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N-VA drukt stempel op Vlaams regeerakkoord
Vlaanderen laat federale artsenquota los

Minister-president Jan Jambon:

“Vlaanderen moet schitteren”

MAGAZINE VAN DE
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Zoveel nieuwe opleidingen ‘duaal
leren’ komen er volgend schooljaar
bij. In dat systeem kunnen jongeren
vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. Dit
schooljaar zijn er al meer dan 80 opleidingen duaal. Vanaf 1 september
2020 komen er daar dus nog eens 23
bij. Het gaat onder meer om trajecten
die leiden tot een diploma als brooden-banketbakker, lasser of schilder.

Professor arbeidseconomie
Stijn Baert (UGent)
@Stijn_Baert op 5/10/2019

Professor psychologie
Wouter Duyck (UGent)
@wduyck op 15/10/2019

Ik begrijp verontwaardiging over besparingen #VlaReg
#JambonI niet goed. Wat had men gedacht? Dat alle departementen alleen maar meer geld konden uitgeven?
Jobbonus (…) financieren door te snoeien in ondoelmatige subsidies is logica zelve.

Jambon zet traditie en stijl van Bourgeois voor Vlaamse Regering
verder: realistisch, zakelijk, no nonsense, politieke keuzes verdedigen zonder populistisch te willen zijn. Geen evidente opdracht gezien de politieke oriëntatie van studentenvragen
#openingscollege

Goed bezig
Dat het een schande was, een regeerverklaring zonder begrotingscijfers. De oppositie in het Vlaams Parlement wist met haar gespeelde verontwaardiging geen blijf. Drie dagen later kreeg ze de
cijfers. In Brussel daarentegen, waar die oppositiepartijen zelf in
de meerderheid zitten, gaapten er drie maanden tussen regeerverklaring en begroting. De pot en de ketel, iemand?
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“
Vlaams minister-president Jan Jambon heeft zijn eerste
buitenlandse bezoek al achter de rug. Dat ging niet toevallig naar Nederland, waar hij de Nederlandse
premier Rutte ontmoette. Beide regeringsleiders benadrukten de Vlaams-Nederlandse banden en het belang
van samenwerking als antwoord op uitdagingen zoals
de brexit.
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De regering-Jambon is geen besparingsregering. De retoriek van de oppositie over een ‘kil en hardvochtig’ Vlaanderen dat meer dan 2 miljard bespaart, slaat nergens op.
Hoofdredacteur Daan Killemaes
in Trends, 7 oktober 2019

Nou moe
Zes op de tien jongeren gelooft dat kerncentrales CO2 uitstoten.
Een op de vier wijt de stijging van de zeespiegel aan zware regenval. Deze en andere eigenaardigheden blijken uit een bevraging
bij meer dan 3 000 leerlingen. Conclusie van het onderzoek: de
klimaatkennis van jongeren vertoont gaten. Onze conclusie: hoog
tijd voor meer aandacht voor kennis in ons onderwijs.

UI TGESPROKEN

Valerie Van Peel en Sophie De Wit
willen de verjaringstermijn voor
ernstige seksuele misdrijven op
minderjarigen afschaffen en zedendelinquenten ook na hun straf
laten opvolgen.
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Vijf Keniaanse meisjes ontwikkelden i-Cut, een app die vrouwelijke genitale verminking tegengaat. Op voordracht van Europees
Parlementslid Assita Kanko maken ze kans op de Sakharov-prijs.
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Er komt een ‘harde knip’ in het
hoger onderwijs: studenten kunnen dan niet meer aan een
master beginnen zonder hun
bachelor af te ronden. Maar hoe
hard is die harde knip precies?

Onmachtig
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Het waren schaamtevolle weken voor de EU. De onmacht om kordaat te reageren op de
Turkse invasie in Syrië was tenenkrullend. Turkije wil de Koerdische autonomie daar beeindigen, een autonomie die de Koerden te danken hebben aan hun strijd tegen IS en die
werd gegarandeerd door de VS.
De terugtrekking van de VS is cynische machtspolitiek, maar wij zijn niet zonder schuld.
Trump heeft ons meermaals gewaarschuwd én gevraagd om zelf troepen naar de Koerdische regio te sturen. Iets wat de Europese landen steevast hebben geweigerd.
Trump beschouwt het Midden-Oosten niet langer als zijn probleem maar als een Europees
probleem. En hij stelt zich de vraag waarom Amerikaanse belastingcenten en mensenlevens daarvoor moeten worden opgeofferd. Je kan het daarmee eens zijn of niet, maar
wij moeten die realiteit aanvaarden.
De tijd dat wij ongegeneerd en quasi gratis konden schuilen onder de Amerikaanse stalen
paraplu is voorbij. Wij zullen moeten instaan voor onze veiligheid en herinvesteren in
defensie. Maar het zijn de Koerden die onze onwil om verantwoordelijkheid te nemen nu
met klinkende munt betalen.

Onwillig
Dezelfde onwil toonde de EU ook in de zaak van de Catalaanse politieke gevangenen. Dat
voor bijna honderd jaar aan celstraffen werd uitgesproken voor niets meer dan het
organiseren van een democratisch referendum en het uitoefenen van burgerrechten, is
schandelijk voor Spanje.
Maar het obstinate stilzwijgen van de EU is ronduit beschamend. Lidstaten die zich iets
verder naar het oosten bevinden, worden voor minder op de vingers getikt. Maar als het
op Catalonië aankomt, zijn rechten en vrijheden plots ‘interne aangelegenheden’.

26

14 oktober was een zwarte dag.
Negen Catalaanse politieke leiders kregen zware celstraffen
omdat ze een democratisch referendum organiseerden.

Twee volkeren werden door ons in de steek gelaten, en dat doet elk van ons pijn. Laat het
een les zijn. Europa zal zich forser moeten opstellen als het gaat om de bescherming van
onze waarden, zowel intern als extern. Anders dreigen wij volstrekt irrelevant te worden.
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
3

H A L F R O ND

Confederale herinrichting voor Orde van Architecten
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De N-VA wil de Nationale Orde van Architecten hervormen naar confederaal model: twee autonome vleugels met daartussen
een overlegorgaan zonder beslissingsrecht. Kamerlid Katrien Houtmeyers wil met haar voorstel een oplossing bieden voor de
tegengestelde visies binnen de huidige orde.
“Vlaamse architecten staan voor efﬁciëntie, deontologie en transparantie, terwijl hun Franstalige collega’s
vooral oog hebben voor het imago van het beroep. Zij gaan graag naar dure colloquia en evenementen”,
stelt Houtmeyers vast. “Door deze tegengestelde visies zit de werking van de Orde volledig vast. Dat is niet
alleen nefast voor de architecten, maar ook en vooral voor
de consument.”

Volledige autonomie
Al meer dan tien jaar is er sprake van een hervorming van
de Orde van Architecten. Het stond zelfs in het regeerakkoord
van de regering-Di Rupo. Ook in de vorige legislatuur was er
dankzij een wetsvoorstel van huidig Vlaams Parlementslid
Inez De Coninck bijna een doorbraak. “Omdat het probleem al zo lang aansleept, dienen
wij opnieuw het wetsvoorstel in om de Vlaamse en Franstalige vleugels van de Orde van
Architecten volledige autonomie te geven”, besluit Houtmeyers.

De NMBS moderniseren
met hulp van buitenaf

Ten laatste in 2023 moet
België van Europa concurrentie toelaten op het
spoor. “De liberalisering
van het spoor komt er. De
NMBS moet moderniseren.
Ons wetsvoorstel wil een
nieuwe aandeelhouder
aan boord tillen die expertise binnenbrengt en de
klantgerichtheid versterkt”,
legt Roggeman uit.
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De N-VA wil van de NMBS een even klantgericht bedrijf maken als Proximus en
Bpost. Daarom diende Kamerlid Tomas Roggeman een wetsvoorstel in om de spoorwegmaatschappij voor bijna de helft te verkopen.

