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Meer transparantie voor geheime farmadeals
De Koerden: kind van de Syrische rekening

Vlaams minister Matthias Diependaele:

“De politiek is mijn passie”

MAGAZINE VAN DE
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73 procent
Driekwart van de Vlamingen meent
dat het huidige Belgische model niet
meer werkt, schrijft Het Laatste
Nieuws. Geen verrassing, wij zeggen
dat al jaren. Onze boodschap aan die
73 procent: welkom bij de N-VA!

Opiniemaker Peter De Keyzer
@PeterDeKeyzer op 7/11/2019
Wie een regering vormt zonder
Vlaamse meerderheid, kijkt eerst best
even naar de Amerikaanse Onafhankelijkheid. Die kwam er omdat de 13
Kolonies wél belastingen moesten betalen, maar niet mee mochten beslissen over het beleid. ‘Taxation without
representation is tyranny.’

Goed bezig
Wie in Spanje verkozen wordt als Europarlementslid, moet eerst in Madrid
een eed gaan afleggen alvorens te mogen zetelen in het Europees halfrond.
De Catalaan Oriol Junqueras, in mei verkozen en pas nog veroordeeld tot 13
jaar cel, mag van Spanje evenwel de cel niet uit om die eed af te leggen. De
zaak ligt nu bij het Europees Hof van Justitie, waarvan de advocaat-generaal
alvast niet op de lijn van Spanje zit: “Enkel de kiezer bepaalt wie Europarle-
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mentslid wordt, niet de lidstaat.” De uitspraak volgt later.

Jan Jambon opende eind oktober als
Vlaams minister van Cultuur de 83ste editie van de boekenbeurs. Bij de opening beloofde hij meer geld voor Literatuur
Vlaanderen, het vroegere Vlaams Fonds
der Letteren. “We moeten onze jeugd weer
aan het lezen krijgen”, zei Jan Jambon.
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“

Het is niet omdat N-VA op de oppositiebanken belandt en paars-groenoranje aan de knoppen, dat een grondig debat over de structuur van
ons land geparkeerd moet worden. Binnen vijf jaar is de discussie en
de frustratie niet weg. Integendeel. Dan vinden misschien nog veel
meer Vlamingen: ceci n'est pas un pays.
Journaliste Isolde Vandeneynde
in Het Laatste Nieuws, 13 november 2019

Nou moe
Dat de Franstalige liberalen rare jongens zijn, kregen we al in de gaten toen
bijna-Europees president Charles Michel de Belgische premier Charles Michel
op de vingers tikte over het begrotingstekort. Eind oktober was het weer van
dat: eerste minister Sophie Wilmès droeg gewezen eerste minister Charles
Michel bij de koning voor als Minister van Staat. In de zelfbedieningszaak die
België heet, kan dat allemaal.

UI TGESPROKEN

Peter De Roover en Sander Loones
over de begroting: “Door niet te
hervormen stapelen de tekorten
zich op. We zien hoe langer hoe
meer dat dit land is uitgeleefd.”
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“De Lijn moet dezelfde kwaliteit
en efficiëntie brengen als een
privé-aanbieder.” Bert Maertens
trekt de Vlaamse bussen en trams
de 21ste eeuw in.

Spook
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Er waart een paars-groen spook door de Wetstraat. Een spook dat afschrikwekkende herinneringen oproept aan Verhofstadt I – een regering die zich overgaf aan een ongeziene
regeldrift, de uitgaven liet ontsporen en het naliet te hervormen in een periode van absolute hoogconjunctuur.
Officieel is er nog geen zicht op een federale coalitie, maar informateur Paul Magnette
maakt er geen geheim van waar zijn voorkeur naar uitgaat. Indien paars-groen vorm krijgt,
zal dat een regering zijn met een massieve Franstalige meerderheid en een overeenkomstige Vlaamse minderheid.
Meer dan ooit is duidelijk dat het federale niveau enkel kan functioneren als de kiezer in
een van de twee democratieën in dit land wordt genegeerd. Een dergelijk systeem is onhoudbaar en dringend aan een fundamentele hervorming toe. Maar die evidentie mag
blijkbaar nog altijd niet worden uitgesproken.
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"België is enkel nog een herverdelingsmachine van inkomsten
en uitgaven. De rol van dit land
is uitgespeeld.” Trends-journalist
Alain Mouton over de Belgische
regeringsonderhandelingen.

Werkelijkheid
Voor het beleid valt dan ook het ergste te vrezen: stijgende belastingen, meer uitgaven,
minder investeringen in veiligheid, een lakser migratiebeleid, … De eerste voortekenen
daarvan zien we nu al in de Kamer.
Daar is een paars-groene as ontstaan die op een drafje de termijn voor abortus uitbreidt,
het spreidingsplan voor bootvluchtelingen aanvaardt, meeruitgaven doet in de sociale
zekerheid zonder budgettaire dekking, …
De sleutel ligt bij CD&V en Open Vld. Zij kunnen de paars-groene deur op slot doen. Zij
zijn immers numeriek nodig voor het paars-groene avontuur waarvan de PS droomt.
Indien zij duidelijk ‘njet’ zeggen, heeft Magnette geen andere keus dan de piste van paarsgeel te onderzoeken.
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65 jaar geleden ontstond de
moederpartij van de N-VA, de
eerste naoorlogse Vlaamsgezinde
partij die wist te overleven.

Als CD&V of Open Vld overstag gaan, mag Vlaanderen nog eens paars-groen ondergaan.
Een bisnummer waar echt niemand om heeft gevraagd.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Maak inklimming in vrachtwagens strafbaar
Christoph D’Haese en Maaike De Vreese willen inklimming in vrachtwagens door transitmigranten strafbaar maken. Met het
oog op mogelijke douaneperikelen als gevolg van de brexit willen ze justitie en politie toelaten om krachtdadig op te treden.
“Het is onze taak als parlement om al het mogelijke te doen om chaos in onze zeehavens te vermijden bij een no-deal brexit”,
zegt Kamerlid Christophe D’Haese.
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Havens en parkings beveiligen
Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese waarschuwt dat er meer moet gebeuren om
de Vlaamse havens en snelwegparkings te beveiligen tegen transmigranten: “We tasten
nog steeds in het duister over de gevolgen van een eventuele no-deal brexit. Het zou
kunnen dat vrachtwagens in de haven van Zeebrugge en elders langer gaan stilstaan
door douanecontroles. Zo krijgen transitmigranten veel meer tijd om zich te verstoppen
in vrachtwagens en op die manier het Kanaal over te steken.”

De N-VA’ers willen politie en justitie de mogelijkheid geven om ook op snelwegparkings
Christoph D’Haese: “Het is onze taak om en buiten de havens op te treden. Dat moet mensensmokkelaars nog meer afschrikken.
chaos in onze zeehavens te vermijden.”

Brussel houdt de asielcrisis
in stand

1. Ten eerste gaat de steun in tegen het
federale beleid. Brussel is allesbehalve een trouwe en geloofwaardige partner, want het houdt op
eigen houtje een centrum open dat
een consequent asiel- en migratiebeleid verhindert.
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Het Brussels Gewest en de stad Brussel ﬁnancieren het opvangcentrum voor
illegale transmigranten ‘Porte d’Ulysse'. Die situatie is problematisch om vijf
redenen. Brussels Parlementslid Mathias Vanden Borre zet ze op een rij.

2. Ten tweede is het Brusselse beleid
allesbehalve humaan. De illegale
transmigranten moeten, conform de wet, een duidelijke keuze maken. Ofwel
asiel aanvragen, zodat ze recht hebben op bed, bad en brood. Ofwel (al dan niet
gedwongen) terugkeren naar hun land van herkomst. Onduidelijkheid duwt mensen in handen van mensensmokkelaars.
3. Ten derde is er het aanzuigeffect. Brussel heeft een kwalijke reputatie als internationale illegale migratiehub. De Brusselse overheden doen helaas niets om
illegaliteit aan te pakken.
4. Ten vierde is er grote onduidelijkheid over wie in het centrum verblijft. De overheid en ngo’s weigeren informatie te verschaffen.
5. Tot slot is de ﬁnanciering onduidelijk. Vandaag gebeurt die deels met geld dat
bestemd is voor daklozenopvang. Het Gewest heeft al minstens twee miljoen
euro uitgegeven en stad Brussel weigert te zeggen hoeveel zij heeft besteed. Dat
komt neer op oneigenlijk gebruik van middelen.
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Infrabel: 4 ton
gif per jaar in
Vlaamse spoorwegbermen
Sinds 2015 is het voor alle openbare besturen in
Vlaanderen verboden om pesticiden te gebruiken. Maar blijkbaar geldt die regel niet voor
Infrabel, zo achterhaalde Kamerlid Tomas Roggeman. Voor het onderhoud van de sporen verkreeg de spoorwegbeheerder een uitzondering
in de vorm van een overgangsperiode van vijf
jaar. Zo sproeide Infrabel in 2018 liefst 4,8 ton
giftige pesticiden, goed voor 80 procent van het
publieke pesticidengebruik.

Opnieuw uitzondering
voor Infrabel?
De overgangsperiode vervalt in januari 2020.
Maar Infrabel lijkt niet echt werk te maken van
alternatieven. “Het is duidelijk dat Infrabel
rekent op een voortzetting van het uitzonderingsregime”, zegt Roggeman, die dat uiteraard niet
ziet zitten. “Het is al te gek dat we van lokale
besturen eisen om enkele kilo’s verdelger te vermijden terwijl Infrabel de glyfosaat sproeit met
tonnen tegelijk.” Hij roept de spoorwegbeheerder daarom op om alternatieven te zoeken zoals
afgesproken.

