristen eisen – hebben ze niet.

Hun doel is dood en paniek zaaien.

Het vereist enorm veel inzet en informatie om hen in het oog te houden. We moeten

beseffen dat het risico op een aanslag nooit tot nul kan worden herleid. Maar elk van

ons moet erop kunnen vertrouwen dat er alles aan wordt gedaan om onze

veilig heid zoveel mogelijk te garanderen. 

Niveau V
In 2016 hebben wij met ‘Niveau V’ daarrond een aantal voorstellen gedaan, zoals het

invoeren van de mogelijkheid om de noodtoestand uit te roepen, alsook meer slag-

kracht voor de lokale bestuurders. 

Een burgemeester kan wel een café sluiten waar drugs worden verhandeld, of een

massagesalon waar lichtjes andere diensten worden aangeboden. Maar een garage-

moskee waar haat wordt gepredikt, daartegenover staan we machteloos. Dat soort

luxe kunnen wij ons vandaag niet meer veroorloven. 

Dat vandaag terroristen, Syriëstrijders en geradicaliseerden zomaar vrijkomen, mogen

we evenmin aanvaarden. Zij kozen ervoor om onze manier van leven met geweld te

bevechten. Zolang de strijd tegen terreur niet gewonnen is, is er voor hen geen plaats

op straat. 

Daarvoor moeten we inderdaad de wet aanpassen en ruimte maken in gevangenissen.

Maar dat kan en mag ons niet tegenhouden. Zolang de oorlog duurt, laat je geen

krijgsgevangenen vrij. Met onze veiligheid mogen we niet lichtzinnig omspringen. 

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Laf
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15 
Op initiatief van Kamerlid Brecht
Vermeulen werd de Voetbalwet
aangepast. Harder optreden tegen
vuurwerk en voetzoekers, en het
inzetten van stewards tijdens WK-
wedstrijden op grote schermen
zijn twee van de nieuwigheden.

12-13
Premier Michel wil de krapte op de

arbeidsmarkt wegwerken. Maar

voor Vlaanderen mag die ‘arbeids-

deal’ flink wat ambitieuzer zijn,

vindt Vlaams minister van Werk 

Philippe Muyters.

14
Kleine windmolens op apparte-
mentsgebouwen of middelgrote
windmolens op kmo-sites zijn
interes sant om de doelstellingen
op het vlak van hernieuwbare
energie te halen. Andries Gryffroy
legt uit waarom.

18 
De jongeren van de N-VA veroveren
de lijsten voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Per provincie zetten
we er één in de schijnwerper.



Uit de evaluatie van de eerste zomer bleek dat het goed -

kopere kampvervoer een succes was. Toch is er op verschil-

lende punten ruimte voor verbetering. “Zo bleek de

communicatie te laat op gang gekomen en bleven er 

ad minis tratie  ve drempels bestaan”, weet Van Eetvelde. “Een

nieuw webformulier moet de komende zomer zorgen voor

een vlotter verloop. Bovendien werd er dit jaar wél uitvoerig

en tijdig gecommuniceerd naar de jeugdbewegingen.”
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HALFROND

Met de pas goedgekeurde museumpas

kunnen Vlaamse bezoekers alle deel -

nemende musea bezoeken tegen een for-

faitair bedrag van 50 euro. Maar

Meremans wil nog een stap verder gaan.

“In Nederland kan je via een abonne-

mentsformule alle vormen van cultuur

consumeren. Voor vijftien euro per maand

kan je onbeperkt naar een selectie van

theater- en dansvoorstellingen, concerten,

films en expo's.”

Cultuur ontdekken
Meremans wil die abonnementsformule

ook in Vlaanderen. “Zie het als een soort

Netflix voor de cultuursector, waarmee je

de drempel om cultuur te ontdekken sterk

verlaagt. Zeer welkom in Vlaanderen,

waar de cijfers van cultuurparticipatie nog

altijd matig zijn.” 

Vlaams Parlementslid Marius Mere-
mans wil met een algemene abonne-
mentsformule de cultuurparticipatie in
Vlaanderen verhogen. Zo kunnen
Vlamin gen tegen een vast maand -
bedrag onbeperkt genieten van cultuur-
voorstellingen.
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Kampvervoer De Lijn groot succes

Sinds 2017 kunnen jeugdbewegingen die op kamp gaan,
gebruikmaken van goedkoper busvervoer. Ze betalen
1,30 euro per reiziger. Vlaams Parlementslid Miranda
Van Eetvelde evalueerde de maatregel. 

Grootouders hebben een principieel omgangsrecht met hun kleinkinderen en kunnen daar-

van de uitvoering vragen bij de familierechtbank. Maar bij conflicten volgde er vaak een

lange juridische strijd. De nieuwe wet moet dat verhelpen.

“Uiteraard staat het belang van het kind voorop. Er zijn situaties waarin dat belang in het

gedrang kan komen door een omgangsrecht toe te kennen. Maar in de andere gevallen moet

men de band tussen kleinkind en grootouders kunnen behouden”, zegt Uyttersprot. “Groot-

ouders zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kleinkind. Vaak zijn zij een stabiele

factor als het leven van een kind door een scheiding of overlijden overhoop wordt gehaald.”
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Omgangsrecht grootouders
voortaan beter beschermd

Miranda Van Eetvelde hoopt dat de jeugdverenigingen deze zomer nog
meer gebruik zullen maken van de goedkopere bussen.

Een Netflix 
voor cultuur

Het omgangsrecht tussen grootouders en hun kleinkinderen krijgt een stevigere
wettelijke verankering. “De familierechtbank zal het omgangsrecht enkel nog 
kunnen weigeren als dat ingaat tegen het belang van het kleinkind”, zegt Kamerlid
Goedele Uyttersprot.

Grootouders zijn vaak een stabiele factor voor hun kleinkinderen.



5

Hemochromatose is een stofwisselingsziekte waarbij de 

opna me van ijzer in de darm is verstoord. Om het ijzergehalte

te normaliseren, ondergaan ruim 1 500 van de 60 000 patiën-

ten regelmatig aderlatingen. “Hun bloed bevat in de begin -

periode van die behandeling meer ijzer, maar is verder

normaal”, legt Van Peel uit. Toch werden de patiënten gewei-

gerd als donor. Duizenden perfect bruikbare bloedzakjes 

belandden daardoor jaarlijks in de vuilnisbak. Vaak tot ergernis

van de patiënt zelf.

Onverantwoorde verspilling
“Daar komt nu verandering in”, zegt Van Peel. “Hemochroma-

tosepatiënten kunnen na een aderlating voortaan kiezen om

hun bloed te doneren of om het te laten vernietigen. Een goede

zaak, want in tijden van tekorten is het weggooien van nuttig

en gezond bloed niet te verantwoorden.” 

Elke 47 seconden sneuvelt er een stuk regenwoud ter
grootte van een voetbalveld, onder meer voor de productie
van palmolie en soja. Kamerleden Rita Gantois en Werner
Janssen trekken aan de alarmbel over de impact die de 
stijgende consumptie van palmolie heeft op ontbossing, 
klimaat en mogelijk zelfs de volksgezondheid. 

Sinds 1995 verviervoudigde de consumptie van palmolie. 

Wellicht verviervoudigt die nog eens tegen 2050. Regenwouden

worden aan een verschroeiend tempo platgebrand voor nieuwe

6 000 extra 
bloedzakjes

HALFROND

Palmolie bedreigt milieu en gezondheid

“We willen voor iedereen zoveel mogelijk drempels wegwerken

om op vakantie te gaan. Daarbij rekenen we zowel op private

onder nemers als op erkende sociaal-toeristische verenigingen”,

legt Coudyser uit. “Ze vormen een netwerk, ondertekenen hun 

sociaal engagement en kunnen vrijwillig een logo gebruiken om

dat engage ment meer zichtbaar te maken. Daarnaast zetten we

volop in op bemiddelingskantoren die mee op zoek gaan naar een

vakan tie op maat. Ze helpen niet enkel bij het vinden van een ge-

schikte bestemming, maar zoeken ook aangepaste logies, 

geschikt vervoer of een dagbesteding op het vakantieadres.”

“Door middel van erkenningen en subsidies steunen we de orga-

nisaties die hun werking heel specifiek richten op vakanties voor

personen die grote drempels ervaren, zoals zorgbehoevenden,

mensen met een beperking en mensen in armoede”, zegt Cathy

Coudyser.

Iedereen verdient vakantie. Dat is de idee achter een recent
goedgekeurd decreet van Vlaams Parlementslid Cathy 
Coudyser.

Iedereen 
verdient vakantie

Voortaan mogen patiënten met hemochromatose bloed
geven. Dat kan het Rode Kruis minstens 6 000 extra bloed-
zakjes opleveren. “Opnieuw een belangrijke stap om onze
bloedvoorraad te verzekeren”, zegt Kamerlid Valerie Van
Peel.

plantages. “De ontbossing zorgt voor meer CO2 en vernietigt de

habitat van orang-oetans en Sumatraanse tijgers. Bovendien

heersen op de plantages sociale wantoestanden”, zegt Kamerlid 

Werner Janssen.

