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Onafhankelijk onderzoek bevestigt: de koopkracht stijgt
Europa knaagt aan onze welvaartsstaat

Marrakeshregering? Niet in onze naam!
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Zoveel Vlamingen maakten zich dit
jaar lid van onze partij, bovenop de
meer dan veertigduizend leden die de
N-VA-familie al telde. Zo sloten we het
ledenjaar af met exact 45 462 leden
op de teller. En die teller staat intussen niet stil. In de nasleep van Marrakesh kwamen er op zes dagen tijd nog
eens 1 227 lidmaatschapsaanvragen
bij.

Islamoloog en auteur
Montasser AlDe’emeh
@___Montasser___ op 11/12/2018
Doden en gewonden bij schietpartij in #Straatsburg.
De zoveelste aanslag op het Europees continent. Laten
we aan de juiste kant van de geschiedenis staan door
een beleid te voeren dat voorziet in de zorgvuldige,
efficiënte en harde aanpak van o.a. deze lafaards.

Nou moe
U gaat het niet geloven, maar af en toe zeggen onze vrienden van
Groen ook iets zinnigs. Zo pleit de Groene Catalaan Kristof Calvo sinds
zeer kort zowaar voor de afschaffing van de provincies en de Senaat.
Nu nog de daad bij het woord voegen, want om de een of andere
reden koos Groen bij de zesde staatshervorming toch voor het voort-

Reclamemaker
Guillaume Van der Stighelen
@GuillaumeVdS op 9/12/2018
Wat ook gezegd mag worden: Jan Jambon was een
van de betere binnenlandsezakenministers in zeer
moeilijke tijden. En hij blijft op niveau.

bestaan van de Senaat. Laten we het voortschrijdend inzicht noemen.
En geef toe: beter laat dan nooit. Begin dus al maar af te tellen tot de
Groene Catalaan zal pleiten voor kernenergie.

“

Gedegen politiek beleid veronderstelt een specifieke
visie op welke beslissingen echt moreel zijn. Een
beleidsmaker moet de gevolgen van zijn beslissingen
analyseren, op korte en op langere termijn. Als een

politicus zijn positie staaft door te roepen dat hij vooral een antipopulist wil zijn, lijkt hij het morele gelijk meteen aan zijn kant te
hebben. Maar dan handelt hij eigenlijk onverantwoord.
Filosofe Tinneke Beeckman
in De Standaard, 22/11/2018

Altijd al willen weten hoe het voelt Vlaams Parlementslid te zijn? In het vernieuwde interactieve
bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement kan
u zelf stemmen over een aantal stellingen. Het
nieuwe bezoekerscentrum werd op zaterdag 17
november plechtig geopend door parlementsvoorzitter Jan Peumans.

Goed bezig
Meer pensioen voor 500 000 mensen. Dat was de kracht van Verandering met Johan Van Overtveldt als minister van Financiën. Van
dat half miljoen zien 280 000 mensen hun nettopensioen niet langer
zakken wanneer hun brutopensioen door indexering stijgt. En de
overige 220 000 verliezen niet langer centen indien ze wat willen
bijverdienen. Kortom: Johan Van Overtveldt pakte zowel de pensioenval als de activiteitsval aan. Goed bezig, noemen wij dat!
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Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans investeerde historisch veel in de sociale
economie. Er kwamen deze legislatuur tweeduizend extra arbeidsplaatsen bij voor personen met een
beperking.
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Het is belangrijk dat scholieren
de normen, waarden, principes
en organisatie van onze Vlaamse
samenleving aanleren. Het actief
ontwikkelen van burgerschap is
daarom opgenomen in de eindtermen van het secundair onderwijs.

17

Het effectief invullen van heel
wat openstaande knelpuntvacatures is een van de belangrijkste uitdagingen op onze
arbeidsmarkt. Maar Kamerlid
Jan Spooren is optimistisch.

