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Nou moe
“Als onze kandidaat geen gouverneur van Oost-Vlaanderen mag 

worden, dan komt er geen gouverneur in Oost-Vlaanderen.” Dat zei

de voorzitster van de Vlaamse liberalen. Na de benoeming van de

niet-politieke Jan Briers in 2013 beslisten de Vlaamse partijen op vraag

van de liberalen om een transparante en objectieve selectieprocedure

in te voeren. Zo gezegd, zo gedaan. Maar nu de liberale kandidaat

niet als beste uit de bus komt, is het weer niet goed. Resultaat:

bovenstaan de uitspraak, die volgens ons enkel de antipolitiek voedt.

Al willen we gerust eens spreken over het tweede deel van dat 

citaat.

Deze aankoop van vliegtuigen was zeer transparant

en de negatieve commentaren daarop slaan op niets.

De procedure zou een voorbeeld moeten zijn voor alle

andere aankopen door de federale overheid. 

Hoogleraar Openbare Financiën Herman Matthijs
over de aankoop van de F-35 

in Knack, 28/10/2018
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2,7 miljoen
Zoveel oorlogstoeristen vonden de

voorbije vier jaar hun weg naar de

vele herdenkingen van de Eerste

Wereld oorlog in de Westhoek. Iets

meer dan de helft kwam uit het bui-

tenland. Honderd jaar na wapenstil-

stand wordt de herinnering aan de

Groote Oorlog terecht levend gehou-

den.

Econoom Geert Noels 
@GeertNoels op 29/10/2018
Veiligheid wordt als een rechts thema

beschouwd, terwijl het vooral de

zwaksten raakt. Links maakt de fout

veiligheid te verwaarlozen tot het

chaos wordt.

Goed bezig
Als het van Ben Weyts afhangt, wordt Vlaanderen nog meer een

fietsland dan het al is. Onze Vlaamse minister van Mobiliteit inves-

teert dit jaar weer minstens 110 miljoen in fietssnelwegen en andere

infrastructuur. Een historisch record. Met resultaat: de Vlaming ruilt

steeds vaker de auto voor de fiets. En iedereen die Ben Weyts een

beetje kent, weet dat hij de lat voor 2019 nóg hoger legt: 120 miljoen.

Goed bezig, Ben!

Op de dertiende editie van de YOUCA Action Day

liepen naar goede traditie tal van jongeren stage

bij de N-VA in het Vlaams en Brussels Parlement

en bij enkele federale ministers. De scholieren

deden zo ervaring op in een unieke werkomge-

ving. Hun dagloon van 50 euro stonden ze af aan

een jongerenproject in Ecuador.

Radiomaker Sven Ornelis
@SvenOrnelis op 17/10/2018 
Madrid is weer boos op ons, maar daar

heeft Peumans natuurlijk wel gelijk: 

politici opsluiten omwille van een 

opinie hoort echt niet thuis in een 

modern Europa.
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Vorige maand herdachten we het einde van de Groote Oorlog, op 11 november precies

100 jaar geleden. Dat einde betekende ook het begin van een reeks omwentelingen

die de moderne wereld zouden creëren. 

De democratie zoals wij die vandaag kennen, bijvoorbeeld, kreeg na de Groote Oorlog

haar vorm. Het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen werd – tegen de grond-

wet in – ingevoerd, de socialisten werden aanvaard als bestuurspartij en het partij -

politieke Vlaams-nationalisme stond op. Vlaamsgezinde oudstrijders, gevormd door

de frontervaring, verzamelden zich in de Frontpartij rond de eis voor de gelijkberech-

tiging van de Vlamingen. Pacifisme maakte daarvan voor hen onlosmakelijk deel uit.

Het was de basis voor de IJzerbedevaarten naar de graven van hun gesneuvelde

kamera den, waar de oproep “Nooit meer oorlog” steevast werd hernomen.

Vrede
Vrede is ons hoogste goed. De West-Europese welvaart en voorspoed danken wij aan

de nu 70 jaar durende vrede. Maar die vrede is niet kosteloos. Wij kiezen de dreiging

niet, de dreiging kiest ons – of we dat leuk vinden of niet. De wereld is er het afgelopen

decennium niet leuker op geworden. 

Ons streven naar vrede mag ons nooit verblinden voor die realiteit. Wij moeten ons

wapenen om die vrede te beschermen tegen diegenen die onze manier van leven ver-

werpen en wensen aan te vallen. En dat betekent investeren in ons veiligheidsappa-

raat. 

Defensie is een brandverzekering. Je hoopt die nooit nodig te hebben, maar als de

brand uitbreekt en je hebt er geen, ben je geschoren. Ik ben dan ook trots dat Steven

Vandeput eindelijk de omslag heeft gemaakt en na jaren van besparingen het leger

weer middelen en materiaal heeft gegeven. Ik wens hem alle succes als burgemeester

van Hasselt. En ik ben ervan overtuigd dat Sander Loones zijn werk op Defensie en

Ambtenarenzaken met bravoure zal verderzetten. Want investeren in onze veiligheid

is vechten voor vrede. 

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Frontpartij
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Steeds meer toeristen vinden hun

weg naar Vlaanderen. 2018 is een

heus recordjaar. Ben Weyts legt uit

hoe dat komt.

16 
“Een slecht doorlopen rouwpro-
ces is al te vaak een voorbode
van een depressie.” Vlaams Par-
lementslid Danielle Godderis-
T’Jonck pleit voor meer onder -
steuning bij het rouwproces op
de werkvloer.

21  
Luna Batota won de tiende
Ebben houten Spoor. Sinds haar
vlucht uit Irak ontpopte ze zich tot
rolmodel voor nieuwe én ‘oude’
Vlamingen. Een gesprek.

19  
Het christendom is de meest
vervolgde religie ter wereld. De
Pakistaanse Asia Bibi is maar
één voorbeeld van de 215 mil-
joen vervolgde christenen.



Kamerlid Brecht Vermeulen vraagt meer aandacht voor de be-
veiliging van de websites van de politieke partijen. Het Centrum
voor Cybersecurity zal alvast een antihackinggids opstellen
tegen de nationale verkiezingen van mei volgend jaar.

CERT.be
Het Centrum voor Cybersecurity richtte eerder al CERT.be op, een on-

line meldpunt dat 24 uur per dag beschikbaar is. “Tot nu toe heeft geen

enkele politicus of politieke partij een beroep gedaan op CERT.be.

Nochtans verklaarde Ecolo dat het tijdens de gemeenteraadsverkiezin-

gen het slachtoffer was van een cyberaanval”, zegt Vermeulen.

Ethische hackers
Kamerlid Vermeulen wijst naar ethische hackers als nuttige bond -

genoten in de strijd tegen online onveiligheid. “In Nederland hebben ethische hackers al aangetoond dat de politieke partijen hun websites

niet genoeg beschermen. Soms kunnen kleine ingrepen dat oplossen, maar het gebruik van ethische hackers kan een nuttige aanvulling

zijn”, besluit Vermeulen.
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HALFROND

Op initiatief van Vlaams Parlementslid Wilfried Van-

daele wordt VRT NU opengesteld voor studenten en

docenten Nederlands in het buitenland. “Voor de 

14 000 studenten en 6 000 docenten Nederlands in het

buitenland kunnen de programma’s van de openbare

omroep een goede ondersteuning zijn in hun studie.”

Door Europese regelgeving over onder meer uitzend-

rechten kan je in het buitenland enkel uitzendingen be-

kijken van het land waar je bent gedomicilieerd. Dat

verandert nu: studenten en docenten kunnen aan de

VRT voortaan toegang vragen.

Noorderburen
Wilfried Vandaele wil eenzelfde regeling voor de

Nederland se openbare omroep. “Ik vroeg aan minister

Gatz om dat in het kader van de Nederlandse Taalunie

ook aan te kaarten bij zijn Nederlandse collega voor de

Nederlandse publieke omroep. Hij zegde dat toe. Om

de zaak wat kracht bij te zetten, diende ik als voorzitter

van de Interparlementaire Commissie van de Neder-

landse Taalunie ook zelf een vraag in bij het Comité

van Ministers”, zegt Wilfried Vandaele.
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Digitale veiligheid voor politieke partijen

Van den Driessche reageert daarmee op het recente criminaliteitsrapport van

het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid. Uit dat rapport blijkt

dat in de wijken Grote Markt, Kuregem Bara, de Brabantwijk, Hallepoort en

Maton ge het grootste aantal criminele feiten werd vastgesteld in 2016.

Probleemwijken
“In het verleden stelden wij al voor om een lijst van probleemwijken op te

maken en die aan te pakken met een proactiever beleid. Alleen zo kunnen we

de veiligheid in die wijken drastisch verbeteren”, besluit Van den Driessche.
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Vervoort moet van veilig
Brussel prioriteit maken

Brecht Vermeulen: “In Nederland is aangetoond dat de politieke
partijen hun websites niet genoeg beschermen.”

VRT NU voor 
studenten 
Nederlands in 
het buitenland

De onveiligheid in de Brusselse probleemwijken moet drastisch worden
aangepakt.

“De Brusselse minister-president moet zijn coördinerende rol op het vlak
van veiligheid ernstig nemen en de ‘opkuis’ van de wijken als een prioriteit
beschouwen”, vindt fractie -voorzitter in het Brussels Parlement Johan Van
den Driessche. 
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HALFROND

Kamerlid Inez De Coninck pleit voor
de overdracht van alle treinstations
en aanverwante infrastructuur naar
Infrabel. Momenteel zijn ze eigendom
van de NMBS. Met de overdracht wil
De Coninck de structuur vereenvou-
digen en het monopolie van de NMBS
doorbreken.