Gezonde alternatieven
Steeds meer onderzoek wijst ook op de mogelijke gezondheids-

risico’s van palmolie. Daarom vragen Gantois en Janssen dat de

regering de promotie van duurzame palmolie en de impact op

de volksgezondheid onderzoekt. 

Cathy Coudyser: “We steunen organisaties die zich specifiek
richten op vakanties voor bijvoorbeeld zorgbehoevenden of
mensen met een beperking.”
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Met meer dan 14 000 extra parkeerplaatsen voor
fiets en auto wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben
Weyts mensen verleiden om minstens voor een deel
van hun woon-werkverkeer de wagen te vervangen
door fiets of openbaar vervoer. 

Op zulke ‘combiparkings’ kan iedereen vlot van het ene ver-

voersmiddel op het andere overstappen. “Velen hebben de

wagen nodig voor taken voor of na het werk. Of ze hebben

de wagen nodig voor een deel van het woon-werktraject. Hen

kan je verleiden als je vlotte overstapplaatsen biedt op com-

biparkings. Zo kunnen ze auto of fiets veilig achterlaten en

met openbaar vervoer of fiets vlotter en comfortabeler naar

het werk”, zegt Weyts.

Vlaanderen investeert
Treinstations zijn ideale locaties voor de combiparkings, en die zijn meestal eigendom van de NMBS. “We kunnen blijven roepen dat de

NMBS meer moet doen voor de pendelaars. Maar als Vlaanderen zelf investeert, trekken we de zaken vooruit en bepalen we zélf waar en

wanneer er nieuwe parkeerplaatsen bijkomen”, besluit de minister. De operatie kost ruim 30 miljoen euro en zorgt in totaal voor 8 000

fiets- en 6 500 autoparkeerplaatsen op combiparkings.

Minister Jambon bereikte over het actieplan een akkoord met

de politiezones Brussel-Noord en Brussel-Hoofdstad, de Dienst

Vreemdelingenzaken, de gerechtelijke politie, de federale 

poli tie en de spoorwegpolitie. “Sinds we daar controles doen,

zien we de aantallen drastisch dalen”, aldus Jambon. “Er gaat

een afschrikkingseffect van uit en de netwerken van mensen-

smokkelaars merken dat het zo niet werkt.”

Meer opvangplaatsen
Met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken

sprak minister Jambon af dat de opvang in gesloten centra in

de eerste plaats naar transmigranten uit het Noordstation zal

gaan. De opvangcapaciteit wordt daartoe opgedreven. In Hols-

beek gaat er een nieuw centrum open en ook in Antwerpen

en Charleroi staan projecten op stapel. “Van de vorige regering

hebben we het minste aantal opvangplaatsen geërfd”, weet

Francken. “Maar als Holsbeek klaar is, zullen we het grootste

aantal hebben.”

STAAT VAN ZAKEN

14 000 extra plaatsen op combiparkings

Politiecontroles aan Brussel-Noord hebben effect

“We willen het Brusselse Noordstation teruggeven aan de reiziger.” Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon
kondigde gecoördineerde politieacties aan tegen de toevloed van migranten in het station van Brussel-Noord. De politie pakt er
mensen op die illegaal in het land verblijven en geen asiel aanvragen.

Ben Weyts wil automobilisten verleiden om over te stappen op het openbaar
vervoer of de fiets. 

“Sinds we controles doen in Brussel-Noord, daalt het aantal migranten daar
drastisch”, zegt Jan Jambon.
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Tot nu mocht een zorgverlener wettelijk enkel spreken als het slachtoffer minderjarig was.

Dankzij de wetswijziging kan een zorgverlener die vaststelt dat vrouwelijke genitale ver-

minking werd uitgevoerd of staat te gebeuren, dat in alle omstandigheden melden aan het

parket, ongeacht de leeftijd van het slachtoffer. “Dat laat toe een beter zicht te krijgen op de

problematiek. Wellicht overstijgt de realiteit de cijfers die we hebben”, geeft ook Kamerlid

Valerie Van Peel aan. Voor haar had de wetswijziging nog verder mogen gaan. “Van mij had

het spreekplicht mogen zijn, maar daarvoor dreigde een veto van de Raad van State.”
  

Genitale verminking is al langer strafbaar, maar het is helaas geen zeldzaam fenomeen. In

dit land zijn meer dan 17 000 vrouwen besneden en nog eens 8 000 riskeren besneden te

worden. “Elke daad moet aan het licht komen zodat we dit verschrikkelijke fenomeen uit

de wereld kunnen helpen”, besluit Demir.
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“Enkel van faire en vrije handel wordt de wereld beter.” Vlaams minister-presi-
dent Geert Bourgeois betreurt de eenzijdige protectionistische maatregel van de
Amerikaanse president om de importtarieven voor Europees staal en aluminium
drastisch te verhogen.

“Protectionistische maat -

regelen leiden onvermij -

delijk tot tegenreacties. Zo

kom je tot een neerwaartse

spiraal van handelscon -

flicten en mogelijk erger”,

zegt Bourgeois, die ervoor

waarschuwt dat de EU-

landen zich nu niet uit 

elkaar mogen laten spelen. 

Constructieve dialoog
De minister-president pleit voor tegenmaatregelen, maar ook voor een constructieve

dialoog met Washington. “We willen argumenteren dat een nauwere trans-Atlantische

handelsband de enige win-win biedt”, aldus Bourgeois.

Handelsverdragen
Verder is het nu zaak voor de Europese Unie om snel handelsverdragen te sluiten met

Japan, Singapore, Mexico, Vietnam en MERCOSUR (de douane-unie tussen Brazilië,

Argentinië, Uruguay, Paraguay en Vene zuela).

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir strijdt al langer tegen genitale ver-
minking. Ze werkte een actieplan uit met meldcodes zodat artsen slachtoffers van
vrouwenbesnijdenis beter kunnen helpen. Maar het beroepsgeheim stond een volle-
dige uitvoering ervan in de weg. Daar komt nu verandering in.

“We moeten dit verschrikkelijke 
fenomeen uit de wereld kunnen hel-
pen”, vindt Zuhal Demir.

Geen beroepsgeheim
bij genitale verminking

Wat is de impact van migratie op onze
economie? Minister van Financiën
Johan Van Overtveldt en staatssecre-
taris voor Asiel en Migratie Theo
Francken bestelden een studie daar-
over bij de Nationale Bank. 

Minister Van Overtveldt en staatssecreta-

ris Francken willen een beeld krijgen van

de economische impact van migratie op

de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en

de productiviteit. De focus ligt op migran-

ten van buiten de EU. “Vaak wordt van-

daag immers verwezen naar verouderde

of internationale studies waarvan de

conclusies moeilijk door te trekken zijn

naar België”, stelt Van Overtveldt vast.

Een allesomvattende studie ontbreekt.

“In Angelsaksische landen is een derge-

lijke studie naar de economische impact

normaal”, aldus Francken, die al langer

pleit voor een objectief onderzoek.

De economische 
impact van 
migratie

Geert Bourgeois pleit voor nauwere
trans-Atlantische handelsband

STAAT VAN ZAKEN
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BREEDBEELD

De dader viel twee agentes in de rug aan

met een mes. Hij diende hen meerdere 

steken toe, nam hun dienstwapens af en

schoot hen dood. Tijdens zijn vlucht pro-

beerde de man een wagen te stelen en

schoot hij de passagier, een jongeman van

22, dood. De schutter drong uiteindelijk

een school binnen en gijzelde daar een

poetsvrouw. Onder andere dankzij haar

koelbloedigheid konden de leerlingen van

de school in veiligheid worden gebracht.

De antibanditisme-eenheden van de

Luikse politie kwamen ter plaatse. Er vond

een vuurgevecht plaats waarbij enkele

agenten gewond raakten. Uit eindelijk

werd de schutter door agenten doodge-

schoten.

De dader, de 31-jarige Benjamin Herman

uit Rochefort in de provincie Namen, was

geen onbekende voor justitie. Hij liep ver-

oordelingen op voor onder meer drugs -

feiten, slagen en verwondingen, diefstallen

en vandalisme, en weerspannigheid. Hij

zat al enkele jaren in de gevangenis maar

mocht ondanks eerder hervallen en 

tekenen van radicalisering toch op peni-

tentiair verlof. 

Hoe kan het dat een man met zo’n crimi -
neel verleden toch de toelating kreeg om
de gevangenis tijdelijk te verlaten?
Sophie De Wit: “Daar zijn inderdaad 

vragen bij te stellen. Ook voorheen kreeg

hij al de toestemming om de gevangenis

te verlaten, in het kader van een uitgaans-

vergunning of penitentiair verlof. Tijdens

die tijdelijke vrijlatingen herviel hij meer-

Op 29 mei opende een schutter het vuur in het centrum van

Luik. Hij doodde daarbij twee agentes en een jonge student.

Vier agenten raakten gewond. De aanval roept veel vragen op.