HALFROND

N-VA vraagt vrijlating Catalaanse politici
“Politici horen thuis in parlementen en
regeringen, niet achter tralies of in de
gevangenis.” Onder impuls van Vlaams
Parlementsleden Karl Vanlouwe, Joris
Nachtergaele en Wilfried Vandaele keurde het Vlaams Parlement een resolutie
goed waarin het oproept tot politieke dialoog tussen Catalonië en Spanje.
© N-VA

Zware veroordeling

De unaniem goedgekeurde resolutie kwam
er na de zware veroordeling van negen Catalaanse politici en activisten half oktober. Onaanvaardbaar, menen de drie N-VA’ers.
“Democratisch verkozen politici en burgers
worden veroordeeld en opgesloten voor het Het is ontoelaatbaar dat verkozen politici worden opgesloten voor het uitoefenen
uitoefenen van hun politieke activiteiten. Dat van hun politieke activiteiten.
is ontoelaatbaar”, klinkt het.

Oproep aan Europa
Ze lanceren een nieuwe oproep naar Europa om niet langer weg
te kijken van het conﬂict. “Politieke conﬂicten kunnen enkel via
dialoog en niet via rechtbanken of repressie worden opgelost.

Europa moet de fundamentele rechten en vrijheden, zoals het recht
op vrije meningsuiting en democratie, blijven verdedigen. Zeker
in zijn eigen lidstaten”, aldus Vanlouwe, Nachtergaele en Vandaele.

VDAB strenger voor werkonwilligen dan RVA
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Op vraag van Vlaams Parlementslid Axel Ronse hield het Vlaams Parlement een hoorzitting met de top van de VDAB. Aanleiding
waren berichten als zou de VDAB niet meekunnen in de sanctionering van werkonwillige werklozen. Maar uit de hoorzitting
bleek dat de VDAB wel degelijk streng sanctioneert.
“Sancties zijn voor ons geen doel op zich. Uitstroom
naar werk wel. Toch is het erg belangrijk dat wie weigert in te gaan op een sollicitatiegesprek, opleiding of
stage, wordt gesanctioneerd. Een werkloosheidsuitkering is geen vrijblijvende zaak”, zegt Axel Ronse.

Axel Ronse: “Een werkloosheidsuitkering is geen vrijblijvende zaak.”

VDAB neemt verantwoordelijkheid
Wat bleek uit de hoorzitting? De VDAB sanctioneert wel
degelijk strenger dan de RVA toen die nog bevoegd was.
“Hiermee is duidelijk dat de VDAB wel zijn verantwoordelijkheid neemt. Ik hoop dat de RVA voortaan niet
meer communiceert over de uitwerking van Vlaamse
bevoegdheden. Het is al de derde keer dat zo’n kwalijke
perceptie wordt opgewekt. Het is geen goede zaak dat
men de indruk wekt dat wie hardnekkig weigert om te
werken daar zomaar mee weg kan komen”, besluit
Axel Ronse.
5

STA AT VA N ZAKEN

Ben Weyts schept duidelijkheid over M-decreet en
inschrijvingsdecreet
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts schept duidelijkheid over twee hete hangijzers binnen de onderwijswereld: het M-decreet en het inschrijvingsdecreet. Het M-decreet zal in 2021 plaatsmaken voor een nieuw begeleidingsdecreet. De inwerkingtreding van het inschrijvingsdecreet van mei 2019 wordt uitgesteld. Nieuwe
inschrijvingsregels worden van kracht in 2021. “We brengen op deze manier rust, duidelijkheid en rechtszekerheid
voor de scholen én de ouders”, zegt Ben Weyts.

M-decreet

De beslissing om een leerling met een
beperking toe te laten komt bij de
scholen te liggen. “Jammer genoeg
kan niet elk kind met elke beperking
op elk moment terecht in elke klas”,
zegt Weyts. “We hebben vertrouwen
in de schoolbesturen en de leerkrachten. Zij zijn het beste geplaatst om in
te schatten wat haalbaar is. Gewoon
onderwijs indien mogelijk, buitengewoon onderwijs indien nodig.”

Inschrijvingsdecreet
De inwerkingtreding van het inschrijvingsdecreet van mei 2019 wordt uitgesteld. In de praktijk is het nieuwe
inschrijvingsdecreet technisch nog
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Het nieuwe begeleidingsdecreet zal in
2021 in werking treden. Vlaanderen
houdt vast aan inclusie in het onderwijs, maar kiest voor een pragmatische en realistische aanpak.
Leerlingen die vandaag al recht hebben op ondersteuning behouden die.
Ook de functie van ondersteuner blijft
bestaan.

Ben Weyts: “We garanderen rechtszekerheid voor scholen én ouders.”

niet uitvoerbaar en hebben de scholen onvoldoende tijd om zich voor te
bereiden. “Ik wil vermijden dat er onrust ontstaat in ons onderwijs”, zegt
Weyts. “Daarom nemen we een duidelijke beslissing die ook de rechtszekerheid garandeert voor scholen,
lokale besturen en natuurlijk de
ouders.”
De oude regels blijven dus van kracht
voor de inschrijvingen van volgend

schooljaar. Dat betekent dat scholen
niet verplicht zijn om te werken met
een aanmeldingssysteem. Doen ze
dat wel, dan geldt de zogenaamde
dubbele contingentering nog een laatste schooljaar. De scholen krijgen tot
15 december de tijd om te beslissen
over al dan niet aanmelden. Vanaf
2021 wordt de dubbele contingentering afgeschaft voor zowel secundair als basisonderwijs.

Huurschatter in een moderner jasje
De Huurschatter, de website van
de Vlaamse overheid die een schatting geeft van huurprijzen op de
private woonmarkt, steekt in een
nieuw jasje.
“De website ziet er niet alleen beter
uit, ook de achterliggende rekenmodellen zijn afgestemd op de
6

huidige huurmarkt”, zegt Vlaams
minister van Wonen Matthias Diependaele.
De Huurschatter biedt nu een beter
beeld van de huurprijzen op de privémarkt. “We hebben de Huurschatter
geactualiseerd. Zowel voor het berekeningsmodel als voor de index. Ook

de lay-out kreeg een opfrisbeurt”, zegt
minister Diependaele. Daarnaast is de
website toegankelijker gemaakt en is
er voor een responsief design gezorgd,
zodat de Huurschatter vanaf nu ook
perfect raadpleegbaar is op de tablet
of de smartphone.
www.huurschatter.be

STAAT VAN ZAKE N

Zuhal Demir wil Vlaamse luchtkwaliteit verbeteren
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft haar plan klaar om de luchtkwaliteit in Vlaanderen tegen 2030 fors
te verbeteren. Ze mikt op een zogenaamde modal shift: een verandering van de manier waarop we onze mobiliteit en
transport organiseren. “Tegen 2030 moet het aantal gereden voertuigkilometers over de weg dalen met 12 procent in
vergelijking met 2015”, zegt Zuhal Demir.

De duurzaamste kilometer
“Om vrachtwagens van de weg te halen en het transport richting de
binnenvaart te duwen, werken we de huidige ontbrekende verbindingen en de ﬂessenhalzen weg en investeren we in brugverhogingen. Sectororganisaties en bedrijven worden gevraagd om
in te zetten op een verdere optimalisatie van de belading. De duurzaamste kilometer is de kilometer die niet wordt afgelegd”, legt
minister Demir uit.
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De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt jaar na jaar beter. Vlaanderen
haalt alle Europese emissiedoelstellingen. In haar luchtbeleidsplan
tekent minister Demir het traject uit om de luchtkwaliteit in Vlaanderen tegen 2030 nog te verbeteren. Het nieuwe plan bevat acties
voor een ambitieuze modal shift, waarbij minstens 40 procent van
de verplaatsingen in Vlaanderen op een duurzame manier gebeurt.

Burgers en bedrijven stimuleren
Om Vlamingen en Vlaamse bedrijven aan te zetten om alternatieve Zuhal Demir: “Tegen 2030 moet minstens 40 procent
vervoersmiddelen te gebruiken, wil ze bijkomende stimulerings- van de verplaatsingen in Vlaanderen op een duurmaatregelen uitwerken. Daarvoor zal Demir samen met sectororga- zame manier gebeuren.”
nisaties, bedrijven en verenigingen aan de slag gaan.

Vlaams minister-president Jan Jambon riep de
Vlaamse taskforce over de brexit samen om een
stand van zaken op te maken in het licht van de
jongste ontwikkelingen. “Ook al is er veel onduidelijkheid doordat de stemming in het Britse parlement is uitgesteld, toch moeten we ons
voorbereiden op een aantal scenario’s”, zegt Jan
Jambon.
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Jan Jambon roept taskforce over de brexit samen

Impact voor Vlaanderen
De taskforce bestaat uit drie Vlaamse ministers en
vertegenwoordigers uit economische sectoren
waarop de brexit een grote impact zal hebben,
zoals de landbouw en de visserij. Bij een no-deal
Jan Jambon: “Elk brexitscenario betekent een serieuze uitdaging
dreigt Vlaanderen 2,5 procent van zijn bbp te ver- voor Vlaanderen.”
liezen en komen er 28 000 banen in gevaar. Maar
ook indien de huidige deal door het Britse parlement geraakt, zal dat gevolgen hebben voor Vlaanderen. “We riskeren een
verlies van 1,8 procent van het bbp, goed voor 15 à 20 000 banen”, besluit Jan Jambon.
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Matthias Diependaele:
“Politiek is mijn passie, ik doe dit doodg
Op woensdag 2 oktober legde de nieuwe Vlaamse Regering de
eed af. Matthias Diependaele is in die regering-Jambon minister
van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed. Wij
spraken met hem over zijn eerste maanden als kersvers minister
en over zijn ambities.
‘Minister’ Matthias Diependaele. Doet
dat iets met een mens?
“Niet zo erg veel. Het is niet dat ik plotseling wakker word met een ander
gevoel of dat ik opeens een ander mens
ben geworden. Ik ben nog steeds
Matthias Diependaele. Ik ben redelijk
nuchter van aard, en blijf meestal met
mijn beide voetjes op de grond. Ook nu.
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Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik
absoluut vereerd ben met het vertrou-

wen van de partij. Ik merk dat de partij
mijn werk waardeert en dat is een zeer
ﬁjn gevoel. Ik ben me er ook zeer goed
van bewust dat ik dit enkel kan doen
dankzij de inzet van ontelbaar veel vrijwilligers. Het draait niet om mij, maar
om het grotere verhaal, en ik vind het
een hele eer om daarvan een nieuw
hoofdstuk te mogen schrijven. Tegelijk
besef ik dat het geen gemakkelijke opdracht zal zijn: we staan nog voor grote
uitdagingen.”

