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Minderheidsregering in lopende zaken:
nieuw dieptepunt in onze democratie
Gezinshereniging moet strikter

Cieltje Van Achter en Sander Loones:

“In de feiten is België al gesplitst”
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Zoveel gevallen van mensensmokkel
ontdekte de politie in 2018 in onze
luchthavens. Dubbel zoveel als in
2017. Ook werden 94 terreurverdachten onderschept. Allemaal dankzij Jan
Jambon, die als minister van Binnenlandse Zaken de screening van passagiers verplicht maakte.

Radiopresentator Sven Ornelis
@SvenOrnelis op 01/09/2019
Ambulanciers, brandweerlui en politiemensen die worden aangevallen
terwijl ze hun werk doen ... waanzin.
Strenge straffen aub voor de geweldenaars en respect voor zij die werken
aan onze veiligheid.

Onderwijsexpert Dirk Van Damme (OESO)
@VanDammeEDU op 14/09/2019
Tegenstanders van een canon mogen altijd een poging wagen om hun standpunt
hier in Frankrijk, waar het onderwijs doordesemd is van de republikeinse identitaire
canon, te komen uitleggen. Ik wens hun veel succes.

Goed bezig
“Wij willen van de NMBS een klantvriendelijk bedrijf maken
zoals Proximus.” Kersvers Kamerlid Tomas Roggeman heeft een
wetsvoorstel klaar om de NMBS op het juiste spoor te krijgen voor
de liberalisering van het treinverkeer in 2023. Door de helft van
de spoorwegmaatschappij te verkopen aan private partners uit
de sector wil hij de juiste expertise aan boord hijsen. “Niks doen
is geen optie.”
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“

“Ten gronde is de N-VA de enige partij met een plan voor
België.”
Alain Gerlache (RTBF)
in Knack op 15/08/2019

Nou moe
Oorlog in Jemen klinkt ver van ons bed. Maar als je weet dat

Bart De Wever op het balkon van het Errerahuis in
Brussel, waar hij deelnam aan de Vlaamse regeringsonderhandelingen. De missie van de regering-Jambon
voor de komende vijf jaar is duidelijk: “Vlaanderen
moet een warme thuis zijn voor alle Vlamingen.”
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Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten in Jemen strijden met Waalse wapens, is het toch even slikken. De export van
Waalse wapens naar Saoedi-Arabië, dat burgerdoelwitten aanvalt,
gaat in stijgende lijn. De Waalse politieke leiders minimaliseren.
Wij noemen het zoals het is: bloed aan de handen.

UI TGESPROKEN

Dat Philippe Muyters als minister
zijn stempel drukte op het Vlaamse beleid van de afgelopen tien
jaar, is zacht uitgedrukt. Bij zijn afscheid blikken we terug op vijf van
zijn belangrijke realisaties.

16

Kamerleden Theo Francken en
Yoleen Van Camp lanceerden tal
van parlementaire vragen en
nieuwe wetsvoorstellen voor een
streng en rechtvaardig migratiebeleid.
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Het Europa van na 26 mei draagt
de stempel van de Franse president Macron. Maar een centralistischer Europa is niet bepaald
waar de N-VA op zit te wachten.
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Vlaamse
Regering

Bij het schrijven van dit voorwoord gaan de Vlaamse regeringsonderhandelingen de laatste fase
in. En als u dit leest, zal de Vlaamse Regering wellicht gevormd zijn, zullen de ministers de eed
hebben afgelegd en zal het harde werk begonnen zijn. Maar zo ver zijn we dus nog niet.
Voor de vorming van de Vlaamse Regering werden alle mogelijkheden uitvoerig onderzocht, ook die met het Vlaams Belang. Als een partij de verkiezingen wint, is het een
democratische plicht om na te gaan of er met die partij kan worden geregeerd.
Maar daarvoor was er steeds een derde partij nodig. En geen enkele andere partij was
bereid daarop in te gaan. Men kan dat betreuren of toejuichen, maar het is alleszins een
realiteit waar wij niet omheen kunnen.
De keuze voor de voortzetting van de Zweedse regering was bijgevolg de enige logische.
De Vlaamse Regering heeft nood aan een stabiele meerderheid, gebaseerd op een coherent
regeerakkoord. Over de inhoud daarvan kan ik u nog niet veel vertellen, daar komen we
in een volgend nummer op terug.

Contouren
Wel kan ik u al de contouren schetsen. Wij willen Vlaanderen aan de top houden inzake
innovatie, en dat betekent dat wij ook toponderwijs nodig hebben, met de nadruk op kennis
en respect voor de leerkrachten. Zo hopen we de werkzaamheidsgraad verder op te krikken.
Om onze welvaart op peil te houden is dat essentieel, maar ook voor ons welzijn. Vlaanderen moet een warme thuis zijn voor alle Vlamingen, ongeacht afkomst, overtuiging of
geaardheid. En daar mag wat tegenover staan. Van nieuwkomers mogen wij inspanningen
verwachten vooraleer ze rechten krijgen.
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Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid pleit al jaren voor
een eigen Vlaamse sociale zekerheid. Erik Stoffelen, secretaris van
het Aktiekomitee, legt nog eens
uit waarom. U leest er ook alles
over in de bijgevoegde brochure.

En wij mogen gerust met trots onze identiteit uitstralen, zelfbewust maar niet zelfgenoegzaam.
Het is gemakkelijk om daar lacherig over te doen, maar voor de vorming van een gemeenschap
is het onmisbaar. Onze identiteit is onze richtingaanwijzer en geeft nieuwkomers houvast.
Ik wens de nieuwe ploeg en minister-president Jan Jambon alvast alle succes.
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Verboden middel tegen ADHD online te krijgen in
Nederland
Kamerlid Kathleen Depoorter is bezorgd over de illegale import van dexamfetamine. Het geneesmiddel, dat wordt gebruikt bij
de behandeling van ADHD/ADD en slaapziekte, staat bij ons op de lijst van verdovende middelen.
Invoeren is dus verboden. Toch blijken steeds meer patiënten het
middel illegaal te verkrijgen via een Nederlandse online apotheek. “Een betere controle is nodig om die illegale en gevaarlijke
praktijk een halt toe te roepen”, aldus Depoorter, die zelf apotheker is.

Onbeschikbaarheid geneesmiddelen aanpakken
© N-VA

Daarnaast heeft de N-VA een wetsvoorstel klaar om de tekorten
aan bepaalde geneesmiddelen aan te pakken. “Wij willen eerst
de meldingsplicht aanscherpen. Geneesmiddelenproducenten
moeten het melden wanneer ze een geneesmiddel niet langer in
de handel brengen. Maar als zij dat niet doen, volgt er geen
enkele sanctie”, zegt Depoorter.
"Een betere controle is nodig", vindt Kathleen Depoorter.

Apothekers lossen tekort op
“Wanneer geneesmiddelenﬁrma’s de meldingsplicht niet nakomen of als er sprake is van bewuste marktafscherming, moeten hoge boetes
mogelijk zijn”, vindt het Kamerlid. Depoorter wil apothekers ook toestaan om tekorten op te lossen door zelf geneesmiddelen te bereiden.
“De meerkost daarvan moet uiteraard worden verhaald op de ﬁrma die het tekort heeft veroorzaakt, en niet op de patiënt, het RIZIV of
de apotheker”, besluit Kathleen Depoorter.

Koen Metsu wil amokmakers recreatiedomeinen
op zwarte lijst

“Dat jongeren mensen intimideren, meisjes lastigvallen
en zelfs mishandelen en aanranden, is totaal ontoelaatbaar. Iedereen moet zich in alle rust en veiligheid kunnen
ontspannen zonder te worden geterroriseerd door wie dan
ook”, zegt Metsu.

© Anne Deknock

Elke zomer hetzelfde liedje in de Vlaamse recreatiedomeinen en publieke zwembaden: ‘jongeren zorgen
voor overlast’. Kamerlid Koen Metsu vindt dat onaanvaardbaar en wil een kordatere aanpak.

Zoals het stadionverbod
De N-VA wil de herrieschoppers kunnen weren uit de
domeinen. Metsu pleit voor een systeem zoals het stadionverbod in het voetbal: registratie van wie binnenkomt en
een zwarte lijst van amokmakers.

Koen Metsu pleit onder meer voor een zwarte lijst van amokmakers.

“De recreatiedomeinen kunnen de zwarte lijsten met
elkaar delen, zodat de amokmakers overal kunnen worden geweerd. Het is administratief haalbaar en kan er mee voor
zorgen dat we met z’n allen weer zorgeloos kunnen genieten in onze recreatiedomeinen”, besluit Koen Metsu.
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Anneleen Van Bossuyt strijdt tegen voedselverspilling
“Betere regelgeving zou de voedselverspilling met 31 procent doen dalen”, meent Kamerlid Anneleen Van Bossuyt.
Daarom heeft ze een voorstel klaar om de voedselverspilling in dit land tegen te gaan.
Uit onderzoek blijkt dat de verspilling van voedsel
in de hand wordt gewerkt door de manier waarop
de houdbaarheidsdatums worden aangeduid. Met
name de vermelding ‘ten minste houdbaar tot’
werkt verwarrend en maakt dat mensen voedsel
weggooien zonder dat het daarom al slecht is.

