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Jan Jambon zet digitaal kanon
in tegen criminele netwerken
Infiltreren de Grijze Wolven
in de Vlaamse politiek?

Liesbeth Homans en Fons Duchateau over sociale huisvesting:

“Sociaal maar niet socialistisch”

MAGAZINE VAN DE

KORT GEKN IP T

900 000
Zoveel mensen maakten op 14 oktober geen gebruik van hun democratische recht om te stemmen. Dat is 17
procent van de kiesgerechtigden ofwel de derde grootste ‘partij’ van
Vlaanderen. Reden te meer om de opkomstplicht af te schaffen, vindt
Kamerlid Wim Van der Donckt:
“Liever een overtuigde stem dan een
foertstem.”

Wouter Verschelden
(Newsmonkey)
@woverschelden op 15/10/2018
Vergis u niet: de winnaar zit wel degelijk in Antwerpen en heet
@Bart_DeWever

Nou moe
“Molenbeek heeft geen Kanaalplan nodig.” Toekomstig burgemeester
Cathérine Moureaux (PS) gaf vlak na haar verkiezing al een overduidelijke hint welke richting Molenbeek zal uitgaan onder haar bestuur

Geert Noels (Econopolis)
@GeertNoels op 9/10/2018
België scoort erg hoog op lijst tegen ongelijkheid.
Dat wisten we en is fantastisch nieuws, behalve
voor zij die dat om ideologische redenen al jaren
ontkennen.

van PS, het communistische PTB en Ecolo. Minister van Binnenlandse
Zaken Jan Jambon lanceerde het Kanaalplan na de aanslagen in Parijs
eind 2015. In 2017 leverde dat bijna 95 000 woonstcontroles en 8 000
schrappingen op. Het Kanaalplan wérkt en is ook nodig. Want wat
Molenbeek vooral behoeft, is veiligheid.

“
In het Vlaams Parlement liep deze maand de fototentoonstelling La revolta de les urnes. Deze reizende expositie schetst een indringend beeld van
het Catalaanse procés naar het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Bij de opening van de expo kreeg Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans het gezelschap van oudpresident Carles Puigdemont.
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Jan Peumans heeft gelijk dat Spanje op dat vlak geen
moderne democratie is, ook al horen ze dat niet graag
in Madrid.
Senior writer Jean Vanempten over
de Catalaanse politieke gevangenen
in De Tijd, 18/10/2018

Goed bezig
Een totaalverbod op gewone fietsen op de trein tijdens de spits. Dat
is de NMBS anno 2019. Net nu alle overheden in dit land inzetten op
gecombineerde mobiliteit, geeft onze spoormaatschappij het tegenovergestelde signaal dat er blijkbaar nog niet genoeg files staan op
de Vlaamse wegen. Wanneer het gaat om klantvriendelijkheid en
een moderne visie op mobiliteit heeft de NMBS naar onze bescheiden mening toch een beetje de trein gemist.

12
Geert Bourgeois gaf voor de vijfde
en laatste keer in deze regeerperiode zijn septemberverklaring. Een
goede gelegenheid om te kijken
waar Vlaanderen staat en om een
voorlopige balans op te maken.

14

Vlaams Parlementsleden Kathleen Krekels en Kris Van Dijck
willen komaf maken met het gegeven dat veel hoogbegaafden in
de klas laagpresteerders zijn.

15

“De meeste problemen met het
energiebeleid in dit land zijn te
wijten aan een gebrek aan
langetermijnvisie”, waarschuwt
Kamerlid en energiespecialist
Bert Wollants.

Doelstellingen
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Het zit er weer op. Na een zware en vermoeiende campagne kunnen we even tot rust
komen. Aan alle kandidaten en militanten: oprecht bedankt! En aan alle mandatarissen: van harte gefeliciteerd en veel succes de volgende zes jaar.
Terwijl ik dit schrijf zijn alle stemmen geteld, maar nog niet alle coalities gevormd.
Het is dus met enig voorbehoud, maar toch ben ik als voorzitter uitermate tevreden.
Niet alleen met mijn uitslag in Antwerpen, maar ook met het resultaat van de partij
in haar geheel.
Onze doelstellingen waren doorbreken in de centrumsteden en ons als volkspartij
verstevigen. Daarin zijn we geslaagd. In Aalst, Sint-Niklaas, Turnhout en Hasselt zijn
we de grootste en leveren we de burgemeester. In Leuven en Genk zijn we de tweede
partij, maar blijven we helaas uit het bestuur. In de rest van Vlaanderen doen we het
meestal uitstekend waar we al in de meerderheid zaten. We verdriedubbelen zelfs
het aantal absolute meerderheden. En bovendien breiden we ons aantal bestuursmeerderheden en burgemeesters gevoelig uit. En dat is belangrijk.

Golf
Want in tegenstelling tot 2012, toen onze lijsten meesurften op de nationale N-VA-golf,
moesten onze kandidaten het nu op eigen kracht doen. En daarvoor is besturen
essentieel. Door ons nu te versterken als lokale beleidspartij, leggen we een stevige
basis voor 2024.
Maar er is niet alleen goed nieuws. In sommige centrumsteden konden we ons niet
in de burgemeestersstrijd wringen. Waar we als oppositie geen geloofwaardige burgemeesterskandidaat naar voren konden schuiven, gingen we er vaak licht op achteruit.
En in afdelingen waar er in het verleden ruzie is geweest, heeft de kiezer ons genadeloos afgestraft. Laat dat een les zijn.

20-23

Vlaanderen kleurt geel!
De komende zes jaar gaan we in
meer gemeenten en steden dan
ooit het beleid maken. De N-VA is
dé volkspartij van Vlaanderen.

Nu begint het echte werk. We moeten aan de slag gaan in onze steden en gemeenten
en de burger met beleid of fair oppositiewerk bewijzen dat de N-VA er voor alle
Vlamingen is. En nu op naar 2019!
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Steeds meer volwassenen in afstandsonderwijs

© Anne Deknock

Vlaams Parlementslid Vera Celis reageert tevreden op
het toegenomen aantal thuiscursisten in het volwassenenonderwijs: één op de vijf volgt een opleiding van thuis
uit. Dankzij de flexibiliteit van het afstandsonderwijs
wordt de drempel voor volwassenen om zich bij te scholen veel lager.
“Vooral volwassenen met een druk gezinsleven of een drukke
job krijgen dankzij de combinatie van contact- en afstandsonderwijs toch de mogelijkheid om zich bij te scholen of om
het noodzakelijke diploma van het secundair onderwijs te
behalen zonder zich veelvuldig te moeten verplaatsen”, legt
Celis uit.

Vera Celis: “De combinatie van afstands- en contactonderwijs geeft mensen
Bovendien zit ook de cursus Nederlands Tweede Taal (NT2) extra kansen.”
in de lift bij cursisten in het gecombineerde onderwijs. “Kennis van het Nederlands is natuurlijk essentieel voor de kansen van nieuwkomers of oudkomers op de arbeidsmarkt en voor hun integratie
in deze samenleving”, zegt Celis. “Het gecombineerde onderwijs geeft mensen dus ook extra kansen.”

Versnelling hoger in strijd
tegen faillissementsfraude

Faillissementsfraude is een
reëel probleem in Vlaanderen. Om die fraude te bestrijden pleit Uyttersprot voor
een kwaliteitsrekening, waarop klanten hun voorschotten
kunnen overschrijven. “Zo’n
kwaliteitsrekening staat volledig afgezonderd van het
vermogen van de onderneming”, legt Uyttersprot uit.
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“Iedereen heeft het recht om te weten aan wie hij zijn geld toevertrouwt.” Kamerleden Johan Klaps en Goedele Uyttersprot schakelen een versnelling hoger in de
strijd tegen consumentenfraude door ondernemingen.

Beroepsverboden
Johan Klaps pleit daarnaast
voor een online register van Met een kwaliteitsrekening en een online register van
beroepsverboden. “Een onder- beroepsverboden wil de N-VA faillissementsfraude
in onder meer de bouwsector aanpakken.
nemer die door een fout bijdraagt tot een faillissement
kan van de rechtbank een beroepsverbod van maximaal tien jaar krijgen. In andere landen
blijkt zo’n online register een nuttig instrument voor consumenten, overheid én ondernemingen te goeder trouw”, argumenteert Klaps.
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Vervroegde vrijlating niet lichtzinnig toekennen
“Het is niet omdat iemand wettelijk gezien
in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating, dat die ook meteen moet worden toegestaan.” Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh pleit voor een strenge en correcte
strafuitvoering. Ze reageert daarmee op de
vervroegde vrijlating van de moordenaar
van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen.
De man zal uiteindelijk slechts 10,5 jaar in
de gevangenis hebben gezeten, terwijl hij
was veroordeeld tot 30 jaar.