Marrakeshregering

© ID_Maarten De Bouw

UI TGESPRO KEN

Terwijl ik deze woorden schrijf, is er op het federale niveau nog totale onduidelijkheid over
hoe het nu verder moet. Na de enorme gretigheid van de Marrakeshpartijen om ons in de
Kamer te isoleren met een onvoorwaardelijke pro-Marrakeshresolutie kwam er een einde
aan de regering-Michel.
Op ons ontslag werd niet eens gewacht. Nog voor we de ontslagbrief konden verzenden,
had de koning het al aanvaard en nieuwe ministers aangesteld. Ministers die al voor de
laatste ministerraad in de coulissen klaarstonden. Na het VN-migratiepact blijkt nu ook de
Grondwet niet bindend te zijn.
Kris Peeters deelde onmiddellijk mee dat er een nieuwe regering was, met een nieuwe
naam en een nieuw programma. En Maggie De Block was nog maar enkele uren bevoegd
voor Asiel en Migratie, en het beleid van Theo Francken was al teruggedraaid.
Groot was dan ook onze verbazing toen bleek dat er helemaal geen nieuwe regering was.
Het was de oude regering, minus één partij. Want als het een nieuwe regering is, moet ze
het vertrouwen vragen van de Kamer. En met slechts 52 zeteltjes is dat geen simpele opgave.

Principes
Een regering die slechts één derde van de bevolking vertegenwoordigt, die geen parlementaire meerderheid heeft en die weigert het vertrouwen te vragen, hoe noem je dat? Ik kan
wel een aantal termen verzinnen, maar geen enkele die bij een democratie past.
Ik ben er trots op dat we onze principes zijn trouw gebleven. Wij zijn niet gebogen voor de
lokroep van de macht en hebben ons niet laten misbruiken. Onze excellenties hebben zich
opgeofferd, samen met hun medewerkers. En dat verdient enorm veel respect. Ik dank hen
daarvoor.
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“De ondertekening van het VNmigratiepact zal niet zonder gevolgen blijven”, waarschuwt
professor arbeidsrecht Marc De
Vos. “We zetten de deur weer wat
verder open.”

Wij hebben veel kunnen verwezenlijken. De lasten zijn verlaagd, de nettolonen zijn verhoogd en de private jobcreatie staat op een hoogtepunt. Maar de N-VA is niet te koop. Wij
hebben de kracht van onze overtuiging. En die geven wij nooit op. Nooit.
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Vrouwenrijschool ook voor mannen?
Herinnert u zich nog de ophef die in april ontstond toen twee
Nederlandse vrouwen in Merksem een rijschool enkel voor
vrouwen opstartten? Een half jaar later is er veel – en weinig –
veranderd.
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De uitbaatsters kregen een vergunning nadat ze zich aanpasten aan de
Vlaamse non-discriminatieregels. Zo zouden mannen alsnog welkom
zijn. Toch heeft Vlaams Parlementslid Annick De Ridder haar twijfels.

De rijschool stond immers aanvankelijk geregistreerd onder de naam
Vrouwenrijschool. “Dat de oprichting toch onder die naam gebeurde,
doet me denken dat de oprichtster een en ander nog niet volledig had “Het lijkt mij moeilijk om niet te discrimineren als de naam het
begrepen. Het lijkt mij moeilijk om niet te discrimineren richting klan- tegenovergestelde zegt”, zegt Annick De Ridder over de Vrouwenten of lesgevend personeel als de naam het tegenovergestelde zegt”, rijschool.
denkt De Ridder. Intussen is de naam gewijzigd. Benieuwd hoe het nu
in de praktijk zal lopen. Annick De Ridder houdt de rijschool alleszins in het vizier.

Een gezonde economie in een
gezond ondernemerslandschap

© iStock

Wie binnenkort de sprong waagt naar het ondernemerschap, zal niet langer verloren lopen in de wirwar aan vennootschapsvormen. Voortaan
kiest u uit vier basisvormen. Voor de oprichting van een besloten of een
naamloze vennootschap zal overigens maar één persoon nodig zijn. Voor
een vzw worden dat twee oprichters.