Kofﬁe, pasta, rijst en chips
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Sommige producten hebben ook helemaal geen
houdbaarheidsdatum nodig. Met haar voorstel
roept Van Bossuyt de federale overheid op om in
Europa te pleiten voor een uitbreiding van de producten die worden vrijgesteld van een houdbaarheidsdatum. Zo horen ook kofﬁe, pasta, rijst, chips,
speciaalbieren en bronwater thuis in die categorie. Anneleen Van Bossuyt: “Sommige producten hebben helemaal geen houdbaarheidsdatum nodig.”

9 opgeloste
verdwijningszaken
in 1 jaar
De DNA-databank voor vermiste personen is een
groot succes: in één jaar tijd werden al negen verdwijningszaken opgelost. De databank kwam er
op initiatief van de N-VA. In 2013 keurde de Senaat
het N-VA-wetsvoorstel daarover goed.

Babel in Brusselse scholen
Open Vld'er Sven Gatz, de Brusselse minister van Meertaligheid (ja, dat
bestaat), zet de komende vijf jaar de organisatie van meertalig openbaar
onderwijs centraal. Dat staat in het Brusselse regeerakkoord. “Brussel,
blijf bij je leest”, reageren Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier en
haar collega in het Brussels parlement Mathias Vanden Borre. “Onderwijs
is geen bevoegdheid van het Brussels Gewest.”

Vaag over meertaligheid
Ruim een jaar geleden trad de databank in werking.
Ze verzamelt DNA-materiaal van vermiste personen
of van hun familie. Ook DNA van onbekende lichamen wordt erin opgeslagen. Op dit ogenblik telt de
databank 78 DNA-proﬁelen. Op termijn zouden dat er
meer dan 300 moeten worden.

Bovendien staan Tavernier en Vanden Borre argwanend tegenover wat Brussel
bedoelt met meertalig onderwijs. “De Brusselse coalitiepartners blijven bewust
vaag over hoe zij die meertaligheid precies willen invullen. Willen ze overal
Nederlands én Frans als schooltaal? Of wil de bestuursploeg nog een stapje
verder gaan en de diverse thuistalen van de leerlingen een prominente plaats
geven op de schoolbanken?”

Cruciaal tegen criminaliteit

Uitmunten in Nederlands

Kamerlid Sophie De Wit reageert opgetogen op het
goede nieuws. “Op aandringen van de N-VA is er een
aantal DNA-databanken opgericht. Het succes van de
databank voor vermiste personen toont aan dat zij
cruciaal kunnen zijn in de strijd tegen criminaliteit.
Ons parlementair werk loont dus wel degelijk”,
besluit ze.

Zelf pleiten de Brusselse parlementsleden van de N-VA voor sterkere investeringen in de kennis van het Nederlands. “Pas wanneer leerlingen uitmunten in
het Nederlands, is werken aan een sterke vreemdetalenkennis een logische volgende stap. Het Nederlands wordt dan weer meer de verbindingstaal die het
zou moeten zijn in wat per slot van rekening Vlaamse scholen zijn. Zonder die
gemeenschappelijke basis verzeilt een klas in Babylonische toestanden”,
besluiten Tavernier en Vanden Borre.
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Liesbeth Homans deelt tik uit aan Leuvense moskee
Eind juli ontstond er beroering toen Vlaams minister-president Liesbeth Homans de procedure opstartte om de erkenning in te
trekken van de Leuvense moskee Al Ihsaan. De moskee wordt in verband gebracht met salaﬁstisch onderwijs. Ook Vlaams
Parlementslid Lorin Parys, die in de Leuvense gemeenteraad zetelt, zit met een pak onbeantwoorde vragen over de moskee.
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Een dossier van de Staatsveiligheid over
Al Ihsaan leidde ertoe dat Liesbeth
Homans de procedure opstartte tot intrekking van de erkenning van de moskee.
Daaruit blijkt dat in de moskee een salaﬁstische vereniging voor onderwijs zorgt.
“Het salaﬁsme verwerpt de westerse
democratie, seculiere wetgeving en democratische basisbeginselen als godsdienstvrijheid en de gelijkheid van man en
vrouw. De lessen die worden georganiseerd zijn een potentieel gevaar voor de
verspreiding van extremisme”, legt
Homans uit.

Geef je vrouw eens een tik
Het is niet de eerste keer dat Al Ihsaan in
opspraak komt. Eind 2017 kwamen enkele
frappante uitspraken van een hulpimam
aan het licht. Tijdens lezingen zei de man
onder meer dat men vrouwen mag bestraffen met een lichte tik. De hulpimam
werd geschorst, maar is sinds december
vorig jaar weer actief in de moskee. “Er
zijn ernstige aanwijzingen dat Al Ihsaan
de erkenningscriteria van de lokale kerken geloofsgemeenschappen niet respecteert”, zegt de minister-president.

“De lessen die worden georganiseerd in die moskee zijn een potentieel gevaar voor
de verspreiding van extremisme”, weet Liesbeth Homans.
preek foutief vertaalde?” stelt Lorin Parys
de vragen die het Leuvense stadsbestuur
niet stelt.
Volgens de huidige regelgeving kan de
minister-president een moskee alleen

maar sanctioneren door de erkenning in
te trekken. “We zoeken beter naar tussenvormen”, aldus Lorin Parys. Bij het ter
perse gaan hield Liesbeth Homans haar
ﬁnale beslissing nog in beraad.

Te veel onbeantwoorde vragen
Het Leuvense stadsbestuur vraagt om de
erkenning van de moskee niet in te trekken. Lorin Parys steunt dat advies niet. “Er
zijn te veel onbeantwoorde vragen. Hoe is
het bijvoorbeeld mogelijk dat het moskeebestuur niets wist van de salaﬁstische
sympathieën van de vermelde lesgever,
terwijl die zeven jaar lid was van de raad
van bestuur? Waarom wisten de veiligheidsdiensten niets van de bewering van
het bestuur dat niet de hulpimam in de
fout ging maar dezelfde lesgever die de
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Zuhal Demir krijgt gelijk over islamsc
In Genk haalde Zuhal Demir haar slag thuis met de niet-erkenning van het Selam College.
Vorig jaar al trok Demir aan de alarmbel over de mogelijke komst van de islamitische
school. Toen de vzw achter de school de erkenning ofﬁcieel aanvroeg, stelde Demir
onmiddellijk voor om die vzw te laten doorlichten door de Staatsveiligheid.
Volgens Demir heeft de vzw banden met de
Turks-islamitische beweging Milli Görüs. “Van
Milli Görüs weten we – onder andere – dat ze
Nederlandse jongeren naar Turkije stuurde

om les te krijgen van een haatimam die
huwelijken met zesjarige meisjes steunt en
geweld tegen vrouwen goedkeurt. Dat is niet
wat we willen in Vlaanderen”, zegt Demir.

STAAT VAN ZAKEN

De dieren in Vlaanderen kiezen voor Ben Weyts
Mochten de dieren in Vlaanderen stemrecht hebben, ze gaven Ben Weyts zonder twijfel een absolute meerderheid. Onze
Vlaamse minister van Dierenwelzijn levert dan ook geen half werk. Dat bleek nog maar eens deze zomer, met goed nieuws
over het Offerfeest, het kattenplan en de strijd tegen dierenverwaarlozing.

Bescherming voor dieren
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De verwaarlozing en mishandeling van
dieren komen helaas nog altijd voor in
Vlaanderen. Maar sinds Ben Weyts minister van Dierenwelzijn is, gaat het aantal inbeslagnames in Vlaanderen in stijgende
lijn. Van gemiddeld 200 per maand in
2016 naar 261 per maand in 2018. Vlaanderen beschermt dus steeds meer dieren.
“Als het de spuigaten uitloopt, dan treden
wij kordaat op, in het belang van de dieren. Wij willen de pakkans voor dierenbeulen vergroten. Dierenverwaarlozing en
-mishandeling hebben in Vlaanderen geen
plaats meer”, zegt Weyts onverbiddelijk.
Ben Weyts: “Wie zijn kat graag ziet, laat die steriliseren.”

Minder slachtingen tijdens
Offerfeest

leggen bij het totaalverbod en achterhoedegevechten achterwege laten.