Strenge voorwaarden
In maart 2017 diende Kamerlid Sophie De
Wit een wetsvoorstel in waardoor de voorwaarden voor vervroegde vrijlating aanzienlijk worden verstrengd. “Met mijn
voorstel zou de moordenaar van Kitty pas
na 18 jaar onder strenge voorwaarden kunnen vrijkomen. En laat me duidelijk zijn,
vervroegde vrijlating is een gunst die niet
lichtzinnig mag worden toegekend”, benadrukt De Wit.

H A LFRO ND

Iedereen dezelfde
ziekteregeling,
ook parlementsleden
“Dezelfde ziekteverlofregeling voor iedereen,
ook voor parlementsleden.” Vlaams fractievoorzitter Matthias Diependaele pleit voor een
gelijkschakeling van de ziekteverlofregeling
voor parlementsleden met die voor andere
Vlamingen.
“Er is nog maar één beroepsgroep over die
een volledig loon krijgt uitbetaald tijdens
ziekte en dat zijn we zelf”, legt Diependaele
de vinger op de wonde.
Daarom wil hij het debat over de ziekteregeling aangaan. “In de overtuiging dat we zelf
het goede voorbeeld moeten geven, stel ik
voor de koppen bij elkaar te steken om dit
principe voor onszelf gelijk te schakelen met
wat we vragen van de Vlamingen.”

Brusselse regering wil af van
‘te strakke’ taalwetgeving
Brussels minister-president Vervoort wil de taalwet ‘moderniseren’ – lees ‘versoepelen’. “In de plaats van op te treden tegen de onwettige benoemingen
kiest de minister-president ervoor actief het Nederlands af te bouwen”, reageert Brussels parlementslid Liesbet Dhaene.
In 2017 was driekwart van de benoemingen binnen de Brusselse gemeenten in strijd
met de taalwet. In principe moet de Brusselse regering deze benoemingen
vernietigen, maar dat
gebeurt nooit.
“Het hoge cijfer onwettige benoemingen
is alleen te verklaren
door een manifeste
onwil om een Nederlandstalige dienstverlening te garanderen”,
zegt Dhaene. Gelukkig
behoort de wijziging Liesbet Dhaene: “Het Brusselse bestuur weigert om van
van de taalwetgeving Brussel een écht tweetalig gewest te maken.”
niet tot de bevoegdheid van de Brusselse regering. “Maar dit toont weer pijnlijk aan hoe het Brusselse
bestuur weigert om van Brussel een écht tweetalig gewest te maken.”

3 miljoen euro voor jonge mensen met dementie
De Vlaamse Regering maakt 3 miljoen euro per jaar extra vrij voor jonge
mensen met dementie. “Het geld is bedoeld om de zware financiële druk te
verminderen waaronder de patiënten gebukt gaan”, legt Vlaams Parlementslid Peter Persyn uit.

“Mensen met jongdementie hebben geen recht op de tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden”, stelde Peter Persyn vast.

Persyn vroeg in februari al aandacht voor de
problematiek van jongdementie. In geval van
blijvende opname loopt de factuur voor de
patiënten al gauw op tot minstens 1 600 euro
per maand. “Maar aangezien die personen jonger zijn dan 65 jaar, hebben ze nog geen recht
op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Vaak worden koppels gedwongen hun
woning te verkopen of te scheiden omdat hun
gezinsinkomen te hoog blijkt om in aanmerking te komen voor een uitkering”, zegt Persyn.
De extra middelen zijn in eerste instantie bedoeld voor de ongeveer vijfhonderd mensen
die moeten worden opgenomen. In de nabije
toekomst moet er nog een oplossing komen
voor de gehele problematiek, die in Vlaanderen circa vijfduizend personen en hun families
treft.
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adopteereendier.be bundelt Vlaamse dierenasielen
“In een asiel kan je een vriend voor het leven vinden.” Vlaams
minister van Dierenwelzijn Ben Weyts lanceerde op Werelddierendag de website adopteereendier.be. Deze nieuwe website geeft een
overzicht van de dieren die in asielen wachten op een warme thuis.
Duizenden dieren wachten in de 120 erkende dierenasielen op een nieuwe
thuis. Dankzij de nieuwe website adopteereendier.be heeft niemand nog een
excuus om de asielen over te slaan en meteen naar een dierenhandel te lopen.
“Mijn eigen kat én hond komen uit het asiel en daarvan hebben we nog geen
moment spijt gehad. Ik kan het dus iedereen aanbevelen. Wie klaar is om
een dier in huis te halen, moet zeker een kijkje nemen op de website
www.adopteereendier.be”, zegt Weyts.
De dierenminister investeerde 30 000 euro om alle erkende asielen toegang
te geven tot het platform.
Ben Weyts: “Niemand heeft nu nog een excuus
om de asielen over te slaan.”

30 miljoen voor Vlaamse artificiële intelligentie
“Vlaanderen kan en moet mee vooroplopen voor artificiële intelligentie (AI).” Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters stelt
de komende jaren dertig miljoen euro ter beschikking om Vlaanderen in het koppeloton voor artificiële intelligentie te brengen.
In zijn AI-actieplan schuift minister Muyters drie grote lijnen naar voren: diepgaand onderzoek, toepassingen in de industrie en een flankerend
beleid. “We moeten niet proberen om het warme water opnieuw uit te vinden”, aldus de minister. “Het is zaak om de juiste focus te kiezen,
zodat we als maatschappij ten volle
kunnen profiteren van wat de toekomst ons brengt.”

Impact van AI
“De potentiële maatschappelijke en
economische impact van AI is
enorm. Voor Vlaanderen liggen de
grootste opportuniteiten in de eerste
plaats in gepersonaliseerde gezondheidszorg, slimme mobiliteit en
industrie 4.0. Als we die evolutie snel
en slim aanpakken, kunnen we ervoor zorgen dat Vlaanderen er alle
vruchten van plukt”, besluit Muyters.

In Vlaanderen liggen de grootste opportuniteiten van AI in gepersonaliseerde gezondheidszorg, slimme mobiliteit en industrie 4.0.
6

STAAT VAN Z AK EN

Vingerafdrukken op identiteitskaart
vanaf lente 2019
Wie vanaf april 2019 een nieuwe identiteitskaart krijgt, zal zijn vingerafdrukken
moeten achterlaten. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft een wetsontwerp klaar om in de lente van 2019 de eerste identiteitskaarten met vingerafdrukken in omloop te hebben.
“De uitrol zal in golven gebeuren, tot iedereen aan de beurt is gekomen. Mensen zullen
dus niet speciaal voor de afgifte van vingerafdrukken naar het gemeentehuis moeten”,
zegt minister Jambon.
De invoering van een identiteitskaart met vingerafdrukken betekent overigens niet dat
er een algemene databank met vingerafdrukken komt. De gegevens mogen maximaal
drie maanden worden bijgehouden. Daarna worden ze vernietigd.

Nieuw dak voor musea Jubelpark
“Binnenkort is het definitief gedaan
met emmers zetten onder de lekkende daken in het Museum Kunst en
Geschiedenis.” Staatssecretaris voor
Wetenschapsbeleid Zuhal Demir gaat
van start met de renovatie van de

daken van enkele wetenschappelijke
instellingen, een federale investering
van 21 miljoen euro. Ze doet dat
samen met Jan Jambon, die bevoegd
is voor de Regie der Gebouwen. Het
gaat om het Museum Kunst en

Geschiedenis, het Legermuseum en
Autoworld op de site van het Jubelpark in Brussel. “Een gigantisch project. We spreken over liefst 31 000
vierkante meter of ongeveer zes voetbalvelden”, zegt Demir. Goed is dat
het Museum Kunst en Geschiedenis
gewoon open blijft tijdens de renovatie.

Fiscaal voordeel voetbal herbekijken bij fraude
“Als blijkt dat het belastingvoordeel dat de voetbalclubs genieten, misbruikt wordt om fraude te plegen, moeten we dat herbekijken.” Minister van Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt reageert scherp op de onthullingen over matchfixing en witwaspraktijken in het Belgische voetbal. De Belgische profclubs betalen een lagere bedrijfsbelasting om internationaal competitief
te blijven.
“Als die financiële en fiscale voordelen naar
jeugdopleidingen gaan, dan heb ik daar geen
probleem mee. Maar als er andere zaken mee
gebeuren, zoals het witwassen van geld, dan
moet er een grondig en kritisch onderzoek gebeuren. Dan is het logisch dat ook de fiscale
voordelen worden herbekeken”, meent Van
Overtveldt.