Splitsing
vervoersplan
Het voorstel is onderdeel Tomas Roggeman: “Ten laatste in 2023 moeten we
van een vijfpuntenplan concurrentie toelaten op het spoor.”
van de N-VA voor de federale regeringsonderhandelingen. Daarin staan onder meer ook de splitsing van het vervoersplan over de regio's en de overheveling van het beheer van de stations en de
stopplaatsen naar de regio's.
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Een nieuwe,
overbodige post
voor Maingain

Olivier Maingain, de Vlaminghatende
voorzitter van DéFI, zorgt voor een
heuse vaudeville in Brussel. Hij wil verbindingsofﬁcier worden tussen de
Brusselse en Waalse Franstaligen.
Alleen lijkt geen enkele Franstalige, behalve Maingain zelf, daarop te zitten wachten. In het Waalse regeerakkoord is er
alvast geen sprake van zo’n verbindingsman en MR-politicus Willy Borsus stelde
onomwonden dat er geen behoefte is aan
“dit soort bijkomende brol”.
Maingains opdracht blijft vooralsnog heel
onduidelijk. Zelf spreekt hij over “een missie gedelegeerd door de regering van de
Franstalige Brusselaars (COCOF), die wil
denken over manieren om de banden tussen Brussel en Wallonië aan te halen, te
versterken en tot nieuwe evenwichten te
komen”. Verder dan deze vage verklaring
komt hij niet. Maingain kreeg blijkbaar de
opdracht om een missienota te schrijven
over zijn functie als verbindingsofﬁcier. Hij
zou niet worden betaald, maar wel personeel toegewezen krijgen voor deze compleet overbodige functie.
“Het is best ironisch dat deze ofﬁcier die
wil ‘verbinden’ al van bij de start zoveel
tegenstand oproept. Maingain had zijn nakende pensioenplan vast anders opgevat”,
merkt Brussels Parlementslid Cieltje Van
Achter op.

HALFROND

Verplichte tweetaligheid voor topambtenaren
in de koelkast?
Alle federale topambtenaren moeten tweetalig zijn. Dat lijkt de evidentie zelve. Maar niet in België. Omdat veertien topambtenaren nog niet zijn geslaagd voor het verplichte taalexamen, zou minister van Ambtenarenzaken Wilmès (MR) uitstel willen
geven. “Onaanvaardbaar”, vindt Kamerlid Yngvild Ingels.
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Tegen 31 oktober van dit jaar zouden alle verantwoordelijken de verplichte taaltest moeten hebben afgelegd. De niet-geslaagden riskeren hun
baan kwijt te geraken. Minister Wilmès wil nu
zes maanden uitstel geven. Zogezegd omdat een
regering in lopende zaken geen vervangers kan
aanwerven op dat hoge niveau.

In de koelkast

De N-VA volgt minister Wilmès niet. “Een regering in lopende zaken moet geen nieuwe beleidsdaden stellen. Bovendien is het hemeltergend
dat iemand die wordt getipt als mogelijke eerste
minister een voor de Vlamingen zo belangrijke
maatregel in de koelkast zou steken”, besluit
Yngvild Ingels: “We willen niet terug naar de situatie waar eentalige ambYngvild Ingels.
tenaren carrière konden maken zonder één woord Nederlands te spreken.”

Björn Anseeuw pleit voor één sociale inspectiedienst
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Kamerlid Björn Anseeuw stelt zich ernstige vragen bij de versnippering van de sociale inspectiediensten. “Het bestaan van
zeven verschillende sociale inspectiediensten is niet bevorderlijk voor de bestrijding van corruptie en omkoping bij sociale
inspecteurs.”
In België bestaan er zeven verschillende sociale
inspectiediensten, die elk afzonderlijk een deel van
de sociale fraude bestrijden. Elk van die sociale
inspectiediensten beschikt over een eigen directie
en administratie, eigen budgetten en ook eigen
mechanismen van interne controle.

Schaalgrootte

Björn Anseeuw wil werk maken van een fusie van
die inspectiediensten. “Bij een eengemaakte sociale
inspectiedienst zal de schaalgrootte het mogelijk
maken om een performant systeem van interne
controle op poten te zetten”, aldus Anseeuw. “De
integriteit en deontologie van diegenen die moeten
controleren op sociale fraude mag nooit ter discussie
staan. Want als de burger geen vertrouwen meer
kan hebben in de personen die moeten toezien op
Björn Anseeuw wil werk maken van een fusie van de sociale inspectie- de naleving van essentiële regels, is het einde helemaal zoek.”
diensten.
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Vlaams minister-president Jan Jambon:
“Vlaanderen moet schitteren”
Nooit werd er met zoveel spanning uitgekeken naar een nieuw
Vlaams regeerakkoord. Al waren het vooral de pers en de oppositie die de druk opvoerden. Voor kersvers minister-president Jan
Jambon was het nochtans vanaf het begin duidelijk: “Liever een
akkoord dat goed en grondig werd onderhandeld, dan snel snel
met iets uitpakken dat achteraf tot discussies leidt.”
En dus viel de septemberverklaring
dit jaar op 2 oktober. Jan Jambon vatte
in het Vlaamse halfrond het lijvige
akkoord samen tot een krachtige oproep voor creativiteit, veerkracht en
durf.

6
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‘Lijvig’ is geen overdrijving als we
het regeerakkoord erbij nemen:

305 bladzijden! Het lettertype is
nochtans niet groter dan normaal.
U ging dus wel zeer in detail?
Jan Jambon: (lacht) “Het is inderdaad
een stevige bundel geworden. En het
klopt: we zijn soms zeer in detail getreden. Ik wou een akkoord waarover
nadien zo weinig mogelijk discussie
kon zijn. Dan moet je ervoor zorgen

dat de zaken duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar zijn. In de regering-Michel is er zeer goed samengewerkt, maar toch was dat vaak het
probleem: men begon zaken uit het
regeerakkoord anders te interpreteren. In Vlaanderen hebben we een
andere manier van werken, maar
bon: ik wou de zaken duidelijk.”
Dat het er op het Vlaamse niveau
anders aan toegaat, heeft u ook al
mogen ondervinden. Zult u hard
moeten werken aan uw stijl?
“Dat valt wel mee. Ik geef toe dat het
in het federale parlement soms helemaal anders werken is, maar mijn
collega’s in het Vlaamse halfrond

© ID/Wouter Van Vooren

BREEDBEELD
dat de oppositie daar zo’n heisa rond
wou maken.”
U verwees in uw septemberverklaring naar het sluimerende onbehagen in onze samenleving.
“Klopt. We mogen daar niet ﬂauw
over doen. De verkiezingsuitslag van
26 mei liegt er niet om. Mensen zijn
boos. Zelfs als ze heel hard werken,
houden ze relatief weinig centen over.
Ze zijn boos omdat ze het gevoel hebben dat de lusten en de lasten niet
evenredig zijn verdeeld. Boos omdat
ze zich benadeeld voelen. En natuurlijk boos dat de politiek daar te weinig aan doet. We mogen dat
weliswaar niet buiten proportie trekken, maar we mogen dat signaal ook
niet negeren. Ik denk dat dit regeerakkoord een passend antwoord
biedt.”

“
mogen gerust zijn: ik zal me wel wat
aanpassen. Al heb ik nu eenmaal een
parler-vrai die me eigen is.”
De meeste heisa ging natuurlijk
over de begrotingscijfers, de tabellen. Hadden die er toen al moeten
liggen?
(Resoluut) “Neen. Dat is ook nooit de
gewoonte geweest. Er wordt eerst
over de regeerverklaring gedebatteerd, en daarna volgen de cijfers. Zo
hebben we dat met deze ploeg ook
gedaan, en zelfs sneller dan normaal
als je ziet dat we pas nu rond waren
met de onderhandelingen. Met dank
aan de administratie en al wie daaraan meegewerkt heeft. Ik snap niet

We hebben alle
troeven in handen
om de top te zijn
in Europa, in de wereld.