In 2023 wordt het personenvervoer per

spoor geliberaliseerd. “Zal de NMBS zo-

maar toelaten dat andere spoorwegope-

ratoren haar gaan beconcurreren in haar

eigen stations?” vraagt De Coninck zich

af. “Door de stations over te dragen naar

Infrabel willen we verhinderen dat de

NMBS haar monopolie kan handhaven.

Infrabel kan optreden als onafhankelijke

speler en het volledige patrimonium be-

heren”, besluit De Coninck.

Haal 
treinstations 
weg bij NMBS

De theoretische proef is nu moeilijker dan vier

jaar geleden. Een bewuste keuze, zegt Parys. “We

willen aspirant-chauffeurs beter voorbereiden op

de risico’s van het verkeer. Zo mag een leerling

maar één zware fout maken op zijn theoretische

proef. Ook snelheidsovertredingen zijn een zware

fout.”

Aanpak fraude
Ook de aanpak van fraude heeft mogelijk een 

effect op de slaagcijfers. “De minister liet een aan-

tal organisaties opsporen die ervoor zorgden dat

kandidaat-chauffeurs slaagden zonder de leerstof

echt onder de knie te hebben. Daarom is het aan-

tal mogelijke vragen verhoogd, worden ze steeds

anders gesteld en constant afgewisseld”, zegt Parys.

Slaagpercentage theoretisch rijexamen daalt

Ook de aanpak van fraude heeft mogelijk een effect op de slaagcijfers.

In 2016 diende hij samen met Kamerleden Sophie De Wit en Sarah Smeyers een wets-

voorstel in dat de intrekking van de Belgische nationaliteit automatisch maakt bij een

veroordeling voor terrorisme. “Wie zich schuldig maakt aan een misdrijf tegen de staat

hoeft niet meer te profiteren van de voordelen van de nationaliteit van die staat”, zegt

Metsu, die er nog op wijst dat er niet alleen mensenrechten, maar ook mensenplichten

bestaan.

“Als je bij zo’n daden of intenties of zelfs maar medeplichtigheid je recht op de
Belgische nationaliteit nog niet verliest, wanneer dan wel?” Kamerlid Koen Metsu
reageerde fors op de intrekking van de Belgische nationaliteit van Belkacem. 

Terroristen moeten automatisch
Belgische nationaliteit verliezen

Koen Metsu: “Er bestaan niet alleen mensenrechten, maar ook mensen plichten.”

Vlaams Parlementslid Lorin Parys stelt vast dat het slaagpercentage voor het theoretische rijexamen afneemt. “In 2015 bedroeg
de slaagkans gemiddeld 62 procent, nu is dat nog maar 41 procent.” Niet noodzakelijk een slechte evolutie, vindt Lorin Parys.
“We hebben de lat hoger gelegd om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.”
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De opvallendste maatregel is dat de regenten-

raad uit minimaal een derde vrouwen moet

bestaan, naar analogie met raden van bestuur

in beursgenoteerde ondernemingen. Boven-

dien moet de voorzitter van die regentenraad

van het andere geslacht zijn dan de gouver-

neur van de Nationale Bank. “Het is logisch

dat de Nationale Bank de wettelijk bepaalde

verhoudingen voor raden van bestuur respec-

teert. Deze voorstellen komen daaraan tege-

moet”, zegt minister Van Overtveldt.

Het hervormingsplan komt er in de nasleep

van de heisa over de zesde directeursfunctie

bij de Nationale Bank. “De recente ophef rond

de Nationale Bank toont een maatschappelijke

behoefte aan om te moderniseren”, zegt 

minis ter Van Overtveldt.

“Don’t come to Belgium.” Staatssecre-
taris voor Asiel en Migratie Theo 
Francken startte via Facebook een cam-
pagne op die transmigranten afraadt
om via België naar het Verenigd 
Koninkrijk te trekken. 

Zodra de transmigranten Europa binnen-

komen, krijgen ze automatisch een ontra-

dingsbericht bovenaan hun Facebook -

overzicht. “Het bericht wordt enorm

veel bekeken. Het is sowieso een

succes op het vlak van bereik”, zegt

staatssecretaris Francken.

Negenpuntenplan
De ontradingscampagne is een onderdeel

van het negenpuntenplan dat Francken

samen met minister van Binnenlandse

Zaken Jan Jambon in september op touw

zette. Met dat plan willen ze duidelijk

maken aan de transmigranten dat het niet

lonend is om naar België te komen in de

hoop zo in het Verenigd Koninkrijk te ge-

raken.

Minister-president Bourgeois woonde onder meer de jaarlijkse Pas-

schendaele Ceremony en een speciale uitvoering van The Last Post in

Ieper bij. In zijn toespraken riep Geert Bourgeois op om de gebeurte-

nissen van de Groote Oorlog nooit te vergeten en de getrokken lessen

door te geven aan de toekomstige generaties. 

Enkel slachtoffers
“Honderd jaar later spreken wij niet over winnaars en verliezers, enkel

over slachtoffers: mannen en vrouwen afkomstig uit de vijf continenten

die in Flanders Fields zijn gesneuveld, vermist of gewond geraakt”,

aldus minister-president Bourgeois.

STAAT VAN ZAKEN

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt gaat de Nationale Bank fors hervormen. Het
aantal regenten daalt, er komt een doorlichting van de lonen en de ondervertegenwoor -
diging van vrouwen wordt aangepakt. 

Forse hervorming Nationale Bank

Vlaanderen herdenkt 100 jaar wapenstilstand
Vlaams minister-president Geert Bourgeois bracht tijdens het weekend van 11 november een boodschap van vrede en herinnering

bij de herdenking van 100 jaar wapenstilstand. Net als Vlaams Par-
lementsvoorzitter Jan Peumans en tal van andere Vlamingen en
bezoekers uit de hele wereld stond hij stil bij het einde van de Eer-
ste Wereldoorlog.

Geert Bourgeois en Jan Peumans aan de Menenpoort in Ieper.
6

Minister Johan Van Overtveldt 
moderniseert de Nationale Bank.

“Don’t come to Belgium”
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Ook Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts

kijkt al uit naar 2021. “We willen topevenemen-

ten met internationale uitstraling naar Vlaande-

ren halen. Het 100-jarige WK wielrennen is ons

op het lijf geschreven. Het wordt één grote recla-

mespot voor Vlaanderen als bakermat van de

koers. Zo zetten we Vlaanderen toeristisch in de

vitrine. We rekenen daarenboven op 30 miljoen

euro inkomsten voor onze economie”, aldus Ben

Weyts.

Vlaamse wereldkampioen?
De ministers dromen daarbij net niet stiekem van

een Vlaamse wereldkampioen. “Ik verwacht dat

Vlaanderen massaal op straat zal komen om zijn

wielerhelden toe te juichen bij deze honderdste

verjaardag. Ongetwijfeld steekt dat enthousi-

asme zelfs opnieuw heel wat jongeren aan om

zelf op de koersfiets te stappen en, wie weet, uit

te groeien tot een van de kampioenen van mor-

gen”, klinkt minister Muyters strijdlustig.

Minister van Binnenlandse Zaken
Jan Jambon lanceert een piloot-
project voor jongeren in de Brussel se
gemeen te Molenbeek.

“De harde aanpak van terroristen en

criminelen was een eerste prioriteit,

nu moeten we ervoor zorgen dat jon-

geren niet opnieuw in de netten van

malafide bendes terechtkomen”, zegt

minister Jambon.

Preventie
Daarom wil minister Jambon ook in-

zetten op preventie met een project in

een Molenbeekse probleemwijk. “We

zien dit als een nationaal proefpro-

ject. We moeten de harten van die

jongeren veroveren en zorgen dat ze

kansen grijpen in onze samenleving”,

besluit Jan Jambon.

WK wielrennen komt naar huis

Ministers Ben Weyts en Philippe Muyters dromen van een Vlaamse wereld -
kampioen in 2021. 

“Vlamingen ademen koers. De liefde voor het wielrennen wordt ons zowat met
de paplepel ingegeven.” Vlaams minister van Sport Philippe Muyters reageert
enthousiast op de toewijzing van het wereldkampioenschap wielrennen 2021 aan
Vlaanderen. “Precies 100 jaar nadat het allereerste WK werd georganiseerd, komt
het evenement nu ‘thuis’ in Vlaanderen, de baker mat van het wielrennen.”

STAAT VAN ZAKEN

Molenbeekse harten 
veroveren

“We moeten ervoor zorgen dat die jongeren de kansen in onze samenleving grijpen”,
benadrukt minister Jan Jambon.
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BREEDBEELD

U zal altijd worden herinnerd als de
man die de F-35’s bestelde. 
Steven Vandeput: “Het is een opluchting

dat de vervanging van de F-16’s geregeld

is. Of ik het nu wilde of niet: het dossier

zou altijd in verband worden gebracht met

mijn ministerschap. Had u mij in septem-

ber gevraagd hoe het me ging, ik zou heb-

ben geantwoord dat 2018 een zwaar jaar

was, ook al wist ik dat ik recht in mijn

schoenen stond. Maar toen kwam oktober.

Met nauwelijks elf dagen tussen waren

daar de winst in Hasselt en de nieuwe

vliegtuigen, de F-35’s. Uiteindelijk was

2018 uitzonderlijk mooi. Ik zal dat wellicht

nooit meer meemaken.