Vlamingen en hun kat
“Wie zijn kat graag ziet, laat die steriliseren”, zei Weyts bij de lancering van zijn
kattenplan. En het moet zijn dat de
Vlamingen hun kat graag zien, want van
de 30 000 katten die in de eerste helft van
dit jaar zijn geregistreerd, was ruim

80 procent gesteriliseerd. “Deze cijfers
tonen dat de meeste katteneigenaars begaan zijn met het welzijn van hun dier”,
zegt minister Weyts. De registratie en sterilisatie van katten zijn verplicht. Toch belanden nog altijd te veel katten in een
asiel, vindt de minister. “Dat zal enkel stoppen als eindelijk alle eigenaars doen wat
goed is voor hun dier en het steriliseren”,
besluit de minister.
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Van 10 tot 14 augustus vond het eerste
Offerfeest plaats sinds Ben Weyts in Vlaanderen het totaalverbod op onverdoofd
slachten invoerde. En kijk: dit jaar werd
ruim de helft minder dieren geslacht dan
in 2018. Bovendien werden alle schapen
geslacht met voorafgaande verdoving.
Minister Weyts hoopt dat de cijfers aantonen dat steeds meer mensen zich neer-

chool
Jongeren beschermen
De onderwijsinspectie bracht een negatief advies uit aan de minister van Onderwijs. Die besliste de school niet te erkennen. Zuhal
Demir reageert tevreden op het besluit. “Onze scholen mogen geen
speeltuin worden voor extremisten. Het is onze taak om alle wettelijke middelen te gebruiken om onze jongeren te beschermen
tegen groeperingen die erop uit zijn om onze maatschappij duurzaam te ontwrichten”, besluit Zuhal Demir strijdvaardig.
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Er staat meer dan een haag op de taalgre
Kent u dat gezegde van de olifant in de kamer? Je praat met elkaar
over alle mogelijke onderwerpen, maar je weet dat die ene heikele kwestie eigenlijk het hele gesprek domineert. Het is een gevoel dat de PS moet hebben als ze in gesprek gaat met de N-VA.
Die olifant is België. Federaal parlementslid Sander Loones stelt
het scherp: “In de feiten is België al gesplitst. Nu nog in de politieke hoofden en structuren.”
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Cartoons, en zeker politieke cartoons,
vertellen in hun hilariteit vaak de
waarheid. Na de voorstelling van het
nieuwe Waalse regeerakkoord verscheen er een sublieme prent van een
bekende cartoonist, waarin Elio Di
Rupo, naar analogie met Donald
Trump, aankondigde dat Wallonië
een haag ging plaatsen en dat Vlaan-

deren die zou betalen. “Grappig,
maar ook zeer toepasselijk”, zegt
Sander Loones. “Het Waalse regeerakkoord leest immers als een lijst van
beloftes waarbij men voor de betaalbaarheid ervan louter naar het federale niveau kijkt. En dus voor een
groot deel naar Vlaanderen.”

Ondertussen maakt Di Rupo wel
een opening naar een mogelijke
federale regering mét de N-VA.
Maar over confederalisme wil hij
niet praten.
“Dat is juist. De PS wil de ﬁnanciële
levensader van de transfers zo lang
mogelijk open houden. Tegelijk beseft
men ook daar dat het stilaan einde
verhaal is. Di Rupo’s voorstel om een
federale regering te vormen? Dat is de
zogenaamde afspiegelingscoalitie.
Daarbij wordt de optelsom gemaakt
van de regering in Vlaanderen en de
regering in Wallonië. Wat Di Rupo
voorstelt is confederalisme, zonder
het zo te benoemen.
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BREEDBEELD
dat moment is niet veraf.’ Gelijk heeft
hij. De totale desinteresse voor de
federale politiek is overduidelijk. Je
ziet die desinteresse trouwens niet alleen bij de politici, maar ook bij de
bevolking. Of er nu een federale regering is of niet, het lijkt iedereen koud
te laten. In het beste geval gaan ze
ervan uit dat er in Brussel wordt aangemodderd om ﬁnaal uit te komen bij

“

Ja, je kan dit land beter
besturen. Maar je kan het
nooit goed bestuurd krijgen.

een regering die op haar beurt ook
verder aanmoddert. Malgoverno of
nongoverno, het maakt niet meer uit.
Het geloof in de toekomst is weg.
Er staat nochtans veel op het spel.
Hoe kunnen we de pensioenen van
alle Vlamingen verzekeren, bijvoorbeeld? Vlaanderen zal ook hard worden getroffen bij een brexit. De
migratiecrisis is nog altijd niet fundamenteel onder controle. En de investeringen in onze veiligheid, politie,
justitie en defensie blijven ondermaats.”

ens
Ook Paul Magnette lijkt trouwens tot
het besef te komen dat de Belgische
ambities niet al te hoog meer kunnen
liggen. Een noodregering lijkt voor
hem federaal nog het hoogst denkbare.”
De geesten zijn aan het rijpen?
“Ach, in de feiten is België eigenlijk al
gesplitst, nu nog in de politieke hoofden en structuren. Ik ben geen fan
van de man, maar de analyse die
Open Vld'er Karel De Gucht ooit
maakte, klopt als een bus: ‘België zal
niet verdwijnen met een big bang,
het zal eerder verdampen. Op een bepaald moment zal niemand nog een
federale regering willen vormen. En

Misschien berusten de mensen wel
omdat het in 2010 en 2011, tijdens
die meer dan 500 dagen van lopende zaken onder Leterme, best wel
aardig liep? De wereld is toen niet
vergaan.
“Ongetwijfeld. Al is de situatie nu
helemaal anders. Toen tikten de cijfers in ons voordeel. Niets doen betekende dat de begrotingscijfers onder
Leterme erop vooruitgingen. Nu gaan
ze razendsnel de dieperik in. Toen wij
in december uit de regering stapten,
stond de begroting op een tekort van
0,8 procent. De stilstand van Michel
zorgt intussen voor een tekort dat explodeert tot 13 miljard. Dat krijg je dus

met traditionele partijen die koste wat
het kost het Marrakeshpact wilden
ondertekenen, en daarvoor elke begrotingsambitie opofferden.
Maar er is nog een fundamenteler,
democratischer verschil met de
lopende zaken van Leterme. Toen had
je nog een regering in lopende zaken
die minstens in schijn democratisch
was. Ze steunde op een meerderheid
in het parlement. Vandaag is dat helemaal niet het geval. De restregeringMichel II vertegenwoordigt maar 38
parlementsleden op de 150, maar
denkt toch dat ze daarmee voldoende
legitiem is om te besturen.
En ze denkt dat op haar eentje te kunnen. Binnen de restregering leeft zelfs
niet meer de illusie dat in het parlement een meerderheid kan worden
gevonden om iets serieus te doen.
Laat staan dat zij op zoek zou gaan
naar een meerderheid in elke taalgroep. En zo kan Reynders Europees
commissaris worden, zonder bewezen steun in het parlement. Wat een
afgang voor toekomstig Europees president Michel. Hoe zal hij Europa op
één lijn krijgen, wanneer hij in eigen
land de democratie ontloopt? Bijzondere plek is het daar, ‘aan de juiste
kant van de geschiedenis’.”
Waarom laat het parlement niet
sterker van zich horen?
“Meer ambitie in het federale parlement? Dat wil ik nog wel eens zien.
Ja, die zou in lopende zaken een
dynamiek kunnen ontwikkelen. In
2011 was dat het geval, toen de N-VA
de motor was achter een ganse reeks
verstrengingen in het migratiebeleid.
Vanuit het parlement werd toen de
gezinshereniging aangescherpt, regularisatiefraude aangepakt en de snelBelgwet afgeschaft. Voor het eerst in
dertig jaar werden de migratiewetten
toen strenger.”
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Kan zulke dynamiek er nu niet opnieuw komen?
“Dan zou die vooral over het sociaaleconomische moeten gaan. Waar
gaan we besparen? Want onder de
restregering blijken de rekeningen
aan een sneltempo te ontsporen. De
N-VA-hervormingsvoorstellen zijn al
ingediend in de Kamer. Een beetje serieus parlement zou aan de slag gaan.
Maar hier zien we het systeem met
voorlopige twaalfden. Dat betekent
dat de overheid per maand niet meer
mag uitgeven dan een twaalfde van
de begroting van vorig jaar.
Sinds december hebben we geen
echte regering en geen echte begroting meer. Om de drie maand krijgen
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Sander Loones: “In de feiten is België al
gesplitst. Nu nog in de politieke hoofden
en structuren.”

we een nieuw voorlopig schijnbudget.
Het ziet er trouwens naar uit dat die
voorlopige twaalfden eind oktober
nog eens zullen worden verlengd. En

wat opmerkelijk is: dat gebeurt allemaal mét de steun van de linkse
‘oppositiepartijen’ sp.a, PS, Groen en
Ecolo. Zij stemden opnieuw voor het
voorstel van de restregering. Geen
greintje ambitie. Zelfs de PVDA/PTB
durft niet tegen te stemmen.”
De socialisten durven geen tegengas te geven omdat ze hopen nog
in de federale regering te belanden?
“Het gaat veel dieper. Ze hebben geen
alternatief. Zo’n alternatief is eigenlijk
ook niet meer mogelijk. België heeft
geen verhaal. Alleen durven heel wat
politici daaruit nog niet de logische
consequenties te trekken. Namelijk
dat het tijd is om een nieuw verhaal
te starten.”