Hoe ziet u dat concreet?
“Ik wil Vlaanderen een concreet aanbod doen. Ik stel voor dat we samen
een verhaal schrijven. Over de grenzen van de politiek en van het bedrijfs- en verenigingsleven heen. Een
verhaal dat alle Vlamingen enthousiasmeert, wat hun afkomst, overtuiging of geaardheid ook mag zijn. Een
verhaal dat mensen ﬁer maakt en aan
de slag doet gaan. We moeten Vlaanderen boven zichzelf doen uitstijgen.
We hebben alle troeven in handen om
een voortrekker te zijn in Europa en
in de wereld: een uitstekende ligging,
bloeiende zeehavens, bruisende steden, schitterende bedrijven en een
rijkdom aan talent. We hebben alles
om de wereld te verbazen.”
U doet zelfs een zeer ambitieuze
oproep: Vlaanderen moet schitteren.

“Vlaanderen zal schitteren! En dat
zullen wij zelf bepalen (lacht). Geert
Bourgeois heeft Vlaanderen in uitstekende vorm achtergelaten. We
moeten nu een stapje verder gaan.
Want er komt heel wat op ons af. De
wereld verandert ingrijpend, onder
meer door de technologie die razendsnel evolueert. Dat stelt ons voor uitdagingen, maar biedt ons ook
ongelofelijk veel kansen. Die moet
Vlaanderen met beide handen grijpen. De jaren twintig van de 21ste
eeuw zullen opnieuw roaring twenties zijn. En die zullen van ons zijn.
Zulke uitdagingen zijn de Vlamingen
op het lijf geschreven. We zijn altijd
tot veel in staat geweest. Dat willen
we ook tonen met de Vlaamse canon.
Er is dus geen reden tot pessimisme.
We kunnen het morgen beter hebben
dan vandaag. Maar ik doe daarvoor
een beroep op alle Vlamingen: jong,
oud, man, vrouw, nieuwkomer, stamboom-Vlaming, … We willen iedereen
de kans én de vrijheid geven om
vooruit te gaan en boven zichzelf uit
te stijgen. Ieder volgens zijn eigen
kunnen, ieder volgens zijn eigen
talent. Want plus est en nous.”
Ook opvallend was uw rechtstreekse boodschap aan de jongeren.
“Ja. Geef de hoop niet op. Doe niet
aan doemdenken. Als we Vlaanderen
willen laten schitteren, dan kijk ik
vooral naar onze jongeren: maak gebruik van ons excellent onderwijs en
ga zo mee de strijd aan tegen klimaatverandering, voor de omslag naar een
circulaire economie. We gaan jullie
allemaal hard nodig hebben.”
We zijn er: onderwijs. Mogen we
stellen dat de regering-Jambon I
hier toch voor een kentering zorgt?
“We zijn altijd uitgegaan van het principe ‘tene quod bene’. Behoud wat
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goed is. Ons Vlaams onderwijs
behoort tot het beste in de wereld
en dat willen we zo houden. Het
klopt dat we bepaalde zaken
terugdraaien die met de beste
intenties waren ingevoerd, maar
die uiteindelijk hun doel misten.
De afgelopen jaren werd ons
onderwijs grondig hervormd.
Ons onderwijs verdient nu stabiliteit. Deze regering wil een antwoord bieden op vijf grote uitdagingen: de onderwijskwaliteit,
het tekort aan leraren en hun status, de juiste begeleiding van
onze kinderen op de juiste plaats,
het capaciteitstekort en de studieduur in ons hoger onderwijs.”
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gemeenschap, verdient alle kansen. Maar we verwachten wel
van iedereen een bijdrage. Want
ons maatschappijmodel is gebaseerd op rechten en plichten. Net
dat maakt onze samenleving
sterk. Met deze regering is de tijd
deﬁnitief voorbij dat mensen
van alle voordelen kunnen genieten zonder dat ze zelf eerst
een inspanning hebben gedaan.”

Deze regering legt de lat duidelijk hoger voor nieuwkomers.
“De diversiteit in onze samenleving en hoe we daarmee omgaan, is een van de grootste
Jan Jambon: “Wat betreft het klimaat hebben we duide- uitdagingen van de komende
decennia. Daarom kiezen we
Toch nog even: het M-decreet, lijke doelstellingen: realisme boven idealisme.”
resoluut voor een nieuwe aanwaardoor leerlingen met een
pak. We vragen duidelijk meer
speciﬁeke onderwijsbehoefte
extra vrij voor welzijn en zorg. Al die
inspanningen aan wie deel wil uithet recht hadden zich in te schrijmiddelen moeten zoveel mogelijk
maken van onze samenleving. De lat
ven in een gewone school, vernaar de mensen zelf gaan, en zo min
komt hoger te liggen voor nieuwdwijnt?
mogelijk naar de structuren.
komers wat betreft de kennis van het
“Iedereen is zich ervan bewust dat er
Nederlands, onze gedeelde normen
een aanpassing nodig was. Aan de
Voor mensen met een handicap drinen waarden en het actief deelnemen
goede bedoelingen van het M-decreet
gen we de wachtlijsten zo snel mogeaan onze samenleving. We leggen
twijfelen we niet, wel aan de invullijk terug. Er komt een beter
ling ervan. We hebben vooral geluishun een Vlaamse participatiezorgbudget voor ouderen die moeite
verklaring voor die ze moeten onderterd naar de mensen in de sector zelf.
hebben om de rusthuisfactuur te betekenen en we stappen af van het graInclusief onderwijs moet mogelijk
talen, we voorzien meer personeel
tis inburgeringsbeleid. We winden
blijven wanneer het haalbaar is. Maar
per rusthuisbed en we verstrengen de
daar geen doekjes om: we gaan de
indien aangewezen, kiezen we voor
controle op de dagprijzen. En sociale
toegang tot ons sociaal systeem bekwaliteitsvol buitengewoon ondervoordelen zullen niet langer afhankeperken. Nieuwkomers moeten eerst
wijs.”
lijk zijn van het statuut dat iemand
bijdragen aan het systeem voor ze de
heeft maar van zijn of haar inkomen.
voordelen van de Vlaamse sociale beIs het sociale luik van het regeerZo kunnen ook werkende mensen
scherming kunnen genieten.”
akkoord ook een antwoord op het
met een laag loon ervan genieten.”
onbehagen van sommige VlaminU legt ook duidelijke regels op rond
gen?
Daartegenover plaatst u wel de
het dragen van hoofddoeken en
“Dat speelt natuurlijk voor een groot
nodige voorwaarden.
andere symbolen van levensstuk mee. Onze gemeenschap is meer
“Laat me heel duidelijk zijn: we zulbeschouwelijke overtuigingen.
dan alleen economie en harde cijfers.
len die warmte en geborgenheid bie“Zeker als het gaat over de Vlaamse
Als we willen schitteren, moet iederden aan iedereen die hier geboren
overheid. We willen daar de levenseen kunnen schitteren. Dat betekent
wordt, opgroeit, woont, werkt en
beschouwelijke neutraliteit garandedat we ook warm moeten zijn voor
leeft. Maar ook aan wie hier een
ren. Dat geldt ook voor het
wie kwetsbaar is of voor wie tegennieuw leven wil opbouwen en zich
gemeenschaps- en provinciaal onderslag heeft en onze steun nodig heeft.
voluit inschrijft in onze gemeenschap.
wijs. Vlaamse ambtenaren mogen bij
We maken honderden miljoenen euro’s
Wie deel wil uitmaken van onze
8
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hun contacten met de burger geen
uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of
andere overtuigingen dragen. We hebben grondwaarden, en die beschermen we en dragen we uit. De
Verlichting is de basis van onze
Vlaamse samenleving. Die verdedigen we en daar geven we niet op toe.”

voren geschoven: realisme tegenover
idealisme. Want wat ben je met torenhoge ambities die je nooit kan bereiken? Daarom gaat deze regering uit
van weliswaar ambitieuze maar
vooral realistische doelstellingen: een