Kunt u zich inbeelden dat, als alles goed

gaat, ik al vier jaar burgemeester van Has-

selt zal zijn wanneer het eerste toestel

wordt geleverd? Zo werken defensie-inves-

teringen nu eenmaal. Je kan niet naar de

winkel lopen, er materieel uit de rekken

halen, betalen en het vervolgens beginnen

te gebruiken. Een overheidsopdracht duurt

lang. Maar zelfs als de beslissing is geno-

men, duurt het soms nog lang vooraleer

het materieel wordt geleverd. En daarna

moeten de militairen training krijgen voor-

aleer ze hun materieel in operaties kunnen

gebruiken.” 

Is met de aankoop van de F-35’s het
probleem van onze ontoereikende bij-
drage aan de NAVO van de baan?
“Neen, zeker niet. De NAVO verwacht en-

gagement op drie domeinen. Nummer één

is de deelname aan operaties. Dat doen

we goed. Nummer twee is materieel en

uitrusting. Daarin zetten we nu een grote

stap vooruit, al vroeg de NAVO meer vlieg-

tuigen dan de 34 die wij hebben besteld.

“Ik ben heel graag minister van Defensie geweest.” Na vier jaar

overhandigt Steven Vandeput de sleutels van de ministeries van

Defensie en van Ambtenarenzaken aan Sander Loones. Vanaf 

1 januari wordt Vandeput de nieuwe burgemeester van Hasselt. 

Steven Vandeput:
“Ik ben geen man van het halve werk”



plichting om één federale interne audit te

organiseren binnen de 18 verschillende

diensten van de federale administratie, zat

al geblokkeerd sinds 2007. Het duurde tot

2016 eer die eindelijk werd opgestart.

Ik heb ook de FOD Personeel en Organisa-

tie, waarvoor ikzelf bevoegd was, ge -

reorganiseerd. Het was voor het eerst sinds

de Copernicushervorming dat er federale

overheidsdiensten werden afgeschaft. Van

vijf organisaties hebben we één onder-

steunende organisatie gemaakt, die ook

op één locatie samenzit. Dat is een win-

win voor de ambtenaren, die nu makke-

lijker kunnen samenwerken. Maar ook

voor de klanten, de andere federale orga-

nisaties, die nu op één plek terechtkunnen

met hun vragen tot ondersteuning of

begelei ding.

Ook de premiestelsels en de verloven heb-

ben we vereenvoudigd, gemoderniseerd

en beter op elkaar afgestemd. Het aantal

thuiswerkers is de voorbije jaren gestegen

van 3 000 naar 26 000. We zien dat thuis-

werkers gemiddeld zes procent minder

ziek zijn dan hun collega’s die niet thuis

werken.” 

Wat staat er nog op stapel?
“Er komt nog een aantal grote dossiers

aan. We willen onder andere uitzend -

arbeid invoeren in de federale overheid en

we moderniseren het statuut van de amb-

tenaren. De ziekteregeling van de statu-

taire personeelsleden wordt afgestemd op

die van de contractuele personeelsleden

en de private sector. We trekken volop de

kaart van de re-integratie na ziekte. Door

begeleiding op maat aan te bieden, over

de grenzen van organisaties en bevoegd-

heden heen, willen we meer mensen weer

aan de slag krijgen. We zien nu al dat

steeds meer ambtenaren gebruik maken

van de re-integratiemaatregelen die van-

daag bestaan. Wij willen die maatregelen

nog versterken. Langdurige ziekte zal niet

langer het einde van je loopbaan beteke-

nen. 
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ik mezelf de vraag gesteld of het niet beter

kon. Ik ben echt gedreven door verande-

ring. Niet veranderen om te veranderen,

wel veranderen om te verbeteren. 

Van de strategische visie van Defensie is

inmiddels 80 procent van de investeringen

opgestart of gerealiseerd. Er zijn natuurlijk

ook een pak zaken gebeurd die niet in de

visie stonden. Voor mij is Defensie een ver-

haal van mensen en middelen. De inves-

teringen krijgen in de media de meeste

aandacht, maar ook voor het personeel

hebben we veel gedaan. We hebben wij-

zigingen aangebracht aan het statuut van

de militairen, gezorgd voor een nieuw eva-

luatiesysteem waarin er ook ruimte is voor

de inschatting van het potentieel, de over-

gang naar het veiligheidskorps mogelijk

gemaakt, enzovoort. Als je de vakbonden

hoort, is het natuurlijk allemaal niet goed

geweest, maar die hebben het vooral

moeilijk met het feit dat iedereen langer

zal moeten werken.” 

Waarop kijkt u met trots terug bij het
departement Ambtenarenzaken?
“Ik heb ervoor gezorgd dat leidinggeven-

den nu moeten slagen voor een taalexa-

men. Mij lijkt het de evidentie zelve dat

iemand die leiding moet geven voldoende

kennis heeft van de tweede landstaal. De

teams in de federale overheid zijn immers

gemengd. Het is onmogelijk om voor elk

beleidsdomein een Nederlandstalige ploeg

en een Franstalige ploeg te voorzien. 

We hebben ook een centrale auditdienst

opgericht. Dat is een sterk voorbeeld van

de evolutie naar een moderne, efficiënte

en transparante federale overheid. Eén

centrale dienst leidt tot meer professiona-

lisme, objectiviteit en schaalvoordelen,

zoals de burger terecht verwacht. De ver-

BREEDBEELD

Geld is nummer drie. België is op dat vlak

na Luxemburg de slechtste leerling van de

klas. Wij besteden 0,9 procent van ons

bruto binnenlands product (bbp) aan

Defen sie, terwijl ons engagement twee

procent is. Deze regering heeft weliswaar

een groeipad uitgetekend naar 1,3 procent

tegen 2030, maar ook dat zal volgens mij

niet voldoende zijn. We moeten de uit -

gaven voor het leger versnellen én ver -

hogen.”

Hoe kijkt u terug op uw ministerschap?
“Ik ben geslaagd als minister. Zowel op

Defensie als op Ambtenarenzaken heb ik

veel kunnen realiseren. De zoektocht naar

efficiëntie is de rode draad door mijn

minister schap geweest. Bij elk dossier heb

 
       

Zowel op Defensie als 
op Ambtenarenzaken heb ik 

veel kunnen realiseren.“



zorgen dat onze militairen in de meest

veili ge omstandigheden kunnen instaan

voor onze veiligheid. Ik wou van Defensie

opnieuw een aantrekkelijke werkgever

maken. Ook dat is aan het lukken. Ik mag

best tevreden zijn. 

Als ik dan terugkijk naar mijn voorgan-

gers, die twee legislaturen zijn gebleven,

dan moet ik vaststellen dat een lang ver-

blijf nooit goed is geweest voor het depar-

tement. Ik heb mijn beste ideeën neer -

geschreven in mijn visie. Wat zou ik nog

kunnen doen in een tweede legislatuur?

Hier en daar wijzigingen aanbrengen in de

visie? Voor mij is het duidelijk. Defensie

heeft nood aan een frisse wind. Het kan

zich geen stilstand veroorloven en daarom

houd ik het bij één legislatuur.”

Wat gebeurt er tot 1 januari met u?
“Ik keer terug naar het parlement. Een ex-

minister hoort terughoudend te zijn op de

departementen die hij heeft geleid. Ik ga

dus niet zetelen in de commissies die zich

buigen over Defensie en Ambtenaren -

zaken. Ik ga binnenkort bespreken met de

fractie wat ik wél kan doen. Of dat op-

nieuw Financiën wordt, weet ik niet. 

Ik ga natuurlijk ook mijn burgemeester-

schap verder voorbereiden. Er liggen een

pak uitdagingen op me te wachten in de

mooiste stad van Vlaanderen (lacht). De

inwoners van Hasselt hebben een duide-

lijk signaal gegeven en verwachten de

komen de zes jaar een beleidsploeg die

contact maakt met de Hasselaar. Cultuur

en innovatie worden de steunpilaren van

het nieuwe Hasseltse beleid. Hasselt wil

koploper en gidsstad zijn op het vlak van

smart cities, wil cultuur inzetten als drijf-

veer voor innovatie, als verbindende func-

tie tussen mensen en als klankbord voor

de toekomst. Hasselt moet opnieuw uit-

blinken in alternatieve en innovatieve op-

lossingen voor stedelijke problemen. Het

doel van de nieuwe bestuursploeg is om

de stad weer toonaangevend te laten zijn

in Limburg, Vlaanderen en Europa. 

wel van overtuigd dat de departementen

in goede handen zijn bij Sander en dat hij

zijn uiterste best zal doen om de verande-

ringen die ik in gang zette, verder te zet-

ten.”

Waarom wou u geen tweede keer
minis ter van Defensie worden? Het was
groot nieuws toen u die uitspraak deed.
“Ik wilde inderdaad geen tweede maal

minister van Defensie worden, maar dat

had niets te maken met emoties. Ik ben

daar heel duidelijk in. Ik ben heel graag

minister van Defensie geweest. Toen ik

minist er werd, trof ik een departement aan

waarop al vele jaren was bespaard. Het

materieel was verouderd en de mensen

ontgoocheld door vele niet ingeloste belof-

tes. Ik ben aan mijn opdracht begonnen

met de open vraag: waar willen we met

ons leger naartoe? Ik heb daarover een

strategische visie geschreven waarmee we

Defensie terug de toekomst konden geven

die het verdient.