Is dit het toppunt van uw carrière? Of
anders gezegd: minister worden in
de Vlaamse Regering, is dat een
droom die uitkomt?
“Heel oprecht: ik heb er nooit van gedroomd om minister te worden. Nu ik
erover nadenk: ik heb zelfs nooit de
intentie gehad om beroepspoliticus te
worden. Mijn enige drijfveer is mijn
Vlaams-nationalistische overtuiging.
Daarin wil ik volharden vanuit welke
functie dan ook. Maar ik doe het wel
zeer graag. Ik ben vereerd dat ik de kans
en het vertrouwen krijg, en ik ga me
voor de volle honderd procent smijten.”
Hoe zijn de eerste weken verlopen?
“De eerste dagen waren redelijk hectisch, en dat is nog zacht uitgedrukt.
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BREEDBEELD
Ondertussen krijgt de puzzel steeds
meer vorm. Het is een bijzondere ervaring om op zo’n korte tijd zo’n sterk
team bij elkaar te krijgen, en het ﬁjne is
dat de puzzelstukjes goed in elkaar lijken te passen. Ik ben trots en dankbaar
om met sterke medewerkers te kunnen
samenwerken.”
Hoe ziet een typische werkdag eruit?
“Elke dag is anders. Maandag is er partijbureau, in de namiddag heb ik allerlei
afspraken. Op dinsdagnamiddag is het
commissie Financiën en Begroting in het
Vlaams Parlement, woensdag is het plenaire vergadering en donderdag commissie Wonen en Onroerend Erfgoed. En
elke vrijdag is er uiteraard de ministerraad: de wekelijkse vergadering van de
Vlaamse Regering waar we over alle
dossiers beslissen. Tussendoor probeer
ik zoveel mogelijk met mensen te spreken, te studeren en het terrein op te
gaan.”

raag”
Mijn ministerschap kwam redelijk onverwacht en ik kon me er dus niet echt
op voorbereiden. Bovendien moest ik er
meteen invliegen, want met bevoegdheden als Financiën en Begroting heb je
uiteraard niet de tijd om je rustig in te
werken. Je moet af en toe moeilijke
boodschappen brengen – zoals de afschafﬁng van de woonbonus – en dat
maakt dat je meteen in het oog van de
storm terechtkomt. In allerijl moest ik op
zoek naar goede medewerkers. De eerste dagen was ik alleen, na een paar
dagen waren we met z’n tweeën, kort
daarna waren we met drie. Een heel beperkt kabinet dus. Maar als ik er nu op
terugkijk, hebben we ons redelijk goed
uit de slag getrokken.

Over dat inwerken en studeren gesproken: hoe begin je daaraan als
kersvers minister?
“De afgelopen maanden heb ik meer gestudeerd dan in mijn studententijd.
(lacht) Ik wil mij de verschillende dossiers eigen maken. En zoals ik al zei: ik
wil vooral ook veel luisteren. Luisteren
naar ervaringsdeskundigen, de administratie, belangengroepen … Dialoog is
voor mij een essentieel onderdeel van
politieke besluitvorming. Ik heb niet alle
wijsheid in pacht en dat geef ik ook toe,
maar ﬁnaal moet ik wel de knoop doorhakken. Dat doe ik dan liever op basis
van argumenten en op basis van de informatie die ik krijg van de mensen op
het terrein.”
Is deze job een groot verschil met uw
werk als fractievoorzitter? Gaat u het
parlement missen?
“Absoluut. Uiteraard ga ik nog veel tijd
doorbrengen in het halfrond. Als minister moet je sowieso nauw samenwerken

met de parlementsleden. Maar ik ga het
fractieleiderschap missen, dat weet ik
nu al. Ik ben zeven jaar fractievoorzitter
geweest van een sterk en getalenteerd
team parlementsleden – de grootste fractie die het Vlaams Parlement ooit heeft
gekend. Ik deed dat enorm graag en heb
er zeer veel geleerd.

“

Dialoog is een
essentieel onderdeel
van politieke besluitvorming.

Weet je, we hebben enorm veel talent in
onze fractie. Mensen weten dat te weinig. Onze fractie bestaat uit mensen die
jarenlang hebben gestreden voor onze
Vlaamse idealen, en die dat werk nu in
dat parlement verderzetten. Het was een
waar genoegen hen te mogen voorzitten. We waren goed op elkaar ingespeeld en hebben zeer ﬁjn samengewerkt, steeds met wederzijds respect
en vertrouwen. Dat ga ik missen, ja.
Maar ik heb alle vertrouwen in Wilfried
Vandaele als nieuwe fractievoorzitter en
het sterke team van medewerkers
aangestuurd door fractiesecretaris Nico
Moyaert.”
Tussen ons gezegd en gezwegen:
vallen uw nieuwe collega’s een
beetje mee?
“Natuurlijk! Ik zou hier ook niets anders
durven te beweren natuurlijk. (lacht)
Alle gekheid op een stokje: we hebben
een zeer duidelijk project afgesproken
met deze Vlaamse Regering. Je merkt
dat iedereen erachter staat. Ik ben er
ook van overtuigd dat Jan Jambon, Ben
Weyts, Zuhal Demir en ikzelf binnen de
Vlaamse Regering een sterke N-VA-ploeg
vormen.”
Laten we het even over uw bevoegdheden hebben. Bent u tevreden dat u
minister van Financiën en Begroting
bent?
“Zeker, hoewel ik wel besef dat het
allesbehalve evident zal zijn. Gelukkig
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dit effectief zo gebeurt. De middelentoets en de extra controles in het
buitenland op eventuele of vermoedelijke fraude zijn daarvoor
instrumenten.

heeft de vorige Vlaamse Regering
onder leiding van Geert Bourgeois
het goede voorbeeld gegeven. Met
Jambon I zetten we dat orthodoxe
begrotingstraject voort. Wij schuiven geen schulden door naar de
volgende generatie. Integendeel, we
nemen onze verantwoordelijkheid
en zorgen dat onze begroting in
evenwicht is. Dat is niet zo evident
als het lijkt: in andere landsdelen
zijn ze daarvan blijkbaar nog steeds
niet overtuigd. Het is gemakkelijk
om cadeaus uit te delen als het niet
je eigen geld is.

© Anne Deknockn

Verder wil ik ook het taalvaardigheidsniveau van de sociale
huurders versterken. In het verleden is er al veel inkt gevloeid over
de beslissing om de taalvereisten
voor sociale woningen te verstrengen. Ondertussen heeft het Grondwettelijk Hof bevestigd dat de ﬁlosoﬁe die Liesbeth heeft uitgezet de
juiste is. Door strenge maatregelen
te nemen, bewijs je de hele samenOngetwijfeld zal ons strikte begroleving een dienst. De inspanningstingsbeleid nog moeilijke discussies
met zich meebrengen – zowel bin- Matthias Diependaele: “Deze Vlaamse Regering wordt verbintenis op het vlak van taal
wordt dan ook een resultaatsvernen de Vlaamse Regering als bij de meer dan ooit een investeringsregering.”
bintenis. We gaan verder op dat
bevolking – maar het is absolute
elan.”
noodzaak. Vooral omdat we tegelijniet opgelost. Maar onder de vorige
kertijd ook de investeringen willen opminister van Wonen, Liesbeth Homans,
Een van de eerste zaken die u moest
drijven. Deze Vlaamse Regering wordt
zijn er heel veel middelen uitgetrokken
gaan verdedigen, was de afschafﬁng
meer dan ooit een investeringsregering,
voor sociale huisvesting en deze regeervan de woonbonus. Waarom die
zowel in infrastructuur als in mensen en
periode gaan we zelfs nog beter doen.
maatregel? Was dat nu echt nodig?
ondernemingen.”
Het gaat om een recordbedrag aan inves“Eerst en vooral: ik heb alle begrip voor
teringen in de sociale huisvesting. Over
mensen die op de woonbonus hadden
U bent ook minister van Wonen. Wat
de hele regeerperiode gaat het over 4,2
wilt u op dat domein verwezengerekend op langere termijn. Toch
miljard euro. Een absolute prioriteit is ernemen we de juiste beslissing om de
lijken?
voor zorgen dat sociale woningen tewoonbonus te laten uitdoven. Als poli“Het sociaal wonen blijft voor grote uitrechtkomen bij mensen die ze effectief
tici is het onze plicht om moeilijke knodagingen staan. Er zijn grote renovatienodig hebben. De verdeling ervan moet
pen door te hakken en moedige
noden en de wachtlijsten zijn behoorlijk
dan ook eerlijk, sociaal én rechtvaardig
beslissingen te nemen, en dat doen we
lang. Op enkele jaren tijd krijgen we dat
zijn. We gaan er strenger op toezien dat