Vive la Wallonie!
In de 183 pagina’s van het Waalse regeerakkoord staat slechts vijf keer het woord ‘identiteit’, waarvan amper één keer
– in het kader van toerisme – om een link te maken met de Waalse identiteit. Een gemiste kans, vindt Sander Loones.
“Een economisch beleid dat ook rekening houdt met cultuurverschillen en dat gedifferentieerd is, leidt tot meer welvaart.
Omgekeerd leidt de weigering om in het economische beleid
rekening te houden met cultuurverschillen tot collectieve verarming. Dat beseft men alvast in Vlaanderen”, weet Loones.
“De startnota van informateur Bart De Wever heeft een sterk
identitaire inslag. Met reden. Vlaanderen zou nooit dezelfde
dynamiek en welvaart hebben ontwikkeld als het er niet in
was geslaagd zijn culturele identiteit als handelsnatie te herwinnen. Kijk bijvoorbeeld ook naar Schotland. Het economische succes van de Schotse identiteit is ontegensprekelijk.
De regio’s die het meest succesvol zijn gebleken, zijn erin
geslaagd ondernemingszin te koppelen aan hun sociale en culturele waarden. Het overstijgt de klassieke kijk op economische
ontwikkeling. De impact van groeien van onderuit, vertrekken
vanuit de gemeenschap, een sterke identiteit als economisch
fundament en groeimodel.”

3 x Vlaanderen
Toegegeven, in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zal het
woord ‘Wallonië’ niet om de haverklap vallen, maar toch is het
opmerkelijk dat ‘Vlaanderen’ slechts drie keer wordt vermeld
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in het Waalse regeerakkoord. Straffer nog: dat gebeurt enkel
wanneer het erom gaat meer Franstaligen aan te moedigen om
in Vlaanderen te komen werken. “Nochtans heeft Wallonië alles
in huis om het te kunnen maken”, benadrukt Loones. “Maar
om die potentie te ontsluiten, gebruikt men het best de kracht
van een doorleefde Waalse identiteit. Ze zal een katalysator zijn
voor maatschappelijke en economische groei.”
Sander Loones roept de Walen dan ook op “om hun identiteit
trots en met overtuiging te dragen. Het zal niet enkel hun
gemeenschap maar ook hun identiteit versterken.”

BREEDBEELD
Wat zou dat dan precies kunnen
zijn?
“Kijk, waar zie je wel dynamiek? Dat
is bij de deelstaatregeringen. In Vlaanderen, maar ook in Wallonië. Politici
plooien terug op de eigen democratie,
waar wel nog zaken kunnen worden
gedaan, waar wel nog akkoorden kunnen worden gevonden. Ons voorstel:
pas het politieke systeem aan die realiteit aan. Bouw de democratie op van
onderen uit, vanuit de deelstaten. Net
dat is ons confederalisme. De deelstaten worden verantwoordelijk om
een eigen beleid te voeren dat is aangepast aan de eigen noden. En liefst op
hun eigen kosten. Al doet een eerste
lezing van het Waalse regeerakkoord

vermoeden dat ze daar nog niet aan
toe zijn.” (glimlacht)
België is dus gedoemd om toch nog
wat te blijven aanmodderen?
“België is middelmatigheid, in het
beste geval. Dat hebben wij de laatste
jaren ook ondervonden. Ja, je kan dit
land beter besturen, maar je kan het
nooit goed bestuurd krijgen. De verschillen tussen het Noorden en het
Zuiden zijn gewoon te groot.

ralisme. Op straat beseffen veel mensen stilaan wel dat het zo niet verder
kan, maar ze zien het alternatief nog
niet. Het is aan ons om hun dat te
tonen, om de toekomst te verbeelden

“

Het is onze opdracht om daarop te
blijven wijzen. Om dat tastbaar te
blijven maken. Niet alleen in het parlement, maar overal. Elk N-VA-lid is
een ambassadeur voor ons confede-

De dynamiek zit bij de
deelstaten. Vlaanderen,
maar ook Wallonië.
In de feiten is België
eigenlijk al gesplitst.

en tastbaar te maken. In directe
gesprekken, op sociale media, met
politieke actie. De boer en de straat
op. Om de blijde boodschap uit te
dragen.” (lacht)

Brussel: oude wijn in oude zakken
“De nieuwe Brusselse coalitie heeft een regeerakkoord. Daarmee is dan ook alles gezegd. Het is oude wijn in oude zakken”,
schreef Cieltje Van Achter in juli. “Brussel heeft daadkracht nodig om de problemen te benoemen en aan te pakken, en
niet de recyclage van PS-recepten die niet werken”, vindt Van Achter, die fractievoorzitter is in het Brusselse parlement.

© Anne Deknock

Vóór de verkiezingen beloofden heel
iets anders kan lezen. “Open Vld
Op zichzelf teruggeplooid
wat partijen dat de Brusselse stilheeft de ‘liberale accenten’ van het
“De nieuwe Groene minister van
stand moest worden doorbroken
Mobiliteit werd na haar eerste
met grondige hervormingen. Eén
uitspraak al teruggeroepen
mobiliteitsbeleid – en niet langer
door haar coalitiepartners. De
de blokkerende ruzies tussen gepassage over tolhefﬁng in het
west en gemeenten – moest de
akkoord had ze duidelijk anstad in beweging krijgen. Sp.a
ders begrepen dan de PS, Open
veranderde zelfs haar naam in
Vld en zelfs partner Ecolo. Haar
One.brussels. “Maar na de vervoorstel was om een tolhefﬁng
kiezingen blijft daar niets van
in te voeren, te betalen door de
over”, merkt Van Achter op.
Vlamingen en Walen die Brus“Daadkracht, lef en verandering
sel bezoeken. Groen ziet Brusstaan niet in het woordenboek
sel eerder als een op zichzelf
van de Brusselse PS. Groen,
teruggeplooid eiland dan als
Open Vld en One.Brussels-sp.a
een hoofdstad.”
waren te gretig om mee te besturen en hebben niet gewogen op “Daadkracht, lef en verandering staan niet in het De N-VA zal stevig oppositiewoordenboek van de Brusselse PS”, zegt Cieltje Van
het regeerakkoord.”
werk voeren in Brussel. De
Achter.
Brusselaar wil ook verandering,
Vage formuleringen
wil ook propere en veilige straWat we dan wel terugvinden in het
akkoord opgelijst. Nog een geluk,
ten. De N-VA zal zich daar volop
regeerakkoord zijn vage formulerinanders hadden we ze nooit gevonvoor inzetten.
gen waarin elke regeringspartij wel
den”, knipoogt Van Achter.
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Bedankt, Philippe!
“Na tien jaar ministerschap is het goed geweest.” In
augustus kondigde Philippe Muyters aan dat hij geen
minister meer zou zijn in de nieuwe Vlaamse Regering.
Naar eigen zeggen nam de immer hoffelijke Muyters de
beslissing een jaar eerder al. Momenteel is hij nog
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en
Sport. Philippe Muyters blijft wel Vlaams Parlementslid.

© ID/Dieter Telemans

Philippe Muyters was minister van 2009 tot 2019. In de regering-Peeters II
(2009-2014) nam hij de bevoegdheden Financiën, Begroting, Ruimtelijke
Ordening en Werk op zich. Onder het minister-presidentschap van
Geert Bourgeois (2014-2019) was Muyters bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport.

De vijf belangrijkste
realisaties van
Philippe Muyters
1. Een recordaantal Vlamingen aan het
werk
Niemand kreeg meer Vlamingen aan de
slag dan Philippe Muyters als minister van
Werk. De werkloosheid in Vlaanderen
staat op een laagterecord. Ook het aantal
werkloze vijftigplussers en allochtonen
daalde dankzij de activeringsmaatregelen
van Philippe Muyters.
2. Duaal leren brengt onderwijs en
bedrijfswereld bij elkaar
Onder het motto ‘zet de schoolbank op de
werkplek’ kunnen leerlingen vanaf 15 jaar
leren op school combineren met leren op
de werkvloer. Zo verwerven die jongeren
al tijdens hun schooljaren belangrijke vaardigheden die van pas komen in hun latere
job.
3. Goesting in ondernemen
Met lagere drempels en een ambitieuze
ondernemerscultuur maakte Philippe
Muyters ondernemen weer hip. Het aantal
starters lag dan ook nooit zo hoog als de
afgelopen jaren.

Philippe Muyters drukte als minister ontegensprekelijk zijn stempel op
het Vlaamse beleid van de afgelopen tien jaar.