Ik wou een klein maar slagkrachtig leger

van 25 000 mensen. Dat zal lukken. Ik

wou méér investeren. Dat is gelukt. De

rege ring heeft beslist om 9,4 miljard vrij te

maken. De investeringen zullen ervoor

BREEDBEELD
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Steven Vandeput: “Ik ben echt gedreven

door verandering. Niet veranderen om te

veranderen, wel veranderen om te ver-

beteren.”

Iedereen is gebaat bij een moderne en

slagkrachtige overheid: onze bedrijven,

onze burgers en ook de andere overheden

waarmee de federale overheid samen-

werkt. Tegelijk moet de federale overheid

een dynamische en aantrekkelijke organi-

satie zijn, waar het goed werken is voor

alle personeelsleden. Goed werken bete-

kent ook een goed management. We her-

vormen het systeem van de topmanagers

aan de overheid. Managers zullen minder

lang op dezelfde post kunnen blijven, we

willen meer instroom van externe kandi-

daten, de selectie zal ook door een extern

bureau gebeuren en er is meer aandacht

voor integriteit. 

Nog nooit was de federale overheid zo

slank. Het aantal personeelsleden is voor

de eerste keer onder de 60 000 voltijdse

medewerkers gedaald.”

Kwam het als een verrassing dat u bur-
gemeester van Hasselt kon worden?
“Het feit dat ik burgemeester kan worden,

is het gevolg van teamwerk. Mijn afdeling

heeft zes jaar lang constructief oppositie

gevoerd. We stelden kritische vragen in de

gemeenteraad en hebben een sterke cam-

pagne gevoerd. Maar had iemand me

enke le jaren geleden voorspeld dat ik nu

als ontslagnemend minister interviews

zou geven over mijn realisaties als minister

van Defensie en Ambtenarenzaken, dan

zou ik de persoon gek hebben verklaard. 

De voorbije weken kreeg ik verschillende

keren de vraag waarom ik het burgemees-

terschap verkoos boven minister zijn. Ik

heb eigenlijk mijn gevoel gevolgd. Ik

móést mij engageren voor Hasselt. De par-

tij had mij gevraagd om de Hasseltse lijst

te trekken en ik ben geen man van het

halve werk: als ik iets doe, doe ik het goed.

Ik ben er dus helemaal voor gegaan. Ik

vind het wel spijtig dat ik daardoor mijn

rit als minister van Defensie en Ambte -

naren zaken niet kan uitdoen. Vooral als je

weet dat het werk nog niet af is. Ik ben er

Iedereen is gebaat 
bij een moderne en

slagkrachtige overheid.“



Sander Loones is geboren en ge-
togen aan de Vlaamse kust. Hij
woonde en werkte verschillende
jaren in en rond Brussel en Dil-
beek, maar verhuisde in 2015
terug naar zijn geboortegemeente
Oostduinkerke met zijn vrouw Ilse
en hun drie kinderen. Binnen de
partij staat hij gekend als een
harde werker met weinig show en
veel inhoud. 

En nu bent u dus ook minister van
Defensie en Ambtenarenzaken. Of
moeten we zeggen van Oorlog en 
Stakingen?
Sander Loones (lacht): “Integendeel.

Vrede is het doel. Al leven we in een we-

reld die dwingt tot realisme. We dromen

allemaal van een eind aan alle conflic-

ten. Maar de realiteit is dat we zullen

moeten samenleven ondanks de onder-

linge conflicten. En dus kunnen en

mogen we niet ontwapenen. Niet letter-

lijk, niet figuurlijk. We moeten blijven

investeren in onze defensie, naast de di-

plomatie, ontwikkelingssamenwerking

en ons handelsbeleid. Ook figuurlijk

moeten we ons wapenen, zodat we vol-

uit onze identiteit, onze samenleving en

de rechtstaat kunnen beschermen.”

U was hiervoor Europees Parlements-
lid en dus voorstander van een Euro-
pees leger?

“Ik ben een absolute voorstander van

meer Europese samenwerking op het

vlak van Defensie. Maar ook hier moe-

ten we wel realistisch zijn. Een eenge-

maakt Europees leger is niet voor

morgen. We hebben zelfs nog geen een-

gemaakt buitenlands beleid, dus we

zouden zelfs niet kunnen beslissen hoe

we zo’n leger inzetten.

Kunnen we dan geen stappen vooruit

meer zetten? Tuurlijk wel. We moeten

blijven samenwerken met verschillende

Europese landen. Samen operaties uit-

voeren bijvoorbeeld. En samen materieel

aankopen. Dat doen we ook nu al. Zo

heeft Steven specifiek geïnvesteerd in een

tankvliegtuig en in drones die inlichtin-

gen kunnen verzamelen, precies omdat

daaraan een tekort is in Europa. We zijn

ook de trekker van een Europees onder-

zoeks- en innovatieproject dat onderwa-

terdrones wil ontwikkelen om mijnen op

te sporen. Maar de wereld stopt niet aan

de Europese buitengrenzen. We zijn een

betrouwbare partner binnen de EU, én

binnen de NAVO en de VN. Ik zal erover

waken dat dat zo blijft.”

U wordt ook minister van …
“Ambtenarenzaken! Zeer juist. En sorry

dat ik u onderbreek. Mijn en-

thousiasme gaat soms met me

aan de haal, precies omdat ik-

zelf jarenlang ambtenaar ben

geweest. Op de studiedienst

van de Dienst Vreem -

delingenzaken, de administra-

tie die nu onder Theo valt. Ik

ken onze organisatie dus van

binnenuit, weet wie daar

werkt, ken hun engagement.

Ik heb ontzettend veel respect

voor onze civil servants, want

dat zijn ze: dienaars van ’t ge-

mene goed. Ook daar gaan we

voor excellentie.” 

En zo komt er opnieuw een
West-Vlaming in de regering. 
“En dat kan elke regering gebruiken.

Voetjes op de grond, en een gezonde

portie boerenverstand. Of vissersver-

stand (lacht). Op z’n N-VA’s dus. Of ik

iets op mijn kabinet zal veranderen? Er

werden al eens bitterballen geserveerd,

dat worden garnaalkroketten (lacht).”

Ik wil echt een doorstart maken. Op korte

termijn komt er onder andere een fiets -

padenplan, maken we de stad autoluw en

zetten we de ruimtelijke ontwikkelingen

even op pauze. Er moet, wat mij betreft,

dringend overleg komen tussen de Hasse-

laren, de projectontwikkelaars en het

stadsbestuur. De Hasselaren willen we so-

wieso meer betrekken bij het beleid. We

zullen daarom de oprichting van wijkplat-

formen ondersteunen.

Wilt u nog iets kwijt?
“Ik wil iedereen bedanken met wie ik de

voorbije vier jaar heb samengewerkt. De

militairen die zich elke dag opnieuw inzet-

ten voor onze veiligheid, de ambtenaren

die als civil servants zorgen voor onze

bedrij ven en onze burgers, mijn medewer-

kers op het kabinet, mijn gezin en de partij

voor de ondersteuning. We zijn én blijven

een warme familie. En uiteraard wens ik

Sander Loones veel succes!”
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Sander Loones: “Ook figuurlijk moeten we ons wa-

penen om onze samenleving te beschermen."

Sander Loones, de nieuwe minister 
van Defensie en Ambtenarenzaken
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De Vlaamse tafelcultuur, de

Vlaamse Meesters en de

Vlaamse wielercultuur verlei-

den steeds meer toeristen. In

de eerste helft van 2018 wer-

den er liefst een miljoen toeris-

tische overnachtingen méér

genoteerd dan in dezelfde

perio de vorig jaar. 2018 is zo

goed op weg om de record -

cijfers van 2017 te overtreffen.

De mooie zomermaanden juli

en augustus maken nog niet

eens deel uit van deze voor -

lopige halfjaarcijfers. 

De toeristische aankomsten en

overnachtingen klimmen over

de hele lijn naar nieuwe hoog-

tes, maar het zijn vooral de

buitenlandse bezoekers die de

grootste groei realiseren. Ter-

wijl de binnenlandse bezoe-

kers 250 000 overnachtingen

extra op hun conto schrijven,

zijn de buitenlandse bezoekers

goed voor 750 000 overnachtingen

extra. Dat is in de eerste plaats te

danken aan extra bezoekers uit onze

buurlanden. Maar ook de verre mark-

ten deden het goed: we ontvingen bij-

voorbeeld meer Brazilianen, Ameri-

kanen en Chinezen (zie grafiek).

Vruchten van 
het beleid
“We zijn geweldig op

weg om het record

van vorig jaar te over-

treffen”, zegt Vlaams

minister van Toerisme

Ben Weyts. “Het is op-

vallend dat we onze

groei vooral realiseren

De toeristische sector stevent af op een absoluut recordjaar. De
aanhoudende groei in het aantal toeristische aankomsten en over-
nachtingen is de verdienste van de sector én van het Vlaamse 
beleid, dat focust op onze sterkste toeristische troeven. “Daarmee
kunnen we ons echt onderscheiden van de concurrentie”, zegt
een tevreden minister van Toerisme Ben Weyts.  

Op weg naar toeristisch recordjaar
bij de buitenlandse bezoekers. Dat

toont aan dat onze internationale pro-

motie steeds meer mensen bereikt”. 