Wie is Matthias Diependaele?
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• Begon in 2006 als politiek medewerker van Europarlementslid
Frieda Brepoels

© N-VA

• Geboren op 7 augustus 1979 in
Sint-Niklaas als derde kind in een
gezin van vier
• Woont samen met zijn vrouw
Kelly in Sint-Goriks-Oudenhove,
een deelgemeente van Zottegem
• Vake van Marthe, Manon, Marie
(foto) en Sander
• Opleiding: master in de Rechten,
met specialisatie Internationaal
en Europees recht

• Politieke loopbaan:
- 2009-2019: Vlaams Parlementslid
- 2013-2019: fractievoorzitter
Vlaams Parlement
- Sinds 2013: gemeenteraadslid
Zottegem
- 2019: schepen Zottegem
- 2019-2024: Vlaams minister
van Financiën en Begroting,
Wonen en Onroerend Erfgoed

BREEDBEELD

Matthias op de rooster
• Laatste boek: Grand hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer
• Favoriete plek: Café De Zondige Zeven in Sint-Goriks-Oudenhove. Omdat ik daar kan uitblazen én me kan amuseren
tegelijk. Zulke plaatsen moet je koesteren.
• Favoriete onroerend erfgoed: De vele kasseistroken in de Vlaamse Ardennen spreken altijd tot de verbeelding.
Zij maken de Ronde van Vlaanderen tot wat die is.
• Hobby’s: Als ik wat vrije tijd heb, ga ik samen met mijn vrouw rommelmarktjes ontdekken.
• Sport: Ik speelde ooit baseball in tweede nationale en hou van skiën.
• Wat is het belangrijkste in politiek? Vertrouwen is voor mij een belangrijke eigenschap. Zonder vertrouwen geraak
je nergens. En omgekeerd heb ik logischerwijze een hekel aan mensen die hun woord niet houden.
• Wat heeft uw politiek engagement aangewakkerd? Ik kom uit een warm Vlaams nest. Sociaal engagement en
het Vlaams-nationalisme werden bij ons thuis met de paplepel meegegeven.

hier ook. Ik ben ervan overtuigd dat we
over tien jaar gaan zeggen dat men blij
is dat deze regering die moed had. En
dat men dan ook zal erkennen dat dit
het juiste moment was.

“

Waar we vandaan
komen, helpt ons te
begrijpen wie we nu zijn.

De woonbonus werd ooit in het leven
geroepen om woningbezit financieel
aantrekkelijker te maken, als een soort
compensatie voor de hoge interestlasten. Vandaag de dag is dat niet meer aan
de orde, want we betalen een pak minder rente. Als je bijvoorbeeld in 2005
een woning aankocht van 250 000 euro
met een lening op 20 jaar, betaalde je
een totale interestlast van 142 302 euro.
Door de lage rente bedraagt de interest
voor een woning van dezelfde waarde
nu ‘maar’ 43 434 euro. Dat is een verschil van bijna 100 000 euro! Bovendien
heeft de woonbonus de prijzen van onze
huizen systematisch de hoogte ingejaagd, waardoor het moeilijk blijft om
als jong gezin een huis te kopen. Als de
woonbonus wegvalt, zal dat ook een
rem zetten op de stijging van de
woningprijzen.”
En dan is er nog Onroerend Erfgoed.
Hoe kijkt u daarnaar?
“Onroerend Erfgoed is zonder twijfel
mijn leukste bevoegdheid. We komen

het elke dag tegen. Ik ben ervan overtuigd dat Onroerend Erfgoed een niet te
onderschatten puzzelstukje is van onze
Vlaamse identiteit. Waar we vandaan
komen, helpt ons te begrijpen wie we
nu zijn. Onroerend Erfgoed zorgt dat we
daar oog voor hebben en dat we trots
kunnen zijn op onze wortels. Dat is toch
iets om te koesteren?”
Gaat u nu minder thuis zijn?
“Eerlijk gezegd weet ik niet of dat nog
minder kan. (lacht) Politiek is een stiel
met vaak onmogelijke uren. Maar het is
ook mijn passie. Ik doe mijn werk doodgraag. Wel besef ik heel goed dat anderen daarvoor de prijs betalen. Ik word
daar trouwens regelmatig terecht op
aangesproken, zowel door mijn vrouw
als door mijn vier kinderen.”
U wordt geen burgemeester in Zottegem. Hoe hard knaagt het om dat te
moeten opgeven?
“Heel hard. Ik stond er zelf van te kijken
hoe graag ik schepen was, en keek er
steeds meer naar uit om ook burgemeester te worden. Maar ik heb nooit onder
stoelen of banken gestoken dat als ik de
kans en de eer zou krijgen om minister
te worden, ik dat niet zou weigeren. En
toch, nu het zo ver is, knaagt het inderdaad. We hebben in Zottegem zo’n tof
project in gang gezet en ik heb als
schepen met zulke ﬁjne mensen samen-

gewerkt, zowel binnen de coalitie als op
het stadhuis, dat ik het alleen maar liever gaan doen ben. Nu, ik zie Zottegem
te graag om het helemaal los te laten. Ik
ga me blijven moeien. (knipoogt)
Mijn kinderen zijn misschien nog het
meest ontgoocheld. Marie, mijn dochter
van zeven, vindt het onvoorstelbaar
jammer dat ik nu geen burgemeester
kan worden. Ze heeft er geen ﬂauw
benul van wat dat ministerschap precies
betekent, maar ze keek er wel enorm
naar uit dat ik burgemeester van onze
stad zou worden. Dus zij is zelfs kwaad
dat ik nu minister ben.” (lacht)
Nog een laatste vraag: met uw 40
jaar bent u een jonge minister. Hebt
u tips voor jonge politici?
“Ja: doe je mond open. Ik kan me nog
herinneren hoe ik me voelde toen ik
begon in de politiek. Ik had het idee dat
alle andere mensen het veel beter wisten dan ik. Als je ergens begint, durf je
niet altijd je gedacht te zeggen of te vertrouwen op je eigen oordeel, en dat is
jammer. Pas op, ik wil niemand aanmoedigen om arrogant te zijn, je moet
altijd vertrekken vanuit bescheidenheid.
Maar als je je dossiers kent en zeker bent
van je stuk, waarom zou jij het dan niet
minstens even goed weten? Zie dus dat
je voldoende studeert en heb de moed
om je gedacht te zeggen.”
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“Aan dit tempo zal België ons
allemaal verarmen”
De ontsporing van de begroting in voorlopige twaalfden deed
de afgelopen weken wat stof opwaaien in het federaal parlement. Kamerlid Sander Loones en Kamerfractievoorzitter Peter
De Roover stonden op de eerste rij en lieten zich in de debatten niet onbetuigd.
We herinneren ons nog de lange
‘lopende zaken’ onder Leterme.
Meer dan 500 dagen zonder echte
regering zorgde er toen voor dat de
begroting met voorlopige twaalfden verbeterde. Wat is het probleem nu dan?
Peter De Roover: “In 2010 tikten de cijferreeksen in het budgettaire voordeel: door elke maand slechts een
voorlopig twaalfde uit te geven, was
er de facto sprake van besparingen.
Vandaag geldt helaas het omgekeerde. De cijfers tikken in ons nadeel. En er is te weinig hervormd. Te
weinig bespaard. Vooral in de sociale
zekerheid ontsporen de kosten. Zonder hervormingen en besparingen zal
het budget nog verder ontsporen.”
Er circuleren verschillende cijfers
over het begrotingstekort, maar
hoe groot is het nu?
Sander Loones: “Toen de regering
vorig jaar zonder ons verder ging, was
er een tekort van 0,8 procent. Intussen blijkt dat het begrotingstekort in
2020 zal oplopen tot 2,3 procent. Dat
is een tekort van 11 miljard euro.
Bovendien begrootte de regering dit
jaar 3,8 miljard euro meer uitgaven
dan voorzien in de initiële begroting
voor 2019. Vooral in de sociale zekerheid ontsporen de kosten met 9,4 procent, of 1,7 miljard euro. Daarmee is
het tekort in totaal elf keer groter dan
wat de regering in lopende zaken in
april aan Europa beloofde.”
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We horen de socialisten zeggen:
“Dat is de schuld van de regeringMichel!” En de rest zegt: “Neen,
neen, neen, het is de schuld van de
sossen.” Hoe zijn we in die budgettaire knoeiboel beland?
Sander: “De budgettaire problemen
waar we nu in zitten, zijn de verantwoordelijkheid van alle partijen die
de laatste tientallen jaren in de regering zaten. We hadden de vergrijzing
al vanaf de jaren 90 moeten voorbereiden. Dat is niet gebeurd. Het geld
werd door ramen en deuren gegooid.
Vooral door de paars-groene regeringen. Wij hebben hervormd, maar de
eerlijke analyse is: te weinig. We hadden meer kunnen en moeten doen.
Meer moeten besparen, sterker moeten hervormen.”
Peter: “Dat is ook de verantwoordelijkheid van de partijen die altijd in
de oppositie hebben gezeten. Heeft er
iemand de sociaal-economische plannen van het Vlaams Belang en de
PVDA al eens goed bekeken? Het verkiezingsprogramma van de PVDA is
een sprookjesboek. En de verkiezingsbeloften van Vlaams Belang? Elf

miljard aan nieuwe cadeautjes. Klinkt
leuk, maar het zijn luchtkastelen. Het
toont aan dat die partijen geen verantwoordelijkheid willen opnemen.”
De N-VA stemde tegen de begroting
met voorlopige twaalfden. Willen
jullie België onbestuurbaar maken?
Sander: “Weinig mensen liggen wakker van de begroting. Toegegeven, het
is een abstract begrip, maar wat de
overheid doet met onze belastingcenten is de meest fundamentele discussie in de politiek. Het gaat over
belangrijke thema’s: hoe zorgen we

“

Wat de overheid doet
met onze belastingcenten
is de meest fundamentele
discussie in de politiek.

ervoor dat onze pensioenen betaalbaar blijven? Hoe organiseren we
onze sociale zekerheid en volksgezondheid? Hoe krijgen wij zoveel
mogelijk terug voor wat we betalen?
Vandaag zien we dat het helemaal de
verkeerde weg op gaat. Aan dit tempo
zal België ons allemaal verarmen.”
Daarnet werd gezegd dat de regering-Michel meer had mogen hervormen. Aan welke hervormingen
denk jij dan, Peter?
Peter: “Veel hervormingen die we
hadden afgesproken in de regering-

Wat zijn voorlopige twaalfden?
Wanneer er geen goedgekeurde jaarbegroting is, kan het parlement de continuïteit van de dienstverlening door de overheid verzekeren door zogenaamde voorlopige twaalfden goed te keuren. Daardoor krijgen de federale
overheidsdiensten elke maand één twaalfde van de laatst goedgekeurde
jaarbegroting.