“

U kent het riedeltje op het einde:
wie gaat dat betalen?
“De begroting zal op het einde van de
rit – en zelfs vroeger, vanaf 2021 – in
evenwicht zijn. Dat lijkt me toch al
een gezond uitgangspunt voor een
regering die ook fors gaat investeren.
Want we zullen de komende vijf jaar
1,65 miljard euro extra investeren in
welzijn, schoolgebouwen, sociale
woningen, openbare werken, sportinfrastructuur, cultuur, innovatie, …

beleid van gemaakt. Waarom zou je
dan nog een dure bonus in stand houden die eigenlijk de huizenprijzen
kunstmatig hoog houdt? Want dat is
de conclusie die tal van experten trekken. Daarom wil deze regering het
kópen van een woning interessanter
maken, in plaats van het hébben van
een woning. Het verder verlagen van
de registratierechten lijkt ons dan ook
een veel eerlijkere tegemoetkoming.”
Wat vindt u van de kritiek dat de
klimaatambities van uw regering
niet bijster hoog liggen?
“Ik had niets anders verwacht. De
N-VA heeft wat betreft het klimaat
altijd duidelijke doelstellingen naar

© Anne Deknock

Jan Jambon tijdens de persconferentie over de begroting, samen met Vlaams minister
van Begroting en Financiën Matthias Diependaele: “Onze ploeg zal Vlaanderen ﬁnancieel gezond houden.”
oppositie zijn. Maar ik verwacht wel
intellectuele eerlijkheid. Niemand
gaat erop achteruit. Blijkbaar hebben
velen het moeilijk met het concept
‘iets minder meer’. We gaan bepaalde
groeipaden vertragen. Dat wil niet
zeggen dat mensen minder krijgen,
wel dat ze minder snel meer gaan
krijgen. Dat lijkt ingewikkelde semantiek, maar het komt erop neer dat we
bepaalde indexeringen later gaan uitvoeren. Dat is besparen, ja. Maar zonder de mensen iets af te pakken. Dus
de oppositiepartijen zullen toch uit
een ander vaatje moeten tappen als
ze hun beschuldigingen hard willen
maken.”

We winden er geen
doekjes om: we gaan
de toegang tot ons
sociaal systeem beperken.

vermindering van minstens 80 procent van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050, met de ambitie om
te evolueren naar volledige klimaatneutraliteit. We hebben in Vlaanderen voldoende ondernemerschap,
creativiteit, kennis en expertise in
huis om die klus te klaren.”

© N-VA

De oppositie was – vanzelfsprekend – meteen hard. Wie drie kinderen of meer heeft, moet ‘boeten’,
enzovoort.
“Kritiek is natuurlijk te verwachten.
Anders zou het maar een vreemde

We zullen hen wat helpen: de afschafﬁng van de woonbonus?
“Ik geef toe: dat leg je niet op eentwee-drie uit. Maar ten eerste: de
N-VA is altijd de partij geweest die
ook moeilijke beslissingen durfde te
nemen en daarvoor uitkwam. Al is de
afschafﬁng van de woonbonus in feite
geen moeilijke beslissing. In tijden
van hoge rente kon je zo’n bonus verdedigen, en dat hebben we ook gedaan. Het gaf potentiële kopers een
steuntje in de rug. Maar ondertussen
is die rente al sinds jaren laag en dat
zal ook zo blijven. De Europese Centrale Bank heeft daar blijkbaar een

Maar blijkbaar moet ik aan de oppositie en de pers toch blijven uitleggen
dat je niet zomaar ergens méér geld
kan insteken zonder dat geld elders te
gaan halen. Door ergens op te besparen. Of door meer te belasten. En
geloof me, dat laatste staat niet in onze
planning. Dus zijn er inderdaad hier en
daar bepaalde groeipaden die we minder snel laten toenemen. En besparen
we verder op onze eigen werking. Ik
heb er alle vertrouwen in dat onze
ploeg, met Matthias Diependaele als
minister van Begroting, Vlaanderen
ﬁnancieel gezond zal houden.”
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De N-VA-stempel op het Vlaamse regeerakkoord
De N-VA drukt duidelijker dan ooit haar stempel op het Vlaamse regeerakkoord. We zetten
de belangrijkste punten voor u op een rijtje.
Gemeenschapsdienst voor leefloners
Wie binnen de twee jaar niet aan de slag geraakt, kan verplicht worden ingezet in gemeenschapsdienst.

het onderwijs. We voeren gestandaardiseerde net- en koepeloverschrijdende proeven en aangescherpte eindtermen in.

Fors en verstandig investeren
De Vlaamse Regering plant investeringen in onder meer
schoolgebouwen, sociale woningen, mobiliteit, jeugdhulp en
geestelijke gezondheidszorg.

Leerkrachten centraal
Leerkrachten moeten de status krijgen die ze verdienen. We
stappen af van de cultuur om alles te rapporteren en we herstellen het respect voor de leerkracht, voor de klassenraad
en de directie.

Extra plaatsen in kinderopvang
We zorgen voor extra plaatsen en meer flexibiliteit in de
kinderopvang. Zo zullen Vlamingen werk en gezin beter kunnen combineren.

Verplichte taalbadklassen Nederlands
Kwaliteitsvol onderwijs begint met de beheersing van het
Nederlands.

© Getty Images

Strikte controle op rusthuisprijzen
Er komt een nieuw zorgbudget voor ouderen, we voorzien
meer personeel per rusthuisbed en we verstrengen de controle op de dagprijzen.

Kwaliteitsvol onderwijs begint met de beheersing van
het Nederlands.
Realistische maatregelen voor het klimaat
We streven naar 80 procent minder CO2-uitstoot tegen 2050.
We verdubbelen wind- en zonne-energie tegen 2030.
10 000 hectare extra bos
Tegen 2030 moet er 10 000 hectare bos bijkomen. Daarenboven moet er 20 000 bijkomende hectare natuur onder
effectief natuurbeheer komen.
Neutrale overheid
Geen uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen bij rechtstreeks
klantencontact. Ook in het onderwijs.
Rechten én plichten voor nieuwkomers
Nieuwkomers moeten eerst bijdragen voor ze de voordelen
van de Vlaamse sociale bescherming kunnen genieten.
Aangescherpte eindtermen
We werken aan de opwaardering van het aspect kennis in
12

Wachtlijsten in de zorg verkleinen
Voor mensen met een handicap dringen we de wachtlijsten
terug. Vlaanderen investeert ook in jeugdhulp, geestelijke
gezondheidszorg en kwaliteitsvolle en betaalbare thuis- en
residentiële zorg voor ouderen.
Een Vlaamse natie
Onze jonge generaties moeten beseffen waar onze wortels
liggen. Een Vlaamse canon en een museum over de Vlaamse
geschiedenis en cultuur kunnen daarbij helpen.
M-decreet afgeschaft
De juiste plaats in de juiste school met de juiste omkadering
voor onze kinderen. Gewoon onderwijs indien mogelijk,
buitengewoon onderwijs indien nodig.
120 000 extra jobs
Zo wil Vlaanderen zijn werkzaamheidsgraad opkrikken van
75 naar 80 procent en aansluiten bij de top van Europa.
Jobbonus voor lage lonen
De Vlaamse Regering vergroot het verschil tussen werken en
niet-werken. Werkenden met een laag inkomen winnen
enkele honderden euro’s per jaar.
Krachtig inburgeringsbeleid
De lat wordt voor nieuwkomers hoger gelegd inzake kennis
van het Nederlands, onze gedeelde normen en waarden en
actieve deelname aan onze samenleving.
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Vlaanderen
laat federale
artsenquota los

Vlaanderen gaat zelf bepalen hoeveel kandidaat-artsen en -tandartsen er kunnen starten aan hun opleiding. “Wallonië gebruikt
elk jaar mooie woorden, maar steekt uiteindelijk telkens weer
een middelvinger op naar de artsenquota”, zegt Vlaams minister
van Onderwijs Ben Weyts. “Dat moet stoppen.”
Het federale niveau legt de gewesten
al jarenlang artsenquota op. Daardoor
werd het aantal studenten geneeskunde en tandheelkunde aan de
Vlaamse universiteiten beperkt. Maar
in de praktijk bleek dat systeem heel
gebrekkig. Zo werden er in Vlaanderen ook buitenlandse (tand)artsen
actief die nooit rekening hebben moeten houden met onze quota. En dan
was er nog de houding van Wallonië,
dat de federale quota negeert en meer
kandidaat-artsen en -tandartsen laat
starten aan de Franstalige opleidingen.