Stempel op Vlaanderen
Dat Philippe Muyters als minister zijn stempel drukte op het Vlaamse
beleid van de afgelopen tien jaar, is zacht uitgedrukt. Zo slaagde hij er
als Vlaams minister van Begroting jaar na jaar in een Vlaamse begroting in evenwicht voor te leggen. Als minister van Werk haalde hij de
Vlaamse werkloosheid naar recordlaagten door steeds meer Vlamingen
aan het werk te krijgen. En als minister van Sport haalde hij het WK
wielrennen naar Vlaanderen.
De N-VA is Philippe Muyters bijzonder dankbaar voor zijn sterke beleid
van de voorbije tien jaar.
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4. Vlaanderen top in open innovatie
Vlaanderen behoort tot de Europese top
voor innovatie. Als minister van Innovatie
investeerde Philippe Muyters miljoenen
euro’s in vernieuwende en slimme technologieën zoals artificiële intelligentie.
5. Vlaanderen topsportnatie
‘De geboorte van een sportnatie’, kopte
De Tijd na een recordaantal medailles in de
zomer van 2018. Die sportnatie, dat is
Vlaanderen. De Tijd legt de verdienste voor
die prestatie bij minister van Sport Philippe
Muyters. “Ik moet als minister van Sport
zorgen voor zo optimaal mogelijke omstandigheden, zodat al die Vlaamse topatleten
de beste kans hebben om medailles te pakken”, liet Muyters optekenen.

GEM ANDATEERD

Minderheidsregering in lopende zaken

Nieuw dieptepunt in onze democratie
Het niveau van de Belgische politiek blijft verbazen. Sinds de val van Michel I lijkt de federale
regering meer op een uitzendkantoor. En onlangs tikte toekomstig Europees president Charles
Michel de Belgische premier Charles Michel op de vingers. Fractievoorzitter Peter De Roover
vraagt meer sérieux.
beslissing was genomen, werd de
commissie Buitenlandse Zaken
samengeroepen om kennis te nemen

© Belga Image

“Het is spijtig om vast te stellen dat
het deze regering in lopende zaken
aan een democratische reflex ont-

Peter De Roover: “Wat we nu zien, bewijst het falen van België.”
breekt”, steekt De Roover van wal.
“De afgelopen maanden werd het
parlement straal genegeerd.” Op 23
mei kreeg de regering een brief van
de Amerikanen om extra troepen in
te zetten in Syrië. “Geen kleinigheid.
Zo’n vraag moet altijd, en zo snel
mogelijk, in het parlement worden
besproken”, zegt De Roover. “Niet zo
in België. Pas nadat de minister formeel was opgevorderd, kwam hij uitleg geven in de commissie Defensie.
Dat stoot mij bijzonder tegen de
borst.”

van een voldongen feit. De Roover
vindt het onbegrijpelijk dat CD&V en
Open Vld akkoord gingen met opnieuw een Europese topfunctie voor
een Franstalige. “Het zou in normale
omstandigheden al opmerkelijk zijn
dat alle Europese functies naar één
taalgroep gaan, maar met de brexit
voor de deur is het van levensbelang
een Vlaming aan de Europese tafels
te hebben. De economische impact
van de brexit is immers veel groter op
Vlaanderen dan op Wallonië”, zegt
De Roover.

Een gelijkaardige situatie zagen we
toen Didier Reynders als Eurocommissaris werd aangeduid, zonder het parlement te betrekken. Pas nadat de

Charles Michel buist Charles
Michel
In het begrotingsdebat passen dan
weer bescheidenheid en vooral meer

sérieux, in plaats van gespeelde verontwaardiging. “Toen de regering
viel, zat de begroting op traject met
een tekort van 0,8 procent. Maar premier Michel vond het Marrakeshpact
belangrijker dan een begroting op
koers. De restregering kieperde het
zomerakkoord en de jobsdeal in de
vuilnisbak”, blikt De Roover terug.
“Wat we nu zien, bewijst het falen
van België. De paarse en paarsgroene regeringen lieten de rekeningen in het verleden ontsporen bij
economisch mooi weer. De ambitie
die de Zweedse coalitie de eerste
jaren had, hebben we niet tot op de
eindmeet kunnen volhouden. Bij de
traditionele partijen ontbreken de wil
en het plan om te hervormen en besparen”, aldus De Roover. Dat bleek ook
uit de narekening van de kiesprogramma’s. Met een extra put van
9,5 miljard euro kwam de MR trouwens
als slechtste leerling uit die oefening.

Een dikke onvoldoende
De regering in lopende zaken moet
zich ten dienste stellen van het parlement, in plaats van de nodige hervormingen te vertragen. “Laat ons, om te
starten, het zomerakkoord en de jobsdeal van onder het stof halen. Iedereen die kan werken, moet aan de slag.
Anders zullen we de begroting nooit
op orde krijgen en riskeren we een
veroordeling door Europa. Het zou
toch jammer zijn als Europees president Michel het huiswerk van premier
Michel een dikke onvoldoende moet
geven”, besluit Peter De Roover.
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Yoleen Van Camp en Theo Francken:
“Gezinshereniging moet strikter”
Onze vernieuwde Kamerfractie staat klaar om opnieuw hard aan de
kar te trekken voor een streng maar rechtvaardig migratiebeleid. Deze
zomer werd een aparte ‘werkgroep migratie’ opgericht met experten
en verkozenen die zich op het thema toeleggen.
De werkgroep brainstormde en discussieerde al duchtig. Ze lanceerde tal
van parlementaire vragen om de vinger aan de pols te houden en formuleerde nieuwe wetsvoorstellen,
gaande van asiel over terugkeer tot
nationaliteitsverwerving en gezinshereniging. Over die laatste kwestie
gingen we in gesprek met Kamerleden Theo Francken en Yoleen Van
Camp. De ambitie blijkt groot.
Jullie willen de strijd opvoeren
tegen misbruik van de gezinsherenigingsprocedure. Daarmee viseren jullie onder meer het fenomeen
van de zogenaamde ‘bébés papiers’, schijnouderschap voor
migratiedoeleinden. Waarom is dat
van belang en hoe willen jullie
daarbij te werk gaan?
Yoleen Van Camp: “Het kan niet dat
mensen verblijfsrecht proberen te bekomen op basis van een kind naar
wie ze eigenlijk niet omkijken. Niet
zelden is daar ook geld mee gemoeid.
Daarom willen we strengere voorwaarden koppelen aan het verblijfsrecht. Een vergunning verkrijgen kan
pas indien je als ouder een echte
band hebt met dat kind en je er verantwoordelijkheid voor opneemt,
zowel ﬁnancieel als emotioneel. Die
voorwaarde geldt ook bij de verlenging van de verblijfsvergunning. Van
wie zijn verplichtingen als ouder niet
opneemt, moet het verblijfsrecht worden ingetrokken. Dat is in het belang
16

van de kinderen die worden misbruikt om mensen aan papieren te
helpen. Voor ons heeft elk kind recht
op ouders die er werkelijk voor zorgen.”
In 2011 werd gezinshereniging op
initiatief van de N-VA verstrengd.
Dat leidde toen tot een daling van
de totale gezinsmigratie met zowat
één derde. Theo, jij was destijds
een van de drijvende krachten achter die verstrenging. Toch wil je
vandaag de wet nog strikter
maken. Waarom?
Theo Francken: “De verstrenging van
2011 was inderdaad een groot succes.
Toen hebben we een inkomensvereiste en huisvestingsvereiste in de wet
kunnen inschrijven. Toch merken we
de laatste jaren dat het aantal visa
voor gezinshereniging opnieuw ge-

staag aan het stijgen is. Dat legt een
grote druk op onze steden en gemeenten, in de eerste plaats op het vlak
van onderwijs en huisvesting. We
zien daarenboven dat er nog steeds te
veel van die gezinsmigranten na aankomst terechtkomen in de werkloosheid of in de sociale bijstand,
ondanks de inkomensvereiste die we
toen hebben ingesteld. Dat kan echt
niet de bedoeling zijn. Migratie moet
ons land versterken, niet verarmen.”
Kan het anders? Welke maatregelen dringen zich op?
Yoleen: “Gezinshereniging blijft de
grootste migratiepoort naar ons land,
terwijl dat eigenlijk arbeidsmigratie
zou moeten zijn. Het evenwicht is
zoek. In landen zoals Canada en
Denemarken is die verhouding evenwichtiger en staat de bevolking positiever tegenover migratie. Cruciaal
daarbij zijn de inkomensvereisten.
Die moeten hoog genoeg liggen om de
zelfredzaamheid en economische integratie van de gezinsmigranten te