Geen voetnoot

Minister Van Overtveldt reageerde scherp op de onthullingen over matchfixing en
witwaspraktijken in het Belgische voetbal.

De minister heeft bovendien absoluut geen begrip voor sommige advocaten, die aanhalen dat
het ‘maar’ om witwassen van geld gaat. “Alsof
witwaspraktijken maar een voetnoot zouden
zijn”, zegt Van Overtveldt, die vastbesloten is
krachtdadig op te treden.
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Liesbeth Homans en Fons Duchateau:

"Sociale woningen zijn er voor wie het echt

gratuite uitspraken van Gents OCMWvoorzitter Coddens (sp.a) dan ook ten
zeerste.

genomen in de planning van de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen (VMSW). Dus ook alle projecten
van WoninGent — nieuwbouw én renovatie — werden gehonoreerd. Maar ondanks die recordinvesteringen is het
patrimonium van WoninGent de laatste
jaren aanzienlijk gedaald, in tegenstelling tot dat van de andere twee grotere
sociale huisvestingsmaatschappijen in
Gent.”

De investeringen van de afgelopen jaren
in socialewoningbouw liggen dermate
hoog dat alle aanvragen die deze legislatuur door de sociale huisvestingsmaatschappijen werden ingediend voor
nieuwe projecten, ook effectief zijn op-

Fons Duchateau: “Wat in Gent is gebeurd, geeft het verschil in visie weer
tussen Antwerpen en Gent. Wij zetten in
op kwaliteitsvol wonen. Ook voor sociale huurders. Gent daarentegen zet in op
de statistieken: met hoeveel woningen

Begin oktober bracht de VRT een reportage over de schrijnende
omstandigheden waarin sommige sociale huurders in Gent moeten leven. Naar aanleiding van de wantoestanden bij sociale
woonmaatschappij WoninGent hadden we een gesprek met Vlaams
minister van Wonen Liesbeth Homans en Antwerps OCMW-voorzitter
Fons Duchateau.
Na de uitzending kwam er vanuit
Gent kritiek op het feit dat de
Vlaamse Regering onvoldoende zou
investeren in sociale huisvesting.
Liesbeth Homans: “Die kritiek slaat nergens op. Sinds 2014 werd er al meer dan
3,86 miljard euro vrijgemaakt voor de
bouw en renovatie van sociale woningen. Dat is liefst 53 procent meer dan tijdens de vorige legislatuur. Ik betreur de
8
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Wat we met deze Vlaamse Regering hebben gedaan, is ongezien. Ik had het
daarnet al over de recordinvesteringen
in de bouw en de renovatie van sociale
woningen. Daarnaast hebben we ook de
inkomensgrenzen om in aanmerking te
komen voor een huursubsidie en een
huurpremie aanzienlijk verhoogd. In
2019 wordt er in totaal bijna 74 miljoen
uitgetrokken voor die tegemoetkomingen in de huur. In 2014 was dit nog 36,6
miljoen. Dat bedrag is deze regeerperiode dus meer dan verdubbeld. Daardoor
zullen er naar schatting tienduizend
extra gezinnen een huurpremie of -subsidie ontvangen in 2019.”

nodig heeft”
ze kunnen uitpakken. Ik herken die aanpak uit de vorige legislatuur in Antwerpen. Sommige woonblokken dreigden
hier erfgoedbescherming te krijgen
omdat ze niet meer waren gerenoveerd
sinds 1939. We hebben een inhaaloperatie opgestart, maar we zijn er nog niet
door. Je kan een sociale huurder niet opzadelen met torenhoge energiefacturen
omdat het gebouw nooit is geïsoleerd.
Dat blijft voor ons prioritair.”
De kritiek van sp.a en Groen dat de
N-VA een asociaal woonbeleid voert,
is dus onterecht?
Liesbeth: “Kijk, ik voer een sociaal beleid, geen socialistisch beleid. De recepten van sp.a en Groen zijn niet de mijne.

Hoe is de situatie in Antwerpen? Zijn
die Vlaamse recordinvesteringen
daar te voelen?
Fons: “Absoluut. We hebben enkele
schitterende projecten in de steigers
staan, bovenop de renovatie van meer
dan tweeduizend woningen. Zo gaan we
in een wijk in Deurne compleet verwaarloosde woonblokken neerhalen en
opnieuw opbouwen. Langer wachten
was door betonrot stilaan gevaarlijk aan
het worden. We zorgen voor 236 woningen, een sportzaal en een gezonde sociale mix doordat we in dezelfde buurt
ook inzetten op een gloednieuwe formule. Vespa, de vastgoedpoot van de
stad, gaat daar voor jonge starters een
huurformule uitwerken die weliswaar
duurder is dan een sociale woning,
maar goedkoper dan op de private huurmarkt. Sociale woningen alleen zullen
de wooncrisis niet oplossen in Antwerpen. Enkel daarop inzetten, is niet realistisch.”
Waren de problemen bij WoninGent
ook al niet langer gekend?
Liesbeth: “Uit de rapporten van 2014 en
2018 van de visitatieraad, die de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappijen beoordeelt, bleek dat er
inderdaad enkele belangrijke elementen
voor verbetering vatbaar waren. De

visitatieraad formuleerde onder andere
opmerkingen over de woningkwaliteit,
het financieel beheer en de gebrekkige
recuperatie van huurachterstallen. Die
laatste stegen van 5,81 procent in 2012
naar 9,32 procent in 2016. Dat komt overeen met een bedrag van ruim 3,1 miljoen
euro. Daarmee is WoninGent de slechtste leerling van de klas.”

“

Wij voeren een
sociaal beleid, geen
socialistisch beleid.

Hoe gaat Woonhaven in Antwerpen
om met het innen van achterstallige
huurinkomsten?
Fons: “We schakelen het OCMW in om
te zorgen dat de achterstalligheid zo snel
mogelijk wordt opgemerkt en aangepakt. Al na één maand krijgt de huurder
de dwingende raad om hulp van het
OCMW te aanvaarden en zo erger te
voorkomen. Omgekeerd zal het OCMW
de hand reiken naar de huurder. Uithuiszettingen zullen nooit tot nul worden
teruggebracht, maar wie van goede wil
is, kan ook op steun en een afbetalingsplan rekenen. Voor wie écht blijft volharden in de boosheid, kan je niks
doen. We willen ook niet het signaal
geven dat sociaal wonen gelijk staat met
plichteloos wonen.”
Klopt het dat sociale huisvestingsmaatschappijen het financieel moeilijk hebben?
Liesbeth: “Door het hoge investeringsvolume in combinatie met de lage huurinkomsten van zwakkere huurders, een
probleem waar voornamelijk de sociale
huisvestingsmaatschappijen in de grootsteden mee te kampen hebben, komt de
financiële gezondheid van de sociale
huisvestingsmaatschappijen soms onder
druk te staan. De huurprijs van de sociale woningen wordt immers bepaald
aan de hand van het inkomen. Minder
inkomen betekent dus een lagere huur9
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prijs en minder inkomsten voor de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Door het hoge investeringsvolume worden er niet alleen veel woningen bijgebouwd maar wordt er ook fors gerenoveerd. Tijdens die renovaties kunnen
de sociale woningen uiteraard niet worden verhuurd en vallen de huurinkomsten weg voor de sociale woningmaatschappijen. Daarom zal ik, net
zoals in 2017, ook dit jaar nog een extra
subsidie geven aan de sociale huisvestingsmaatschappijen die zeer actief
zijn in het bouwen en renoveren van het
sociaal woonpatrimonium. Die subsidie
moet de financiële haalbaarheid van de
investeringen verbeteren. De subsidie
bedroeg vorig jaar 10 miljoen euro.
Woonhaven Antwerpen kreeg daarvan
ruim 1,2 miljoen euro. Dat wil zeggen
dat Woonhaven dus fors heeft geïnvesteerd. Dit jaar gaat het over een bedrag
van 15 miljoen euro.”
Fons: “En daar zijn we heel blij om.
Renovatie en leefbaarheid zijn daarbij
sleutelbegrippen. Ik wil sociale huurders respect geven en ik eis het ook
terug. Bijbouwen is geen prioriteit. We
doen meer dan wat Vlaanderen vraagt
en ik wil vermijden dat meer sociale
woningen een nog grotere aantrekkingskracht uitoefenen op armoede. Niet
alleen omdat de stad daaronder lijdt,
maar vooral omdat het voor kansarmen
niet goed is om terecht te komen in een
netwerk van armoede.”
In de nasleep van de reportage bleek
ook dat de fractievoorzitter van de
sp.a in Gent zelf al sinds 2004 in een
sociale woning woont. Hoe is dat
mogelijk?
Liesbeth: “Wij hebben geen zicht op de
persoonlijke en de financiële situatie
van sociaal huurders en kunnen ons
daarover dus niet uitspreken. Als minister van Wonen bepaal ik de regels voor
sociale huisvesting. Het is de verant10