© N-VA

GEM ANDATEERD

Peter De Roover en Sander Loones: “Door niet te hervormen en een lakser migratiebeleid te voeren, stapelen de tekorten in
de begroting zich op.”

Michel wachten nog op uitvoering. De
sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkering, bijvoorbeeld. Die
was beslist in de jobdeal maar wordt
niet uitgevoerd. Dat had kunnen zorgen voor een daling van het aantal
werkloosheidsuitkeringen en dus van
de uitgaven. En het had kunnen zorgen voor een stijging van de werkzaamheidsgraad.
Ook over de invoering van arbeidsintegratiejobs werd in 2017 een
akkoord bereikt. Die maatregel zou 16
miljoen euro hebben opgebracht,
maar hij wordt door de restregering
niet uitgevoerd. Hetzelfde voor de optrekking van de SWT-leeftijd (het
voormalige brugpensioen, red.) naar
59 jaar. Dat zou in 2019 20 miljoen
euro hebben opgebracht. Het zijn allemaal maatregelen die klein en geleidelijk starten en uiteindelijk uitgroeien tot wezenlijke hervormingen
en tot enorme, logische besparingen.
En bovendien: allemaal maatregelen
die we hadden afgesproken. Ze zo

snel mogelijk uitvoeren is dus de
boodschap.”
Wat moet er daarnaast nog gebeuren?
Sander: “We moeten ermee stoppen
de begroting nog meer te belasten.
Dat zou toch de meest basale ambitie
moeten zijn: de slechte cijfers niet nóg
slechter maken. Maar dat doet de
regering in lopende zaken dus wel.
Door niet te hervormen en een lakser
migratiebeleid te voeren, stapelen de
tekorten in de begroting zich op.
Zo is de dotatie van Fedasil opnieuw
verhoogd, met 14 miljoen deze keer. In
totaal wordt dit jaar 410 miljoen euro
besteed aan de opvang van asielzoekers. Dat is 148 miljoen meer dan voorzien en gepland in 2018 en in de
initiële begroting van 2019. Dit land
heeft recht op een migratieminister die
de gemaakte afspraken naleeft. Die
niet kiest voor een lakser beleid, maar
de ontradingscampagnes en asielquota
van Theo Francken voortzet.”

Zien jullie nog een uitweg uit deze
impasse?
Peter: “We zien hoe langer hoe meer
dat het land is uitbestuurd. In 2010
duurde het meer dan 500 dagen tot er
een regering kwam die geen meerderheid in Vlaanderen had. Daarna
kwam er een regering zonder meerderheid aan Waalse kant. En nu
sleept de formatie ook al lang aan en
is er straks een jaar een regering in
lopende zaken. Ondertussen worden
er in het parlement linkse Sinterklaasmaatregelen gestemd die de Vlamingen zullen moeten betalen.
Het wordt stilaan tijd dat we de ogen
openen. Wie dit land echt op orde wil
zetten, budgettair én maatschappelijk, zal voor confederalisme moeten
kiezen. Enkel confederalisme kan garanderen dat we een efficiëntere overheid krijgen die ook goedkoper kan
worden georganiseerd, en dat we de
democratische keuze kunnen respecteren van de kiezers aan beide kanten
van de taalgrens.”
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VINGER A AN DE POLS

De berichtgeving over De Lijn was de afgelopen tijd niet bepaald
positief: een ‘exodus’ bij het management, afgeschafte ritten
omdat er onvoldoende chauffeurs zijn, een historisch dieptepunt
van de klantentevredenheid, enzovoort. Vlaams Parlementslid
Bert Maertens wil dat De Lijn dezelfde kwaliteit levert als een
privé-aanbieder.
“Hoewel de berichtgeving wat overdreven was, mogen we niet blind zijn
voor de problemen”, aldus Bert
Maertens. Van januari tot en met
augustus 2019 waren er 151 760 afgeschafte ritten. Een kwart van alle
klachten bij de klantendienst, 14 000,
gaat over de stiptheid van bussen en
trams. “Vlaanderen verdient een performante openbaarvervoersmaatschappij die kwaliteit en efﬁciëntie
levert. Dat is wat de Vlaamse belastingbetaler terecht van een overheidsbedrijf als De Lijn verwacht.”

Fundamentele stappen

16

Maertens is evenwel niet pessimistisch: “De voorbije jaren zijn er fundamentele stappen gezet om De Lijn
de 21ste eeuw binnen te loodsen en
klaar te maken voor de toekomst.
Onder minister van Mobiliteit Ben
Weyts is De Lijn gereorganiseerd. Het
is nu een slankere vervoersorganisatie met een verhoogde kostendekkingsgraad.”

Tegelijk is in één regeerperiode nog
nooit zoveel geïnvesteerd in De Lijn
als in de periode 2014-2019, met name
in rollend materieel zoals nieuwe en
milieuvriendelijkere bussen. Het
recordbedrag aan investeringen gold
ook voor maatregelen die de doorstroming voor de bussen moeten
bevorderen, bijvoorbeeld via verkeerslichtenbeïnvloeding.
“Deze nieuwe Vlaamse regering verhoogt de investeringen bij De Lijn
verder", zegt Maertens. "Er komt een
investeringspakket voor milieuvriendelijke bussen. Zo zullen tegen 2025
alle stadskernen emissievrij worden
bediend en vóór 2035 geldt dat voor
heel Vlaanderen.”

Modern, hoogwaardig
en betrouwbaar
Het Vlaamse regeerakkoord is duidelijk: het doel is een modern, hoogwaardig en betrouwbaar openbaar
vervoer. “Daar werken we dagelijks

© Anne Deknock

Bert Maertens
trekt De Lijn naar
de 21ste eeuw

aan. De dienstverlening moet écht
wel nog een stuk beter: de stiptheid
en de betrouwbaarheid moeten drastisch omhoog. Een betere dienstverlening is ook een voor de reizigers
zékere dienstverlening. Daarom moet
er eindelijk een gegarandeerde minimale dienstverlening komen”, legt
Maertens uit.

“

Vlaanderen verdient
kwaliteitsvol en efficiënt
openbaar vervoer.

2023 wordt een scharniermoment.
Dan komt er een pilootproject waarbij
De Lijn concurrentie krijgt van privéaanbieders om te beslissen wie het
openbaar vervoer mag uitbaten. “We
breken de markt van het openbaar
vervoer open. Het zal het aanbod
voor de reiziger én de werking van de
eigen diensten bij De Lijn verbeteren”,
zegt Maertens. “Sommige, vooral
linkse, partijen vinden niet dat De
Lijn qua bedrijfsvoering en dienstverlening haar voet naast die van privéondernemingen moet kunnen zetten.
Ik ben overtuigd van wel. De Lijn
moet in staat zijn om minstens dezelfde kwaliteit, performantie en efﬁciëntie te brengen als een privéaanbieder. Ik heb er alvast alle vertrouwen in dat De Lijn dat kan.”

VI NGER AAN DE POLS

Kamerlid Kathleen Depoorter diende namens de N-VA een
wetsvoorstel in voor meer transparantie rond de geheime contracten tussen de overheid en de farmabedrijven. “Wij zijn niet
tegen die geheime afspraken en we beseffen dat enige discretie
nodig is, maar we moeten er op een of andere manier toch
toezicht op kunnen hebben”, zegt Depoorter.
De zogenaamde ‘artikel 81-contracten’
kwamen onlangs in opspraak. Zo betaalt de sociale zekerheid Avastin,
een goedkoop geneesmiddel voor
ouderdomsblindheid, níét terug, maar
de veel duurdere variant Lucentis
wél. Die situatie kost de sociale zekerheid volgens de linkse partijen een
bom geld.
De artikel 81-contracten zijn geheime
contracten die de minister van Volksgezondheid en haar diensten afsluiten
met de farma-industrie. De N-VA
vindt die contracten nuttig: ze geven
patiënten toegang tot dure en innovatieve geneesmiddelen. De contracten
zijn oorspronkelijk in het leven geroepen om bij uitzondering dure geneesmiddelen toegankelijk te maken.
Maar in de realiteit worden ze heel
vaak toegepast en beslaan ze een
groot deel van het geneesmiddelenbudget. Om die reden, en omdat er bij
de medicatie voor ouderdomsblind-

heid een vermoeden van prijsafspraken was, vraagt Kathleen Depoorter
om transparantie.