© N-VA
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Kamerleden Theo Francken en Yoleen Van Camp: “Onze migratiewetgeving moet nog op heel wat vlakken strenger worden.”
garanderen. Daarom willen we de
inkomensvereiste optrekken van 120
procent van het leeﬂoon vandaag
– zo’n 1 500 euro netto per maand –
naar 140 procent of 1 750 euro, plus
tien procent per minderjarig kind dat
mee afreist. Het moet gaan om stabiele en regelmatige eigen inkomsten.
Uiteraard tellen sociale uitkeringen
dus niet mee.”
Vooral de gezinshereniging met
niet-Europeanen in België blijkt te
stijgen. Is dat ook een gevolg van
de Europese migratiecrisis van
2015?
Theo: “Inderdaad. Het rampzalige
Wir schaffen das uit 2015 heeft ook in
dit land voor een enorme toename gezorgd van het aantal erkende vluchtelingen. Vaak laten die mensen daarna
hun familie overkomen, wat we nu
vertaald zien in de cijfers. Zeer problematisch daarbij is dat zij als groep
zijn vrijgesteld van de inkomensver-

eiste en huisvestingsvereiste die we in
2011 hebben kunnen bekomen, indien
ze hun aanvraag doen binnen het jaar
van hun erkenning als vluchteling.
Daardoor kunnen ze gezinsleden
laten overkomen terwijl ze zelf nog
niet werken maar leven van een leefloon en verblijven in een sociale
woning. Dat is onzinnig en nefast
voor onze samenleving. Het is immers bij uitstek die groep die het gemiddeld veel slechter doet op de
arbeidsmarkt dan andere burgers en
daardoor een grote sociale ondersteuning vereist. Daarom willen we die
periode van vrijstelling van voorwaarden inperken tot drie maanden.
Dat is het minimum waartoe de Europese richtlijn ons verplicht.”
Yoleen: “Onze migratiewetgeving
moet bovendien nog op heel wat
andere vlakken strenger worden. In
de voorbije Zweedse coalitie werd er
met Theo als staatssecretaris al aan-

zienlijke vooruitgang geboekt, maar
we moeten nog verder durven gaan.

“

Het kan niet dat mensen
verblijfsrecht proberen te
bekomen op basis van een
kind naar wie ze eigenlijk
niet omkijken.

De Vlaming heeft op 26 mei een duidelijk signaal gegeven. Migratie is een
belangrijk thema en de kiezer wil dat
zijn bezorgheden serieus genomen
worden. Als volkspartij doen wij dat.
Nu moet de kentering er komen. Daar
gaan we alles aan doen, met haalbare, realistische, maar tegelijk ook
zeer ambitieuze wetsvoorstellen op
alle domeinen van migratie. En door
de vinger aan de pols te houden met
parlementair cijfermateriaal. De volgende weken zullen jullie dus nog
meer van ons horen.”
17

E UR O PA

De nieuwe Europese N-VA-fractie:
ervaring, passie en kennis

Geert Bourgeois: brexit
en buitenlandse
handel
Voor Geert Bourgeois is het
mandaat van Europees Parlementslid het sluitstuk van
een indrukwekkende politieke carrière doorheen
zowat alle geledingen van de
politieke arena. Van gemeenteraadslid in Izegem, Kamerlid, senator en Vlaams
Parlementslid tot Vlaams
minister en zelfs Vlaams
minister-president.

Europese halfrond, waar ze haar strijd
voor meer vrouwenrechten en emancipatie verderzet. Daarnaast is ze vastbesloten om ook haar stempel te
drukken op het Europese migratie- en
veiligheidsbeleid. Haar lidmaatschap
van de commissie LIBE (Burgerlijke
Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken) biedt
haar een uitgelezen kans
om vooruitgang te boeken in de strijd tegen terreur, mensensmokkel en
cybercriminaliteit.
© N-VA

We gaan er niet flauw over doen: ook in Europa verloren we op
26 mei enkele procenten. Maar de N-VA blijft met kop en schouders de grootste Vlaamse én Belgische partij in het Europese halfrond. En zonder verlies van zetels mogen we dat ‘standhouden’
noemen. Het grote verschil zit hem in de drie nieuwe verkozenen. Met
Geert Bourgeois, Johan Van Overtveldt en Assita Kanko is de Europese
N-VA-fractie de ideale mix van ervaring, passie en kennis.

Johan Van Overtveldt: economische
en monetaire dossiers

Johan Van Overtveldt
zetelde in 2014 al kort in
het Europees Parlement,
net voordat hij federaal
minister van Financiën
werd. Mede dankzij die
Wie echter denkt dat Geert
expertise werd hij vorige
Bourgeois zijn Europese
maand unaniem verkomandaat als een ‘landings- Geert Bourgeois, Assita Kanko en Johan Van Overtveldt vormen
zen als voorzitter van de
baan’ ziet, kent de man niet. samen de ideale mix van ervaring, passie en kennis.
commissie Budget. Als
Zoals hij zich ook als
Assita
is
geboren
in
Burkina
Faso
en
commissievoorzitter kan Van OvertVlaams minister-president zeer sterk
woont
in
Brussel.
Ze
heeft
drie
boeken
op
veldt meteen aan de slag op een cruinzette voor Vlaanderen als exporthaar
naam
staan
en
schrijft
elke
maand
ciaal moment in de budgettaire cyclus
land, doet hij dat nu opnieuw in de
een
column
voor
De
Standaard.
Ook
vóór
van de EU. De onderhandelingen over
commissie Buitenlandse Handel.
ze
zich
eind
vorig
jaar
aansloot
bij
de
de langetermijnbegroting van de EU
Ook met het oog op de nakende brexit
N-VA,
was
ze
voor
velen
geen
onbekende.
gaan immers nu van start.
en de ongetwijfeld grote gevolgen
Als
veelgevraagde
gast
in
allerlei
tv-prodaarvan voor de Vlaamse export, is
gramma’s liet ze vaak een diepe indruk na
Daarnaast volgt Johan Van Overtveldt
Bourgeois’ zitje in die commissie zeer
door
haar
moedige
getuigenissen
over
geook alle economische en monetaire
belangrijk.
nitale verminking, waarvan ze als klein
dossiers op als permanent lid van de
meisje
het
slachtoffer
werd.
commissie Economische en Monetaire
Assita Kanko: vrouwenrechZaken (ECON). In de commissie Verten, migratie en veiligheid
Kanko’s
unieke
levensverhaal
maakt
haar
voer en Toerisme (TRAN) is hij plaatsDe entree van Assita Kanko bij de
tot
een
van
de
opvallendste
figuren
in
het
vervangend lid.
N-VA is niet onopgemerkt gebleven.
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‘En marche’: de stempel
van Macron op Europa
Het Europa van na 26 mei draagt de stempel van de Franse president
Emmanuel Macron. Dat blijkt ook uit de beleidsverklaring van Ursula
von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie: een
centralistischer Europa met een eigen werkloosheidsverzekering en
eigen belastingen. Niet bepaald waar de N-VA op zit te wachten.
Op 26 mei trokken de traditionele
Europese politieke families met een
spitzenkandidaat naar de verkiezingen. Er waren drie uitgesproken kandidaten om Europa te leiden: Manfred
Weber (christendemocraten), Frans
Timmermans (sociaaldemocraten) en
Margrethe Vestager (liberalen).

digitalisering zijn juiste klemtonen.
Negatief zijn de drang naar een centralistischer Europa, een Europese
werkloosheidsverzekering, het verplicht invoeren van een minimum-

De Europese Commissie is in meerderheid links-liberaal en gaat voor een
centralistisch beleid. Europese belastingen? Die hollen de lidstatelijke
democratie uit. Kleine lidstaten zullen
belangrijke economische hefbomen en
concurrentiekracht verliezen. Europese
werkloosheidsverzekering? De interne
Europese markt is de beste hefboom
voor welvaartsverhoging. Kijk maar

© Belga Image

Het draaide allemaal een beetje
anders uit. Macron sprak zijn veto uit
tegen de spitzenkandidaat van de
EVP, Manfred Weber. Vervolgens
toverde hij Ursula von der Leyen, de
Duitse minister van Defensie (CDU),
uit zijn hoed. Dat zorgde voor wrevel
bij de CDU/CSU en voor zeer grote
onenigheid binnen de Duitse regering.

Goulard als Commissaris met een
superportefeuille, en uiteraard zijn
vrienden Charles Michel als Europees
president en Didier Reynders als
Eurocommissaris. Duitsland staat
erbij en kijkt ernaar.

Geen typische Duitse
Von der Leyen is geen typisch Duitse
politica. Ze groeide op in Brussel en
spreekt vlot Frans. Met een zeer nipte
meerderheid kreeg ze het vertrouwen
van het Europees Parlement. Daarbij
had ze amper negen stemmen op
overschot en kreeg ze niet alle stemmen van de drie traditionele partijen.
Zelfs Jean-Claude Juncker deed in 2014
beter.
De beleidsverklaring van Von der
Leyen bevat zowel positieve als negatieve punten. Ze wil de Commissie als
een geopolitieke actor positioneren,
wat in deze onzekere tijden een pluspunt is. Ook investeren in onderzoek
en ontwikkeling, steun voor kmo’s en

In tegenstelling tot de N-VA is de nieuwe Commissievoorzitter Ursula von der Leyen
voorstander van een centralistischer Europa.

loon en het openzetten van de deur
voor een sociaal en ﬁscaal beleid zonder unanimiteit van de lidstaten.