Liesbeth Homans: “Wie te veel verdient voor een sociale woning moet plaatsmaken
voor wie het echt nodig heeft. Dat is de logica zelf.”
woordelijkheid van de sociale huisvestingsmaatschappij, in casu WoninGent,
om te handelen conform de regelgeving
en na te gaan of de huurders voldoen
aan de voorwaarden. Dat geldt voor alle
huurders, dus ook voor de fractievoorzitter van de sp.a in Gent. Daarnaast kan
je je natuurlijk ook de vraag stellen of
het deontologisch verantwoord is dat je
als afdelingshoofd sociale zaken en leefbaarheid bij WoninGent zelf een woning
huurt bij de sociale huisvestingsmaatschappij die je zelf aanstuurt. Ik stel vast
dat de sp.a in Gent dat de normaalste
zaak ter wereld vindt. Ik ben een andere
mening toegedaan.

alleen het inkomen bepalend. Maar
daar heb je de juiste coalitiepartners
voor nodig.”

Om dit soort verhalen te vermijden, hebben we ook een nieuwe regelgeving
gemaakt. Wie te veel verdient, moet
plaatsmaken voor wie het echt nodig
heeft. Dat is de logica zelf.”

Die nieuwe regels hebben een kleine
revolutie veroorzaakt op de sociale
huurmarkt?
Liesbeth: “Dat klopt, ja. We hebben de
tijdelijke contracten ingevoerd, met de
filosofie dat sociale woningen moeten
gaan naar mensen die het echt nodig
hebben. Helaas geldt dat enkel voor alle
nieuwe contracten die worden afgesloten. Juridisch was het niet mogelijk om
ook de bestaande contracten te vatten,
omdat dit contractbreuk zou zijn geweest. Als je voldoet aan álle voorwaarden, waaronder uiteraard dus ook een
laag inkomen, krijg je een woning toegewezen voor negen jaar. Daarna wordt
de situatie herbekeken, en vanaf dan
gebeurt dat om de drie jaar. Wie een te
hoog inkomen heeft, kan de woning verliezen. Het is logisch dat wie sterk
genoeg is, doorstroomt naar de private
huur- of koopmarkt en plaatsmaakt
voor wie een sociale woning het hardste
nodig heeft.

Fons: “Ik pleit ervoor om nog verder te
gaan en eerst een vermogenstoets in te
voeren voor iemand in aanmerking
komt voor een sociale woning. Nu is

Ik vind het trouwens nog steeds onbegrijpelijk dat sp.a tegen de tijdelijke contracten stemde en dat Groen zich
onthield. Net zoals ook de Huurders-

“

Voor een gezond sociaal
beleid hebben we ook
mensen nodig die
kunnen bijdragen.

BREE DBE ELD
bond, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen en het Netwerk
tegen Armoede tégen de tijdelijke contracten zijn.
Het Vlaams Huurdersplatform is zelfs
naar het Grondwettelijk Hof getrokken
tegen het decreet dat de contracten van
bepaalde duur installeert. Het Grondwettelijk Hof onderzocht de klachten en
vond ze ongegrond. Terecht. Huurders
stromen trouwens pas uit de sociale
huisvesting wanneer ze 25 procent of
meer verdienen boven de inkomensgrens voor de sociale woning.”

“

Een kandidaat-huurder
mag samen met zijn
gezinsleden geen enkele
vorm van eigendom
meer bezitten.

Fons: “Het is inderdaad van belang dat
je de mensen die net wat te veel verdienen niet afstraft. Daarom hebben we in
Antwerpen ook tussenformules ontwikkeld die goedkoper zijn dan de private
huurmarkt en duurder dan een sociale
woning. We investeren ook in sociale
verhuurkantoren die inkomensgerelateerd werken. In één legislatuur zijn er
vijftig procent van dergelijke woningen
bijgekomen.
We gaan ook aan de slag met koopwoningen waarbij de grond eigendom
blijft van de stad en alleen de stenen
worden gekocht. Dat is aantrekkelijk
voor enthousiaste tweeverdieners die
we op die manier kunnen aantrekken en
ondersteunen. Mensen vergeten dat al
eens, maar als we een gezond sociaal
beleid willen voeren, hebben we ook
mensen nodig die kunnen bijdragen.
Zonder hen is dat niet mogelijk. Naast
het feit dat je ook voor die jongeren iets
moet kunnen betekenen als stad. Dat
lijkt me evident.”
Welke maatregen worden er nog
genomen om ervoor te zorgen dat

sociale woningen gaan naar mensen
die het echt nodig hebben?
Liesbeth: “Het verstrengen van de eigendomsvoorwaarde is, naast de invoering
van de tijdelijke huurcontracten, een
tweede belangrijke maatregel. Een kandidaat-huurder mag samen met zijn
gezinsleden geen enkele vorm van
eigendom meer bezitten. De vorige
regelgeving bepaalde dat men geen honderd procent eigenaar van een woning
mocht zijn, maar dus wel bijvoorbeeld
99 procent. Dat is nu verleden tijd.
Bovendien wordt er ook beter gecontroleerd. Voorheen gebeurden nooit controles op eigendom zodra men een
sociaal huurcontract had.
Ook domiciliefraude willen we effectiever aanpakken. Om domiciliefraude
sneller op te sporen, worden gegevens
die domiciliefraude kunnen aantonen
voortaan uitgewisseld tussen de verschillende inspecties, zoals WonenVlaanderen, sociale huisvestingsmaat-

Hoe gaat Woonhaven in Antwerpen
om met die verstrengde voorwaarden? Wordt dat systematisch gecontroleerd?
Fons: “Uiteraard. En als Woonhaven
doen we nog meer dan dat. We willen
de wachtlijsten ook ontlasten door fraudebestrijding. Uit een uniek proefproject
blijkt dat heel wat sociale huurders
eigendommen hebben in het buitenland. Bij dossiers waar waarschuwingslampjes branden, blijkt dat in dertig
procent van de gevallen sprake is van
fraude. Mensen die tijdens hun sociale
bewoning een huis kopen in Turkije bijvoorbeeld. In één geval hebben we
iemand betrapt die liefst veertien eigendommen had in het buitenland. Daar
heb ik geen medelijden mee. Die moeten er zo snel mogelijk uit om plaats te
maken voor iemand op de wachtlijst.
We vorderen de jarenlange onterechte
steun die ze hebben gekregen gewoon
terug.

Fons Duchateau: “Ik wil vermijden dat meer sociale woningen een nog grotere aantrekkingskracht uitoefenen op armoede.”

schappijen en lokale, regionale en federale overheden. Bij het plegen van
domiciliefraude kan een administratieve
geldboete volgen, ook wanneer de huurder de inbreuk inmiddels heeft beëindigd.”