Strikte geheimhouding
“Volgens het kabinet van de minister
van Volksgezondheid is er géén
sprake van een meeruitgave bij artikel
81-geneesmiddelen omdat er in geheime onderhandelingen een stevige
korting is bedongen. Daardoor zou de
prijs gedaald zijn tot het niveau van
het goedkopere Avastin”, legt Depoorter uit. “Alleen kan niemand die bewering veriﬁëren omwille van de
geheimhouding rond artikel 81.”

“

Ons geneesmiddelenlandschap moet dringend
worden hertekend.

In het wetsvoorstel van de N-VA zal
het Rekenhof in bepaalde gevallen en
op vraag van het parlement de artikel
81-contracten kunnen inzien. “Om de

© N-VA

N-VA wil meer
transparantie
rond de
geheime
farmadeals
geheimhouding van de contracten te
garanderen, voorzien we een aanpassing van het reglement van de Kamer.
Die geheimhouding is van belang
omdat we zo de onderhandelingspositie van het land stevig in de hand
houden.”

Weesgeneesmiddelen
Dit land is volgens Depoorter niet
voorbereid op de vele uitdagingen in
de geneeskundige sector. Zo schiet het
toekomstpact van de minister tekort,
is het geneesmiddelentekort gigantisch en hebben we geen antwoord op
de betaalbaarheid van dure en innovatieve geneesmiddelen op de lange
termijn. Tot slot scoren we middelmatig in een Europese studie rond de
W.A.I.T.-indicatoren, die aangeven
hoe lang een patiënt moet wachten
op een innovatieve behandeling.
“Middelmatig is onvoldoende”, aldus
Depoorter. “De studie toont ons dat er
te veel tijd verloren gaat tussen het
moment dat het Europees Geneesmiddelenagentschap een (wees)medicijn
vergunt en het moment dat dit
(wees)geneesmiddel ter beschikking
komt van de Vlaamse patiënt. Ons geneesmiddelenlandschap moet dringend worden hertekend.”
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EUR O PA

Albanië is niet klaar voor
toetreding tot de Europese Unie
Op de Europese top van 15 oktober werd geen overeenkomst gevonden om de toetredingsonderhandelingen met Albanië te starten. Voor
Anneleen Van Bossuyt en de N-VA is het duidelijk: uitbreiding van de
EU met Albanië is op dit moment voorbarig en niet aan de orde.
tekort, denk maar aan de nog steeds
welig tierende corruptie en de problemen rond misdaadbestrijding die het
land kenmerken. Wat de Europese
Commissie bovendien erkent in haar

N-VA pleit voor herziening
EU-uitbreidingsbeleid
Verder hoopt de N-VA dat er serieus
wordt nagedacht over het EU-uitbrei-

© Anne Deknock

Albanië zit al geruime tijd in een traject voor een mogelijke toetreding tot
de Europese Unie. In mei jongstleden
heeft de Europese Commissie haar
jaarlijkse voortgangsrapport uitgebracht over de kandidaat-lidstaten.
Ondanks het feit dat daaruit bleek dat
er nog ernstige problemen zijn in verband met corruptie en misdaadbestrijding, raadde de Europese
Commissie aan om de toetredingsonderhandelingen te starten met
Albanië. De ministers van Buitenlandse Zaken beslisten in juni evenwel om een beslissing over de start
van die onderhandelingen uit te stellen tot de Europese top van afgelopen
oktober.

immers geleerd dat de toetredingen
van Bulgarije en Roemenië voorbarig
waren. Want ook daar werden de
Kopenhagencriteria zeker niet nageleefd. De EU mag dezelfde fout niet
twee keer maken”, legt Van Bossuyt uit.

Albanië niet klaar voor
toetreding
Volgens gewezen Europarlementslid
en huidig Kamerlid Anneleen Van
Bossuyt is Albanië niet klaar voor toetreding tot de EU en om de onderhandelingen daartoe te starten. “Het is
duidelijk: wil een land toetreden tot
de EU, dan moet het voldoen aan de

“

Een verdere uitbreiding
van de EU is het laatste
wat de Europese burger
nu verwacht.

Kopenhagencriteria. Dat zijn criteria
zoals het beschikken over stabiele
instellingen, democratische principes
respecteren, en het respect voor de
mensenrechten en de rechten van
minderheden. Albanië schiet daarin
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Anneleen Van Bossuyt: “De EU moet focussen op de prioriteiten van de burgers:
jobs, veiligheid en migratie.”
voortgangsrapport over Albanië.” Albanië heeft bovendien een heel belangrijke rol op het vlak van de migratiestromen richting de Europese Unie.
Twee

keer zelfde fout
vermijden
De N-VA wil dan ook dat de Kopenhagencriteria en de naleving daarvan op
een zeer strikte manier worden toegepast vooraleer de onderhandelingen
kunnen starten. “Het verleden heeft

dingsbeleid. De commissie-Juncker
stelde de voorbije legislatuur dat er
geen uitbreiding zou komen. De commissie-Von der Leyen laat echter nog
niet in haar kaarten kijken. “Het
wordt tijd dat de EU de bezorgdheden
van de burgers ter harte neemt en
inzet op de echte prioriteiten: jobs,
veiligheid en migratie. Een verdere
uitbreiding van de EU is het laatste
wat de Europese burger nu verwacht”,
besluit Anneleen Van Bossuyt.

VERREKI J KER

Mark Demesmaeker:

“Wie de Koerden laat vallen,
begaat een historische blunder”
“De wereld laat de Koerden als een baksteen vallen. Dat is
immoreel en bovendien een historische blunder.” Senator Mark
Demesmaeker voelt zich samen met andere N-VA-parlementsleden solidair met de Koerden, die in Irak en Syrië in de voorste
linies stonden in de strijd tegen IS en nu het kind van de rekening
zijn.

Juiste lessen trekken
Maar in werkelijkheid gaat er geen
enkele militaire dreiging uit van de
autonome Koerdische gebieden van
Noordoost-Syrië. Intussen loopt de
tol van de Turkse invasie op. Veel
burgerslachtoffers, een nieuwe
vluchtelingenstroom en etnische zuiveringen. In de chaos
konden IS-terroristen en hun
familieleden uit Koerdische
detentiekampen ontsnappen.
Onder hen ook Belgische ISstrijders. “Kan de EU nu eens
de juiste lessen trekken: de
toetredingsgesprekken met
Turkije definitief begraven en
de pretoetredingssteun, 600
miljoen euro per jaar, stopzetten? Het is de enige taal die
Erdogan verstaat”, zegt Mark
Demesmaeker verontwaardigd.

© Anne Deknock

Koerdische strijders veroverden met
strijd tegen de Koerden is obsessief. “Ik
geallieerde — vooral Amerikaanse —
nam deel aan de herfstzitting van de
steun veel grondgebied van het
parlementaire assemblee van de Orgakalifaat. Ze namen tienduizenden IS-terroristen gevangen. De prijs die de Koerden
betaalden was hoog: 11 000
gesneuvelde strijders. “Gedurende mijn tijd als Europarlementslid heb ik bij de Hoge
Vertegenwoordiger voor het
buitenlands beleid van de
EU herhaaldelijk aangedrongen op een duidelijke postIS-strategie, waarbij rekening
zou worden gehouden met
de verdiensten en de rechten
van de Koerden. Tevergeefs.
En met de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger, de Spanjaard Josep Borrel, die in zijn
Lokale bondgenoten
eigen land volop de repres- Mark Demesmaeker: “Europa moet de pretoetredingssteun
Het vergaat de Koerden zoals
siekaart trekt tegen de Cata- aan Turkije, 600 miljoen euro per jaar, stopzetten.”
in het verleden. Zolang ze nutlaanse onafhankelijkheidtig zijn, genieten ze steun en
beweging, ziet het er echt niet goed
nisatie voor Veiligheid en Samenwerbegrip. Zodra dat niet meer zo lijkt
uit voor de Koerden.”
king in Europa (OVSE). Een gesprek met
te zijn, worden ze gedumpt. Zeker
Turkse vertegenwoordigers strandt
als hun aspiraties voor meer vrijEen obsessieve strijd
altijd in een stellingenoorlog. Voor
heid en zelfbeschikking te groot
Erdogan voelt zich dus op geen
Turkije staat elke aspiratie van de Koerworden. Maar … als IS of een afgeenkele manier geremd door de EU
den voor culturele of politieke rechten
leide weer de kop opsteekt, zullen
of de NAVO om oorlog te stoken en
in eigen land of in de buurlanden gelijk
we toch opnieuw lokale bondgenogooit het vervolgens op een
aan terrorisme. Het is volgens de Turken
ten nodig hebben. Wie de Koerden
akkoord met Poetin om zijn belandus legitiem om alle middelen te genu laat vallen, begaat dus een hisgen in de regio veilig te stellen. Zijn
bruiken tegen die dreiging.”
torische blunder.
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In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L EEUWEN

Jonge Leeuwen in actie
Onze Jonge Leeuwen zaten niet stil de afgelopen maand. Ze zetten een bevrijdingsactie op touw voor
de Catalaanse gevangenen, tapten een Theo van ’t vat en stonden stil bij het oorlogsleed van 100
jaar geleden.

De Catalaanse sleutel van Reynders

kabinet van toekomstig EuroEnkele Jong N-VA’ers doken op bij het
(MR) om aandacht te vragen
commissaris voor Justitie Didier Reynders
in gevangenisplunje en met een
voor de Catalaanse zaak. Dat deden ze
symbolische sleutel
waarmee Reynders de
onterecht veroordeelde
Catalaanse gevangenen zou kunnen bevrijden. Helaas nam
hij de tijd niet om die
in ontvangst te nemen.

Harry De Paepe te gast bij
Jong N-VA-boekenclub
De brexit is ondertussen aan zijn zoveelste hoofdstuk toe. De Jong N-VAboekenclub verwelkomde Harry
De Paepe als gast. Harry schreef een
boek over de relatie tussen Vlaanderen
en Groot-Brittannië. In Gent gaf hij een
boeiende uiteenzetting over de
Vlaams-Britse geschiedenis, tevens het
thema van zijn boek De twee
kanten van het Kanaal.