De sterke cijfers zijn een geweldige

opsteker voor de toeristische sector,

die amper twee jaar geleden

nog door een dal ging. De

goede resultaten tonen ook

aan dat het Vlaamse beleid

vruchten afwerpt. Onder im-

puls van minister Weyts zet

Vlaanderen al jaren in op de

unieke troeven die Vlaande-

ren onderscheiden van andere

toeristische bestemmin gen. Zo

is er onze tafelcultuur: ner-

gens ter wereld vind je op

zo’n beperkte oppervlakte zo-

veel Michelinsterren, en ner-

gens ter wereld is de kloof

tussen sterrenkeuken en ‘ge-

wone’ keuken zo klein. Er zijn

onze Vlaamse Meesters, want

Vlaanderen is uniek als baker-

mat voor grote kunst en cul-

tuur. En er is natuurlijk onze

wielercultuur, want voor de

pure flandrien-ervaring kan je

natuurlijk alleen maar in

Vlaanderen terecht. 

Elke toerist is sponsor
“We gaan nu vooral niet op onze lau-

weren rusten”, besluit de minister.

“We zijn erg ambitieus voor de

komen de jaren. Zo moet het aantal

overnachtingen op conto van cultu-

rele meerwaardezoekers uit het bui-

tenland nog omhoog. Die culturele

meerwaardezoekers zijn een erg inte-

ressant publiek, dat ook veel geld uit-

geeft in onze horeca en handels -

zaken. Elke extra toerist is een extra

sponsor voor onze Vlaamse econo-

mie.”

“De Vlaamse Meesters verleiden steeds meer toeristen”,
stelt minister van Toerisme Ben Weyts tevreden vast.



geldigheid van een kaart vast te stel-

len. Dat kon alleen door opzoekwerk

op het commissariaat, een omslach-

tige en tijdrovende procedure. Met de

app kunnen zij nu wel ter plaatse

controles uitvoeren”, zegt staatssecre-

taris Demir.

De vervallen parkeerkaarten worden

bovendien vernietigd en uit de om-

loop gehaald. “Dat is nodig, want

momenteel circuleren er nog onge-

veer 220 000 ongeldige parkeerkaar-

ten”, weet Demir. “En een deel

daarvan wordt effectief voor fraudu-

leuze doeleinden gebruikt.”

Krachtig wapen
Na het succes van het pilootproject

en de uitbreiding van de bevoegdheid

van de gemeenschapswachten door

minister Jan Jambon stelt de staats -

secretaris de app nu ter beschikking

van alle steden en gemeenten om de

pakkans nog groter te maken. “Het

wordt voor fraudeurs steeds moeilij-

ker om een plaats in te pikken die

hun niet toebehoort. Zij mogen op

hun hoede zijn, want controleurs

hebben er een krachtig wapen bij om

streng op te treden. Ik ben ervan

overtuigd dat het bestraffen van dit

respectloze en asociale gedrag er op

termijn zal toe leiden dat meer par-

keerplaatsen effectief vrij blijven

voor personen met een handicap”,

besluit Demir. De app werd inmid-

dels genomineerd voor de Agoria

eGov Awards omwille van zijn grote

rendabiliteit.

“Voor personen met een handicap is

het enorm frustrerend dat fraudeurs

een voorbehouden parkeerplaats in-

nemen waar ze geen recht op heb-

ben. Zo wordt er vandaag de dag nog

te vaak rondgereden met een par-

keerkaart waarvan de eigenaar over-

leden is”, legt staatssecretaris Zuhal

Demir uit. Daarom lanceerde ze begin

juli samen met Antwerps burgemees-

ter Bart De Wever een app die ge -

sjoemel met parkeerkaarten van 

per sonen met een beperking snel en

effectief kan opsporen. 

Politieagenten, gemeenschapswach-

ten en parkeerwachters scannen een

QR-code of voeren het kaartnummer

in en stellen zo onmiddellijk vast of

het gaat om een actieve dan wel ver-

vallen parkeerkaart. De app werd uit-

voerig getest in pilootsteden Ant wer-

pen, Namen en Koekelberg.

Ter plaatse controleren
De resultaten van het pilootproject be-

wijzen dat de app zijn doel niet mist.

Dankzij de app konden controleurs op

drie maanden tijd de geldigheid van

meer dan 16 000 kaarten controleren.

Ruim twaalf procent was ongeldig. De

overtreders kregen een geldboete van

116 euro en in een aantal gevallen

werden zelfs auto’s weggesleept. 

“Zonder de app is het onbegonnen

werk om zoveel kaarten te controle-

ren. De politie had namelijk geen

enkel instrument om ter plaatse de

De ‘parkeerapp’ die staatssecretaris Zuhal Demir eerder dit jaar lanceerde, mist haar doel niet.
De bestraffing van asociaal gedrag moet leiden tot meer vrije parkeerplaatsen voor personen met
een beperking.

Parkeerapp pakt fraude 
met parkeerkaarten aan

GEMANDATEERD

13

Antwerps burgemeester Bart De Wever en staatssecretaris Zuhal Demir lanceerden
in juli het proefproject om frauduleuze parkeerkaarten snel op te sporen met een
app.
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Danielle verloor zes maanden gele-

den haar man Frank na een kort en

heftig ziekteproces. “Hoe iemand

rouwt is heel individueel en wordt

bepaald door je karakter, je relatie

met de overledene, je geloof, cultuur,

omgeving. Gemakkelijk is het voor

niemand. Weer aan de slag gaan is

meestal zingevend en positief. Toch

loopt het voor de rouwende persoon

niet altijd van een leien dakje.”  

In een parlementaire conceptnota

pleit Godderis-T’Jonck voor onder-

steuning van zowel de betrokkene

als van collega’s en leidinggevenden

op de werkvloer. “Veel rouwenden

krijgen ziekteverlof voorgeschreven

en soms is dat nodig. Maar werk kan

rouwenden ook houvast geven.

Thuis verandert alles, het werk biedt

structuur en afleiding.” Met haar

conceptnota wil het parlementslid

voornamelijk inzetten op een beter

voorbereide werkvloer, met name bij

de leidinggevende die vaak zeer snel

en onverwacht het heft in handen

moet nemen, organisatorisch maar

ook emotioneel.

Coaches op de werkvloer
Daarnaast ziet Godderis-T’Jonck een

rol weggelegd voor de nieuwe coa-

ches op de werkvloer in het kader

van het reeds bestaande project Ge-

zond op de werkvloer. Die coaches

ondersteunen bedrijven bij een ge-

zondheidsbevorderend beleid, zoals

fruit eten en bewegen, maar ook bij

de preventie van burn-out. “We kun-

nen sensibilisering rond rouwonder-

steuning toevoegen aan het taken -

pakket. Zij kunnen ondersteuning

bieden aan werknemers die een

naaste verloren. Maar hun taak moet

breder gaan dan het moment van

rouw. Zij kunnen algemeen vorming

en sensibilisering aanbieden rond

rouwondersteuning. Zo werken we

proactief en kunnen leidinggevenden

en andere werknemers omgaan met

een moeilijke situatie wanneer die

zich voordoet.”

Danielle Godderis-T’Jonck is alvast

honderd procent overtuigd van het

belang en de meerwaarde van rouw -

ondersteuning. “We weten dat de lei-

dinggevende een sleutelfiguur is in

het rouwproces op de werkvloer. Uit

Nederlands onderzoek blijkt dat de

leidinggevende wordt ervaren als

een belangrijke krachtbron: als die

snel contact legt en houdt, maakt dat

al een groot verschil. En toch wordt

er in managementopleidingen zeer

weinig tot geen aandacht aan ge-

schonken. Dat willen we nu oplos-

sen.”

VINGER AAN DE POLS

“Een slecht doorlopen rouwproces is al te vaak een voorbode van

een depressie.” Vlaams Parlementslid Danielle Godderis-T’Jonck

pleit voor meer ondersteuning bij het rouwproces op de werk-

vloer. “Door op langere termijn te investeren in de geestelijke

weerbaarheid van werknemers voorkomen we een slecht door-

lopen rouwproces. Ook dat is werkbaar werk.”

Rouwen verdient
ondersteuning, 
ook op de 
werkvloer

Werk kan rouwenden 
een houvast geven.“

Vlaams Parlementslid Danielle Godderis-T’Jonck

De leidinggevende is 
een sleutelfiguur in 
het rouwproces op 

de werkvloer.“
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Vlaanderen kampt met een hardnek-

kig tekort aan verplegend personeel.

In de zoektocht naar oplossingen

gaan stemmen op voor de invoer van

buitenlandse verpleegkundigen.

Maar die optie noemt Yoleen Van

Camp kortzichtig. “Kunnen we eerst

de hand in eigen boezem steken en

erkennen waarom zo weinig studen-

ten zich nog aangetrokken voelen tot

het beroep van verpleegkundige en

waarom het verloop in de sector zo

groot is?”

In de thuisverpleging zijn de lage

honora ria in de thuisverpleging hét

probleem, stelt Van Camp vast. “Wist

u dat een thuisverpleegkundige

slechts vijf euro krijgt voor een in-

spuiting? Dat dekt niet eens de mate-

de honoraria en de normbestaffing

voor verpleging naar boven en het 

tekort lost zich vanzelf op”, pleit 

Yoleen Van Camp.

Taaltest
Zijn verpleegkundigen uit het buiten-

land dan niet welkom? “Zeker wel”,

zegt Van Camp. “Van de gemiddeld 

6 233 instromers in de verpleegkunde

is elf procent afkomstig uit een ander

land. Maar ze snel snel naar hier

halen is niet wenselijk. Ze moeten

ook een taaltest afleggen. Medische

zorg in eigen taal is niet alleen een

recht, maar letterlijk van levens -

belang.” 