De regels rond vereffening en ontbinding worden grondig herschreven.
Verenigingen zullen economische activiteiten kunnen uitvoeren en zelfs winst
mogen maken, zolang ze die winst niet uitkeren aan de leden. Voorts kunnen
vennootschappen kiezen onder welk vennootschapsrecht ze werken, al blijft bij
faillissementen wel de plaats van de werkelijke zetel doorslaggevend. Tot slot
worden ook de regels rond vereffening en ontbinding grondig herschreven.
Het nieuwe wetboek draagt de zichtbare stempel van voormalig volksvertegenwoordiger Wim Van der Donckt en Kamerlid Goedele Uyttersprot. “Een gezond
ondernemingslandschap is essentieel voor een gezonde economie. Daarvan heeft
de vorige regering mét N-VA ernstig werk gemaakt”, concluderen ze tevreden.
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Warmte en stabiliteit in Vlaanderens
eerste gezinshuis
“Kinderen onder de zes jaar hebben nood aan
de warmte, geborgenheid en stabiliteit van
een gezinsomgeving.” Vlaams Parlementslid
Lorin Parys staat altijd op de eerste rij wanneer het gaat om de meest kwetsbaren in
onze samenleving. Op zijn initiatief start begin
2019 het eerste Vlaamse gezinshuis op.
Parys ziet in gezinshuizen een alternatief voor
instellingen. “In een gezinshuis worden maximaal vier kinderen in een gezinsomgeving opgevangen. De gezinshuisouders hebben een
opleiding gekregen en zijn verbonden aan een
jeugdhulpvoorziening.” Momenteel groeien
bijna duizend Vlaamse kinderen van onder de
zes op in een voorziening.

Tijdelijk
Een gezinshuis is een tijdelijke opvangvorm.
“Het doel moet zijn dat de kinderen uiteindelijk
terugkeren naar hun biologische ouders. Blijkt
dat onmogelijk, dan worden ze doorverwezen
naar de pleegzorg”, zegt Lorin Parys, tevens
Vlaanderens grootste pleitbezorger van pleegouderschap.

H A LFRO ND

Sabine Vermeulen slaat loodvrije vissen aan de haak
Als de Vlaamse hengelsport binnenkort loodvrij vist, dan is dat in de eerste plaats de verdienste van Vlaams Parlementslid
Sabine Vermeulen, die al sinds haar aantreden in het halfrond ijvert voor loodvrij vissen. “Lood is giftig voor vis, mens en milieu. Gelukkig bestaan er goede alternatieven”, zegt Vermeulen.

Sabine Vermeulen: “Lood is giftig voor vis, mens en milieu.”

Jan Vercammen wil
autopsie bij plotse
hartdood terugbetalen
Je leest het af en toe in de krant: een jonge sporter
sterft in zijn slaap een plotse hartdood. Vaak volgt
dan een pleidooi voor preventieve screening. Maar
daar is Kamerlid Jan Vercammen geen voorstander
van.
“Te veel mensen zouden bij de minste melding van een
onregelmatigheid niet meer sporten. Dat zou pas een
probleem zijn voor de volksgezondheid”, meent Vercammen.

© Anne Deknock

“Ik ben verheugd dat de Vlaamse
overheid en de sportvisserij
samenwerken aan een loodvrije
toekomst”, besluit Vermeulen
tevreden.

© Anne Deknock

Het doorzettingsvermogen van Vermeulen werpt nu zijn vruchten af:
Sportvisserij Vlaanderen zal loodvrije alternatieven testen en een
loodcode opstellen. Daarnaast zal
Sportvisserij Vlaanderen loodvrije
viswedstrijden organiseren om de
bestaande alternatieve materialen
in de belangstelling te brengen.

Wel pleit hij voor een terugbetaling van het onderzoek
dat volgt na een plots overlijden bij sporters. “We weten
niet altijd wat de precieze oorzaak is van plotse hartdood. De verzamelde gegevens bij de autopsie en de
genetische analyse kunnen bruikbare inzichten over de
uitlokkende factoren opleveren”, aldus Vercammen.