Onderdompeling in
de Westhoek
Eind oktober trok Jong N-VA naar de
Westhoek om zich 24 uur lang onder te
dompelen in onze rijke geschiedenis.
Ze bezochten de IJzertoren, maakten
de Last Post mee en luisterden naar
heel wat interessante sprekers zoals
Wilfried Vandaele en Geert Bourgeois.
Een leerrijk weekend over taal en identiteit!

Hulde aan de gesneuvelden
11 november is een belangrijke dag.
Op Wapenstilstand herdenken we
hen die hun leven gaven voor ons.
Daarom brachten heel wat Jong
N-VA’ers hulde aan een van de vele
oorlogsmonumenten.

Jong N-VA StuAnt
heeft Theo ge’VAT!

Op 5 november gaf Theo Francken
een interessante lezing over migratie
en de politieke actualiteit. Van luisteren krijg je dorst, en na aﬂoop trakteerde
hij de studenten op een vat
in hun stamcafé.
Op 4 december wordt Theo
ge’VAT in Diepenbeek.
Meer info op de Facebookpagina van Jong N-VA.
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Benieuwd naar onze komende activiteiten? Volg Jong N-VA op Facebook!

BUI TENWACHT

Alain Mouton volgt de politieke actualiteit al jaren op de voet voor
Trends en Knack. In 2017 verscheen van zijn hand ‘Het geld is op’, over
het hulpeloze beheer van de Belgische staatsfinanciën. Wij vroegen hem
naar zijn bedenkingen bij de paars-groene ambities van Paul Magnette.
Indien Paul Magnette een paarsgroene coalitie op de been weet te
brengen, waaraan mogen we ons
dan verwachten?
“Alles hangt af van het regeerakkoord, dat sowieso een compromis
is. De PS wil door hogere uitkeringen,
een lagere pensioenleeftijd, lagere
btw op elektriciteit, meer geld voor
ambtenarij en NMBS tussen 8 en 10
miljard euro extra uitgeven. Bovenop
het al hoge begrotingstekort voor
2020 van 11 miljard euro wordt dat
een gigantische budgettaire put. Dan
komt zelfs een deﬁcit van meer dan
vier procent van het bbp in zicht.
Zelfs met een kwart van de geplande
extra uitgaven zullen de overheidsﬁnanciën diep in het rood gaan. De
ﬁnanciering zal in zo’n coalitie wellicht moeten gebeuren via hogere of
nieuwe belastingen. Als CD&V en
Open Vld daarin meestappen, dan
denk ik aan Di Rupo bis. Toen was
Open Vld al blij als ze van twintig
nieuwe of hogere belastingen de helft
kon tegenhouden.”

regering onder Mark Eyskens in 1981
was erger. Wat paars-groen en paars
betreft: zij hebben door lagere belastingen en extra overheidsuitgaven het
primair saldo – dat zijn de ontvangsten min de uitgaven zonder rentelasten – van Jean-Luc Dehaene van
zes procent van het bbp door de gootsteen gejaagd. 27 miljard euro, die
nodig was om vergrijzingskosten op
te vangen, was weg. Wij betalen daar
vandaag nog voor. Daar komt nog bij
dat de marge van de dalende rentelasten in de periode 2000-2007 ook
onmiddellijk werd opgebruikt. Guy
Verhofstadt draagt daarvoor een
zware verantwoordelijkheid. Door dat
bedroevende paarse palmares hangt
er een geur van heiligheid rond wijlen
Jean-Luc Dehaene. Onterecht. De begrotingsbuffer eind jaren 90 kwam er
vooral door hogere belastingen, waar-

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.

Alain Mouton:
“De rol van dit land is uitgespeeld”
door de werkgelegenheid ondermaats
bleef. Ook daarvan merken we vandaag nog de effecten. De werkzaamheidsgraad zou een stuk hoger
moeten liggen dan 75 procent.”
Wat zijn in uw ogen werkbare opties om de Belgische blokkering te
doorbreken?
“België is enkel nog de herverdelingsmachine van belastingen en van inkomsten en uitgaven in de sociale
zekerheid. Gooi het ﬁscale systeem
totaal om. Dat wil zeggen: alle belastingbevoegdheden zoals personenbelasting of vennootschapsbelasting
moeten naar de deelstaten. Een afgeslankte federale overheid int wel nog
de btw en accijnzen. Dat zal de
regio’s aanzetten tot verantwoordelijk
beleid. Vraag is of België zo’n omwenteling overleeft, want de Franstaligen
verhullen amper dat België enkel omwille van de transfers nog interessant
is voor hen. Voor de rest is de rol van
dit land uitgespeeld. The Economist
schreef het al in 2007: “Belgium: the
job is done. Time to call it a day.”

Alain Mouton: “België is enkel
nog de herverdelingsmachine
van inkomsten en uitgaven.”

© eigen foto

Begin deze eeuw hadden we ook al
paars-groen en paars. Welke erfenis hebben die regeringen nagelaten?
“Op budgettair vlak waren dat van de
slechtste regeringen sinds de Tweede
Wereldoorlog. Enkel de kortstondige
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DO R P S ST RAAT
N-VA Brugge pleit voor sneeuwstraten

© Het Laatste Nieuws, 29/10/2019

Diksmuide en Halle strijden
tegen peuken op straat

Proﬁcat, Maria uit Gistel!

Maria Maddelein uit Gistel werd vorige maand
honderd. Maria is al lid en militante van in de
tijd van de Volksunie. Ze blijft onze partij en
onze idealen met vuur verdedigen.
Meer dan reden genoeg om door onze WestVlaamse mandatarissen en de lokale bestuursploeg in de bloemetjes te worden gezet. Wij
doen daar graag nog een dikke proﬁciat
bovenop, Maria!

N-VA voert actie tegen ‘brexitparking’

, Moerbeke en Zelzate een actie
-afdelingen van Wachtebeke, Lochristi
Begin november organiseerden de N-VA
eck in Wachtebeke.
ing van het provinciaal domein Puyenbro
park
de
op
g
rkin
itpa
brex
e
elijk
mog
een
tegen
nigd Koninkrijk afgeleid naar
agens op de E40 en de E17 richting Vere
Bij een harde brexit worden de vrachtw
elingen verzetten zich tegen
Zeebrugge te vermijden. Onze N-VA-afd
in
ﬁles
om
eck
nbro
Puye
van
ing
de park
d van de dorpen en de talrijke ﬁetderden vrachtwagens zou de veilighei
dat plan, want de toestroom van hon
sers in het gedrang brengen.
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DORPSSTRAAT
Bib van Kortrijk krijgt er 15 e-readers bij
De centrale bibliotheek in Kortrijk heeft 15 nieuwe e-readers
in huis. De stad investeerde in de aankoop van de nieuwe toestellen omdat de vraag het oude aanbod van 25 stuks oversteeg.

Schepen Axel Ronse: “De stad blijft volop inzetten op digitale vooruitgang.”

“We blijven volop inzetten op digitale vooruitgang in onze bib”,
zegt schepen van Cultuur Axel Ronse. “Steeds meer mensen verkiezen een e-reader boven een papieren boek. Sinds 2016 werden
de oude e-readers al bijna 2 000 keer geleend. Ook senioren vinden steeds vaker hun weg naar digitale boeken. 37 procent van de
ontleningen gebeurt door 65-plussers.”

De e-readers laten toe om de e-boeken te lezen als grootletterboeken. Een handige toepassing voor mensen die
moeilijk kunnen lezen of senioren van wie het zicht achteruit gaat.

Laat ze vrij!
Aan het stadhuis van Sint-Niklaas wappert de Catalaanse vlag.
Daarmee uit de stad haar verontwaardiging over de veroordeling
van negen Catalaanse politici en activisten. Net zoals het unanieme Vlaams Parlement protesteert het stadsbestuur tegen de
jarenlange gevangenisstraffen die het Spaanse Hooggerechtshof
uitsprak.

Van boer tot bord:
Lebbeke promoot lokale korte keten
inzetten op de
Het gemeentebestuur van Lebbeke wil meer
tot Bord’ brengt
lokale korte keten. Met het project ‘Van Boer
eke onder de
Lebb
het initiatieven van lokale producenten in
aandacht.
bij er een recht“De korte keten is een manier van verkopen waar
Gemeenteraadslid Bo Macharis en schepen
ment”, legt schestreekse band is tussen de producent en de consu
Goed
ele
Uyttersprot: trots op het lokale aanbod.
rsprot uit. “Op
pen van Milieu en Lokale Economie Goedele Uytte
ethode en het aanbod zelf
die manier kan de landbouwer zijn prijs, productiem
s of verpakteitsvolle producten, zonder veel voedselkilometer
bepalen. De consument krijgt in ruil verse en kwali
kingsafval. Dat is ook goed voor het milieu.”
Overzichtskaart op de website
aanbod in
aart met de locaties en een beschrijving van het
De gemeente brengt op haar website een overzichtsk
kten, autosoorten verkooppunten: hoevewinkels, boerenmar
Lebbeke. De korte keten omvat vele verschillende
inkels en voedselteams.
maten, zelfpluktuinen, groenteabonnementen, webw
Meer info op www.lebbeke.be/korteketen.
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OP D E B A RRI CADEN