Bovendien zullen volgens Kamerlid

Van Camp ook buitenlandse werk-

krachten snel uitgekeken raken op de

witte sector in de huidige werk -

omstandigheden. “De verbetering

van verloning en werkomkadering

moet dé prioriteit blijven om de witte

sector weer aantrekkelijk te maken”,

besluit Yoleen Van Camp.

riaalkost, laat staan de verplaatsing,

administratie en toediening.”

Onderbezetting
In de ziekenhuizen en rusthuizen zijn

er volgens Kamerlid Van Camp sim-

pelweg te weinig handen aan het

bed: gemiddeld één verpleegkundige

per dertien patiënten. “Daarmee zit-

ten we in dezelfde categorie als Grie-

kenland, Spanje en Polen. In de

Scandinavische landen zijn er dubbel

zoveel handen aan het bed: één ver-

pleegkundige per vijf patiënten.”

Studies wijzen zwart op wit uit dat

die onderbezetting de zorgkwaliteit

vermindert én de kans op burn-out

verhoogt. Per patiënt extra die de ver-

pleegkundige onder de hoede moet

nemen, stijgt de kans op een onver-

wacht overlijden met zeven procent.

“Omgekeerd verdient elke euro die

we investeren in verpleegkundigen

zich voor driekwart terug. Trek dus

“Medische zorg in eigen taal is niet alleen recht, maar letterlijk

van levensbelang.” Kamerlid Yoleen Van Camp gaat niet mee

in de roep om het tekort aan verpleegkundigen op te vangen

door ze uit het buitenland in te voeren. Voor haar is de oplos-

sing heel simpel: trek voor de thuisverpleging de honoraria op

en voorzie meer handen aan het bed.

VINGER AAN DE POLS

Beter loon en meer
handen aan het bed

In de ziekenhuizen 
en rusthuizen zijn er 
simpelweg te weinig 
handen aan het bed.“

Kamerlid Yoleen Van Camp

De verbetering
van verloning en 

werkomkadering moet 
dé prioriteit blijven.“



De focus van de Europese maatrege-

len ligt op de tien meest gevonden

wegwerpproducten op de Europese

stranden. Ruim tachtig procent van

het zwerfafval dat op stranden wordt

gevonden, bestaat namelijk uit plas-

tic. Ongeveer de helft daarvan is af-

komstig van wegwerpproducten.

“Een aantal plastic wegwerpproduc-

ten waarvoor nu al duurzame en

betaalba re alternatieven voorhanden

zijn, wordt verboden. Voor andere

producten stelt Europa een waaier

aan maatregelen voorop, zoals een

verminderd gebruik, een verbeterd

productontwerp en etikettering en

meer bewustwordingsacties. Zo moe-

ten de lidstaten de consumptie van

plastic drankbekers voor eenmalig 

gebruik en van voedselcontainers met

25 procent verminderen tegen 2025”,

verduidelijkt Demesmaeker.

Producenten betalen mee
Essentieel is dat producenten voort-

aan meebetalen voor de opruiming

van zwerfvuil. “Dat is ontegenspreke-

lijk een belangrijke stap vooruit”, legt

Demesmaeker uit. “In Vlaanderen

dragen producenten al bij in de strijd

tegen zwerfvuil, bijvoorbeeld via de

bewustwordingsacties van Mooi -

makers. Maar het Europese voorstel

gaat verder. Het rapport erkent ook

dat producenten met marketing een

belangrijke hefboom in handen heb-

ben om duurzame en circulaire pro-

ductie- en consumptiemodellen te

promoten. Uiteraard blijft de strijd

tegen zwerfafval een gedeelde verant-

woordelijkheid en heeft ook de con-

sument een belangrijke rol te spelen.”

Drankflessen en 
sigarettenpeuken
Een andere blikvanger is dat lidstaten

90 procent van de plastic drankflessen

voor eenmalig gebruik apart moeten in-

zamelen tegen 2025. “Am bitieus, maar

haalbaar. Belangrijk is ook dat plastic

drankflessen 35 procent gerecycleerd

plastic moeten bevatten tegen 2025.

Vlaanderen legt de lat overigens al op

50 procent. Ook met sigarettenpeuken

wil het Europees Parlement resoluut de

strijd aanbinden door producenten te

laten meebetalen voor de opruimkosten

en met ambitieuze reductiedoelstellin-

gen voor plastic sigarettenfilters”, be-

sluit Demesmaeker, die erop hamert dat

alles begint bij een goede uitvoering

van de afvalwetgeving.

EUROPA

Europarlementslid Mark Demesmaeker noemt de maatregelen die het

Europees Parlement deze herfst goedkeurde een ambitieuze maar

haalbare stap in de strijd tegen plastic afval. “Zonder actie zwemt er

tegen 2050 meer plastic dan vis in onze zeeën. Het roer moet om. We

moeten voluit inzetten op een duurzaam en verantwoord beheer van

plastic over de hele waardeketen heen.”
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Mark Demesmaeker: “Straks zwemt er
meer plastic dan vis in onze zeeën”

Mark Demesmaeker gaf zelf het goede voorbeeld en hielp zwerfafval opruimen in
Straatsburg.

Plastic is een waardevol 
materiaal, maar we 

springen er bijzonder 
slordig mee om.

“



De vrijspraak in Pakistan eind oktober

van de terdoodveroordeelde christen

Asia Bibi leidde tot hevige protesten bij

de Pakistaanse moslims en veroor-

zaakte wereldwijde deining. In het

Westen gingen stemmen op om Asia

Bibi asiel te verlenen. Bij ons deed 

Kamerlid Peter Luykx zo’n oproep.

In een recent rapport schrijft de Ameri-

kaanse denktank Pew Research Center dat

religies wereldwijd steeds meer het doelwit

zijn van politieke tegenkanting. De religie

die globaal de meeste

tegenwer king onder-

vindt, is het christen-

dom. In 2016 werden

christenen in 144 landen

tegengewerkt. Wereld-

wijd gaat het om 215 mil-

joen christenen in de

verdrukking. Dat ver-

leidde de Britse krant 

Express tot de titel

‘Christians are MOST

persecuted religion in the

world’. 

De grootste christenvervolger is Noord-

Korea, gevolgd door Afghanistan, Somalië,

Soedan en Pakistan. Zuidoost-Azië is de

“Zowel Asia Bibi als haar echtgenoot moeten worden beschermd.” Kamerlid Peter Luykx wil dat België asiel aanbiedt aan

de Pakistaanse christen Asia Bibi. Asia Bibi kwam in het nieuws nadat een Pakistaans gerechtshof haar terdoodveroordeling

voor godslastering omzette in vrijlating. Daarop legde de radicaal-

islamitische partij Tehreek-i-Labaik (TLP) het land lam met protesten.

Ze riep ook op tot de dood van de rechters die besloten om Asia

Bibi vrij te spreken en tot de afzetting van de regering.

Religieuze minderheden
“Onze westerse waarden en vrijheden dienen ten allen tijde te wor-

den verdedigd, ook wanneer die in het buitenland worden aange-

vallen”, zegt Luykx. “Vrijheid van godsdienst is een recht, geen

gunst. De Kamer keurde in 2017 mijn resolutie goed om bijzondere

aandacht te besteden aan religieuze minderheden die werden ver-

dreven uit hun land door extremistische groeperingen. Ook in deze

zaak moet de regering het geweld tegen de christelijke minderheid

in Pakistan scherp veroordelen”, zegt Luykx. 

VERREKIJKER

minst christenvriendelijke regio ter we-

reld. Dat het Midden-Oosten en Noord-

Afrika niet uitblinken in religieuze

verdraagzaamheid, is geen geheim. In

Egypte zijn koptische chris tenen vaak

het mikpunt van agressie. En de jongste

laureate van de Ebbenhouten Spoor,

Luna Batota, is een Iraakse christen die

uit haar vaderland is gevlucht. 

In Europa krijgt de vervolging van

christenen relatief weinig aandacht.

Maar bij de N-VA hebben we met Peter

Luykx een waakzaam oog met het hart

op de juiste plaats. “Vrijheid van gods-

dienst is een recht, geen gunst”, zegt hij

terecht over de zaak-Asia Bibi. Al in

2014 liet hij in de Kamer een resolutie

stemmen over de bescherming van

religieu ze minderheden in het Midden-

Oosten en Noord-Afrika. 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Theo Francken zette die resolutie om in

beleid toen hij in 2015 244 Syrische

christenen in veiligheid naar België

bracht.

Terwijl in het Westen veel aandacht gaat naar antisemitisme en
islamofobie worden elders in de wereld steeds meer christenen
belemmerd in de beleving van hun godsdienst. De ophef rond de
Pakistaanse Asia Bibi is maar een van talloze voorbeelden.

Christenen in de verdrukking

“Bescherm Asia Bibi”
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Peter Luykx: “Vrijheid van godsdienst is een recht,

geen gunst.”

In Pakistan werd dagenlang geprotesteerd tegen de

vrijspraak van Asia Bibi, een christelijke vrouw die

ter dood was veroordeeld voor godslastering.