Jan Vercammen is geen voorstander van preventieve
screening.
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Een Marrakeshregering? Niet in onze naam!
“With 244 million people on the move, migration is inevitable,
necessary, and desirable.” De promocampagne van de Verenigde
Naties (VN) voor het Global Compact laat er geen twijfel over
bestaan: migratie is het nieuwe stokpaardje van de VN. Hieronder
leest u de kroniek van de gang naar Marrakesh.
Europa kraakt in 2017 onder de gevolgen
van de migratiecrisis. Bijna twee miljoen
migranten dolen door de Schengenzone.
Bij de Europese beleidsmakers is de urgentie groot om op internationaal niveau afspraken te maken, in de schoot van de VN.
Een Global Compact for the Safe and
Orderly Regulation of Migration moet het
resultaat zijn. De VN treuzelt niet. Onder
leiding van een Zwitserse en een Mexicaanse diplomaat start een jaar van consultaties.
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Louise Arbour, de speciale gezante van de
VN, herhaalt regelmatig dat het doel moet
zijn om het discours over migratie te veranderen. Migratie moet als iets positiefs
worden gezien. De tekst die begin 2018 als
startpunt voorligt, is dan ook allesbehalve
evenwichtig. De nadruk ligt op de creatie
van nieuwe migratiekanalen. De Europese
prioriteiten op het vlak van grensbewaking
en terugkeer zijn nergens te bespeuren.

Kritieke passages
Op 7 februari 2018 starten de intergouvernementele onderhandelingen. Omdat het
pact zich ook uitlaat over de bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten,
zoeken de verschillende overheidsdepar-

BRE E DBEE L D
staten spreekt. In België wordt alleen vergaderd over input voor de Europese standpunten, de zogenaamde Lines To Take.
Rond de EU-tafel spelen vooral Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk
bad cop. De andere landen houden zich
afzijdig.
Binnen de CoorMulti zijn het kabinetFrancken en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de enige die zich consequent
kritisch uitlaten. De werkteksten van het
pact pleiten expliciet voor het oprichten
van een nieuw migratiekanaal voor klimaatvluchtelingen, de opvang van transitmigranten en de versoepeling van de
gezinshereniging. Al die passages moeten
worden bijgesteld. De diplomaat bij de
VN, Jean-Luc Bodson, zal later verkondigen
dat die kritieke passages werden bijgestuurd na opmerkingen van de N-VA.

Ingeblikte film

tementen en deelstaten naar een coherent
standpunt in het intrafederale overlegplatform Multilaterale Coördinatie, de ondertussen beruchte CoorMulti. België laat zich
bij de VN immers vertegenwoordigen door
de Europese Commissie, die voor de 27 lid-

Migratie is het nieuwe
stokpaardje van de Verenigde
Naties. Het moet voor hen als iets
positiefs gezien worden.

Volgens Theo Francken was het onbegonnen werk om de slechte basistekst helemaal recht te trekken. “Je krijgt een
onderhandelingsdynamiek die je bij Belgische staatshervormingen ook ziet: wie
vertrekt van een slechte tekst, trekt dat
nooit meer recht. Je zit in de fuik. De VN
wil expliciet een migratiekanaal creëren
voor klimaatvluchtelingen. Ze hebben die
passage moeten afzwakken, maar het doel
blijft duidelijk. Ze wilden gezinshereniging
versoepelen, dat is dan geworden dat ‘de
procedures voor toegang tot gezinshereniging’ soepeler moeten.”
Fractievoorzitter Peter De Roover luistert
als lid van de commissie Buitenlandse
Zaken regelmatig naar verslagen over onderhandelingen van verdragen. “Je hebt
daar als politicus het gevoel dat je eerder
naar een ingeblikte film kijkt dan dat je
mee beslist. Het lijkt altijd alsof de beslissingen wereldwijd al zijn genomen. Zo
ontstaat de indruk dat je voor voldongen
feiten wordt geplaatst, en dat de speelruimte heel beperkt is.”