We leggen ze voor aan onze Kamerleden Sophie De Wit en Koen

Metsu, die voor de N-VA respectievelijk strafuitvoering en radicali-

sering opvolgen.

Radicalisering achter slot en grendel



plaats bij uitstek waar je iemand in de

gaten kan houden, veel beter dan gewoon

op straat. Het is dus belangrijk te screenen

en te monito ren wat er allemaal gebeurt.

Wie praat met wie? Hoe gedraagt de gede -

tineerde zich? Zijn er afwijkingen in dat

gedrag in vergelijking met  eerder?”

Hoe kan men dan concreet korter op de
bal spelen?
Sophie De Wit: “We moeten in de eerste

plaats meer gebruikmaken van ons

gevangenis personeel en zeker van de

peniten tiair beambten. Zij komen dag in,

dag uit in contact met de gevangenen. Zij

zijn onze ogen en oren in de gevangenis-

sen. Als er iemand iets kan opvangen, zijn

zij het wel. Laten we hun informatie beter

gebruiken en hun vaststellingen eveneens

in overweging nemen bij beslissingen over

de strafuitvoering, zoals bijvoorbeeld bij

een penitentiair verlof.” 

Koen Metsu: “Het is belangrijk dat het

gevangenis personeel de gepaste opleiding

krijgt om tekenen van radicalisering te

kunnen herkennen. De regering heeft bud-

get voorzien voor dergelijke opleidingen.

We moeten nu verdergaan op de in  -

geslagen weg en het omgaan met geradi-
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ronselaars. We weten dat radicalisering in

de gevangenissen een groot probleem is.

Hoe kan die verdere besmetting dan als-

nog plaatsvinden?”

Koen Metsu: “Dat was ook het eerste dat

mij in het oog sprong. De mannen waar-

mee hij in contact stond, waren gekend als

geradicaliseerd. Ze werden gevolgd, men

wist dat het geen gewone jongens waren.

Hoe kan het dan dat zij niet apart zaten en

werden weggehouden van de andere

gevange nen? We weten hoe vatbaar

gevange nen zijn voor besmetting door

radi caal gedachtegoed. Dan moeten we op

zijn minst korter op de bal spelen en veel 

sneller in actie schieten.”

Wat had er volgens u dan moeten ge-
beuren? Wat moet er anders in de toe-
komst?
Koen Metsu: “Er zijn gespecialiseerde

afdelin gen in de gevangenissen voor

diege nen die medegevangenen radica -

liseren. In de zogenaamde DeRadex-

af delingen worden zij geïsoleerd van de

rest van de gevangenisbevolking. Er zijn

maar veertig, vijftig plaatsen op die af -

delingen. Je zou denken dat die zeker vol

zitten, maar dat is helemaal niet het geval.

Ik pleit er dus in eerste instantie voor om

de zware gevallen sowieso af te zonderen.

We moeten absoluut vermijden dat zij 

anderen kunnen besmetten. Alle gedeti-

neerden die voorkomen op de lijst van de

zogenaamde Foreign Terrorist

Fighters of Homegrown Terro-

rist Fighters – onder wie de

twee geradica liseer den die 

Herman wisten te manipuleren

– moesten wat mij betreft al

vanaf dag één in een apart

gevangenis regime worden op-

genomen.”

Sophie De Wit: “Daarnaast

moeten tekenen van radica -

lisering bij gedeti neerden 

natuur   lijk ook sneller worden

opgemerkt. De gevangenis is de

BREEDBEELD

maals. In 2010 pleegde hij een overval met

geweld op een bloemenwinkel. En ook in

2016 pleegde hij nieuwe feiten. Daarvoor

werd hij tot een extra jaar gevangenisstraf

veroordeeld. Zijn gunstmaatregelen wer-

den toen ingetrokken, maar anderhalf jaar

later kreeg hij toch opnieuw een aantal

keer de toelating om de gevangenis te ver-

laten. Nochtans zegt de wet klaar en 

duidelijk dat die gunst niet mag worden

verleend als het risico op nieuwe mis -

drijven bestaat. Me dunkt waren er genoeg

alarmbellen. Ik deel dus zeker de ver -

ontwaardiging die leeft bij de bevolking.

Bovendien blijkt hij in de gevangenis te

zijn geradicaliseerd. Hij kwam in contact

met medegevangenen die gekend zijn als

    

Sophie De Wit: “We beschouwen gevangenissen nog

te vaak als loutere vergeetputten.”

Het is van cruciaal belang 
dat informatie voldoende 

circuleert.“
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De conclusie van het overleg met de

gevan genisdirectie was duidelijk: twee

radicaliserings consulenten voor zestien

Vlaamse gevangenissen is absoluut onvol-

doende. Als we de radicalisering in onze

gevangenissen een halt willen toeroepen,

dan moet er op korte termijn worden in-

gegrepen”, aldus Sminate. “Ik trok eerder

al aan de alarmbel bij Vlaams minister

van Welzijn Vandeurzen (CD&V). Maar na

een bezoek aan de afdeling DeRadex van

de gevangenis van Hasselt, weet ik wel

zeker: de twee consulenten leveren voor-

treffelijk werk, maar helaas is dat slechts

een druppel op een hete plaat.” 

“We hebben genoeg voorbeelden gezien

van personen die zijn veroordeeld voor

allerhande criminele feiten en net door

hun contact met geradicaliseerde indivi-

duen in de gevangenis werden meege-

sleept in het gewelddadig extremistisch

gedachtegoed. Ik hoop dat minister

Vandeur zen de ernst van het probleem

juist inschat en de nodige middelen en

mensen voorziet”, besluit Sminate.

Vlaams Parlementslid Nadia Sminate: “Twee radicaliseringsconsulenten voor zes-

tien Vlaamse gevangenissen is absoluut onvoldoende.”

Nadia Sminate trekt aan de alarmbel
Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van de parlementaire commissie voor de bestrijding van geweld-
dadige radicalisering Nadia Sminate kreeg een exclusieve inkijk in de speciale vleugel voor geradicaliseerden
in de gevangenis van Hasselt, de afdeling DeRadex.

caliseerde gedetineerden verder professio- 

naliseren.”

En wat als er dan wordt vastgesteld dat
een gedetineerde effectief geradicali-
seerd is? Hoe ga je daarmee om? Moet
er ook niet intensief worden begeleid?
Koen Metsu: “Uiteraard mag je geradicali-

seerde gevangenen niet gewoon on -

gemoeid laten. Voor zeer veel terrorisme-

feiten kan en zal de rechter een terbeschik-

kingstelling uitspreken: een extra straf

waardoor iemand opgesloten of opgevolgd

blijft. Maar dat geldt niet per se voor 

iemand die radicaliseert in de gevangenis.

Het blijft zeer moeilijk, maar we zijn 

verplicht om op dat vlak ons uiterste best

te doen. In dat kader heb ik met een aantal

personen een proefproject rond deradica-

lisering opgestart, genaamd Deradiant. 

Binnen de gevangenismuren zijn er

deradicaliserings ambtenaren die met de

gedetineerden werken, maar te weinig. In

Wal  lonië zijn er geen, in Vlaanderen twee.”

Sophie De Wit: “Ik wil daar graag nog aan

toevoegen dat we dit eigenlijk voor het

hele strafuitvoeringsbeleid moeten ver -

algemenen. We beschouwen gevangenis-

sen nog te vaak als loutere vergeetputten.

We stoppen iemand achter slot en grendel

en laten het daarbij. Maar als we willen

dat mensen er beter uitkomen dan dat ze

er zijn binnengegaan, moeten we veel

meer inzetten op begeleiding voor gedeti-

neerden. Er moet worden gewerkt aan het

gedrag van de veroordeelde, het schuld -

inzicht, de heropvoeding, de rehabilitatie,

enzovoort. Enkel zo kan het risico op 

recidive verkleinen. 

Vandaag ligt de nadruk van de minister te

veel op het te vriend houden van de vak-

bonden. Ze zijn de inkomhal van de FOD

Justitie gaan afbreken en zijn daar eigenlijk

voor beloond. Beloftes aan de vakbonden

mogen niet meespelen in de overwegin-

gen van de strafuitvoeringsrechtbank.”

Wat doe je met geradicaliseerde gevan-
genen die na het einde van hun straf de
gevangenis mogen verlaten?
Koen Metsu: “Dat is een moeilijk vraag-

stuk. Als je in de gevangenis komt omwille

van terrorismefeiten, dan zal men je op-

volgen en zal men de terbeschikkingstel-

ling uitspreken als extra straf. Ook voor

ronselaars zou men dat bijvoorbeeld nog

kunnen invoeren. Maar als je ín de gevan-

We weten hoe vatbaar 
gevangenen zijn voor 

besmetting door radicaal 
gedachtegoed. “



genis radicaliseert, dan is die extra

maatregel er niet. Dat neemt niet weg

dat ze iemand als Herman in principe

moeten opvolgen. Daarvoor dienen

de Lokale Integrale Veilig heidscel

(LIVC) en de Local Taskforce (LTF). 