Zoals Liesbeth al eerder zei: we voeren
een beleid dat sociaal is, niet socialistisch. Solidariteit kan alleen bestaan bij
gratie van controle. Anders ondergraaf
je diezelfde solidariteit.”
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Het gaat steeds beter met Vlaanderen
Op maandag 24 september gaf Vlaams minister-president Geert
Bourgeois voor de vijfde en laatste keer in deze regeerperiode zijn
septemberverklaring. Een goede gelegenheid om te kijken waar
Vlaanderen staat en een voorlopige balans op te maken.
Hoe staat Vlaanderen er vandaag
voor?
Geert Bourgeois: “Vlaanderen staat
er vandaag beter voor dan aan het
begin van deze regeerperiode. We
hebben daartoe een heel traject afgelegd met besparingen, belastingverlagingen, investeringen én her-

Het devies van deze regering is
‘snoeien om te groeien’. Heeft u
dat kunnen waarmaken?
“Voor de besparingsmaatregelen
hebben wij in het begin veel kritiek
gekregen. Maar vandaag blijkt hoe
juist en hoe toekomstvol de keuzes
waren die we in 2014 hebben ge-

Geert Bourgeois: “Vlaanderen is de vijftiende grootste exporteur van de wereld.”

vormingen. Dankzij die keuze zijn er
145 000 Vlaamse jobs bijgekomen,
zijn er ruim 41 000 of 17 procent minder werklozen en is de werkzaamheidsgraad gestegen tot boven de 73
procent. Onze uitvoer heeft vorig jaar
een hoogtepunt van 317 miljard bereikt, waarmee we 84 procent van de
export van dit land realiseren en de
vijftiende grootste exporteur van de
wereld zijn. En zo kan ik nog een
tijdje doorgaan.”
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maakt. We hebben in hoofdzaak bij
de overheid zelf bespaard en hebben
vandaag een slanke en efficiënte
overheid. Dankzij het strakke budgettaire beleid aan het begin van deze
regeerperiode realiseren we het beloofde groeipad van 500 miljoen
euro voor onze economie en voor
ons welzijnsbeleid. We kunnen ons
investeringstempo op recordhoogte
aanhouden en zelfs nog verhogen.
Daarbij ligt de focus op vijf prioritaire domeinen: mobiliteit en open-

bare werken, scholenbouw, sociale
huisvesting, economie en onderzoek
& ontwikkeling, en welzijnsinfrastructuur.”
Ons Vlaams onderwijs behoort tot
de top. Wat doet de Vlaamse Regering zodat we tot die top blijven
behoren?
“We hebben maar één grondstof in
Vlaanderen, en die zit tussen anderhalve meter en twee meter boven de
grond. Wij blijven gaan voor excellent onderwijs. We mogen onze welvaart en ons welzijn niet laten
ondergraven door wat men de zesjescultuur noemt, door ons tevreden te
stellen met “als het een beetje goed
is”. Daarom mag en moet elke directeur, elke leerkracht, elke ouder, elke
leerling ambitieus zijn. Om dat alles
te ondersteunen, krijgt het onderwijs
ook volgend jaar extra geld. Vooral
ons basisonderwijs heeft versterking
nodig. Ook de planlast voor de leerkrachten moet drastisch verminderen, want de kernopdracht van het
onderwijzend personeel is onderwijzen.”
In mei 2019 zijn er opnieuw
Vlaamse verkiezingen. Het politieke jaar is dus korter dan normaal.
“Het laatste jaar van deze regeerperiode zal inderdaad korter zijn dan
de vorige. Korter en ook heel bijzonder. We hebben nog maar net de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen gehad en volgend jaar verkiezen de Vlamingen hun nieuw parlement. Ik ga erover waken dat de
samenhang in de regering goed blijft
en dat we nog een jaar collegiaal verder kunnen werken. We hebben nog
heel wat werk op de plank.”

GEM ANDAT EERD

Digitaal kanon tegen
criminele netwerken
Het is minister van Veiligheid Jan Jambon menens met zijn strijd tegen criminele netwerken die
de samenleving ontwrichten. Die strijd is het speerpunt van zijn beleid in het laatste jaar van de
legislatuur.
Er ligt nog veel werk op de plank. Zo
is Jambon druk bezig met het uitdenken van een bureau waar burgemeesters mensen kunnen laten screenen
die een vergunning willen voor een
winkel of horecazaak. Daarvoor legt
hij de laatste hand aan de nieuwe wet
op de bestuurlijke handhaving. Criminele organisaties die via een dekmantel in de reguliere economie geld
willen witwassen, zullen het vanaf nu
veel lastiger krijgen om hun slag te
slaan.

nen we criminele organisaties sneller
in het vizier krijgen en schaakmat zetten”, zegt de minister. “De voorbije
jaren ben ik erin geslaagd om weer
een veiligheidscultuur in het land te
introduceren, nu wil ik dat we gaan
werken aan een volwassen informatiecultuur.”
Data, daar draait het de komende
jaren allemaal om. Maar politie- en
veiligheidsdiensten weten nog niet altijd even goed hoe ze op die kar kun-

Jan Jambon: “Veiligheid is sexy. Dat moet Niveau S bewijzen.”

Volwassen informatiecultuur
Jambon zet niet alleen in op wetgeving. Hij zoekt zijn heil ook in
nieuwe technologieën als blockchain,
artificiële intelligentie en internet of
things. “De technologie is enorm aan
het evolueren, en ik wil dat onze diensten op dat vlak niet één, maar twee
tanden bijsteken. Door big data beter
te verzamelen en te analyseren, kun-

nen springen. Daarom organiseert
minister Jambon een groot congres op
19 en 20 december onder de noemer
Niveau S. Dat is natuurlijk een knipoog naar de terreurniveaus van
OCAD. “De S staat vooral voor Samenleving”, legt de minister uit. “Want
het doel is dat we allemaal samenwerken aan de bescherming van ons
sociaal weefsel. Tegen de criminelen.”

Veiligheid is sexy
Daarmee wil minister Jambon extra
slagkracht geven aan initiatieven
zoals het Kanaalplan en het Stroomplan, maar ook aan de versterking
van de bestuurlijke handhaving in het
algemeen. Telkens draait het om een
betere informatie-uitwisseling, gericht
op het ontmaskeren van bendes die
het op ons samenlevingsmodel hebben gemunt.
Naar het congres komen topsprekers
uit binnen- en buitenland, om antwoorden te zoeken op de vraag hoe
technologie ons daarbij kan helpen,
uiteraard zonder dat we in een politiestaat terechtkomen. Maar Niveau S
hengelt niet alleen naar kennis en
nieuwe technologieën, maar ook naar
talent. Daarom zal er in de marge van
het congres ook een jobbeurs plaatsvinden die jongeren moet warm
maken om voor een veiligheidsberoep te kiezen. “Nooit eerder stonden er in de wereld van politie en
veiligheid zoveel vacatures open. De
budgetten om al die mensen aan te
werven, zijn er. Maar we vinden
moeilijk kandidaten. Dat heeft voor
een deel te maken met de economische heropleving. Maar ik denk dat
we het thema veiligheid ook meer
sexy moeten voorstellen”, zegt Jan
Jambon. Want veiligheid is sexy, dat
moet Niveau S bewijzen!
Niveau S vindt plaats op 19 en 20
december in congrescentrum
Square in Brussel.
Meer info: www.niveaus.be
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Hoogbegaafdheid
is geen
luxeprobleem

Vlaanderen investeert veel in onderwijs. We willen dat niemand
achterblijft en leveren grote inspanningen om iedereen met aangepaste aandacht en zorg een plek te geven in het onderwijs.
Terecht. Een belangrijke groep valt evenwel uit de boot: de vergeten groep van hoog- en meerbegaafden.
Hoogbegaafdheid is een term die
vaak verkeerd wordt begrepen. Ook
leerkrachten weten vaak niet wat het
juist betekent. Daardoor blijven misverstanden bestaan en gaan kansen
verloren. Als hoogbegaafden onder
de radar blijven omdat ze niet (tijdig)
worden herkend, kan dat zowel in de
klas als thuis tot problemen leiden,
zoals verveling, demotivatie, onderpresteren en opbouw van frustraties.
Daardoor haken deze leerlingen af of
trekken ze naar het privéonderwijs.
“Elke hoogbegaafde die door de
mazen van het net glipt en de school
zonder diploma verlaat, is een verspild talent”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Kathleen Krekels
en Kris Van Dijck. Zij willen maatregelen en komen met een parlementaire conceptnota.

Nascholing
Hoogbegaafden vragen extra uitda14

ging en daar hebben ze ook recht op.
Het onderwijs moet hen dat bieden.
“We moeten inzetten op het tijdig
detecteren van hoogbegaafdheid”,
benadrukt Van Dijck. “Momenteel
blijven veel hoogbegaafden en kleuters met ontwikkelingsvoorsprong
onder de radar omdat ze niet worden
herkend, of omdat we hun gedrag als
problematisch ervaren en daarop
focussen. Dat leidt tot gemiste kansen. Het tijdig opsporen van ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid stelt ons in staat om kort op de
bal te spelen.”

“

"Elke hoogbegaafde die
de school zonder diploma
verlaat, is een verspild talent."

“Daarom willen we van hoogbegaafdheid een prioritair thema
maken in de nascholing van de huidige (kleuter)leerkrachten. En door
het thema aan bod te laten komen in
de lerarenopleiding zorgen we dat

ook de (kleuter)onderwijzers van de
toekomst gewapend zijn om ermee
om te gaan”, stelt Krekels voor.