Ze zijn terug van nooit wegge-

weest: de discussies over roet-

pieten of kerstmarkten die een

andere kleur of naam moeten

krijgen. Hoewel er best wel gro-

tere en belangrijkere problemen

bestaan, lopen de emoties daar-

over opvallend hoog op. En dat

is ook logisch, want eerder dan

over een laagje zwarte schmink

gaat de discussie vooral over het

behoud van culturele eigen-

waarde in een tijd van globali-

sering en migratie. Het lijkt wel

alsof we niet meer trots mogen

zijn op onze eigen cultuur.

Verbondenheid
Elke cultuur is veranderlijk: tra-

dities komen, veranderen en

gaan. Maar het enthousiasme

waarmee sommigen tradities op

de schop gooien, doet de wenk-

brauwen fronsen. Zelden heeft

de roep om verbondenheid in de

samenleving luider geklonken

dan vandaag. Tegelijk woedt een

ongeziene culturele strijd tegen tal

van verbindende normen. De reden

daarvoor is niet altijd duidelijk. Geen

enkele religieuze of etnische minder-

heid vraagt om kerst uit de kerst-

markt te halen. Wie dat toch weg wil,

strijdt dus niet vóór de diversiteit

maar tégen onze eigenheid. 

Vlaamse cultuur
Sommigen gaan zo ver om te beweren

dat Vlaamse cultuur simpelweg niet

bestaat. Dat is natuurlijk onzin. Als

volk tussen Noordzee en Maas delen

Vlamingen een taal, een manier van

leven en een leefwereld. Vlamingen

supporteren voor dezelfde voetbal-

ploegen, enkel Vlamingen kijken naar

Familie of Thuis en Vlamingen zijn de

enigen die bij het begrip ‘K3’ niet den-

ken aan een berg in de Himalaya

maar aan een meidengroep. 

Vlaamse kinderen zijn de enigen ter

wereld die een nieuwjaarsbrief voor-

lezen, enkel hier wordt zo’n verschei-

denheid aan bier en jenevers

gedegusteerd en nergens anders ter

wereld worden zoveel garnaalkroket-

ten geproduceerd én gegeten. Enkel in

Vlaanderen vind je zoveel belforten,

wit-blauwe runderen of reuzenstoe-

ten.

Gemeenschap
Zijn dat grote verdiensten in het be-

staan van de mensheid? Wellicht niet.

Maar het zijn wel stuk voor stuk

zaken die ons binden als gemeen-

schap en die Vlaanderen mee maken

tot wat het is. Daar mogen we best

trots op zijn. En nieuwkomers? Die

nodigen we van harte uit om onze

Vlaamse culturele rijkdom te ontdek-

ken. 

Het is weer die tijd van het jaar: de bladeren vallen, de dagen worden korter en over doodnormale

zaken als Zwarte Piet of een gemeentelijke kerstboom worden heftige debatten gevoerd. “Trots zijn

op onze Vlaamse eigenheid, mag het nog?” vraagt jongerenvoorzitter Tomas Roggeman zich luidop

af.

JONGE LEEUWEN

Typisch Vlaams 
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Tomas Roggeman: “Geen enkele religieuze of etnische minderheid vraagt om kerst uit de
kerstmarkt te halen.”



Wat kan Vlaanderen volgens u
doen om nieuwkomers zo goed
mogelijk te integreren?
“Er zijn meerdere struikelblokken,

maar twee elementen zijn het meest

belemmerend. Ten eerste is er geen

eenduidig, strikt integratieprogram -

ma. Er was wel verbetering de voor-

bije jaren, maar we zijn er nog niet.

Ten tweede verwart men te vaak in-

tegratie met assimilatie en is er te

weinig begrip voor de identiteit van

de nieuwkomer. Ik bloei bijvoorbeeld

helemaal open wanneer men mijn

achtergrond erkent en me daarover

vragen stelt. Tegelijkertijd ben ik toch

geïntegreerd in deze samenleving.

Vlamingen, en Belgen over het alge-

meen, zouden hun land ook met

meer trots moeten vertegenwoordi-

gen, zodat de ander daar meer

nieuwsgierig naar wordt. Het ver-

baast me elke keer opnieuw hoe wei-

nig mensen het volkslied kennen. 

Door nieuwkomers een eenduidig en

goed gereguleerd integratieprogram -

ma aan te bieden en hun erkenning

te geven voor hun identiteit, zonder

te verwachten dat ze hun achter-

grond helemaal achter zich laten, kan

men in Vlaanderen heel ver geraken

met integratie.” 

“Mijn leven is hier, maar ik blijf

‘van daar’”, zei u tijdens de uitrei-
king. Wat bedoelt u daarmee?
“Ik heb hier mijn leven opgebouwd

en wens het ook niet elders voort te

zetten. Desondanks blijf ik van Irak,

dat mijn levenspad mee heeft be-

paald. Ik zie er Midden-Oosters uit en

dat zullen mensen steeds kunnen

zien. Ik zal ook altijd met een zekere

heimwee blijven leven, aangezien ik

‘van daar’ ben. Dat is iets waar men-

sen te weinig bij stilstaan: de heim-

wee waarmee nieuwkomers, vooral

de oudere mensen, dagelijks moeten

leven.”

U runt met enkele vrien-
dinnen de vzw Ladder’
op. Wat doet die?
“Ladder’op staat Brusselse

kansarme kinderen bij in

hun onderwijscarrière

door hen in contact te

brengen met mentors en

rolmodellen. Langs Neder-

landstalige kant is er zeer

weinig ondersteuning

voor die leerlingen. Onze

wachtlijst bewijst dat.

Door die kinderen onder-

steuning te bieden, gelo-

ven we dat we hun

slaagkansen verhogen, zo -

wel op school als op so -

ciaal vlak. De vzw kende

de afgelopen vier jaar een enorme

groei. Wij hopen ooit op steun van de

Vlaamse overheid te kunnen rekenen

om te groeien.” 

Daarnaast zet u zich ook in voor de
christenen in het Midden-Oosten?
“Het Steuncomité voor Oosterse

Christenen heeft twee belangrijke

doelen: alle Oosterse kerken in België

verenigen en Oosterse christenen

steunen die kiezen om in hun land te

blijven om er het christendom in

leven te houden. We hebben projec-

ten in het Midden-Oosten lopen,

zoals een centrum voor vrouwen in

het noorden van Irak, de financiering

van de renovatiewerken van een

schooltje in Egypte en een medisch

centrum in Syrië.”

Lees de dankrede van Luna Batota 
op www.n-va.be/dankrede-
ebbenhoutenspoor 
of scan de QR-code hiernaast.
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BUITENWACHT

Luna Batota won eind oktober de tiende Ebbenhouten Spoor,

de trofee waarmee de N-VA een verdienstelijke nieuwe Vlaming

in de bloemetjes zet. Ze vluchtte op haar negende van Irak naar

Vlaanderen. Hier ontpopte ze zich tot rolmodel voor zowel ‘oude’

als nieuwe Vlamingen.

Luna Batota: “Mensen staan weinig stil bij de heimwee waarmee
nieuwkomers, vooral de oudere mensen, dagelijks moeten leven.”

Luna Batota: “Vlamingen moeten 
trotser zijn op hun land”

21



Nu Sander Loones de nieuwe minister van Defensie is, wordt hij als Europees

Parlementslid opgevolgd door de 28-jarige Ralph Packet. Naast de jongste

vrouwelijke commissievoorzitter ooit – Anneleen Van Bossuyt – heeft onze

partij nu ook de jongste vertegenwoordiger in het Europees Parlementslid.

Ralph woont in Tervuren, de gemeente van N-VA-burgemeester Jan Spooren,

en was in het verleden gedurende drie jaar voorzitter van Jong N-VA. 

DORPSSTRAAT

Ralph Packet wordt jongste Europees Parlementslid …

Myrthe Van Roey mag zich dan weer het jongste gemeenteraadslid van Vlaanderen noemen.

Op verkiezingsdag was ze 18 jaar en 7 dagen oud. Van Roey is jarig op 7 oktober en verkozen

voor N-VA in het Limburgse Houthalen-Helchteren. De gemiddelde leeftijd van de verkozen

kandidaten in Limburg is 48,2 jaar.

… en Myrthe is het jongste 
gemeenteraadslid van Vlaanderen 
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Bart De Wever wordt voorzitter van N-VA Kaprijke
Bart De Wever een unicum? Net niet! In Kaprijke wordt zijn naamgenoot de

nieuwe afdelingsvoorzitter. “Ik ben een paar jaartjes ouder dan de meer be-

kende Bart De Wever. Eigenlijk ben ik dus de échte!” knipoogt de andere

BDW.

Erwin De Mulder was kandidaat voor de N-VA in twee gemeenten 
Zowel op de 11de plaats in Ninove als op de 17de plaats in Geraardsbergen

prijkte een Erwin De Mulder. De ene een verpleegkundige, de andere een

gepensioneerde werfleider. Wat hen bindt, behalve hun naam? Een sterke

Vlaamse reflex én hun engagement voor de N-VA.

Naamgenoten

Fons Duchateau is schepen in Antwerpen en voorzitter van de sociale huis-

vestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen. Na een vermoeden van

fraude met sociale woningen, liet hij tientallen huurders natrekken. Een

derde van hen bleek een of meerdere huizen in het buitenland te bezitten.

Sommigen boden zichzelf ook op een Facebookblaadje aan …

Binnenkopper van de maand
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DORPSSTRAAT

In Izegem weten ze wat feesten is. De stad werd dan

ook uitgeroepen tot kermisstad van Vlaanderen. Bur-

gemeester Bert Maertens glundert in ieder geval van

trots.