DVZ spartelt tegen
Op 12 september vindt de vergadering
plaats waarop de CoorMulti haar akkoord
moet geven. De Europese diplomaten hebben op dat moment de onderhandelingen
al afgesloten. Nieuwe wijzigingen komen
te laat. De Dienst Vreemdelingenzaken
spartelt nog tegen: ze vrezen dat het VNmigratiepact kan worden ingeroepen in
rechtszaken tegen de DVZ. Maar het verzet
vindt geen gehoor. Omwille van een Europese top in Wenen is het kabinet-Francken
niet vertegenwoordigd. Ze ontvangen achteraf de notulen van de vergadering.
Eind september verstuurt minister van
Buitenlandse Zaken Reynders (MR) zijn instructie dat België het Global Compact zal
goedkeuren. Wanneer premier Charles
Michel op 27 september de Algemene Vergadering van de VN toespreekt, belooft hij
dat België het migratiepact zal tekenen in
Marrakesh op 10 december. Het ontgaat de
meeste politici volledig. De Wetstraat zit in
de eindsprint naar 14 oktober, het parlement ligt er verlaten bij. Op de laatste
ministerraad van de Zweedse coalitie zal
Didier Reynders een nota verspreiden
waarin staat dat het niet aanvechten van
de notulen van de CoorMulti van 12 september 2018 de politieke instemming van
de N-VA met het Global Compact betekende.

Oostenrijk haakt af
Op 1 juli 2018 neemt Oostenrijk het halfjaarlijkse voorzitterschap van de Europese
Unie over. De jonge Oostenrijkse kanselier
Sebastian Kurz onderhandelt de laatste
fase van het Global Migration Compact
samen met de Europese Commissie. De
31-jarige Kurz is de jongste regeringsleider
ter wereld, een politiek Wunderkind. Als
minister van Buitenlandse Zaken spoorde
hij de Visegradcoalitie aan om de Balkanroute af te sluiten, zeer tegen de zin van de
grote Duitse buur. Zijn geloofwaardigheid
op migratie bezorgde zijn christendemocraten een klinkende overwinning en een
meerderheid met de conservatieve FPÖ.
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De onderhandeling loopt mis en de FPÖ
wil niet ondertekenen. Kurz spartelt niet
tegen. Voor een niet bindend pact wil hij
zijn regering niet in moeilijkheden brengen. Op 31 oktober schiet hij het migratiepact aan flarden met een lijst van 17
bezwaren: de tekst brengt de soevereiniteit
van Oostenrijk in gevaar en maakt geen
onderscheid tussen legale en illegale
migratie. Meteen beginnen in Oost-Europa
de dominostenen te vallen. Tsjechië en
Polen zijn de eerste afhakers. Vicepremier
Alexander De Croo (Open Vld) tweet meteen triomfalistisch dat België zeker wel zal
tekenen in Marrakesh.

Eenzijdig positieve visie
Op het kabinet-Francken gaan de alarmbellen af. Oostenrijk is een belangrijke
Europese migratiebondgenoot. Francken
vraagt nota’s op bij zijn juridische adviseurs. De argumenten van de Oostenrijkers kunnen niet worden weerlegd. De
tekst zegt expliciet dat de VN de soevereiniteit van de staten respecteert en dat het
pact niet bindend is, maar voor de rest is
de algemene indruk dat de tekst een eenzijdig positieve visie ophangt van migratie.
“Dat je in een diplomatiek proces mooie
woorden moet geven, dat hoort erbij en
dat wil ik doen”, aldus Theo Francken.
“Maar deze tekst gaat met zijn eenzijdige
optimisme en al die concrete engagemen-

Theo Francken is een vurig pleitbezorger van internationale samenwerking. “Ik heb
heel veel van mijn tijd als staatssecretaris gestoken in het onderhandelen van internationale terugnameakkoorden. Ik heb er evenveel gesloten als mijn vier voorgangers
samen. Internationale samenwerking is cruciaal. Iedere uitgeprocedeerde migrant
heeft een bevel van laissez-passer nodig, dat wordt afgeleverd door de ambassade in
het thuisland. Zonder dat bevel kan je niemand terugsturen.”
ten veel verder. Hij gaat ook gewoon lijnrecht tegen onze migratievisie in. Illegale
migratie is levensgevaarlijk, migranten
stellen zich bloot aan uitbuiting en mishandeling. Vaak zijn het minderjarigen die
men vooruitstuurt om nadien de rest van
de familie te laten overkomen.”
Nergens in de tekst is aandacht voor de
gevaren van illegale migratie, noch voor
de mogelijk negatieve impact op het sociale, economische en culturele weefsel in de
ontvangstlanden. Het eisenbundeltje is
dan weer ongelooflijk concreet: engagementen voor een culturally-sensitive ser-