De LIVC is het platform waar, op 

lokaal niveau, professionelen uit de

sociale preventiediensten, de admini-

stratie en maa tschappelijke actoren

casusoverleg organiseren over radica-

lisering. De LTF is op zijn beurt 

een overlegplatform waarbinnen de 

politie- en inlichtingendiensten infor-

matie en inlichtingen over geweld -

dadige radicalisering uitwisselen. Die

geïntegreerde aanpak zorgt ervoor

dat alle betrokken diensten op de

hoogte zijn en dat de taken worden

verdeeld. Zo kan het in het ene geval vol-

doende zijn dat de wijkagent een oogje in

het zeil houdt. Maar in een ander geval

zorgt de Staatsveiligheid voor een strikte

opvolging.” 

Is er niet een probleem met de informa-
tiedoorstroming tussen de verschil-
lende diensten?
Sophie De Wit: “Inderdaad, de aanslag in

Luik heeft aangetoond dat er ook op dat

vlak nog veel te verbeteren valt. De

onderzoekscommissie naar de aan-

slagen van 22 maart had deze conclu-

sie al getrokken. Het is van cruciaal

belang dat informatie voldoende cir-

culeert, en we staan al veel verder

dan voordien. Enkel zo bouwen we

een volwaardige veiligheidsarchitec-

tuur uit. 

We hebben gezien dat er bepaalde in-

formatie beschikbaar was over de

dader van Luik. Er zouden tekenen

van radicalisering bij hem zijn gesig-

naleerd. Er waren rapporten van de

Staatsveiligheid waarin zijn naam

voorkwam. Er was de melding van

een cipier dat hij zich vreemd begon

te gedragen, en dat rapport is niet

hoger op geraakt. Er waren de getui-

genissen van medegevangenen. Hoe komt

het dat er met die informatie niets is ge-

beurd? Dat zijn vragen waarop we nu dui-

delijke antwoorden verwachten.”
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Vlaamse Regering bindt strijd aan met terrorisme
Eind februari had Vlaams minister-president Geert Bourgeois een ontmoeting met de Speciale Rapporteur voor Terrorisme
van de Verenigde Naties, mevrouw Fionnuala Ni Aolain. Ze bespraken hoe de Vlaamse Regering terrorisme bestrijdt en
omgaat met preventie van radicalisering.

“Op Vlaams niveau zijn er binnen ver-

schillende domeinen heel wat maat -

regelen genomen om de strijd tegen

terrorisme op te voeren. Zowel binnen

het onderwijs, de welzijnssector als bij

de steden en gemeenten”, zegt Geert

Bourgeois. 

Hij verwees onder meer naar de oprich-

ting van Lokaal Integrale Veiligheidscel-

len (LIVC’s), een lokaal overlegplatform

waaraan de burgemeester, de lokale po-

litie en preventie- en sociale diensten

deelnemen. Dat orgaan voor overleg en

informatie-uitwisseling moet radicalise-

ring helpen voorkomen, opmerken en

aanpakken.  

Goede nationale praktijk
Ook het ‘Actieplan Islamitisch gods -

dienst onderwijs’ kwam ter sprake.

Daarbij gaan islamexperten naar scho-

len om te praten met leerlingen die te-

kenen van radicalisering vertonen. Ze

gaan in discussie en bieden een tegen-

discours. Verder gaf minister-president

Bourgeois ook mee dat Vlaanderen de-

radicaliseringsambtenaren heeft die ge-

sprekken voeren met gedetineerden en

hen ondersteuning bieden (zie kader-

stuk met Nadia Sminate, red.). 

“De rapporteur is positief over Vlaande-

ren. Ze noemt het engagement van de

regering om de strijd aan te binden met

terrorisme, zonder de verplichtingen in-

zake mensenrechten uit het oog te ver-

liezen, een voorbeeld van goede

nationale praktijk”, aldus minister-

presi dent Geert Bourgeois.

In maart 2019 brengt de Speciale Rap-

porteur verslag uit van haar bezoek en

over de maatregelen die Vlaanderen

neemt.

BREEDBEELD

Het engagement
vande Vlaamse 

Regering om de strijd 
aan te binden met terrorisme, 
is een goedepraktijkvoorbeeld.
“

Koen Metsu: “Het gevangenispersoneel moet de

gepaste opleiding krijgen om tekenen van radicalise-

ring te kunnen herkennen.”



raal minister van Werk Kris Peeters

(CD&V).”

Die kritiek deelt ook Kamerlid Wim

Van der Donckt. “We hebben een aan-

tal mooie hervormingen kunnen rea-

liseren: de invoering van de flexi-jobs,

de maatregelen voor meer flexibele

overuren, de nachtarbeid voor de 

e-commerce. Maar dat lukt maar

omdat die dingen goed zijn beschre-

ven in het regeerakkoord. Voor alles

wat daar een beetje buiten valt, zien

we dat het veel stroever verloopt. 

Zo vragen we al lang om de wet-

Renault aan te passen en meer active-

rend te maken. De procedure moet

korter, en wie snel terug aan de slag

gaat mag niet worden gestraft. Een

andere maatregel is om in geval van

ontslag over te gaan tot een versnelde

inschrijving bij de VDAB. Mijn collega
12
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De lezers van het Nieuw-Vlaams 

Magazine weten al langer dat het in-

vullen van alle vacatures dé uitdaging

voor de Vlaamse arbeidsmarkt is 

geworden. Nog altijd zijn er te weinig

mensen aan de slag in vergelijking

met de buurlanden. Die achterstand

is ook bij uitstek een communautaire

kwestie. In Vlaanderen is 73 procent

van de 20- tot 64-jarigen aan de slag.

In Wallonië bedraagt de werkzaam-

heidsgraad 63 procent, in Brussel zelfs

maar 61 procent. Bij Waals minister-

president Willy Borsus (MR) klonk het

dan ook dat Wallonië een inhaalrace

moest doen.

Tewerkstellingsgraad 
opkrikken
Voor Vlaams minister van Werk 

Philippe Muyters mocht het ‘openings-

bod’ voor de arbeidsdeal best wat am-

bitieuzer zijn. “Veel van de voorstellen

die de premier deed, zijn maatregelen

die wij in Vlaanderen al lang hebben

doorgevoerd. Op het vlak van de acti-

vering van werkzoekenden en de af-

stemming van onderwijs op arbeids -

markt staan we duidelijk verder dan

Wallonië en Brussel.” 

Bij de CD&V en Open Vld was kritiek

te horen op de ‘zelfgenoegzaamheid’

van de Vlaamse Regering, maar die

begrijpt Muyters niet. “Vlaanderen

wil en zal zijn tewerkstellingsgraad

opkrikken tot het niveau van Neder-

land en Duitsland, waar acht op de

tien mensen op beroepsactieve leef-

tijd aan de slag zijn. Wij willen juist

ambitieuzer zijn dan vandaag en heb-

ben net zelf een lijstje met concrete

maatregelen op tafel gelegd.”

Federaal regeerakkoord 
uitvoeren
Opvallend, de grote structurele her-

vormingen zoals de beperking van de

werkloosheidsuitkeringen in de tijd of

de afschaffing van het brugpensioen

ontbreken in dat lijstje. “De CD&V wil

daar niet van weten, dus dat komt er

deze legislatuur helaas niet meer,”

aldus Muyters, “maar we hebben de

nadruk gelegd op minder spectacu-

laire bijsturingen die wel onmiddel-

lijk renderen. Het zijn quick wins

waarover we vrij gemakkelijk consen-

sus kunnen vinden en die in sommige

gevallen zelfs zijn afgesproken in het

regeerakkoord. Het is gewoon nog

wachten op de uitvoering door fede-

Premier Charles Michel wil meer doen om de krapte op de 
arbeidsmarkt weg te werken. Zijn eerste aanzet is een startnota
om knelpuntberoepen aan te pakken. Voor Vlaanderen mocht dat
openingsbod ambitieuzer zijn. Minister Muyters stelde alvast
twaalf concrete maatregelen voor om het federale beleid beter af
te stemmen op de noden van de Vlaamse arbeidsmarkt.

N-VA blijft ambitieus voor arbeidsdeal

Wie via wijk-werken doorstroomt naar de reguliere arbeidsmarkt heeft geen 
uitkering meer nodig. Dat is de beste manier om te besparen.

Als federaal minister 
van Werk Kris Peeters 

uitvoert wat in het 
regeerakkoord is afgesproken,

dan raken we al ergens.
“
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Wouter Raskin heeft daarover al een

voorstel ingediend.”

Een andere maatregel uit het regeer-

akkoord die blijft liggen, is de meer

competentiegerichte verloning. “We

zien nog altijd dat de loonkloof op

basis van leeftijd de grootste is van

heel Europa. Drastisch ingrijpen kan

je daar natuurlijk niet, maar we kun-

nen echt niet langer wachten om dat

systeem geleidelijk aan te passen.

Maar Peeters moet het gesprek met de

sociale partners nog op gang bren-

gen.”