Duitsland staat erbij en kijkt
ernaar
Emmanuel Macron drukt meer dan
ooit een Franse stempel op de EU met
Ursula Von der Leyen als Commissievoorzitter, Christine Lagarde als
nieuwe baas van de Europese Centrale Bank (ECB), de Franse Sylvie

naar de Oost-Europese lidstaten sinds
hun toetreding. We hebben geen Europese werkloosheidsverzekering nodig,
maar juist een versterking van de interne
markt.
De N-VA-delegatie in het Europees Parlement onthield zich bij de vertrouwensstemming over Von der Leyen.
Onze partij staat voor een opbouw van
onderen uit, voor subsidiariteit, voor
eenheid in verscheidenheid.
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In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L EEUWEN

Jonge Vlamingen en boeken: Jong N-VA
brengt ze samen in nieuwe boekenclub
In de politiek engageer je je omdat je de samenleving wil veranderen en verbeteren. Daarom is het
ook belangrijk een mening en visie op die samenleving te vormen. Met Jong N-VA stimuleren we
onze leden om dat te doen.
We nodigen interessante gastsprekers
uit, bieden vormingen aan, bezoeken
bedrijven en discussiëren en ﬁlosoferen tot in de late uurtjes, waarbij de
grootste problemen tegen zonsopgang
opgelost geraken. Nu komt daar nog
een boekenclub bij.

Lezen voor een eigen visie
Als je een eigen visie op de samenleving wil ontwikkelen, is er niets
belangrijker dan veel lezen. Met onze
boekenclub bieden we onze leden
een breed aanbod boeken en auteurs
aan. Bedoeling is dat ze de gewoonte
ontwikkelen om te lezen en zo hun
eigen weg vinden, in functie van hun
eigen interesses. De ambitie reikt dus
verder dan enkel de boeken lezen die
in de club aan bod komen.

Kritische nabespreking in
bruine kroeg
Concreet nodigt de boekenclub regelmatig een auteur uit om zijn of haar
boek te komen voorstellen. De leden
van Jong N-VA krijgen diezelfde
avond de kans om het boek te kopen
tegen een verlaagd tarief en het te
laten signeren. Een paar weken later,
wanneer iedereen de tijd heeft gehad
het te lezen, spreken we af in een informele setting – het liefst van al in
een bruine kroeg – om het boek kritisch te bespreken zonder de auteur
erbij. In de toekomst kunnen in het
kader van de boekenclub ook andere
activiteiten worden georganiseerd,
zoals een bezoek aan de boekenbeurs
of een tweedehandsboekenmarkt.
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Peumans, Boudry en
Roggeman
Dit jaar was onder meer Jan Peumans
al te gast in onze boekenclub, met zijn
boek Een zachte anarchist. Ook Maarten Boudry kwam spreken over zijn
boek Waarom de wereld niet naar de
knoppen gaat. En natuurlijk mochten
we onze eigen toenmalige voorzitter
Tomas Roggeman – die medeauteur
was van het boek 100 keer Vlaanderen – niet vergeten. Op 10 oktober
nodigen we Ludo Abicht uit om het te
hebben over zijn boek dat de geschie-

denis van het antisemitisme beschrijft: De eeuwige kop van Jood. In
november stelt Harry De Paepe ons
zijn nieuwe boek over het Verenigd
Koninkrijk voor, De twee kanten van
het Kanaal.
Uiteraard is lezen niet alleen voor
onze Jong N-VA-leden belangrijk.
Daarom is iedereen die interesse heeft
welkom om onze boekvoorstellingen
bij te wonen. Hopelijk tot binnenkort
op een van onze activiteiten!

In gesprek met …
Ludo Abicht:
De eeuwige kop van Jood
Donderdag 10 oktober 2019
van 20 tot 23 uur
GATE15,
Kleine Kauwenberg 15,
2000 Antwerpen
Nabespreking: Donderdag 24 oktober van 20 tot 23 uur
Bier Central, De Keyserlei 25, 2000 Antwerpen

Harry De Paepe:
De twee kanten van het
Kanaal
Woensdag 13 november 2019
van 20 tot 23 uur
De Abt, Lange Kruisstraat 4,
9000 Gent
Nabespreking:
Woensdag 27 november 2019 van 20 tot 23 uur
De Abt, Lange Kruisstraat 4, 9000 Gent

BUI TENWACHT

Waarom moet Vlaanderen zijn
eigen sociale zekerheid hebben?
“Acht ministers in zes verschillende
regeringen zijn vandaag bevoegd voor
gezondheidszorg. Die versnippering
maakt een doeltreffend beleid onmogelijk. Vlaanderen wil eigen accenten
leggen, een eigen sociaal model uitbouwen en voluit gaan voor de eerstelijnszorg in Vlaanderen. We willen
vooral de vruchten plukken van een
verstandig preventiebeleid. Vandaag
word je daar als deelstaat niet voor
beloond. De toekenning van ﬁnanciële verantwoordelijkheid zal de bedachtzaamheid bij de uitgaven bevorderen. Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds onderzocht de uitgaven van alle
neutrale ziekenfondsen. Die bevestigen de meeruitgaven in Wallonië: het
verschil tussen de gemiddelde ziektekosten voor een Vlaming en een Waal
bedroeg in 2018 114,39 euro per persoon. Financiële en ﬁscale verantwoordelijkheid is de beste waarborg
voor een efﬁciënt en dus spaarzaam
beleid. En meteen de beste methode
om misbruiken in de uitgaven te voorkomen.”
Hoe past Brussel in het pleidooi
voor een gesplitste sociale zekerheid?
“Sociale zekerheid is overduidelijk
een zaak van mensen, een persoonsgebonden materie dus. Grondwettelijk komt deze bevoegdheid de

(volks)gemeenschappen toe en niet
de gewesten. Wij spreken daarom
van communautarisering en niet van
regionalisering. Dat betekent heel
eenvoudig dat de Brusselaars kunnen
kiezen tussen twee sociale modellen,
een Vlaamse of een Waalse sociale
zekerheid. Men doet daar soms paniekerig over maar bij het onderwijs
heeft dat ook goed gewerkt. Misschien wel te goed, want het succes
van het Nederlandstalige onderwijs
in het Brusselse zou ook wel eens
kunnen worden herhaald in de zorgsector.”
Moet Vlaanderen dan niet solidair
zijn met Wallonië?
“Solidariteit is een mooie deugd,
maar mag niet worden misbruikt. Het
is trouwens niet zo dat er bij een splitsing plots geen solidariteit meer zou
zijn. We evolueren dan van een ondoorzichtige interpersoonlijke naar
een transparante interdeelstatelijke
solidariteit, met klare afspraken zoals
een resultaatsverbintenis, omkeerbaarheid en politieke
loyaliteit. Vandaag blijft
men jaarlijks per Vlaming 1 920 euro – of in
totaliteit 12 miljard euro
– transfereren in bodemloze Waalse putten.
Transfers draaien niet
enkel om uitgaven
maar ook om inkom-

sten. Hoeveel draagt iedereen bij tot
de sociale zekerheid? Is er een efﬁciënt arbeids- en activeringsbeleid?
Zijn er controles op fraude waardoor
de echte zwakkeren meer kunnen
krijgen? De transfers blijven onverantwoord hoog. Het is nooit anders
geweest en het zal niet beteren, ondanks de vergrijzing die Vlaanderen
harder treft. Het kersverse Waalse
regeerakkoord zal het tij zeker niet
keren. Meer uitgaven, geen kader
voor extra private tewerkstelling en
een begroting die verder dan ooit van
een noodzakelijk evenwicht zit. De
taalgrens wordt nu ook een Sinterklaasgrens.”

Alles over een eigen Vlaamse sociale
zekerheid leest u in de bijgevoegde
brochure van het Aktiekomitee
Vlaamse Sociale Zekerheid.

© eigen foto

Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid pleit al jaren voor
een eigen Vlaamse sociale zekerheid. Erik Stoffelen, secretaris
van het Aktiekomitee en directeur bij het Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds, legt nog eens uit waarom.

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

Erik Stoffelen: “De taalgrens wordt
een Sinterklaasgrens”

Erik Stoffelen: “Financiële en fiscale verantwoordelijkheid is de
beste waarborg voor een efficiënt en dus spaarzaam beleid.”
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DO R P S ST RAAT
N-VA Nazareth zet zich in voor ’t Kinderkasteeltje
je voor om spulAfdeling Nazareth zette deze zomer haar beste beent
. De opbrengst
letjes te verkopen op de plaatselijke rommelmarkten
rzorg en Gezinsvan de verkoop schonken ze aan Centrum voor Kinde
ge konden de
begeleiding ’t Kinderkasteeltje. Dankzij die bijdra
van de zomerkinderen er genieten van een mooie afsluiter
vakantie.