Op 31 oktober trekt Oostenrijk zich terug. Kanselier Kurz wil zijn regering niet in moeilijkheden brengen ter wille van een niet bindend pact.
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vice delivery, om de politieke participatie
van migranten in hun herkomstland te
bevorderen, om multiculturele festivals te
organiseren, om de meeneembaarheid
van sociale uitkeringen te verhogen en om
het terugsturen van geld te vergemakkelijken. Er staat zelfs een passage in die de
media nogal dwingend oproept om positief te berichten over migratie.

Verstrekkende gevolgen
Het migratiepact wordt geagendeerd op
het partijbestuur van de N-VA. De juristen
zijn unaniem: het pact kan juridisch verstrekkende gevolgen hebben. Via soft law
wordt het een middel voor activistische
rechtspraak en een dankbaar lobbyinstrument voor ngo’s. Ook de frustratie
over het Europese migratiebeleid komt
weer bovendrijven. De Europese Commissie krijgt haar ontschepingsplatformen in Noord-Afrika niet van de
grond, de Europese grenswacht is een ongelooflijk duur bureaucratisch project, en
ondanks al haar economische macht
slaagt de Commissie er niet in om ook
maar één terugkeerakkoord te sluiten. De
conclusie van voorzitter De Wever is duidelijk: “Beter ten halve gekeerd dan ten
hele gedwaald. In dit verhaal kunnen we
niet meegaan.”

BRE E DBEE L D
Theo Francken en Jan Jambon gaan meteen aan de slag, internationaal en binnen
de regering. Jambon signaleert het probleem aan de premier, Francken zoekt
contacten met zijn buitenlandse ambtsgenoten. Ook in Nederland is het debat
over het migratiepact beginnen te leven,
zeker na de Klimaatzaak, waarbij de

land Australië, dat trouwens weigert het
pact te steunen.
Emeritus-professor sociologie Mark Elchardus herhaalt zijn kritiek op het VN-migratiepact ook in De Ochtend op Radio 1.
“Volgens het pact draagt migratie bij tot
welvaart en economische ontwikkeling.

steekt Filip Dewinter (VB) van wal. Michel
heeft zijn antwoord doorgesproken met
Jambon: er wordt gezocht naar een oplossing in de schoot van de regering, de internationale evoluties veranderen het
verhaal. Jambon wil het Marrakeshverdrag
op de ministerraad brengen, maar die
boot houdt Michel af. Hij maakt zijn vicepremier duidelijk dat er voor hem weinig
marge is. Maar ook voor Jambon is er weinig marge.

Alle honden los

Peter De Roover bevestigt in de Kamer: “Wij kunnen geen regering steunen die ons aan
het migratiepact bindt.”

engagementen van een VN-verdrag door
de rechtbank afdwingbaar werden gemaakt. In Duitsland gaat Angela Merkel
met haar volle gewicht achter het pact
staan. “Met het migratiepact exporteren
we onze standaarden naar de rest van de
wereld, waardoor er minder migratiestromen zullen zijn”, zegt ze in de Bundestag.

Dat is fake news. Men wil een positieve
perceptie van migratie in de hand werken,
maar zo werkt onderzoek niet. De tekst
wil ook migranten in staat stellen om volledige burgers te worden. Dat is goed als
het gaat om legale migranten, maar niet
als het gaat om illegale migranten. Het pact
maakt dat onderscheid niet op dat vlak.”