Werkloosheidsvallen
wegwerken
Philippe Muyters vraagt vanuit Vlaan-

deren ook een hele reeks aanpassin-

gen aan sociale en fiscale spelregels,

die nu werkloosheidsvallen in de

hand werken. “De grenzen van de

toegelaten arbeid bij mensen met een

inkomensvervangende tegemoetko-

ming (IVT) moeten omhoog. Premies

die werkzoekenden en leefloners krij-

gen in het kader van een beroeps- 

inschakelingsovereenkomst moeten

fiscaal worden vrijgesteld, en bij

duaal leren mag de leervergoeding

van de jongere geen ongewenste

effecten hebben”, aldus Muyters.

“Een andere optie, maar wel een die

geld kost, is om het tijdskrediet voor

knelpuntopleidingen uit te breiden

naar vier jaar. Verpleegkunde, bij-

voorbeeld, is een populaire optie en

die opleiding duurt voortaan vier jaar.”

Een andere belangrijke piste is het

schrappen van het plafond voor wijk-

werken. “Vandaag mag Vlaanderen

maximaal 7 291 werkzoekenden aan

het werk zetten via wijk-werken. Dat

zijn tijdelijke trajecten van één jaar

waarbij hun competenties worden bij-

geschaafd. De mensen die via wijk-

werken doorstromen naar de

reguliere arbeidsmarkt hebben geen

uitkering meer nodig. Dat is de beste

manier om te besparen.”

Aan dash geen gebrek, klinkt het dus

bij de N-VA’ers. “Dit is wat we op

korte termijn nog kunnen realiseren.

Als we uitvoeren wat in het regeer-

akkoord is afgesproken, dan raken we

al ergens”, zegt Van der Donckt. Bin-

nen het Overlegcomité, het overleg-

orgaan van de federale regering en de

deelstaten, is beslist om de lange lijst

aan voorstellen in werkgroepen te 

bekijken. Op de volgende bijeen-

komst van het Overlegcomité kan dan

hopelijk snel een beslissing volgen.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Veel van de voorstellen die de pre-
mier deed, zijn maatregelen die wij in Vlaanderen al lang hebben doorgevoerd.”

Vlaanderen 
wil en zal zijn 

tewerkstellingsgraad 
opkrikken tot het niveau 

van Nederland en Duitsland.“
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Met het plan ‘Windkracht 2020’ for-

muleert de Vlaamse Regering de am-

bitie om tegen 2020 liefst 280 extra

windmolens te plaatsen in Vlaande-

ren. “Maar de procedure vanaf het in-

dienen van de plannen tot het

effectief plaatsen van een grote wind-

molen kan jaren aanslepen. Dat lijkt

dan ook een bijna onmogelijke op-

dracht”, stelt Gryffroy. “Waarom kijken

we dus niet naar andere technologieën

met minder ruimtebeslag?”

Klein maar dapper
Grote windturbines produceren veel

elektriciteit maar hebben een grote

impact op de omgeving. In het dicht-

bevolkte Vlaanderen botsen ze al snel

op de grenzen van het maatschappe-

lijk haalbare. “Kleine en middelgrote

windmolens kunnen vooral in wind-

rijke gebieden een waardevolle bij-

drage leveren aan de energie-

productie”, weet Gryffroy. “Op de

daken van appartementsgebouwen

aan de kust, bijvoorbeeld, kunnen er

compacte kleine windmolens van 10

kW komen zonder dat die de om -

geving overlast bezorgen. Hun visuele

en technische impact is zeer beperkt.”

Er zijn veel verschillende types wind-

molens op de markt, met rendemen-

ten en kostprijzen die heel sterk

uiteenlopen. Maar in Vlaanderen is

het kader om die technologie meer

kansen te geven, te vaag en te 

beperkt. Om het rendement van deze

technologie verder te verbeteren, zijn

bijkomend technologisch onderzoek

en een regelgevend kwaliteitskader

nodig.   

Ondersteuning voor efficiënte
projecten
De Vlaamse Regering werkt momen-

teel aan een ondersteuningssysteem

voor kleine en middelgrote wind-

molens onder de vorm van investe-

ringssteun. De N-VA wil die onder-

steuning aanbesteden, en dit op basis

van een systeem van gesloten enve-

loppe: de projecten die het minste 

financiële steun vragen aan de over-

heid, krijgen als eerste de investe-

ringssteun. En zo verder tot de voor-

ziene budgetten voor de bieding zijn

uitgeput. 

“Enkel de meest efficiënte projecten

op de beste locaties zullen op die 

manier ondersteuning krijgen, op

basis van een goede analyse van kos-

ten en baten”, zegt Gryffroy. Een

windrijke omgeving is belangrijk,

maar ook het verbruik telt mee. Hoe

meer men zelf de geproduceerde elek-

triciteit kan gebruiken, hoe minder

men op het net moet brengen en hoe

interessanter de investering. 

“Kleine windmolens op apparte-

mentsgebouwen of middelgrote wind-

molens op kmo-sites met een groot

eigen verbruik zijn interessant. Dat is

voor de N-VA belangrijk”, benadrukt

Gryffroy. “De energietransitie moet

duurzaam en betaalbaar zijn. Wij wil-

len geen tweede fiasco zoals met de

overgesubsidieerde zonnepanelen,

waarvoor we met zijn allen nog

steeds betalen.”

VINGER AAN DE POLS

Er is nog veel werk aan de winkel om de doelstellingen op het

vlak van klimaat en hernieuwbare energie te halen. “Veel -

belovende technologieën zoals kleine en middelgrote windmolens

moeten daarom verder worden ontwikkeld”, zegt Vlaams volks-

vertegenwoordiger en energiespecialist Andries Gryffroy.

Kleine en middel-
grote windmolens 
hebben de wind
mee
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In 1998 werd de zogenaamde Voetbal-

wet ingevoerd om hooliganisme tij-

dens Euro 2000 aan te pakken. “De

laatste wijziging aan de wet dateert

van 2007”, zegt Vermeulen, die ook

ondervoorzitter is van KSV Roeselare.

“Daarom ben ik bijna drie jaar gele-

den consultaties gestart om de wet zo

grondig mogelijk te evalueren en te

moderniseren.”

Uit die evaluatie blijkt onder meer dat

het aantal gevallen van echt hooliga-

nisme jaarlijks daalt, maar dat het

aantal opgelegde boetes stijgt. Het

doel van de Voetbalwet is echter niet

om zoveel mogelijk pv’s op te stellen,

maar wel om het gedrag van mensen

te corrigeren. “Daarom komen er

twee soorten waarschuwingen bij

kleine overtredingen”, zegt Vermeulen.

“Een politieagent kan een officiële

waarschuwing geven op het moment

van de overtreding. En de ambtenaar

van de voetbalcel (FOD Binnenlandse

wedstrijden van topclubs, of zakt de

harde kern af naar de topwedstrijden

van hun damesclubs. “Bij amateur-

wedstrijden was de Voetbalwet niet

altijd van toepassing”, weet Vermeulen.

“Daarom zorgen we er nu voor dat

die wedstrijden ook onder de Voetbal-

wet vallen. En het wordt mogelijk ste-

wards in te zetten in amateurwed-

strijden van clubs die door de minister

als risicovol worden beschouwd.” 

Vuurwerk verboden
Vuurwerk, voetzoekers en rook- 

bommen zijn nu enkel verboden in

het stadion zelf. Dat verbod wordt uit-

gebreid naar de omgeving rond het

stadion. “Veel supporters onderschat-

ten het gevaar van voetzoekers en

vuurwerk. Medesupporters kunnen

brandwonden of blijvende gehoor-

schade oplopen. We geven de politie

meer mogelijkheden om het zoge-

naamde pyrotechnische materiaal uit

het stadion te houden", zegt Vermeulen.

Tot slot zullen stewards mogelijk ook

worden ingezet tijdens WK-wedstrij-

den die worden vertoond op grote

schermen. Lokale besturen zullen

daarvoor samenwerken met stewards

van de voetbalbond of een club uit

eerste klasse A of B.

Zaken) kan dat op het einde van de

procedure.”

Zelfregulering
De nieuwe Voetbalwet zet bovendien

meer in op preventie. “Met de wets-

wijziging zullen we het voor de fans

ook mogelijk maken om aan zelf-

regulering te doen. Zo zullen alle

clubs uit eerste klasse A en B een sup-

porter liasion officer (SLO) moeten

aanstellen: een brugfiguur tussen de

fans en de club, die veiligheids- 

problemen mee kan helpen voor-

komen”, verduidelijkt Vermeulen. 

Er blijft echter een kleine harde kern

die de Voetbalwet omzeilt. Zo zijn er

wel vaker problemen tijdens jeugd-

Een waarschuwing in plaats van een geldboete of stadionver-

bod, harder optreden tegen vuurwerk en voetzoekers in en

rond het stadion en het inzetten van stewards tijdens de 

WK-wedstrijden op grote schermen: het zijn maar enkele van

de aanpassingen aan de Voetbalwet die met het wetsvoorstel

van Kamerlid Brecht Vermeulen werden goedgekeurd.