Overtollige Franstalige artsen
De Franse Gemeenschap voerde pas
in 2017 een soort van toelatingsexamen in maar blijft stelselmatig te veel
studenten toelaten tot de opleidingen.
Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld)
dreigde dit jaar nog om overtollige
Franstalige artsen na hun afstuderen
geen Riziv-nummer toe te kennen,
maar onder druk van de Franstalige
16

partijen deed ze dat uiteindelijk toch.

Naïeve leerling
“Vlaanderen is al twintig jaar de
meest brave of meest naïeve leerling
van de klas”, zegt kersvers minister
van Onderwijs Ben Weyts. “Je hoort
vaak spreken over federale loyauteit
– vooral aan de andere kant van de
taalgrens. Maar als puntje bij paaltje
komt, zien we dat Wallonië telkens
opnieuw kiest voor de eigen belangen.”

“

We spelen niet meer mee
in een systeem waarbij de
slechte leerlingen worden
beloond en de goede
leerlingen bestraft.

Vlaanderen zal nu zelf bepalen hoeveel (tand)artsen er nodig zijn. Een
planningscommissie zal de zorgnoden in Vlaanderen objectief in
kaart brengen. Op basis daarvan zal
de Vlaamse overheid dan zelf vastleggen hoeveel kandidaat-artsen en

kandidaat-tandartsen kunnen starten
aan hun opleiding. Dat is expliciet zo
vastgelegd in het Vlaamse regeerakkoord. “Als men aan de overzijde
van de taalgrens de federale loyauteit
opblaast, zie ik niet in waarom wij
loyaal moeten blijven aan een systeem dat toch niet werkt”, zegt Weyts.
“We spelen niet meer mee in een systeem waarbij de slechte leerlingen
worden beloond en de goede leerlingen bestraft. Vlaanderen gaat niet telkens opnieuw de andere wang blijven
toekeren en dan vragen: sla nog maar
eens.”

Orde in het klasje
Voor alle duidelijkheid: het toelatingsexamen blijft bestaan voor studenten
geneeskunde en tandheelkunde.
Vlaanderen zal ook geen onbeperkt
aantal studenten toelaten tot deze opleidingen, want dat zou onverantwoordelijk zijn. De Vlaamse overheid
zal blijven waken over de kwaliteit
van de opleiding en het aantal artsen.
Maar Vlaanderen zal zich geen quota
meer laten opleggen door een federale overheid die er toch niet in slaagt
om orde te houden in het Belgische
klasje.

VI NGER AAN DE POLS
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Geen rust
voor zedendelinquenten

Kamerleden Valerie Van Peel en Sophie De Wit hebben wetsvoorstellen ingediend om respectievelijk de verjaringstermijn
voor ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen af te schaffen en om zedendelinquenten verplicht ter beschikking te houden voor de rechtbank na het einde van hun straf.
Momenteel verjaren ernstige seksuele misdrijven gepleegd op minderjarigen na vijftien jaar na de
meerderjarigheid van het slachtoffer. De N-VA wil daar verandering in brengen?
Valerie: “Bij kindermisbruik kan het
jaren duren eer een slachtoffer de
moed vindt om te spreken. Kindermisbruikers zijn ook zeer bedreven in
het manipuleren van hun slachtoffers
om ervoor te zorgen dat ze lang zwijgen. Vaak zijn de feiten al lang verjaard. Onder meer daardoor komt het
gros van de kindermisbruikers nooit
in de rechtbank terecht, terwijl ze het
zelden bij één slachtoffer houden.”
Opmerkelijk: je hebt je voorstel
samen met John Crombez (sp.a) ingediend.
Valerie: “Een thema als dit verdraagt
geen partijpolitiek. Dit is iets wat we
nu moeten doen, uit respect voor de
talloze slachtoffers die tot op vandaag
zwijgen én om te vermijden dat het

blijft gebeuren. Want geloof me, er
blijven nog heel veel verhalen verborgen.

“

Wie zoiets op zijn
geweten heeft, hoeft
echt niet meer gerust
te kunnen rondlopen.

Verjaring bestaat om twee hoofdredenen. Enerzijds geeft het de dader recht
op vergetelheid. Daarnaast wordt het
naarmate meer tijd verstrijkt moeilijker om betrouwbaar bewijs voor te
leggen. Al is dat bij dit soort misdrijven sowieso al moeilijk. We willen
slachtoffers het recht geven om minstens te kunnen bekijken of een
rechtszaak kans op slagen heeft en er
misschien andere slachtoffers zijn die
de zaak kunnen verzwaren. Want de
onaantastbaarheid vandaag maakt
dat daders vaak steeds verder gaan.
Wie zoiets op zijn geweten heeft,

hoeft echt niet meer gerust te kunnen
rondlopen.”
Sophie, jij wil op jouw beurt dan
weer voorkomen dat zedendelinquenten zonder begeleiding in de
maatschappij terechtkomen?
Sophie: “Seksuele misdrijven en kindermisbruik liggen maatschappelijk
zeer gevoelig. Zo blijft de zaakDutroux een van de grootste maatschappelijke trauma’s die ons land
ooit heeft gekend. Dat zijn handlanger
Michel Lelièvre twee jaar voor het
einde van zijn straf vrijkomt onder
voorwaarden, roept dan ook vragen
op.
We krijgen het niet uitgelegd dat
iemand als Lelièvre zijn straf niet volledig uitzit. Anderzijds kunnen we
niet zomaar roepen dat zedendelinquenten hun straf moeten uitdoen.
Want veel plegers van zedenfeiten
willen niets liever dan zonder voorwaarden of opvolging terug in de
maatschappij komen.”
Alvast Valerie Van Peel haalde haar
slag thuis. Op 16 oktober keurde de
Kamercommissie Justitie haar wetsvoorstel bijna unaniem goed.
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Het Nederlandstalige onderwijs in
Brussel staat onder druk
Annabel Tavernier is in Brussel verkozen als Vlaams Parlementslid
en Gilles Verstraeten als Brussels Parlementslid. Beiden volgen ze
het onderwijs in onze hoofdstad op vanuit hun eigen invalshoek.
We vroegen hun wat de uitdagingen zijn voor het onderwijs in
Brussel.

Gilles: “Ik ken steeds meer Vlaamse
gezinnen die Brussel verlaten omdat
ze geen plaats vinden voor hun kinderen. Dan is zo’n maatregel niet
alleen legitiem maar ook noodzakelijk. De Vlaamse Regering moet ook
blijven investeren in meer onderwijscapaciteit. Het Vlaamse onderwijs in
Brussel groeit momenteel sneller dan
het Franstalige. Die trend mag
zich wat mij betreft verderzetten.”