Het Vlaamse regeerakkoord
‘op de Jan af’
De nieuwe Vlaamse Regering onder leiding van Jan Jambon is begin
oktober goed en wel uit de startblokken geschoten. Vriend en vijand
erkennen dat de N-VA met het nieuwe regeerakkoord meer dan ooit
haar stempel op het Vlaamse beleid drukt.
Maar wat betekent dat nu concreet voor u en voor uw provincie?
Niemand minder dan minister-president Jambon zelf komt het u uitleggen. Kom naar een van de toelichtingen en stel uw vragen aan
de minister-president, op de Jan af. En breng gerust uw familie, vrienden en collega’s mee. Inschrijven is niet nodig en de
toegang is gratis.
‘ West-Vlaanderen, samen met fractievoorzitter
Wilfried Vandaele
Donderdag 28 november 2019 om 20 uur
De Oude Melkerij – Stationsstraat 143B in Hooglede
‘ Oost-Vlaanderen, samen met Vlaams minister
Matthias Diependaele
Maandag 2 december 2019 om 20 uur
The Lab – Nederzwijnaarde 2 (Alinso Business Park,
poort 29) in Zwijnaarde

‘ Limburg, samen met Vlaams minister Zuhal Demir
Donderdag 5 december om 20 uur
Tiendschuur – Herkenrodeabdij in Hasselt
‘ Vlaams-Brabant, samen met Vlaams minister
Ben Weyts
Maandag 9 december om 20 uur
Firma – Schaarbeeklei 636 in Vilvoorde
‘ Provincie Antwerpen
Donderdag 12 december om 20 uur
CC Aambeeld – della Faillelaan 34 in Aartselaar

Steun een lokale vzw
tijdens de Warmste Week
Traditiegetrouw steunt de N-VA ook in 2019
Music For Life, de solidariteitsactie van
Studio Brussel. Samen met alle N-VA-afdelingen maken we van de voorlaatste week van
december dus opnieuw ‘De Warmste Week’
van het jaar.
Dit jaar doen we het wel anders dan anders. In
het verleden steunde de N-VA één vzw per provincie. Deze keer kiest elke afdeling zelf een
goed doel waarvoor ze zich wil inzetten en
waaraan ze dus haar bijdrage schenkt. Dat geeft
hen en u de kans om ten volle een lokale vzw
te steunen. Afdelingen zamelen geld in door bijvoorbeeld N-VA-chocolade te verkopen of
andere acties op het getouw te zetten.
Op www.n-va.be/mfl vindt u een overzicht van de acties. Hou die pagina in de
gaten om te weten welke acties uw lokale afdeling opzet en ten voordele van welke vzw.
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De afdelingen staan er niet alleen voor.
Zij krijgen de steun van een parlementslid:
• In Vlaams-Brabant is dat Allessia Claes.
• In Brussel trekt Annabel Tavernier mee aan de kar.
• Oost-Vlaanderen krijgt de hulp van Kathleen Depoorter.
• Limburg krijgt de medewerking van Frieda Gijbels.
• West-Vlaanderen kan rekenen op Yngvild Ingels.
• En in de provincie Antwerpen doet Freya Perdaens mee.

OP DE BARRI CADEN

Nog even aftellen tot het grote N-VA-nieuwjaarsfeest
op zaterdag 11 januari 2020
Kijkt u samen met duizenden andere leden al reikhalzend uit naar hét nieuwjaarsfeest der nieuwjaarsfeesten? Gelijk heeft u. Want de N-VA zet 2020 feestelijk in
op zaterdag 11 januari en daar moet u gewoon bij zijn.
Wat goed is hoef je niet te veranderen. Daarom mag u
rekenen op dezelfde succesformule en op dezelfde locatie
als voorheen, de Nekkerhal in Mechelen.
We ontvangen u vanaf 19.30 uur met het traditionele
glaasje bubbels en de nieuwjaarstoespraak van Bart De
Wever.
Vorig jaar opende Zuhal Demir als verrassings-dj de
dansvloer. Benieuwd naar wie er dit jaar zijn of haar
favoriete nummers mag uitkiezen?
De uren swingen voorbij met DJ Destin. Houdt u het

liever bij een drankje en een praatje? In de gezellige lounge
is het rustig vertoeven. Net als vorige jaren voorzien we
een grote cocktailbar!
Tikt u graag een blijvend aandenken op de kop? Dan
kan u op de foto met de N-VA-kopstukken. Of neem uw
eigen N-VA-foto aan een van de flitspalen.

De N-VA werft aan!
Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in een boeiende en uitdagende omgeving? Of kent u iemand
die geknipt is voor een job bij onze
partij?
De voorbije verkiezingen en de vorming van de Vlaamse Regering brengen heel wat professionele opportuniteiten met zich mee bij onze verschil-

lende diensten. Zowel op het nationale
partijsecretariaat als in de N-VA-fracties
zijn er interessante jobs die op invulling wachten.
Benieuwd? Surf dan naar
www.n-va.be/vacatures en ontdek de openstaande functies. Is er momenteel niets bij voor u maar mogen
wij u in de toekomst contacteren met

interessante jobaanbiedingen? Bezorg
ons dan uw spontane sollicitatie en wij
houden uw gegevens bij in onze werfreserve. Wie weet verwelkomen wij u
binnenkort als collega.

Blijf van de partij in 2020
In de week na 6 december ontvangen alle N-VA-leden een brief. Die komt niet van Sinterklaas of Zwarte Piet, maar wel van partijvoorzitter Bart De Wever.

Beta
uw lidm al
aa
gewoon tschap
via het le online
de
Of kies v nportaal.
oo
domicilië r een
ring.

Met die brief wil hij u vragen uw lidmaatschap voor volgend jaar
te hernieuwen. Want de N-VA moet in volle sterkte klaarstaan nu het confederale
België alsmaar dichterbij komt. Blijf een van de 45 000 N-VA-leden die dat in
woord en daad mee realiseren.

© Anne Deknock

Lid maakt lid
Kunt u een extra duwtje in de rug gebruiken om ook uw
buren, uw vrienden of uw collega’s lid te maken van de
grootste partij van Vlaanderen? Dan vindt u dat in de
folder die u samen met de brief ontvangt in de week na
6 december. Hou uw brievenbus in de gaten!
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ON V ER GE TELI JK

65 jaar ondubbelzinnig Vlaams-nationalistisch

© ADVN Antwerpen

65 jaar geleden, op 21 november 1954, verzamelden
Vlamingen, de kleine burgerij en de intellectuele midenkele Vlaamsgezinden in het bovenzaaltje van café Sintdenklasse.
Michiel op de Grote Markt in
Van een snelle doorbraak
Brussel. Ze waren met niet
was evenwel geen
veel, maar ze slaagden erin
sprake. Bij de eerste pareen politiek breekpunt te leglementsverkiezingen
gen in de turbulente geschiedewaaraan de VU deelnam,
nis van het koninkrijk België.
in 1958, behaalde ze
Aan het einde van de vergadeamper 1,98 procent. De
ring was het land een politieke
enige verkozene was
partij rijker. Ze luisterde naar
Frans Van der Elst in de
de naam Volksunie. Walter
Kamer. Die maakte een
Couvreur, oriëntalist aan de
opgemerkte intrede in
Rijksuniversiteit Gent, werd Walter Couvreur (links) en Jan De Bondt, spilfiguren van het het parlement door zijn
eerste uur.
haar eerste voorzitter.
steun uit te spreken aan
het minderheidskabinet
De Volksunie is de eerste naoorlogse Vlaams-nationalisvan Gaston Eyskens. Dat bood Eyskens de kans om een
tische partij die wist te overleven. Voordien waren er nog
oplossing te zoeken voor de schoolstrijd, die tot dan het
pogingen geweest, maar die mislukten een na een. Met
communautaire overschaduwde. Maar zoals iedereen
de Volksunie werd alles anders. Zij was de allereerste
weet, laat het communautaire zich in dit land niet lang
partij met een programma dat ondubbelzinnig Vlaamsoverschaduwen en gaandeweg groeide de Volksunie uit
nationalistisch was én met een klare visie op de toetot een partij die tot op vandaag het Belgische politieke
komst van het land. De partij mikte vooral op gelovige
landschap kleurt.

M EER WA ARDE

De Roets 2020: het geheugen van de Lage Landen
De Roets is de inmiddels befaamde
historische weekkalender die wekelijks een markante figuur, een plek
of een historisch feit in de kijker zet.
Het is een historische kalender om
weer helemaal thuis te komen in
het rijke verleden van de Lage Landen.

feiten van Nederland. Op de onbekende Cornelia Arens bijvoorbeeld, het Amsterdamse begijntje dat in de goot wou
worden begraven.
Weekkalender De Roets 2020, Het geheugen van de Lage
Landen, verkrijgbaar in de boekhandel of via
www.roetsinfo.eu, 15,99 euro

5 x gratis
Zo leest u in deze editie het verhaal
over il Fiammingo Giambologna,
de briljante bronsgieter die rond
1600 de bekendste beeldhouwer
van Europa was. En dat van Misia Godebska, het merkwaardig prinsesje uit Halle dat koningin van Parijs werd. Af en
toe wordt ook een spotlichtje gezet op markante figuren en

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van De Roets
2020. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op de
vraag: “Wie gaf in 1695 opdracht om Brussel in brand
te steken?” Stuur uw antwoord voor 6 december naar
magazine@n-va.be of naar Nieuw-Vlaams Magazine,
Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnaars De twee kanten van het Kanaal: H. De Rache (Schilde), D. Nys (Waasmunster), E. Senave (Hasselt), W. Van Noten

(Hove) en K. Vandeven (Brussel). Het juiste antwoord was: Albion.
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“

Ben je klaar voor een huisdier?
De liefste kat en de stoerste
hond vind je in een
erkend dierenasiel via
www.adopteereendier.be.

Vlaams Parlementslid Sofie Joosen is blij met het
succes van de website www.adopteereendier.be.