Weinig marge

In het parlement krijgt premier Charles
Michel drie donderdagen op rij vragen
over het migratiepact. Op 8 november

Ook bij ons sijpelt het Global Compact stilaan door in het maatschappelijke debat.
Socioloog en ex-huisideoloog van de sp.a
Mark Elchardus schrijft als eerste het pact
de grond in. Ook filosofe Tinneke Beeckman is kritisch: “Gaandeweg zijn burgers
de controle over hun toekomst verloren.”
Op het intellectuele niveau wordt het pact
een discussie over soevereiniteit. Professor
arbeidsrecht Marc De Vos schuift in Trends
het strenge en gecontroleerde migratiemodel naar voren van zijn nieuwe thuis-

Een week later opent De Standaard met
de kop: “N-VA dwingt Michel tot bocht
over migratiepact”. Wat volgt is een tendentieus artikel waarin kabinetsmedewerkers bij naam worden genoemd en waarin
de woordvoerster van Francken laat verstaan dat de N-VA onmogelijk kan tekenen. In het parlement gaan alle honden
los. Alle fracties behalve de N-VA en de MR
stellen een vraag aan de premier. En bijna
iedere fractie citeert daarvoor uit de verklaringen van Michel op de Algemene Vergadering van de VN. Groen-fractievoorzitter Kristof Calvo dient een eerste resolutie in met steun voor de goedkeuring van
het migratiepact.
Premier Michel houdt zich in de Kamer
nog aan hetzelfde diplomatische antwoord
als een week tevoren, maar bij de MR is
men woest. Van een bocht kan geen
sprake zijn. De commentaren off en on the
record worden strenger. “Francken mag
mee naar Marrakesh om de valiezen te
dragen”, laat een anonieme bron optekenen in Le Soir. Helemaal pijnlijk is dat de
MR-studiedienst een nota laat maken met

De vergrondrechtelijking van dit soort teksten is een kwalijke evolutie. “Ook met vage
bepalingen zet je de deur open naar rechterlijk activisme”, zegt Peter De Roover.
“Neem nu de toegang tot sociale basisdiensten: in eerdere teksten stond opvang daar
nadrukkelijk onder, ongeacht de migratiestatus. Dat zou betekenen dat je verplicht
kan worden om transitmigranten onderdak aan te bieden. Nu staat er basic social
services. Maar daaronder kunnen activistische rechters óók verstaan wat ze willen.”
Of zoals de Nederlandse hoogleraar Tom Zwart het formuleerde: "Ook in deze Marrakeshtekst kan een creatieve jurist iets bindends lezen, zeker in samenhang met andere
verdragen.”
9
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de realisaties ten koste van de N-VA.
Onder andere het uitstel van het begrotingsevenwicht is er dankzij de MR en ondanks de N-VA. Tijdens het vragenuurtje
op 22 november stellen alle fracties een
vraag over Marrakesh. Michel probeert via
de vicepremiers te verhinderen dat de
meerderheidsfracties een vraag stellen,
maar daaraan wil Open Vld-fractievoorzitter Patrick Dewael zich niet houden.

Recht op de mijn af
Peter De Roover houdt een donderende
rede. “Welke zin heeft het om naar een circus te gaan om een tekst te ondertekenen
die naar het schijnt niet bindend is? Wij
kunnen geen regering steunen die ons aan
dit pact bindt.” Hij krijgt de hele Kamer
over zich heen. Dewael eist de ondertekening van het pact zonder het zogeheten inlegvelletje – de Nederlandse oplossing die
het niet bindende karakter van een aantal
bepalingen moet onderstrepen.
CD&V en MR sluiten zich daarbij aan. In
de Kamer woedt een veenbrand. De contouren van de Marrakeshcoalitie tekenen
zich af. De premier voelt dat hij de controle
over de gebeurtenissen verliest. CD&V en
Open Vld spelen een machtsspel om de
N-VA uit de regering te duwen. De politieke
overlever in Michel neemt het over: hij
spreekt met Jambon en De Roover af om
de week erna experten te horen en het
migratiepact in de ministerraad te brengen. Maar eigenlijk zijn de posities ingenomen. We varen recht op de mijn af.
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Na overleg met Charles Michel verlaat Jambon de Wetstraat 16 met het gevoel dat de
regering misschien toch nog kan worden gered.
radar. Hier primeert de framing van
allen tegen één.
Op maandag herhaalt Bart De Wever na
het N-VA-partijbureau de woorden van
Peter De Roover. In een adem veegt hij de
piste van het ‘inlegvelletje’ van tafel. De
rode lijnen worden herbevestigd: Michel
mag naar Marrakesh, maar ten persoonlijken titel, en in New York moet België zich
onthouden met een stemverklaring. De
Wever drukt de aanwezigen op het hart
om deemoedig te zijn tegenover Michel: hij
heeft zijn nek al ver uitgestoken, wij hebben te laat de rode kaart getrokken. De
phony war gaat verder, iedereen kijkt uit
naar de ministerraad van dinsdag, waar
Francken en Bodson de degens mogen
kruisen en het migratiepact voor het eerst
op de agenda zal staan.