© N-VA

Veel partijen in Brussel willen
talige onderwijs: slechts acht procent stumeertalig onderwijs organiseren.
deert af met een goede kennis van het
Jullie zijn daarvan maar koele minNederlands. Dat verklaart waarom het
naars?
Annabel: “Meertaligheid is een
absolute troef voor iedere jongere. Maar een goede kennis
Hoe willen jullie de taalvan de onderwijstaal blijft
achterstand in het Vlaamse
noodzakelijk. En daar wringt
onderwijs in Brussel precies
het schoentje. Vorig jaar had
aanpakken?
meer dan 70 procent van de
Annabel: “Geen enkele leerling
leerlingen in het Vlaamse
mag zijn kansen zien slinken
basisonderwijs in Brussel het
door taalproblemen. Voor kinNederlands niet als thuistaal.
deren met een taalachterstand
Voor veel leerlingen is het
pleiten we daarom voor een
Nederlands dus een artificiële
actief taalintegratietraject, met
schooltaal die ze te weinig
onder meer bijspijkerlessen en
machtig zijn. Hoe kan je meertaalbadklassen Nederlands. De
talig onderwijs organiseren
centrale doelstelling blijft om
wanneer er geen verbindingsGilles Verstraeten en Annabel Tavernier: “Steeds meer
kinderen zo snel en grondig
taal is die elke leerling onder
Brusselaars kiezen bewust voor het Nederlandstalige
mogelijk Nederlands te leren.”
de knie heeft? Wij hameren op
onderwijs.”
een betere kennis van het
Gilles: “Enkel zo kunnen we garandeNederlands zodat leerlingen volledig
Vlaamse onderwijs zo onder druk staat:
ren dat een taalachterstand bij de inbegrijpen wat de leerkracht aanleert.
steeds meer Brusselaars kiezen bewust
stroom niet leidt tot een leerachterPas wanneer leerlingen uitmunten in
voor ons onderwijs. Dat leidt tot meer
stand die later niet meer in te halen
het Nederlands, is werken aan een
Nederlandstaligheid in onze stad. Maar de
valt, en die soms zelfs leidt tot schoolsterke vreemdetalenkennis een logikeerzijde is dat er een constant capaciteitsuitval zonder diploma. Je neemt met
sche volgende stap.”
tekort is.”
een taalbadklas maximaal één jaar
van het kind om het later een mooie
Gilles: “Het Vlaamse onderwijs in
En dat er ook steeds meer gezinnen
toekomst te geven. Andere partijen
Brussel is in de feiten trouwens al
geen plaats meer vinden in hun school
noemen dat discriminatie. Ik noem
meertalig. We leveren nu al vlot drievan voorkeur.
dat gezond verstand. Het is ook de
talige leerlingen af door te focussen op
Annabel: “Ik ben daarom blij dat de voorenige manier om ervoor te zorgen dat
het Nederlands én door in te zetten op
rangsregel voor Nederlandstaligen in het
ons onderwijs in Brussel zijn hoge
een goede kennis van het Frans en
Vlaamse onderwijs in Brussel werd opgekwaliteit blijft behouden.”
Engels. Het probleem zit bij het Franstrokken tot 65 procent.”
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App tegen genitale verminking dingt
naar prijs voor Vrijheid van Denken
Vijf Keniaanse meisjes met het hart op de juiste plaats en een stevige
dosis gezond verstand. Samen vormen ze The Restorers en ontwikkelden ze i-Cut, een app die vrouwelijke genitale verminking tegengaat.
Met succes: ze waren al finalist voor de 2017 Technovation Award en
nu maken ze kans op de Sakharov-award, de EU-prijs voor Vrijheid
van Denken die wordt uitgereikt op 24 oktober.

“Ik ben bijzonder blij dat onze fractie in
het Europees Parlement mijn voordracht
van The Restorers voor de Sakharov-prijs
steunde én dat ik ook bij andere fracties
voldoende steun vond”, aldus Kanko. “De
meisjes die deze app ontwikkelden, kennen de gruwel van genitale verminking uit
eigen ervaring. Ze beseffen beter dan wie
ook welk verschil zo’n laagdrempelige app
kan maken in een noodsituatie. We kunnen enkel maar grenzeloos veel respect
opbrengen voor hen. Ze zijn er vanuit hun
leefwereld in geslaagd om de technologie
te ontwikkelen, en dat in een vaak vijandige omgeving die halsstarrig vasthoudt
aan deze barbaarse traditie.”

Een teken van hoop
Genitale verminking is een gebruik dat
enorm moeilijk tegen te gaan is omdat het
zit ingebed in de lokale gemeenschap in
Afrika. Vaak moeten meisjes vechten
tegen hun eigen familie om te kunnen ontsnappen aan deze verminking. “We kunnen en mogen dat niet onderschatten”,
benadrukt Kanko. “Het gaat om miljoenen
meisjes in Afrika of elders in de wereld. In

het Westen beseffen we dat onvoldoende.
Net om die reden verdient dit project alle
mogelijke steun.”

Ook in België bestaat de barbaarse traditie
nog. 8 000 meisjes lopen in dit land het
risico slachtoffer te worden. Wereldwijd
loopt dat aantal zelfs op tot drie miljoen,
zo blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Bovendien moeten liefst
200 miljoen meisjes en vrouwen vandaag
met de vaak verschrikkelijke gevolgen van
hun genitale verminking leven.

© ECR

De app i-Cut laat meisjes toe om bij een
dreigende genitale verminking zeer snel en
laagdrempelig de hulp van de politie of
medische bijstand in te roepen. Dat het
project de steun krijgt van Europees Parlementslid Assita Kanko mag natuurlijk
niet verbazen. Kanko werd als jong meisje
zelf het slachtoffer van genitale verminking in haar geboorteland Burkina Faso.

8 000 potentiële slachtoffers
in België

Europarlementslid Assita Kanko verzamelde steun voor het project van The
Restorers.

De vijf Keniaanse studentes van The
Restorers weten maar al te goed wat die
miljoenen meisjes nodig hebben en wat
hun in de weg staat. Dankzij de app kunnen zij in een crisissituatie voortaan zelf
het heft in handen nemen. Dat is een duidelijk teken van hoop voor vele potentiële
slachtoffers. En daarom is deze nominatie
zo belangrijk. De Sakharov-prijs kan de
emancipatie van een enorme groep meisjes een stevige boost geven en gelijkaardige initiatieven aanmoedigen.

“In steeds meer landen wordt genitale
verminking vandaag ‘gemedicaliseerd’”,
waarschuwt Assita Kanko. “Dat wil zeggen dat men medische hulpverleners
inschakelt om meisjes te besnijden, waardoor deze gruwel lijkt te worden gelegitimeerd. Bovendien wekt dat de indruk dat
genitale verminking niet langer gezondheidsrisico’s zou inhouden, wat absoluut
wél het geval is. We moeten gewoon een
einde maken aan die praktijken.”
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In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L EEUWEN

Hoe hard is de knip tussen bachelor
en master?
Binnenkort is het voor studenten niet meer mogelijk om aan de master te beginnen zonder dat de
bachelor is afgerond. De nieuwe Vlaams Regering wil een ‘harde knip’ in het hoger onderwijs. Maar
hoe hard is die harde knip precies? Jong N-VA zocht het uit.
In tegenstelling tot veel andere landen
worden studiekosten bij ons ruim gedekt door belastinggeld. Volgens econoom Erwin Ooghe bedragen die
ongeveer 13 000 euro per student per
jaar. Onze studenten kosten de maatschappij dus een pak geld. Op zich is
dat een waardevolle investering in
onze toekomst. Toch is het niet onbegrijpelijk dat onze politici de ﬁnanciering willen responsabiliseren.

• Er leeft nonchalance onder onze studenten door de ﬂexibilisering van
het hoger onderwijs. Charlotte
Coucke van Jong N-VA UGent zei het
zo in De Zevende Dag: “Verantwoordelijkheidszin ontbreekt soms bij

Onderwijs Ben Weyts deed er zelf negen
jaar over. Of de harde knip zijn vruchten
gaat afwerpen, is afwachten. We kijken
vooral uit naar de eerste resultaten. Zijn
die niet goed? Dan zal de Vlaamse Regering haar jonge leeuwen horen brullen.

In Nederland bestaat de harde knip
ook, maar zonder verzachtende omstandigheden. Met resultaat. Ieder jaar
stijgt het aantal studenten dat zijn
bachelor op tijd afrondt: nu al 69 procent, terwijl dat in 2012 nog 56 procent
was.