VINGER AAN DE POLS

Veiliger voetbal 
dankzij aangepaste
Voetbalwet

Het doel van de 
Voetbalwet is het gedrag 
van mensen te corrigeren.“



Het versterken van de band tussen

Brussel en Vlaanderen is een belang-

rijke opdracht van de VGC. “Maar 

helaas is dat voor het huidige college

(Open Vld, CD&V, sp.a) niet belangrijk.

De Brusselaar mag bovendien niet

weten dat de Vlaamse Gemeenschap

heel veel investeert in Brussel”, aldus

Brussels fractievoorzitter Johan Van

den Driessche.

Vanuit de andere Vlaams-Brusselse

fracties kwam de kritiek dat Vlaande-

ren zijn doelstelling om 30 procent van

de bevolking te bereiken niet haalt, bij-

voorbeeld voor onderwijs. “Het ont-

breekt hun duidelijk aan historisch

perspectief”, reageert Van den 

Driessche. “Die 30 procentnorm 

stamt uit de vorige eeuw, toen de

groep Brusselse Vlamingen heel wat

groter was. Gezien het huidige aantal

Brusselse Vlamingen komt Vlaanderen

zijn doelstelling meer dan na.”

Hoger onderwijs 
en cultuurhuizen
De VGC telt ook de investeringen in het

hoger onderwijs niet mee omdat dit

‘bovenlokaal’ zou zijn. “Dat is fictie en

doet die instellingen onrecht aan”,

aldus Brussels parlementslid Liesbet

Dhaene. Bovendien vinden Vlaamse

gezinnen in

Brussel nog

steeds geen

plaats in een

Nederlands -

talige school

naar keuze,

terwijl twee

derde van de

leerlingen in

het Neder-

l ands ta l ige

Brusselse on-

derwijs thuis

geen Neder-

lands spreekt.

“Dat is onaan-

vaardbaar, net

als het feit dat sommige Vlaamse par-

tijen in Brussel de voorrangsregel voor

de Brusselse Vlamingen willen uithol-

len tot die de facto niet meer bestaat",

zegt Dhaene. 

Vlaanderen investeert ook fors in de

Vlaamse cultuurhuizen in onze hoofd-

stad. “De VGC vindt echter dat het

Vlaamse geld voor bijvoorbeeld de 

Koninklijke Vlaamse Schouwburg of

de Ancienne Belgique niet mag wor-

den meegerekend, omdat hun publiek

niet louter Brussels is. De stelling dat

Vlaamse fondsen enkel de Brusselaars

ten goede mogen komen, is absurd.

We zouden de (inter)nationale uit- 

straling van onze Brusselse cultuur-

huizen net moeten stimuleren in plaats

van hen klein te houden”, vindt Brus-

sels parlementslid Cieltje Van Achter.

Naar een Brusselpact
“Voor de VGC heiligt het doel duidelijk

de middelen”, zegt Vlaams volksverte-

genwoordiger en Brusselaar Karl 

Vanlouwe. “Ze willen meer Vlaams

geld en passen daarom Hollandse

rekenkun de toe om aan te tonen dat er

te weinig Vlaamse middelen naar

Brussel gaan. Maar de echte cijfers

spreken dat duidelijk tegen. Vlaande-

ren investeert bijna een miljard euro in

zijn hoofdstad. Trouwens, waarom

richten de Brusselse gemeenten bij-

voorbeeld niet meer Nederlandstalige

scholen op? Zij hebben die scholen

decennia lang verwaarloosd. En nu

moet Vlaanderen de putten vullen?”

In de marge van het debat deden de

vier N-VA-volksvertegenwoordigers uit

Brussel een oproep aan de Vlaamse en

Franse Gemeenschap om samen de

Brusselse noden op het vlak van

gemeen schapsvoorzieningen in kaart

te brengen. Dat moet leiden tot een

‘Brusselpact’ met afspraken over inves-

teringen in onderwijscapaciteit, 

kinderopvang, zorg en inburgering.

BRUSSEL

Leden van het Vlaams Parlement en de Raad van de Vlaamse Gemeen-

schapscommissie (VGC) bespraken de inspanningen van het Vlaamse

Gemeenschapsbeleid in Brussel. Het Vlaams Parlement en de 

Brusselse N-VA-fractie verschilden daarbij duidelijk van standpunt met

de andere Brusselse fracties.
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Vlaamse Gemeenschapscommissie
miskent Vlaamse investeringen

Cieltje Van Achter, Karl Vanlouwe, Liesbet Dhaene en Johan Van den
Driessche pleiten voor een ‘Brusselpact’.



VERREKIJKER

De kiezer strafte centrumlinks af.

Oud-premier Renzi haalde nog

geen 20 procent van de stemmen.

De grote overwinnaar was de 

MoVimento 5 Stelle, de Vijfsterren-

beweging. De rechtse partijen trok-

ken samen naar de kiezer en

eindigden boven de 30 procent. De

slogan van de Lega - Prima gli

italia ni (Italianen eerst) - kon de

kiezer overtuigen. 

De Italiaanse politici leken

hun traditie van politieke

instabiliteit verder te zetten.

De coalitiegesprekken sleep-

ten ruim twee maanden

aan, wat lang is naar Ita -

liaanse normen. De Vijfster-

renbeweging liet voor de

verkiezingen optekenen

geen coalitie te willen vor-

men. Dat ze te klein bleek

om zelf een regering te vor-

men, maakte de even-

wichtsoefening er niet

makkelijker op. Toen presi-

dent Mattarella ook zijn veto stelde

tegen de verdeling van de minister-

posten en dreigde nieuwe ver -

kiezingen uit te schrijven, leek de

politieke crisis nabij. 

Een gedwongen huwelijk 
De Lega en Vijfsterrenbeweging

vormden een coalitie, wat niet van-

zelfsprekend is. De Vijfsterren -

beweging wordt als anti-establish -

ment en zelfs populistisch om-

schreven. De Lega is dan weer

radicaalrechts. De partijen vinden

elkaar in een streng immigratiebeleid,

de euro mag de schop op en ze zijn

tegen de Europese regelgeving voor

banken of handelsverdragen. De sanc-

ties tegen Rusland willen de twee ook

zien verdwijnen. 

De twee coalitiepartners staan dan

weer mijlenver van elkaar af op econo-

misch vlak. Giuseppe Conte heeft als

premier zonder politieke ervaring de

lastige taak om de alliantie bij elkaar

te houden. En dat in een land dat sinds

2000 al acht regeringen zag passeren. 

Een tropische zomer? 
De nieuwe regering wil de irreguliere

immigratie aan de Italiaanse kust stop-

pen. Beide partijen verklaarden dat ie-

dereen die het land via de Middel -

landse Zee bereikt, moet worden terug-

gestuurd. Lega pleitte ervoor een half

miljoen migranten zonder verblijfs -

status uit te wijzen. Het Italiaanse

regeerakkoord heeft de ambitie om

de illegale migratie tot nul te her-

leiden. De eerste stappen zijn al-

vast gezet. Minister van Binnen -

landse Zaken Matteo Salvini kon-

digde ook aan dat ngo’s die actief

zijn op de Middellandse Zee niet

langer mogen aanmeren

in de Italiaan se havens.

En de nieuwe regering

kon zich niet vinden in

de voorstellen om de

Dublin verordening te

her zien. In de eerste vijf

maanden van 2018 kwa-

men er volgens de Inter-

nationale Organisatie

voor Migratie (IOM) 

30 000 migranten toe

aan de Italiaanse kust.

De Italiaanse regering

wil niet langer alleen in

de frontlinie staan van

de instroom in Europa. 

Ook de toekomst van de Italianen

in de eurozone is niet langer van-

zelfsprekend. Salvini noemde de

euro eerder een mislukte munt -

eenheid. De Vijfsterrenbeweging

pleitte dan weer voor een referen-

dum over het behoud van de

munt. De harde woorden om de

eurozone te verlaten werden afge-

vlakt, maar het verhaal wordt on-

getwijfeld vervolgd. 

De Italianen trokken in maart naar de stembus. Asiel en migratie
en de toekomst van de Europese Unie waren de splijtzwam van
deze verkiezingen. Sinds 1 juni is er een nieuwe regering. Maar
de coalitie van Lega en de Vijfsterrenbeweging heeft veel weg van

een gedwongen huwelijk.

“Prima gli italiani”
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President Sergio Mattarella schudt de hand van de nieuwe Ita-
liaanse premier Giuseppe Conte. Hem wacht de lastige taak
om de regering bij elkaar te houden.

De nieuwe regering 
wil de irreguliere 
immigratie aan de 

Italiaanse kust stoppen.

“



Pieter-Jan Verhoye (28) – lijstrekker Wingene-Zwevezele
Met zijn enthousiasme, visie en knowhow leidt Pieter-Jan de N-VA-ploeg in het West-Vlaamse

Winge ne-Zwevezele richting oktober. “De gemeente is al decennialang vastgeroest in een tweepartijen -

situatie. We kiezen daarom resoluut voor verandering met een aparte N-VA-lijst en een constructieve aan-

pak”, zegt Pieter-Jan. Hij is het trekpaard van de jonge afdeling. Als hij niet bezig is met het schrijven van

het lokale programma, vind je hem terug op een van de vele huis-aan-huisbezoeken.