Zorgbeleid
Krekels en Van Dijck pleiten daarnaast voor een platform om goede
praktijken en materialen uit te wisselen en te ontwikkelen. En ze vragen
meer middelen voor klassen en scholen die extra zorg en aandacht besteden aan hoog- en meerbegaafden.
“Zorgbeleid moet ook als zorg voor
hoogbegaafden worden begrepen”,
vindt Van Dijck. “In de huidige zorgomkadering van de scholen is er
weinig aandacht voor hoogbegaafde
leerlingen. We willen in de financiering van scholen niet enkel kijken
naar sociaal-economische kenmerken, maar ook naar de leerpsychologische kenmerken van de leerlingen,
zoals hoogbegaafdheid. Die middelen kunnen worden ingezet voor een
ondersteunend beleid.”
Die maatregelen, waarover spoedig
debat volgt in het Vlaams Parlement,
moeten komaf maken met het gegeven dat vele hoogbegaafden vandaag
laagpresteerders zijn.

VI N GER AAN DE PO LS

De verschroeiende
traagheid van het
energiebeleid

Sinds enkele tientallen jaren zijn de meeste problemen met
het energiebeleid in dit land terug te voeren op één aspect:
een gebrek aan langetermijnvisie. “Dat dreigt ons ook nu weer
zuur op te breken”, stelt Kamerlid en energiespecialist Bert
Wollants vast.
“Olivier Deleuze (Ecolo) en Guy Verhofstadt (Open Vld) lieten in 2003 de
kernuitstap stemmen als wederdienst
voor de steun van de groenen om Verhofstadt weer in het zadel te hijsen als
premier. Sindsdien is er nog maar weinig energiebeleid gevoerd”, zegt
Wollants. “De opeenvolgende ministers van Energie kwamen niet met een
visie, noch met een oplossing om vervangende capaciteit te bouwen. De
gemene deler van al deze excellenties
is dat ze — van Ecolo tot PS via Open
Vld en cdH — allemaal een plan naar
voren schoven dat rekende op vier of
vijf draaiende kerncentrales”, weet
Wollants.

en 2012 neerpenden, zijn nog steeds
zeer actueel”, aldus Wollants. “Over
vervangende capaciteit bijvoorbeeld,
of over de dreigende prijsstijgingen.”
Het was uiteindelijk de N-VA die er in
2014 op aandrong om een langetermijnvisie op energie in het regeerakkoord op te nemen. “Na wat
schuchtere pogingen zien we nu wel
een basis van een langetermijnvisie
opduiken, maar met nog heel veel vragen en bijzonder weinig uitvoering. De
huidige problemen worden maar met
mondjesmaat aangepakt en aan de
toekomstige problemen van energiebevoorradingszekerheid is men nog
niet eens begonnen”, waarschuwt
Wollants.

Regeerakkoord
Dat die situatie niet houdbaar was,
noopte de N-VA ertoe een aantal visienota’s en brochures over energie op te
stellen. “Die hebben toch een aantal
mensen in verschillende partijen wakker geschud. Maar nog werd er getreuzeld. De meeste zaken die wij in 2011

Perverse effecten
Volgens een aantal partijen moeten er
binnen zeven jaar negen nieuwe gascentrales draaien. Maar de potentiële
investeerders hebben nog niet beslist
of en waar ze er zullen komen, en wie
ze zal bouwen. Er wordt ook al jaren

gewaarschuwd voor de perverse effecten van het Duitse stroomnet. Volstrekt
in tegenspraak met Europese afspraken wentelt het land van die Energiewende de problemen af op de buurlanden. “Jaar na jaar wordt dat aangekaart, en telkens kijkt men ernaar als
konijnen naar een lichtbak. Idem als
het gaat om onze jarenlange vraag
naar een energienorm die de prijzen
bij ons niet sterker laat stijgen dan in
onze buurlanden. Parlementaire vragen brachten de minister nauwelijks
in beweging.”

Traagheid
Deze zomer werden eindelijk de eerste
stappen gezet om nieuwe capaciteit
vast te krijgen. “Europa moet zijn
goedkeuring geven om een systeem op
poten te zetten dat zorgt voor betaalbare, vervangende capaciteit”, vat
Wollants samen. Hernieuwbare energie kan voor een aanvulling zorgen,
maar in koude, donkere winters zullen
we nog steeds centrales nodig hebben
die niet afhankelijk zijn van zon of
wind. Tot slot is ook de energienorm
nog maar eens aangekondigd. De weg
is duidelijk, maar de verschroeiende
traagheid waarmee de zaken worden
aangepakt brengt ons telkens weer in
energieproblemen.
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Grijze Wolven in Vlaanderen: de lange arm
niet vertrouwd is met de gebruikte symbolen merkt hun aanwezigheid niet eens
op. Enkel de met de hand uitgebeelde wolvenfiguur waarmee de Grijze Wolven-aanhangers elkaar begroeten, doet
misschien een belletje rinkelen.
Maar wie binnengluurt in hun
clublokalen zal een typisch
theehuis zien zoals er in onze
straten en pleinen tientallen
voorkomen. De activiteiten die
er af en toe plaatsvinden, wekken bij de buurtbewoners geen
argwaan. Meestal gaat het om
socioculturele activiteiten, in de
regel optredens of voordrachAbdil Kara (CD&V Gent) poseerde in 2015 trots als afgestuten.
deerde van de ‘AKP Politieke Academie’.

Met een korte reportage bracht de N-VA in oktober de invloed van
het Turkse ultranationalisme op onze samenleving onder de aandacht. De Grijze Wolven en hun gevaarlijke ideologie infiltreren
in onze politieke partijen, vaak zonder dat zij er erg in hebben.
Twee hoofdpunten in het
nieuws begin oktober: “De
kiesstrijd bij de Gentse Turken: bitser dan bij de autochtonen” en “CD&V zet kandidate die dweept met Grijze
Wolven uit de partij”. In die
berichten herkennen we een
probleem dat de voorbije
jaren steeds acuter en zichtbaarder is geworden: het
beslag dat de politiek van
Ankara legt op de Turkse
gemeenschappen bij ons en in
de rest van Europa. Enerzijds
is er de greep die het regime van de Turkse
president Erdoğan en diens conservatieve
AK-partij hebben op de Turkse diaspora.
Anderzijds is er de aanwezigheid van
Turkse extremistische groeperingen in
Vlaanderen. Beide fenomenen weerspiegelen wel degelijk twee kanten van dezelfde medaille.

Stoottroepen van
extreemrechts

Geen Turks Davidsfonds
zeventig, tachtig en negentig steevast intellectuelen, linkse militanten, journalisten
en religieuze en etnische minderheden in
Turkije, en niet het minst de Koerden.
Maar ook in het buitenland waren ze
actief, met als bekendste wapenfeit de
aanslag op paus Johannes Paulus II in 1981.
Door de jaren heen maakten de Grijze
Wolven honderden slachtoffers.

Daaruit besluiten dat de Grijze
Wolven gedomesticeerd zijn, of geëvolueerd naar een Turkse versie van het
Davidsfonds, is echter meer dan een brug
te ver. Daarvoor is hun gedachtegoed te
extreem, en weegt hun kwalijke reputatie
op het publieke debat binnen de gemeenschap te zwaar. In Duitsland houdt de geheime dienst de Wolven in het vizier, en
beschrijft hen als een potentieel gevaar
voor de democratie. Professor Dirk Rochtus maakte recent in Doorbraak de vergelijking met de nazi’s: “ideologische verwantschap op het vlak van ultranationalisme, racisme, antisemitisme
en het geloof in een sterke leider.”