Vallen en opstaan
Er is dus marge in Vlaanderen. Die is
nodig, want er spelen heel wat vertragende factoren:
• Het beginnersniveau van onze studenten ligt lager dan vroeger.
• Veel studenten starten in de verkeerde richting en lopen zo vertraging op. Een niet-bindende ijkingsproef zou daar soelaas kunnen brengen.
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De harde knip moet studenten motiveren om hun studies binnen de vooropgestelde tijd af te ronden. Tegenstanders vragen zich af hoe dat kan als
je hun de ﬂexibiliteit ontneemt om
bachelor- en mastervakken te combineren. Het antwoord staat in het
regeerakkoord (zie kader): een bachelorvak meenemen naar de master is
niet onmogelijk.

De harde knip moet studenten motiveren om hun studies binnen de vooropgestelde
tijd af te ronden.
studenten en die dreigen te vergeten
dat het niet enkel de ouders zijn die
betalen maar ook de samenleving.”
Dat heeft ook te maken met de leeftijd. De eerstejaars in Vlaanderen
zijn jong in vergelijking met andere
landen.
• Tot slot is een studie op tijd afronden
niet evident voor élke student, hoe
hard ze hun best ook doen.
Studeren is vallen en opstaan. Kunnen we
stellen dat de Vlaamse Regering daar geen
rekening mee houdt? Jong N-VA vindt van
niet. Kan ook niet anders: minister van

Letterlijk
De harde knip in het Vlaamse
regeerakkoord
“Studenten kunnen in principe niet
langer starten in hun master zonder
hun bacheloropleiding af te werken.
In uitzonderlijke gevallen kan een
student maximaal 30 studiepunten
van de bachelor meenemen naar de
master indien de instelling oordeelt
dat de niet-verworven studiepunten
de inhoudelijke volgtijdelijkheid
niet belemmeren. De bachelorproef
is hiervan uitgesloten.”

BUI TENWACHT

Harry De Paepe is de huisanglofiel van de opiniesite Doorbraak.
Hij volgt de Britse politieke actualiteit op de voet en schreef al
twee boeken over de overkant van het Kanaal. We vroegen hem
naar zijn oordeel net vóór het brexitakkoord van 17 oktober.
Hoe staan de Britten nu tegenover
de brexit?
“De meningen blijven enorm verdeeld. De laatste opiniepeiling die ik
zag, toont hetzelfde resultaat als de
laatste opiniepeiling vóór het referendum in 2016: een lichte voorkeur voor
Remain. We weten hoe het toen uitdraaide. Je kan dus niet spreken over
een grote verschuiving in de ene of
andere richting. Men probeert de aanhangers van de brexit te overtuigen
met economische argumenten, maar
dat maakt op hen geen indruk.
Iemand zei me: ‘Al betekent de brexit
dat we gras moeten eten, we zijn dan
tenminste soeverein’.”
Bij een no-deal heeft Londen behalve
een Iers ook een Schots probleem.
“De Schotten stemden overwegend
tegen een brexit. Dat heeft de onafhankelijkheidsbeweging in het land
nieuwe wind in de zeilen gegeven en
ze maken zich op voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum. Interessant genoeg blijkt uit onderzoek dat
de hevigste brexitkiezers daar niet om
malen. Een uitstap uit de EU is hun
dierbaarder dan het behoud van de
Britse unie.”

“Voor Johnson en zijn entourage geldt
niet langer de links-rechtstegenstelling. Het gaat om voor of tegen de
brexit. Zijn partij, de Conservatives,
staat nu duidelijk vóór de brexit, net
zoals de Liberal Democrats duidelijk
tégen zijn. Volgens de peilingen doen
beide partijen het goed, ten nadele
van de onduidelijke socialisten, die
geen helder standpunt innemen.
Daardoor lijken zelfs traditioneel
linkse kiezers uit het noorden van
Engeland geneigd om voor Johnsons
programma te stemmen. Zij kozen
voor Leave in 2016 en geloven dat
Johnson dat zal waarmaken. Als hij
de verkiezingen wint, kan hij de EU
meer onder druk zetten. Maar het is
lang niet zeker of het hem zal lukken.
Zijn partij riskeert immers heel wat
zetels te verliezen in Schotland.”

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.

Harry De Paepe: “De banden tussen
Vlaanderen en Engeland blijven hecht”
Verandert de brexit iets aan de historische band tussen Engeland en
Vlaanderen?
“Onze banden gaan heel ver terug.
Kort na de val van het West-Romeinse
Rijk liepen er in Engeland Vlaamse
monniken rond die hun kennis verspreidden. Onze adel huwde met de
oude Angelsaksische geslachten.
Maar ook later waren de banden
hecht. In de 14de eeuw beschouwde
Edward III de Gentse Jacob van Artevelde als een vriend. Onze wevers
kregen een voorkeursbehandeling.
Vergeet ook niet dat Charles II onze
vissers in de 17de eeuw een bijzonder
recht gaf om te vissen in Engelse
wateren. Geert Bourgeois diste dat
recht in 2016 op. Wees er maar zeker
van dat de traditieminnende Engelsen
dat ernstig nemen. Onze banden zullen ongetwijfeld hecht blijven, omdat
onze ligging nu eenmaal is wat ze is.”
Harry De Paepe schreef een boek over
de banden tussen Vlaanderen en Engeland. Lees meer over De twee kanten
van het Kanaal op bladzijde 26.

Harry De Paepe: “De partij van Boris
Johnson riskeert heel wat zetels
te verliezen in Schotland.”

© eigen foto

Boris Johnson wil nieuwe verkiezingen. Waarom? En wat zou dat
veranderen?
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Politiek … een hondenstiel?
Niet voor Geels burgemeester Vera Celis

ren, 20/09/2019
© Krant van West-Vlaande

© Huis-aan-huisblad N-VA Wielsbeke
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Gemeente Laarne trekt met
mobiele koffiekar naar bewoners
Met het project ‘buurten op de kofﬁe’ zoekt het schepencollege van Laarne de inwoners op in hun eigen buurt.
N-VA-schepen Hilde Nobels (in de bakﬁets op de foto):
“Mensen leren kennen, signalen opvangen en noden
detecteren. Dat is het doel van dit toegankelijke project.
Het is een heel goede manier om de mensen uit de wijk
samen te brengen.”

Buitenspeelkaart toont alle plekjes waar
kinderen in Asse kunnen ravotten

ken, maar niet
“Er zijn in onze gemeente Asse veel speelplek
van Onderwijs en
iedereen weet die te vinden”, zegt schepen
om een vrolijke
Jeugd Joris Van den Cruijce. “Vandaar het idee
buitenspeelkaart te maken voor al onze kinderen.”
Asse een overzicht
Op de buitenspeelkaart vinden de inwoners van
tjes. “We willen
van de speelterreinen, picknickplekken en plein
s in hun gemeenzowel de kinderen als de ouders prikkelen om plekje
est”, legt Joris
te te bezoeken waar ze voordien nog nooit zijn gewe
ook heel wat
telt
uit. “Niet alleen de speelpleintjes zijn tof. Asse
rond te lopen.”
andere mooie stukjes natuur waar het plezant is om

Speelweefsel

selplan’ waar
De buitenspeelkaart maakt deel uit van het ‘speelweef
een beter zicht
de schepen zijn schouders onder zet. “We willen
en aanleggen”,
kunn
krijgen op waar we nog nieuwe speelplekken
verbinding tussen die plekken.”
luidt het. “En we moeten zorgen voor een veilige
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Wist u dat …
• … u uw jaarlijkse lidmaatschap via domiciliëring kan betalen? Handig en makkelijk! U vindt het domiciliëringsformulier op het ledenportaal (https://mijn.n-va.be). Of vraag het aan via leden@n-va.be.
• … we binnenkort een heuse roadshow organiseren? Onze Vlaamse ministers komen langs in elke provincie om
het Vlaamse regeerakkoord toe te lichten. Alle leden ontvangen nog een uitnodiging.
• … Jong N-VA dit najaar (tot eind 2019) interne bestuursverkiezingen organiseert? Tijdens hun ledenvergadering
op 1 maart kiezen de jongeren een nieuwe voorzitter.