Opvoedingsondersteuning

© Het Nieuwsblad, 25/06/2019

gezinnen met
’t Kinderkasteeltje biedt opvoedingsondersteuning aan
n er dag- en
kinderen van 0 tot 12 jaar. Achttien kinderen krijge
op sponsorde
nachtopvang. Met de mooie opbrengst van haar verko
gkasteel. Zo
de afdeling voor maar liefst vijf dagen een sprin
jke afsluiter
bezorgde N-VA Nazareth de kinderen een onvergeteli
van de zomervakantie.

Wind in de zeilen
Districtsburgmeester van Berendries-Zandvliet-Lillo
Carl Geeraerts is niet alleen een verwoed zeiler maar
vooral ook een trotse Vlaming. Daarom zeilt hij maar
al te graag onder onze nationale vlag – jawel, die mét
zwarte klauwen.
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© Het Nieuwsblad, 19/06/2019

© Gazet van Antwerpen, 15/06/2019

DORPSSTRAAT

Partituren van De Vlaamse Leeuw voor het gemeentebestuur
Herman Van Criekingen de partituren van
Met 11 november in het vooruitzicht overhandigde Holsbeeks gemeenteraadslid
het Vlaamse volkslied aan de schepen van Feestelijkheden.
Enkele jaren geleden vroeg Herman om Holsbeek correct te bevlaggen. Ondertussen gebeurt dat ook. Maar het Vlaamse volkslied
werd niet gespeeld op ofﬁciële plechtigheden omdat er geen partituren voorhanden waren.

Leeuw instuderen

© N-VA

“Om de kwestie op een ludieke manier aan te kaarten, overhandigden we de partituren aan de schepen van Feestelijkheden. Die
kan ze op zijn beurt doorspelen aan de plaatselijke harmonieën,
zodat zij nog voldoende tijd hebben om De Vlaamse Leeuw in te
studeren”, zegt Herman. “Ik ben heel tevreden dat de schepen
Tot slot ook een woord van dank aan het Algemeen Nederlands Zangverbond voor

positief reageerde en er werk van zal maken.
het aanleveren van de partituren!”
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OP D E B A RRI CADEN

YOUCA 2019
Word politicus voor één dag
en steun het goede doel
Middelbare scholieren die een interessante job zoeken voor de
YOUCA-actiedag – voorheen Zuiddag – zijn bij de N-VA aan het juiste adres!
Op donderdag 17 oktober engageren meer dan 15 000 Vlaamse en Brusselse jongeren zich om een dag aan de slag
te gaan bij een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze op die schooldag verdienen,
gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.

Fractiedagen trappen
nieuw politiek jaar
op gang
Naar jaarlijkse gewoonte bliezen de
N-VA-parlementsleden en de fractiemedewerkers aan het begin van het politieke jaar verzamelen voor de fractiedagen.
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Loop een dagje in de voetsporen van onder meer Vlaams fractievoorzitter Matthias Diependaele.

Dag van de Communicatie
in Brussel
© David Van Hecke

Op de verschillende parlementsfracties en
regeringskabinetten stelt de N-VA tientallen
jongeren tewerk die hun dagloon afstaan
aan het goede doel. Bent of kent u een middelbare scholier die gebeten is door de politieke microbe en graag eens een dagje
doorbrengt in het parlement of een kabinet?
Surf dan naar www.n-va.be/youca2019 voor
een overzicht van alle vacatures binnen de
N-VA.

Dit jaar werd Brussel uitgekozen als locatie.
Gedurende twee dagen werden de N-VAkrijtlijnen uitgezet voor het parlementaire
werk voor de volgende twaalf maanden.
Verkozenen en medewerkers blikten daarnaast ook terug op het voorbije jaar met
onder meer een evaluatie van de verkiezingscampagne.

Op zaterdag 21 september organiseerde het partijsecretariaat een
bijkomende Dag van de Communicatie voor de lokale afdelingen.

Miste u het vorige Nieuw-Vlaams
Magazine met het overzicht van de
N-VA-parlementsleden die op 26 mei werden verkozen? Voor een actueel overzicht
kunt u steeds terecht op
www.n-va.be/wie-is-wie

150 afdelingsvoorzitters, -secretarissen en communicatieverantwoordelijken zakten op een zonnige zaterdag af naar Brussel voor een aantal
vormingssessies voor een sterke lokale communicatie. Ze kregen er
goede voorbeelden, praktische tips en handige richtlijnen voor aantrekkelijke huis-aan-huisbladen, goede persrelaties en effectieve communicatie via sociale media.

OP DE BARRI CADEN

N-VA-peloton gordelt mee
© N-VA

Een heus N-VA-peloton nam
tijdens de zevende editie van
het Gordelfestival deel aan
de ‘Omloop van de Groene
Gordel’, een fietstocht van
honderd kilometer in de
mooie Vlaamse Rand.
Onze eigen Vlaams minister
Ben Weyts gaf daartoe ’s ochtends om 9 uur het startschot
in focusgemeente Dilbeek.

© Belga Image

“Het is belangrijk om het groene karakter
van de Vlaamse Rand rond Brussel te bewaren”, vertelde minister Weyts aan de start.
“Het Gordelfestival zet deze streek altijd op
een aangename én sportieve manier in de
kijker.”
Om de deelnemers een extra hart onder de
riem te steken, deelde de N-VA aan de start
geel-zwarte zweetbandjes met een
gestileerd Vlaams Leeuwtje uit.

ZomerTreffen Jong N-VA is schot in de roos
Voor het ZomerTreffen van Jong N-VA
trokken een pak leden van onze jongerenpartij deze zomer vier dagen naar
Luxemburg.

Een interessante combinatie van cultuur, Europese en Luxemburgse politiek én de nodige ontspanning maakte ook deze
keer weer een succes van de jaarlijkse uitstap.
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ON V ER GE TELI JK

September 1944: Vreugde en woede in bevrijd Vlaanderen
75 jaar geleden werd Antwerpen bevrijd uit de handen
van de Duitse bezetter. Daarmee kwam de strategisch
belangrijke haven van Antwerpen in handen van de
geallieerden. Dankzij die haven konden de geallieerden
via Antwerpen nieuwe
troepen en materieel aanvoeren. Het strategische
belang van de Antwerpse
haven bleek ook uit het
Ardennenoffensief, Hitlers
ultieme poging om via de
Ardennen de haven te
heroveren in december
1944.

laatste transport vertrok op 31 juli 1944, op 3 september
ontvluchtten de laatste bewakers de kazerne. Ook het
concentratiekamp van Breendonk komt vrij op 4 september.

Volksfeesten

Op 3 november wordt
met Zeebrugge het laatste
stukje Vlaanderen bevrijd. De geallieerde troepen worden overal in
Vlaanderen enthousiast
onthaald. Hun komst
leidt tot ware volksfeesten. Door de Duitsers afDossin en
gezette burgemeesters
Breendonk
nemen hun plaats weer
Antwerpen viert 75 jaar bevrijding.
Op 4 september 1944
in. Maar het is niet voor
komen ook de laatste 520
iedereen feest in het nagevangenen vrij uit de Dossinkazerne in Mechelen. Tusjaar van 1944. Zoals geweten komt naast de vreugde ook
sen 1942 en de bevrijding in 1944 werden vanuit Dossin
de volkswoede tot uiting in een harde repressie tegen col25 274 joden en 354 Roma naar de Duitse vernietigingslaborateurs. Een aspect van WO II dat nog steeds gevoelig
kampen weggevoerd. Amper 1 240 keerden terug. Het
ligt.

M EER WA ARDE

De nieuwe schoolstrijd
Doen scholen er alles aan
om onze kinderen mee te
kunnen laten volgen?
Dagen ze alleen de slimsten uit of leggen ze de lat
net te laag? Kunnen inclusief onderwijs en voldoende uitdaging samengaan? En moeten we naar
een vorm van centraal examen gaan om de kwaliteit
in alle scholen te meten?
Die en andere vragen staan
centraal in het boek van journaliste Barbara Moens over de
toekomst van het onderwijs in Vlaanderen. Ze beschrijft in
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De nieuwe schoolstrijd hoe de hedendaagse breuklijnen
door het klaslokaal lopen en wat er allemaal op het spel
staat.
Barbara Moens, De nieuwe schoolstrijd, Hoe de toekomst
van het onderwijs ons allen raakt, Uitgeverij Polis,
22,50 euro

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van De nieuwe
schoolstrijd. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen
op de vraag: “Waarvoor staat het letterwoord
STEM?” Stuur uw antwoord voor 10 oktober naar
magazine@n-va.be of naar Nieuw-Vlaams Magazine,
Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.
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© Maarten Geukens

“

Als Vlaming moeten we ons
cultureel erfgoed levend houden
en blijven koesteren.

Eerste burger van Vlaanderen en
kustburgemeester Wilfried Vandaele
keerde samen met duizenden
bezoekers terug in de tijd
voor het belle-époque-evenement
Trammelant in De Haan.