Liselore Fuchs (27) – lijsttrekker Hoegaarden 
Liselore is gemeente- en provincieraadslid en nu ook voor de tweede keer lijsttrekker in Hoegaarden.

“We hebben een ongelooflijk sterke ploeg en samen vormen we hét alternatief voor de huidige meer-

derheid”, zegt Liselore. “De Hoegaardiers zijn het grootste kapitaal van onze gemeente. Inspraak, 

correcte communicatie en gemeenschapsvorming zijn onze prioriteiten. Er moet meer aandacht gaan

naar orde, netheid en veiligheid. En ook het mobiliteitsplan moet veel toekomstgerichter zijn.”

Freya Perdaens (29) – lijsttrekker Mechelen
Met Somers en Calvo op één stadslijst, is het politieke spectrum in Mechelen helemaal uit balans. De

N-VA is er de enige kans op een centrum rechts beleid. N-VA Mechelen had dus een ferme uitdager

nodig en vertrouwde die rol toe aan Freya. “De N-VA geeft kansen aan jonge mensen en ziet leeftijd

niet als bepalend. De N-VA geeft niet zomaar kansen aan jongeren. We draaien onze nikkel af, net

als ieder ander actief lid. En dat wordt op gemerkt, eerder dan onze leeftijd”, aldus Freya. 

Thomas Villa (31) – lijsttrekker Sint-Agatha-Berchem
“Brussel is met voorsprong zowel de mooiste plaats om te wonen als de slechtst bestuurde gemeente

van ons land”, vindt Thomas. De N-VA is in Sint-Agatha-Berchem dan ook het enige alternatief voor

het laissez-fairebeleid van de huidige cdH-burgemeester. “De verandering die onze gemeente nodig

heeft en verdient, wordt het best uitgedragen door een jong en enthousiast gezicht. Een veilig, proper

Berchem en een echte tweetaligheid met respect voor de Vlamingen zijn de absolute prioriteiten

waarmee ik naar de kiezer trek.”

De jongeren van de N-VA veroveren de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zestien jonge lijst-

trekkers zijn ondertussen al bekend en er volgen er ongetwijfeld nog meer. Per provincie zetten we

er één in de schijnwerper.

JONGE LEEUWEN

Jonge lijsttrekkers in de startblokken 
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Maikel Parmentier (24) – lijsttrekker Lievegem 
Het bestuur van N-VA Lievegem heeft met Maikel als lijsttrekker voor de toekomst gekozen. Een

langeter mijnvisie is cruciaal bij het besturen van een gemeente, zeker met het oog op een gloednieuw

fusieverhaal. “De inwoners van de verschillende deelgemeenten hebben dringend nood aan veran -

de ring. Vooral op het vlak van transparantie, sportfaciliteiten en jeugdvoorzieningen is er in Lievegem

nog heel wat werk aan de winkel”, zegt Maikel. Naast een efficiënt beleid maak hij daarvan dan

ook zijn persoonlijke speerpunten.

Niels Van Eygen (25) – lijsttrekker Kinrooi
In Kinrooi heeft de CD&V al jaar en dag de absolute meerderheid en is de burgemeesterssjerp van

vader op zoon overgegaan. Zoiets versmacht de politiek. “De N-VA wil de kar van de verandering en

vernieuwing trekken. En hoe kan je zoiets beter doen dan met een jong gezicht?” aldus Niels. 

“Jongeren stellen sneller verworven zaken in vraag en springen bewuster met belastinggeld om.”

Niels richtte zes jaar geleden de lokale N-VA-afdeling op en vond de laatste twee jaren ook als

fractievoor zitter zijn weg met frisse ideeën.



Waarom zijn sociale media vol-
gens u zo belangrijk voor kandi-
daten in verkiezingstijd?
“Dankzij sociale media kunnen

politi ci en kandidaten rechtstreeks

communiceren met de kiezer. Vroe-

ger kon dat uiter aard ook al, tijdens

huis-aan-huis bezoeken bijvoorbeeld,

maar vandaag kan je rechtstreeks

communiceren naar honderden of

zelfs duizenden kiezers. Dat is een

groot verschil met vroeger. Toen kon

dat enkel via de traditionele pers.

Bovendien kan je nu ook veel korter

op de bal spelen. Merk je dat er wat

mis verstanden zijn, dan kan je snel

extra duiding geven.”  

U schrijft in uw boek dat sociale
media veel veranderd hebben,
maar dat de principes van het
overtuigen en de psychologie van
het stemmen relatief dezelfde blij-
ven. 
“Wij zijn al duizenden jaren kudde-

dieren. Dat is met de komst van 

so cia le media niet veranderd. We

stappen bijvoorbeeld sneller binnen

in een restaurant dat halfvol zit, dan

ergens waar niemand zit. Dat prin-

cipe geldt ook op sociale media. Een 

bericht met veel likes en reacties

trekt sneller onze aandacht. Zeker

als Facebook dan ook nog eens aan-

geeft dat een van je beste vrienden

het bericht heeft geliked. Als politi-

cus moet je niet te veel focussen op

die likes, maar je kan er wel mee

aantonen dat veel mensen je steu-

nen.” 

Vlaanderen gaat zijn eerste ‘Face-
bookverkiezingen’ tegemoet, zegt
u. Dat biedt onze kandi-
daten heel wat kansen.
Maar is het ook een
positie ve evolutie voor
de kiezers?
“Praktisch iedere kandi-

daat zal een eigen profiel

hebben op Facebook. 

Alle kandidaten zullen

dus een zender zijn. Het

zal voor kiezers niet evi-

dent worden om de bood-

schappen uit elkaar te

halen. Er zal een overload

aan communicatie zijn

voor de kiezer. Dat maakt

het niet makkelijker.

Ander zijds kan de kiezer

wel veel sneller zijn of

haar mening geven en te-

gelijk ook sneller vragen

stellen. Het heeft dus zijn voor- en

zijn nadelen. Ik zie het vooral als

iets positiefs. Maar we mogen niet

blind zijn voor de gevaren. Zo leven

wij allemaal veel meer in een filter-

bubbel. Facebook toont ons name-

lijk wat wij willen zien.” 

Heeft u tot slot nog enkele tips veil
voor onze kandidaten?
“De belangrijkste tip die ik kan

geven, is om goed na te denken over

je strategie. Het technische luik van

sociale media is belangrijk, maar je

raakt nergens zonder een goed plan

van aanpak. Denk dus goed na over

hoe je je wil profileren. Durf keuzes

maken. En ga dan herhalen, herha-

len en herhalen.”
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BUITENWACHT

Reinout Van Zandycke is zaakvoerder van Exposure, een com-

municatiebureau gespecialiseerd in de psychologie van het over-

tuigen via online media. Als onafhankelijk expert schreef hij

samen met Nadja Desmet Het nieuwe campagne voeren, een

praktisch boek over politieke communicatie en sociale media. 

Reinout Van Zandycke: “Wij zijn al duizenden jaren kuddedieren.
Dat is met de komst van sociale media niet veranderd.”

“Denk als kandidaat goed na 
over hoe je je wil profileren”
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N-VA-schepen is een slechterik 
(en voor één keer is dat positief)
De gemeentelijke academie en

de Schotense scholen speelden

samen de musical Lodewijk De

Koningpinguïn van Dimitri Leue.

Meer dan tweehonderd zangers,

acteurs, muzikanten en dansers

stonden op het podium. Onder

hen ook N-VA-schepen van 

Cultuur Lieven De Smet. 

Lieven volgt momenteel zang aan de academie en nam de

rol op zich van Marcel, een boosaardige pinguïn. “Politici

krijgen wel vaker van alles de schuld. Ik had er dus geen

enkel probleem mee om de slechterik te spelen”, zegt 

Lieven met een glimlach. “Mijn rol was eerder beperkt,

maar de samenwerking met Dimitri Leue en met de mede-

acteurs was een leerrijke en unieke ervaring!”

De gemeente Zedelgem laat op voorstel van N-VA-oppositieraadslid Laurence Lambert
honderd stickers ‘Dieren in huis’ aanmaken.

“Jaarlijks laten honderden huisdieren het leven in een woningbrand. Deze sticker geeft brand-

weerploegen alle informatie. Ook bij wateroverlast, CO2-vergiftiging of wanneer de bewoners

niet thuis zijn, komt de sticker van pas”, legt Laurence uit. “Ik ben bovendien blij dat we

vanuit de oppositie mee beleid kunnen voeren.”

De meerderheid was het voorstel genegen en laat honderd dergelijke stickers aanmaken. De

stickers zullen beschikbaar zijn aan het onthaal in het gemeentehuis en kosten 1,50 euro,

waarvan telkens 1 euro gaat naar een vzw die zich inzet voor mishandelde dieren.

Gents N-VA-gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem zet

al maandenlang het vervuilde drinkwater in Oostakker op

de agenda van de gemeenteraad. De meldingen van bur-

gers dat er vuil en geel water uit de kraan komt, blijven

binnenstromen. 