‘Zet die ploat op’:
Jong N-VA fuift in Antwerpen
Naar jaarlijkse gewoonte zet Jong N-VA ‘die ploat op’ met een spetterende fuif met de Jong N-VA-band, een speciale gast-dj en dj
Phanta op zaterdag 16 november. Opwarmen doen onze jongeren
die avond met een welkomstreceptie.
De locatie spreekt alvast tot de verbeelding: jong en minder jong,
leden en niet-leden zijn welkom in de brouwerij van Seefbier in
Antwerpen. Tickets kosten 16 euro inclusief toegang tot de receptie, of 8 euro voor wie later aansluit.
Meer info en tickets:
www.jongnva.be/agenda/zet-die-ploat-op-1

Programma
20.30-22 uur
22-23 uur
23-23.15 uur
23.15 uur tot …

Welkomstreceptie
Jong N-VA-band
Speciale gast-dj
Dj Phanta

Locatie
Seef Brouwerij / aBc Brouwerijcafé
Indiëstraat 21, 2000 Antwerpen

Scholieren aan het werk voor het goede doel
Op de veertiende editie van de YOUCA Action Day liepen naar goede traditie tal
van jongeren stage bij de N-VA-verkozenen en op het N-VA-partijsecretariaat.
De jonge Vlamingen deden niet alleen ervaring op in een unieke werkomgeving, maar
stonden bovendien hun dagloon van 55 euro af aan een jongerenproject van Trias in
Guinee en enkele projecten in eigen land.
In het Brussels parlement gingen Yasmine, Winand en Astrid aan de slag bij parlementsleden Gilles Verstraeten, Cieltje Van Achter en Mathias Vanden Borre.
Een dozijn Vlaams
Parlementsleden nam evenveel
scholieren op sleeptouw. Zo lieten
Koen Daniëls en Bert Maertens
hun YOUCA-studenten een pak
vragen stellen in een parlementscommissie.
Op het partijsecretariaat draaide scholier Jan mee in de cel Sociale Media. Hij beheerde de Instagramaccount van de partij en nam een interview af van Vlaams Parlementslid Freya Perdaens en haar YOUCA-scholier Axel.
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Vormingsavonden voor lokale mandatarissen
De cel Lokaal Beleid van het partijsecretariaat zit
ook dit najaar niet stil. Ze stelde onder meer een
mooi pakket vormingsavonden samen voor
lokale N-VA-mandatarissen.

Fraude in sociale huisvesting
voorkomen en aanpakken
In samenwerking met Antwerps schepen van
Sociale Zaken Fons Duchateau organiseerde de
cel Lokaal Beleid een vormingsavond over
fraude in sociale huisvesting.
De voorbije jaren deed de stad Antwerpen heel wat
nuttige ervaring op. Op 9 oktober deelde Antwerps
schepen Fons Duchateau die kennis met schepenen
van Wonen en Sociale zaken, leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en N-VA-vertegenwoordigers in sociale
huisvestingsmaatschappijen.

Gemeentefinanciën voor lokale mandatarissen
Eind september en begin oktober organiseerde de cel Lokaal Beleid twee vormingen over gemeentefinanciën: een
basisopleiding voor nieuwe gemeenteraadsleden en een opleiding voor gevorderden.
Tijdens deze sessies kregen de lokale mandatarissen een beter inzicht in de financiële kant van het beleid in hun gemeente.
Met een gedegen kennis van de Beleids- en Beheerscyclus, kortweg BBC, zullen zij hun mandaat als gemeenteraadslid met
verve kunnen vervullen.

Welke rechten hebben politieraadsleden en hoe kunnen zij het meest uit hun mandaat halen? Op 12 november (in Grobbendonk) en 20 november (in Oostkamp)
organiseert de cel Lokaal Beleid een infoavond op
maat van politieraadsleden.

© iStock

Infoavond voor politieraadsleden

Alle politieraadsleden ontvingen een persoonlijke uitnodiging en kunnen inschrijven via het ledenportaal
op http://mijn.n-va.be.

Programma
18.30 uur ontvangst met broodjes
19.00 uur uiteenzetting over de werking van de politieraad door Kamerlid Koen Metsu (in Grobbendonk)
en Vlaams Parlementslid Bert Maertens (in Oostkamp)
20.30 uur uitwisseling van goede praktijken en vragenronde
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De Catalaanse schande van Europa
1 oktober 2017 was een zwarte dag
voor Catalonië, Spanje en Europa. De
beelden van het harde politieoptreden
op de dag van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum staan op
menig netvlies gebrand. Wat een
hoogmis van de democratie had moeten worden, ontaardde in gewelddadige repressie tegen eenvoudige
burgers. Maar de grootste schande
was misschien nog wel dat de EU, die
voor de rest overal ter wereld graag
uitpakt met haar verlichte waarden,
koud de andere kant opkeek. Ook
toen kort na het referendum Catalaanse politici werden opgesloten.

al twee jaar achter de tralies. En oudpresident Carles Puigdemont ‘schuilt’
nog altijd in Waterloo. Hij mag zelfs
het Europees Parlement niet in, ook al
is hij in mei democratisch verkozen.
De ‘aanstokers’ van het referendum
werden beschuldigd van onder meer
rebellie, ook al gebruikten ze geen enkele keer geweld.

Geen rebellie, wel opruiing

14 oktober 2019 was een al even zwarte
dag voor Catalonië en Spanje. Die
maandag viel immers de uitspraak in
Hang de affiche die u als bijlage bij dit het procés tegen de twaalf politieke leimagazine vindt voor uw raam.
ders. De aanklacht van rebellie,
waarop straffen van 25 jaar en meer
Politieke gevangenen
staan, is niet weerhouden. Opruiing is dat wel. De Catain Europa
lanen kregen gevangenisstraffen die variëren van 9 tot 13
Tot twee jaar geleden dacht niemand aan Europa bij bejaar, drie van hen komen ervan af met een geldboete.
grippen als politieke gevangenen en politieke ballingBeroep is niet mogelijk. Zware straffen voor de vreedschap. Spanje bracht daar verandering in. Carme
zame expressie van een politieke overtuiging.
Forcadell, Oriol Junqueras en tien andere Catalanen zitten

M EER WA ARDE

Wat Vlamingen voor Engeland hebben gedaan
De band tussen onze gewesten
en Groot-Brittannië is eeuwenoud. De verovering van het
eiland door Willem de Veroveraar in 1066 lukte alleen maar
dankzij de steun van ‘Flemings’
en ‘Brabanters’. Tot in de 16de
eeuw kon je in Zuid-Wales gesprekken voeren in Nederlandse
dialecten. En met Willem III van
Oranje kwam er zelfs een Nederlander op de troon.
De twee kanten van het Kanaal is geen klassieke vertelling
over koningshuizen en heersers, maar gaat ook over
bevriende geleerden, Vlaamse wevers, vluchtende protes-

tanten en Belgian refugees: gewone mannen en vrouwen
die hun stempel drukten op de Britse geschiedenis.
Harry De Paepe, De twee kanten van het Kanaal. Een
geschiedenis van Engeland & de Nederlanden, Uitgeverij
Vrijdag, 22,50 euro

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van De twee
kanten van het Kanaal. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op de vraag: “Hoe luidt de oudst bekende naam voor de Britse eilanden?” Stuur uw
antwoord voor 5 november naar magazine@n-va.be of
naar Nieuw-Vlaams Magazine, Koningsstraat 47 bus 6,
1000 Brussel.

Winnaars De nieuwe schoolstrijd: A. Germeys (Hasselt), F. Masschelein (Poperinge), J. Piscaer (Zeebrugge), N. Sluys (Halle)

en R. Vergote (Meulebeke). Het correcte antwoord was: Science, Technology, Engineering en Mathematics.
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“

Bij een ongeval telt vaak
elke seconde. Brandweer
en ziekenwagens moeten
door de files kunnen laveren.”

Kamerleden Wouter Raskin en Yngvild Ingels
dienden een wetsvoorstel in om de doorstroming
van prioritaire voertuigen bij ongevallen vlotter te
laten verlopen.