Ook in Europa zijn de Grijze Wolven actief,
Sinds enkele maanden duiken steeds meer
al zal u ze onder die naam niet vinden in
berichten op over Vlaams-Turkse politici
de telefoongids. Wie geen Turks spreekt en
die openlijk sympathie betuigen met de Grijze Wolven, een
ultranationalistische beweging die in de jaren zestig in
Turkije werd gesticht. Door de
jaren heen fungeerde die beweging als de stoottroepen
van extreemrechts in het land.
Als er vuile zaakjes op te
knappen vielen, wisten de
Turkse geheime diensten
waar aan te kloppen. DoelIn Heusden-Zolder stapte Engin Özdemir (sp.a) mee in een
optocht van Grijze Wolven.
witten waren in de jaren
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Dat een aantal in Vlaanderen
actieve politici er geen graten in
ziet om met deze organisatie geassocieerd te worden, is niet iets
waar we licht kunnen overgaan.
De ene gaat op de foto met een
Grijze Wolf, de andere bezoekt
activiteiten of een clublokaal in
het kader van een kiescam-

VERR EKI JKER

van Erdoğan
pagne, sommigen nemen zelfs de kenmerkende wolvengroet over. Of ze delen boodschappen op sociale media die enkel voor
insiders herkenbaar zijn als exponenten
van het Turkse ultranationalisme. Soms
herkennen we op de foto’s ook niet-Turkssprekende Vlaamse politici. Zich van geen
kwaad bewust, of steun zoekend binnen
de Turkse gemeenschap?

Steun voor Erdoğan
Ook al niet nieuw maar even zorgwekkend in de context van de verkiezingscampagnes in 2018 en 2019 is het fenomeen
van openlijke Erdoğan-aanhangers op de
lijsten van de politieke partijen, niet het
minst bij nieuwkomers op het politieke
toneel.

“Als het op het vaderland aankomt, is de rest niet belangrijk”, post Ercan Sogutlu
(Groen Aalst) op zijn Facebookpagina.

dan de Vlaamse. Het socialemediagebruik
van sommige kandidaten op Vlaamse
kieslijsten is daarbij illustratief. Je zal er
geen letter Nederlands aantreffen, laat
staan iets over de lokale
politiek, maar des te meer
over wat zich in Turkije
voordoet. Er zijn kandidaten die zich laten fotograferen op ideologische
vormingsprogramma’s
van de AK-partij, anderen
koketteren met hun steun
aan Erdoğan en diens politiek. Daarbij nemen ze
standpunten in die dwars
staan op die van de partij
waarvoor ze in Vlaanderen opkomen.

Bedreigingen en intiYahya Degirmenci (Open Vld Lier) neemt oorlogstaal midatie
over op zijn Facebookprofiel.
Dat dit leidt tot een negatief opbod bleek duidelijk
Uit een onderzoek van het socialemediauit de spanningen in onze Turkse gemeengebruik bij Turks-Vlaamse politici dat de
schappen tijdens de voorbije kiescamN-VA uitvoerde, blijkt daarover helemaal
pagne. Alleen wie een zuivere lijn (sic)
geen taboe te bestaan. Wel integendeel.
aanhoudt in de beleving van zijn identiteit
Steun aan het regime in Ankara lijkt een
als Turk en moslim kan daarbij op begrip
voorwaarde om stemmen te verzamelen
rekenen. En het is duidelijk dat die lijn
in de gemeenschap. De Turkse actualiteit
wordt getrokken in Ankara, en niet in Eulijkt daarbij bepalender voor de agenda
ropa. Wie daar niet aan beantwoordt,

plaatst zichzelf buiten de gemeenschap,
met als meest gekende voorbeeld Zuhal
Demir. Die keek tijdens haar campagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen in
Genk het Turkse islamofascisme recht in
de muil. Ze was maandenlang het doelwit
van bedreigingen, intimidatie en vandalenstreken, vaak in een-tweetjes tussen
Grijze Wolven, AKP-sympathisanten en
zelfs de Turkse media. Demir verdiende
daarbij meer steun van de andere partijen
en de Vlaamse media.
Dat de invloed van Ankara ook onze parlementen en gemeenteraden binnensijpelt,
is een kwalijke evolutie, ook en vooral
voor de betrokken gemeenschap zelf. Die
heeft nood aan politici die hen vertegenwoordigen met een lokale agenda, niet
met een geïmporteerde agenda. Gelukkig
zijn die politici er ook, over de partijgrenzen heen. Zij verdienen ons respect en
zelfs onze steun voor de vaak moeilijke
omstandigheden waarin zij moeten werken.

Bekijk de reportage over
de Grijze Wolven via
deze QR-code of op
www.n-va.be/grijzewolven
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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.

BUITE NWA CHT

Dirk Rochtus: “Turkse ultranationalisten
dromen van een homogeen Turkije
zonder minderheden”
Het Turkse ultranationalisme is geen onbekende voor prof. Dirk
Rochtus, hoofddocent internationale politiek en Duitse geschiedenis aan de KU Leuven/Campus Antwerpen. Hij publiceerde al
meerdere boeken over Duitsland en Turkije. Wij stelden hem
enkele vragen over de Grijze Wolven.
Wie zijn de Grijze Wolven eigenlijk?
“In 1969 richtte Alparslan Türkes, de
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) op.
Het embleem van de partij — drie
halve manen op een rood veld — verwijst naar het Ottomaanse Rijk. Voor
de verovering van de straat werden
paramilitaire groepen gevormd: de
Grijze Wolven. De naam zinspeelt op
de mythe van de wolvin Asena, die
de Turken de uitweg uit de Ergenekon-vallei had getoond. Turkse ultranationalisten brengen de wolvengroet. Ze dromen van een homogeen

Turkije. Minderheden zoals Koerden
en Alevieten houden zich maar beter
gedeisd. Met zijn pleidooi voor een
‘Europees Turkendom’ drukte Türkes,
de Turken in West-Europa op het hart
de Turkse identiteit voorop te stellen.
Zo ontstonden bij ons parallelle maatschappijen met minder goed geïntegreerde Turken die zich optrekken aan
een geïdealiseerd Turkije.”
U vergelijkt de Grijze Wolven met
het nationaalsocialisme in Duitsland in de jaren veertig van vorige
eeuw. Wat zijn de gelijkenissen?
“Het grote idool van de Grijze
Wolven, Alparslan Türkes, (19171997), dweepte tijdens de Tweede
Wereldoorlog met Adolf Hitler.
Net zoals vele Turkse ultranationalisten hoopte de jonge officier
dat Turkije zijn neutraliteit zou
opgeven en meestrijden aan de
zijde van nazi-Duitsland tegen de
Sovjet-Unie. De ‘bevrijding’ van
de Turkstalige volkeren binnen de
Sovjet-Unie moest een Groot-Turks
Rijk mogelijk maken. Met hun ultranationalisme, racisme, antisemitisme en het geloof in een
sterke leider leunden de aanhangers van het pan-Turkisme ideo-

logisch nauw aan bij het Duitse nationaalsocialisme.”
Zijn de Grijze Wolven werkelijk
zo’n gevaar voor de West-Europese
veiligheid als soms wordt gesuggereerd?
“De wolvengroet wordt ook gebracht
door Turken uit andere partijen dan
de MHP, zoals vorig jaar door minister
van Buitenlandse Zaken Mehmet
Cavusoğlu tijdens zijn stemmenjacht
in Hamburg. Er wordt wel eens beweerd dat de ‘wolf’ een gedeeld symbool van de Turken zou zijn, zoals de
Vlaamse Leeuw voor Vlamingen van
welke strekking ook. Maar die manke
vergelijking getuigt van onwetendheid over de fascistische origine van
de wolvengroet. Het is even erg als
wanneer Vlaams-nationalisten vandaag de dag met symbolen van het
VNV of de DeVlag zouden koketteren.
Duitsland overweegt om op initiatief
van de christendemocratische CDU de
wolvengroet te verbieden. Sevim Dagdelen van Die Linke noemt hem vergelijkbaar met de Hitlergroet. De
Duitse linkerzijde weet waarvoor de
Grijze Wolven staan: de vervolging
van alles wat anders is, niet het minst
van wat links is. De traditionele partijen bij onze oosterburen weten ook
uit eigen ervaring dat appeasement —
toegeeflijkheid tegenover extremistische krachten — de democratie naar
de ondergang leidt.”

Dirk Rochtus: “De Grijze Wolven staan voor
de vervolging van alles wat anders is.”
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Jong N-VA steunt Rode Neuzendag
November staat in het teken van Rode Neuzen. Overal zie je de toffe rode hebbedingetjes weer opduiken. Maar al zijn de neusjes nog zo leuk en grappig, de achterliggende boodschap is dat niet: een
op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. Dat is onnoemelijk veel. En onaanvaardbaar.
Veel jongeren durven de stap naar
hulp niet te zetten. Benefietacties
zoals Rode Neuzendag willen het
taboe doorbreken en psychisch welzijn bespreekbaar maken. Daar slagen
ze – onder meer dankzij de samenwerking met VTM en Qmusic – wonderwel in. Daarnaast zamelen ze heel
wat geld in ter ondersteuning van die
jongeren. Zo werden er in 2016 in elke
provincie OverKop-huizen geopend,
een veilige plek waar jongeren tot rust
kunnen komen en de gepaste begeleiding vinden.