In mei bracht Sandra enkele flessen ‘Oostakkers water’

mee naar het stadhuis en vroeg ze de schepenen of zij

ervan zouden drinken. Om de problematiek extra in de

kijker te zetten, deelde Jong N-VA Gent flesjes helder water

uit aan de inwoners van Oostakker. 

DORPSSTRAAT

N-VA Gent schenkt 
helder water

Gemeente Zedelgem verdeelt
stickers ‘Dieren in huis’ 
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N-VA Brugge brengt
licht in de duisternis

De gemeente laat de stickers maken

op vraag van Laurence Lambert.

© Het Laatste Nieuws, 24 mei 2018



In mei stelde N-VA Waregem trots de eerste winnaar
van de Waregemse Leeuw voor. De vierjaarlijkse prijs
zet verdienstelijke Waregemnaars in de bloemetjes.
Het afdelingsbestuur riep unaniem Stéphanie De Waele
uit als winnaar.

“Stéphanie is initiatiefneemster van het berenziekenhuis”,

leggen Glen De Waele en Michiel Vandewalle van N-VA 

Waregem uit. “Kinderen tussen drie en twaalf jaar kunnen

met hun knuffelbeer naar het ziekenhuis komen om ver-

trouwd raken met die nieuwe omgeving. Zo probeert men

kinderen beter voor te bereiden op een ziekenhuisbezoek

in de toekomst.”

Het berenziekenhuis kaderde in een bachelorproef van vier

derdejaarsstudenten kinderverpleegkunde aan Vives,

onder wie Stéphanie uit Waregem. We wensen hen nog

bère veel succes met het berenziekenhuis!
21

DORPSSTRAAT

Op het Thaiboks-gala in Ronse stond een opvallend

gezicht in de ring: Aaron Demeulemeester – met

rode helm – is gemeenteraadslid voor de N-VA in

Ronse. Het was zijn allereerste kamp, maar Aaron

deed het fantastisch goed. In de tweede ronde

moest zijn tegenstander opgeven met technisch KO.

N-VA Ronse weet in oktober al wie mee te nemen

naar de onderhandelingstafel! 

Gemeenteraadslid N-VA
bokst tegenstander 
naar huis

Eerste winnaar 
Waregemse Leeuw

© Gazet van Antwerpen, 30 mei 2018

Stéphanie kreeg van Glen en Michiel een mand vol lekkere

streekproducten en een oorkonde.



CAMPAGNE 2018
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Als de enige echte 
gemeenschapspartij
trok de N-VA de eerste
weekends van juni
met een gele bus door
Vlaanderen.

Voorzitter Bart De Wever, 

onze Vlaamse en federale ministers en heel wat parlementsleden

en lokale mandatarissen maakten van de gelegenheid gebruik om

in elke provincie een praatje te slaan met de mensen. Want als je

wil weten wat er leeft, dan moet je de straat op!

N-VA-bus doorkruist Vlaanderen

We maakten een pak mooie foto’s en een hartverwarmend 

filmpje van de bustour. Benieuwd? U vindt de hele selectie op

de Facebookpagina van de N-VA. En wie weet ziet u ook zichzelf

terug.
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Op maandag 11 juni stelden Vlaams Parlementslid Karim Van Overmeire, 

jongerenvoorzitter Tomas Roggeman en Aalstenaar Maarten Vanderbeke hun

boek Honderd keer Vlaanderen voor, met honderd straffe verhalen over 

Vlaanderen en de Vlamingen.

Ook de website www.100keer.vlaanderen zag intussen het levenslicht. U vindt er

filmpjes met de auteurs én een aantal verhalen die het boek net niet haalden. Als lid

van de N-VA bestelt u via die website het boek met korting en gratis verzending. 

Daarvoor gebruikt u de kortingcode 100xVL
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Op een zonovergoten vrijdag eind mei trok een gele kara-
vaan naar Sint-Niklaas. Zo’n honderdvijftig medewerkers
van het partijsecretariaat en de verschillende fracties
namen daar deel aan de jaarlijkse personeelsuitstap.

De medewerkers konden zich uitleven in verschillende work-

shops – van schermen tot een initiatie graffiti – en verkenden

de omgeving van de stad met een fietstocht of een sneukel-

tocht. In het groene Romain De Vidtspark vond de lunch

plaats. Een geweldig kader om elkaar nog beter te leren ken-

nen en samen klaar te staan voor 14 oktober!

N-VA-medewerkers op uitstap
naar Sint-Niklaas

Het partijsecretariaat lanceerde de voorbije
maand twee opvallende nieuwe publicaties:
eentje voor scholieren, en eentje voor buiten -
landers die overwegen om op de N-VA te stemmen.

• Politiek saai? Niet met de ludieke N-VA-folder voor scholieren, die

zoek- en raadspelletjes combineert met toegankelijke inhoudelijke informatie over de partij,

onze ministers en de N-VA-standpunten. De folder is beschikbaar voor lokale lijsttrekkers en

mandatarissen die de N-VA-kleuren verdedigen op de vele schooldebatten in de aanloop naar

de verkiezingen.

• Speciaal voor buitenlanders die in Vlaanderen of Brussel wonen en die overwegen om

voor de N-VA te stemmen, stelden we een folder samen met alle praktische richtlijnen om

zich te registreren als kiezer of om zich kandidaat te stellen. Afdelingen die een paar exem-

plaren van de folder willen bestellen, contacteren het partijsecretariaat op 02 219 49 30.

Bestel
nu met

kortingcode
100xVL

Een verkiezingsfolder 
voor scholieren en 
voor buitenlanders

OP DE BARRICADEN

Voordeelactie ‘Honderd keer Vlaanderen’
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ONVERGETELIJK

Op 1 juni 2018 viel de Spaanse regering van premier Mariano

Rajoy (Partido Popular, PP). Rajoy is de eerste Spaanse 

premier die moest opstap-

pen omwille van een

motie van wantrouwen.

Hoewel een veroordeling

van de PP voor corruptie

de rechtstreekse aanlei-

ding vormde, komen in de

val van Rajoy alle lijnen

samen van veertig jaar

Spaanse ‘democratie’. De

Catalanen en de Basken

spelen daarin een hoofd-

rol.

Na de dood van Franco

eind 1975 zet het fascisti-

sche Spanje onder impuls van koning Juan Carlos I zijn eerste

schuchtere stapjes naar de democratie sinds de burgeroorlog

in 1936. La transición española krijgt vorm met algemene

verkiezingen in 1977 en de bij referendum goedgekeurde Con-

stitución in 1978. Van bij het begin drukken Catalonië en Bas-

kenland hun autonome stempel op het centrale beleid. De

politieke erfgenamen van Franco verzamelen zich vooral in

de Partido Popular.

Corruptie is niet de voornaamste reden waarom Rajoy nu

politiek dood is. Belangrijker is dat hij sinds 2016 aan het

hoofd stond van een

minderheidskabinet,

met gedoogsteun van

het conservatieve Ciu-

dadanos en van de

Baskische PNV. Dat

liep aanvankelijk goed.

Maar dan kwam Cata-

lonië. Bij de regionale

verkiezingen in Catalo-

nië eerder dit jaar

veegde Ciudadanos de

PP nagenoeg van de

kaart. 

De PNV sprak al langer

harde taal. Enerzijds wil de partij de Baskische politieke

gevange nen dichter bij huis en anderzijds willen de Basken

de opheffing van het grondwetsartikel 155, dat Catalonië

onder Spaanse voogdij zette na het referendum van 1 ok tober.

Hun dreiging om de begroting van 2018 niet goed te keuren,

maakten de Basken niet hard. Maar toen de motie van wan-

trouwen er kwam, stampte de PNV met oprecht leedver-

maak het stoeltje weg onder Rajoys zelfgeknoopte strop.

Veertig jaar Spaanse ‘democratie’

MEERWAARDE

Fare la bella figura, oftewel ‘een

goed figuur slaan’, is misschien

wel de aller belangrijkste levens-

regel voor de Ita lianen. Het doet

er niet toe of iets ‘goed’ of ‘slecht’

is, zolang het maar mooi over-

komt.

Waarom is dat zo? Waarom zijn

de Italianen zo Italiaans? Joost

Houtman en Philip Roose proberen dat te achterhalen in

hun boek Bella figura. Die zoektocht wordt u geserveerd in

een lasagne gevuld met de meest wonderlijke verhalen. Met

humor en passie leggen de auteurs de essentie van het

zoete leven in De Laars bloot. 

Joost Houtman en Philip Roose, Bella Figura. Waarom de

Italianen zo Italiaans zijn, uitgeverij Vrijdag, 22,50 euro. 

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Bella Figura.

Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op de vraag: “Wie
is, sinds 1 juni 2018, de 58ste premier van Italië?” Stuur

uw antwoord voor 8 juli naar magazine@n-va.be of naar

N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Waarom de Italianen zo Italiaans zijn
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In de val van Mariano Rajoy kwamen alle lijnen samen van veertig
jaar Spaanse ‘democratie’.
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