Maar ook in Beerse kennen ze wel wat van kermis-

sen. N-VA-fractievoorzitter Ben Bols genoot van een

ritje in de ‘rappe rups’ met schepen van Markten en

Kermissen Simonne Woestenborghs.

Op 14 oktober kwam de N-VA

in heel wat Brusselse ge-

meentes op met een

eigen lijst. In zeven

daarvan telt de N-VA

vanaf volgend jaar

ook een gemeente -

raadslid. Wij

wensen de ver-

kozenen veel

succes!

Op de kaart in Brussel 

Kermis!

N-VA Sint-Gillis-Waas wil
extra zitbanken en vuilnis-
bakken. De afdeling geeft al-
vast het goede voorbeeld. 

… kinderen de ideeënkaartjes voor 

de verkiezingen mogen invullen? 

Wat als...
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Net als alle vorige jaren steunt de N-VA ook in 2018 Music for Life, de goededoelenactie van
Studio Brussel. Samen met alle lokale afdelingen maken we van de week voor Kerstmis opnieuw
‘De Warmste Week’.

De lokale N-VA-afdelingen zamelen geld in met de verkoop van leuke N-VA-handschoenen op hun

activiteiten of de lokale kerstmarkt. Ze

krijgen daarbij ook de steun van een parlementslid. 

Voor Vlaams-Brabant en Brussel is dat Karl Vanlouwe. Sabine

Vermeulen steunt de Oost-Vlaamse afdelingen. West-Vlaanderen

kan rekenen op de hulp van Axel Ronse. De provincie Antwer-

pen wordt bijgestaan door Valerie Van Peel en Limburg, ten

slotte, krijgt de enthousiaste medewerking van Jos Lantmeeters.

Ten voordele van mensen met een beperking
Met deze actie steunt de N-VA in elke provincie een lokaal goed

doel. De rode – of is het de gele – draad doorheen heel Vlaande-

ren is dat elk van die vzw’s zich op haar eigen manier inzet voor

kinderen, jongeren en/of volwassenen met een beperking. Ze

zijn allen uw steun meer dan waard!

Meer informatie en een overzicht van de lokale acties waar u de handschoenen kan kopen, vindt u op www.n-va.be/mfl

OP DE BARRICADEN

Zoals elk jaar mag u binnenkort, samen met alle 
andere 45 000 leden, een brief verwachten van
voorzitter Bart De Wever met de vraag om uw 
lid maatschap in 2019 te verlengen.

Begin december ontvangt u een pakketje met alle infor-

matie over uw lidmaatschap en een overschrijvingsfor-

mulier. Nieuw dit jaar is dat u uw lidmaatschapsbijdrage

kan domiciliëren of online betalen via het ledenportaal. 

Hernieuw snel uw lidmaatschap!
In diezelfde envelop vindt u ook een warme kerst- en

nieuwjaarsboodschap die u uiterst gemakkelijk aan uw

raam kan hangen. Open dus snel die envelop en ver-

nieuw uw lidmaatschap. 

Met uw lidmaatschap maakt u de N-VA sterker, zeker in

het belangrijke verkiezingsjaar 2019. Bovendien kunt u

zich enkel als lid kandidaat stellen voor een lokale be-

stuursfunctie bij de bestuursverkiezingen in februari 2019.

Ook in 2019 veilig thuis 
bij de N-VA

Warme handen for Life

Onze lokale afdelingen zetten een pak acties op het getouw
om geld in te zamelen. Dit jaar verkopen ze warme N-VA-
handschoenen.



Naar zeer goede gewoonte organiseert de N-VA in januari haar
jaarlijkse nieuwjaarsfeest voor alle leden. Zak op zaterdag 12
januari 2019 af naar de Nekkerhal in Mechelen en mis het grote
feest niet!  De deuren van de Nekkerhal gaan open om 19.30
uur. 

U bent van harte welkom …

• … voor het traditionele glaasje bubbels en de nieuwjaars -

toespraak van voorzitter Bart De Wever,

• … om te swingen en dansen met DJ Tom of om rustig te genieten

in de gezellige lounge,

• … om op de foto te gaan met de Vlaamse of de federale N-VA-ministers, of met Bart De Wever.

Tot middernacht trakteert de N-VA uw drankjes aan de bar. Tus-

sen het dansen en praten door kan u bovendien tegen een demo-

cratische prijs terecht aan de cocktailbar en aan de eetstandjes.

Begin 2019 verkiezen alle lokale N-VA-afdelingen een nieuwe bestuursploeg, een afdelingsvoorzitter en -onder-
voorzitter. 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 kerst-

vakantie alle informatie om deze bestuursverkiezingen

in goede banen te leiden. 

Meer info vindt u in het decembernummer van het

Nieuw-Vlaams Magazine.
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Hou 12 januari vrij voor het grote N-VA-nieuwjaarsfeest 
OP DE BARRICADEN

Uw stem telt

Een nieuw bestuur voor uw afdeling

Heeft u zich altijd al lokaal willen engageren maar wachtte u op
het goede moment? Aarzel dan niet om u verkiesbaar te stellen.
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Overnachten in Mechelen?
Surf naar www.visitmechelen.be voor een volledig

overzicht van overnachtingsmogelijkheden in de

Dijlestad en reserveer je kamer met ontbijt. Tussen

19 uur en 3 uur maakt u gratis gebruik van de

shuttledienst tussen de Veemarkt en de Nekkerhal. 
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ONVERGETELIJK

Tweehonderd jaar geleden, op 10 november 1818, werd in

Antwerpen Pieter Frans van Kerckhoven geboren. Van Kerck-

hoven ontpopte zich tijdens zijn leven tot een veelbesproken

figuur in de Antwerpse literaire wereld en in

de vroege Vlaamse Beweging. 

Zijn goede afkomst liet hem toe geneeskunde

te studeren in Bologna en Antwerpen, een stu-

die die hij evenwel nooit afrondde. Liever

bracht Van Kerckhoven zijn tijd door bij zijn

artistieke medestudenten Jan De Laet en Hen-

drik Conscience, die hem introduceerden in het

romantische kunstmilieu van ’t Stad. Hoewel

hij minder populair was dan Conscience, ge-

noot Pieter Frans van Kerckhoven toch grote waardering als

schrijver en literatuurcriticus.

In 1846 kwam het echter tot een breuk tussen de liberale Van

Kerckhoven en de katholiekgezinde Conscience. Van Kerck-

hoven wilde van de Vlaamse Beweging een liberale ontvoog-

dingsbeweging maken, maar dat zag Conscience niet zitten.

Na de breuk zette Van Kerckhoven de vete voort in diverse

Antwerpse schimpbladen en pamfletten. Zijn talent als 

pole misch schrijver kwam daarbij vol tot zijn recht. In die-

zelfde jaren publiceerde Van Kerckhoven met

Ziel en lichaem en de briefroman Liefde ook de

hoogte punten uit zijn schrijversoeuvre. 

Zijn radicale opvattingen en gebrek aan diplo-

matie leverden Pieter Frans van Kerckhoven

dan wel literaire waardering op, ze kostten

hem ook bijna al zijn vriendschappen binnen

de Vlaamse Beweging. Pieter Frans van Kerck-

hoven overleed op 1 augustus 1857 op nauwe-

lijks 38-jarige leeftijd aan tuberculose. Hij liet

een omvangrijk oeuvre na, dat wordt gekenmerkt door een

unieke mengeling van romantiek en realisme.

Scan de QR-code om Pieter Frans van

Kerckhoven te ontdekken op dbnl, de

digitale bibliotheek voor de 

Nederlandse letteren.

Pieter Frans van Kerckhoven: een Vlaamsgezinde polemist

MEERWAARDE

Van in zijn Ieperse jeugd tot

zijn laatste Gentse levens -

dagen in 2016 was Eric De-

foort een gedreven en integer

Vlaams beweger. In zijn tek-

sten – interviews, toespraken,

boeken en essays – tekende

hij een helder pad uit over

natievorming en nationalis -

me. Een pad dat het verdient

om belicht te worden, nu

identiteit zo’n prangend

thema is geworden.

Guido Moons, oud-voorzitter van de Vlaamse Volksbewe-

ging, en Erics zoon Hendrik Defoort sloegen daarom de

handen in elkaar en zochten zijn teksten bij elkaar. Waar

wil men vandaag en morgen met Vlaanderen heen? Hoe

ziet men die Vlaamse natievorming? Wat verstaat men

onder Vlaamse identiteit? Dit boek bundelt de ideeën van

Eric Defoort omtrent natie en identiteit. Met een bijdrage

van historici Nico Van Campenhout en Bart De Wever. 

Hendrik Defoort en Guido Moons (red.), Als het om de natie

gaat. Omtrent Eric Defoort, uitgeverij Doorbraak, 22,50

euro.

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Als het om de

natie gaat. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op de

vraag: “Hoe heette de groep Vlaamse intellectuelen en
kunstenaars die tussen 2008 en 2011 acht manifesten pu-
bliceerde met een pleidooi voor een verdere staatsher-
vorming?” Stuur uw antwoord voor 6 december naar

magazine@n-va.be of naar Nieuw-Vlaams Magazine, 

Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Omtrent Eric Defoort

Winnaars Sisyphus achterna: D. Corten (Kapellen), F. Eulaers (Berchem), M. Vanassche (Waregem), L. Wilms (Oudenburg) en J. Winters
(Lint). Het correcte antwoord was: Yves Leterme.
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