Alarmerende cijfers

Uitgebreid onderzoek

Maar ook de politiek moet meer doen.
Naar schatting zijn er dagelijks meer
dan 25 zelfmoordpogingen in Vlaanderen. Drie per dag leiden tot suïcide.
Er wordt aangenomen dat de grootste
groep zich situeert in de leeftijdscategorie onder de 30 jaar. Alarmerende
cijfers. Maar daar wringt het schoentje al: hoe kan het zijn dat er geen
exacte cijfers bestaan over het aantal
zelfmoordpogingen en suïcides? Of
een exacte opdeling per leeftijdscategorie, geslacht of regio?

Jong N-VA pleit daarom voor een uitgebreid onderzoek naar de verschillende oorzaken en hun achtergronden, met correcte cijfers en een
doortastende analyse. Eens we zicht
hebben op de oorzaken kunnen we
gericht de problemen aanpakken.
Enkel zo kunnen we de zorg afstemmen op de noden én een gepast antwoord bieden. Enkel zo kunnen we
de strijd tegen psychische problemen
winnen.

In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J ONGE L EEU WEN

Steun Rode Neuzen samen met Jong N-VA
• Wil je Rode Neuzendag graag steunen?
Doe dan je duit in het zakje en kom op 17 november naar Aalst voor de gala-editie van ‘Zet die ploat op’.
Dit jaar staat de fuif in het teken van Rode Neuzen.
• Wens je meer informatie over mentale gezondheid?
Kom dan op donderdag 8 november naar de infoavond met Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw op het
N-VA-partijsecretariaat in Brussel.
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OP D E B ARR ICADEN

Volg @de_nva
op Instagram
en doe mee!
Op Instagram brengen we u een
exclusieve blik achter de schermen en mag er al eens gelachen
worden. Met unieke beelden en
toffe verhalen is het dé plek
waar we elkaar online ontmoeten.
Tag ons in uw post of in uw verhaal en wie weet verschijnt uw
foto dan wel op onze nationale
account. Neem snel een kijkje
op Instagramaccount @de_nva,
volg ons en doe mee!
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OP DE BAR RI CADEN

Vormingssessies voor nieuwe mandatarissen
Vanaf 1 januari 2019 verwelkomen we een pak nieuwe mandatarissen in onze steden en gemeenten. Wij bereiden hen zo
goed mogelijk voor op een succesvolle invulling van hun lokaal mandaat, onder meer met een aantal vormingssessies.
In de vorming ‘administratie en mandaat’ krijgen de verkozenen uitleg over welke administratieve stappen men zal doorlopen
voor de installatie als raadslid en welk statuut met bijhorende rechten en plichten bij een lokaal mandaat komt kijken.
Graag verwelkomen we onze mandatarissen en voorzitters op een
van de volgende data en vrij te kiezen locaties:
• Maandagavond 12 november in Grobbendonk
• Woensdagavond 14 november in Nazareth
• Dinsdagavond 20 november in Roeselare
• Donderdagavond 22 november in Hasselt
• Maandagavond 26 november in Groot-Bijgaarden
• Woensdagavond 28 november in Leuven
Alle pas verkozen mandatarissen krijgen tijdig een uitnodiging in
hun elektronische brievenbus.

Hou 12 januari vrij voor het grote N-VA-nieuwjaarsfeest
De winter en het nieuwe jaar lijken nog veraf. Toch nodigen
we u nu al graag uit op ons jaarlijkse N-VA-nieuwjaarsfeest
op zaterdag 12 januari 2019.
Samen met duizenden leden zetten we het belangrijke jaar 2019
feestelijk in op zaterdag 12 januari vanaf 19.30 uur. Ook deze keer
zijn we te gast in de Nekkerhal in Mechelen. Onthoud de datum
en mis het gezellige nieuwjaarsfeest van de N-VA niet!

Uw stem telt

Een nieuw bestuur voor uw afdeling
Begin 2019 verkiezen alle lokale N-VA-afdelingen een nieuwe bestuursploeg, een afdelingsvoorzitter en -ondervoorzitter. Als lid van de N-VA kunt u zich verkiesbaar stellen.
Alle N-VA-leden krijgen ten laatste begin februari een
uitnodiging om aan de verkiezing deel te nemen en om
zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. De
verkiezingen in elke afdeling vinden plaats tussen 4 en
24 februari.
De huidige afdelingsbesturen ontvangen vóór de kerstvakantie alle informatie om deze bestuursverkiezingen
in goede banen te leiden.

Heeft u zich altijd al lokaal willen engageren maar wachtte u op
het goede moment? Aarzel dan niet om u verkiesbaar te stellen.

Meer info vindt u in het decembernummer van het
Nieuw-Vlaams Magazine.
25

ONV ERGETE LIJK

Hugo Raspoet (2 november 1940 – 3 oktober 2018)
Op 3 oktober overleed de Vlaamse kleinkunstenaar Hugo
Raspoet op 77-jarige leeftijd. Raspoet verwierf in 1962 faam
dankzij Ontdek de Ster, een
talentenjacht op de Vlaamse televisie. In de tien daaropvolgende jaren schreef
en zong hij Vlaamse kleinkunst, waarbij hij samenwerkte met onder anderen
Wannes Van de Velde. Zijn
bekendste lied is Helena,
dat in 1970 uitkwam. Het
nummer kreeg een plek in
de eregalerij van de Vlaamse klassiekers van Radio 2.
De muzikale loopbaan van Hugo Raspoet volgde een hobbelig parcours. In 1969 sloeg de openbare omroep hem in de
ban nadat hij het controversiële Evviva il papa uitbracht. In
dat lied uit Raspoet in niet mis te verstane woorden felle kritiek op de hypocrisie van het Vaticaan en de paus. Hij wilde
het lied op tv brengen, maar daar stak de BRT-top een stokje

voor. Tijdens een optreden in Borgerhout haalde de politie
Raspoet zelfs van het podium toen hij Evviva il papa zong.
Begin jaren zeventig zette
Hugo Raspoet een punt
achter zijn nochtans succesvolle carrière als Vlaamse troubadour. De reden
voor die drastische beslissing was wat hij ervoer als
de commercialisering van
de Vlaamse kleinkunst,
waarmee hij naar eigen
zeggen niet kon leven. Hij bleef zijn liedjes wel nog af en toe
brengen. Na zijn muziekcarrière ging Hugo Raspoet bij de
openbare omroep aan de slag als vertaler.
Scan de QR-code om Hugo Raspoets
Helena te beluisteren.

M EER WAA RDE

Hoe het failliet van Lehman onze wereld blijft veranderen
Op 15 september 2008 stond
de wereld stil. De Amerikaanse bank Lehman Brothers ging ten onder en trok
bijna de hele wereldeconomie mee de afgrond in. Ook
in Europa was de crisis
langdurig en intens. Banken
kapseisden, regeringen wankelden en alle financiël
zekerheden leken plots papieren tijgers.
Johan Van Overtveldt maakt in Sisyphus achterna de
balans op van een dramatische periode die ons opzadelt
met lastige vragen. Hadden we de ellende kunnen voorzien? Was de onmacht van de Europese Unie een accident
waiting to happen? Moeten we de globalisering heruitvinden?
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Van Overtveldt pleit ervoor om niet te dromen van een
wereld zonder financiële markten, banken of risico’s. Hij
beschrijft hoe we door een moedig financieel beleid voor
de storm uit kunnen varen.
Johan Van Overtveldt, Sisyphus achterna. Hoe het failliet
van Lehman onze wereld blijft veranderen, uitgeverij Polis,
19,99 euro

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een gesigneerd exemplaar van
Sisyphus achterna. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen
op de vraag: “Wie was onze eerste minister toen de financiële crisis losbarstte?” Stuur uw antwoord voor 8 november naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47
bus 6, 1000 Brussel.

Winnaars Plots mocht ik niet meer lachen: C. Boom (Deurne), H. De Rache (Schilde), fam. Rumes-Verhoeven (Sint-Niklaas), N. Sluys
(Halle), L. Vandamme (Diegem)
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“

We gaan het erfgoed van
de Vlaamse Meesters weer
doen leven in Vlaanderen.

Vlaams minister van Toerisme
Ben Weyts wil de Vlamingen fier
maken op onze tijdeloze iconen
van creativiteit, innovatie,
vakmanschap en schoonheid.