Allen tegen één

Vlammende persconferentie

In het weekend neemt Michel gas
terug. In Franstalig België herinneren
constitutionalisten aan de grondwettelijke gewoonteregel dat een regering
collegiaal en in consensus beslist. Dat
is vooral een beschermingsmechanisme voor de Franstaligen. Bovendien
is er nog een tweede probleem: buitenlands beleid is de bevoegdheid van
de regering volgens artikel 167 van de
Grondwet. De constitutionele perikelen blijven in Vlaanderen onder de

Alleen zal die ministerraad er nooit
komen. Dinsdag op de middag worden er
vanuit het N-VA-partijsecretariaat zes ondertussen beruchte afbeeldingen gelanceerd. De campagne ontploft op Twitter.
Bij de leden in de hoorzitting lopen de
beelden binnen terwijl de getuigenissen
van de experts nog bezig zijn. De Roover
wordt ermee gematrakkeerd. Hij belt met
De Wever, die de beelden snel laat terugtrekken, maar de schade is aangericht.
Michel belt naar Jambon, die ook uit de

lucht valt over de campagne. Michel annuleert de ministerraad met Bodson en
Francken, maar wil Jambon persoonlijk
spreken.
Beide heren, die een goede verhouding
hebben, kijken elkaar diep in de ogen. Uit
de gesprekken met zijn grondwetexperts
weet Michel dat er een probleem is om
zich te binden in Marrakesh als de regering
verdeeld is. Michel wil niet de avonturier
worden die de consensusregel op de helling zet. Zijn voorstel is om naar Marrakesh te gaan. Niet om het standpunt van
de regering te verkondigen, maar dat van
het parlement. Op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York
tien dagen later kan België zich onthouden
met een stevige stemverklaring. Jambon
verlaat de Wetstraat 16 met het gevoel dat
de regering misschien toch nog kan worden gered. Zijn gemoed slaat om als
Michel even later een vlammende persconferentie geeft: “Ik ben premier en ik ga
naar Marrakesh.” Maar wel in naam van
het parlement.

Pay-back time
De plenaire van 6 december bezegelt het
lot van de regering. Urenlang trotseert De
Roover het spervuur. Het regent aanvallen
van links en rechts op de N-VA, zelfs
CD&V-fractievoorzitter Verherstraeten laat
het beest los. Omstreeks 20 uur verwach-

BREE DBE ELD
ten de ontketende meerderheidspartijen
de genadeklap: Michel moet het spreekgestoelte beklimmen en de N-VA met een
paar vernietigende verbale uithalen uit zijn
meerderheid meppen. Het gaat dan al lang
niet meer over een niet bindend pact, het
is pay-back time voor tien jaar electorale
nederlagen. Alleen heeft Michel een ander
plan. Hij honoreert zijn belofte aan Jambon
en met een onheldere speech zet hij de
deur op een kier voor de N-VA om in zijn
meerderheid te blijven. Hij zal naar Marrakesh gaan, maar alleen ten persoonlijken
titel, en dat uit respect voor de Grondwet.
Bij de meerderheid staan de gezichten op
onweer. Ze zijn verbijsterd. Op een haastig
bijeengekrabbeld papiertje roept de
Marrakeshcoalitie op om het migratiepact
in de schoot van de regering goed te keuren. Michel heeft gevochten als een leeuw
voor zijn coalitie, maar hij heeft zijn fracties niet meer in de hand. De eerste
Zweedse coalitie van Charles Michel is
gevallen. Wat nu nog rest is het verjagen
van de zwarte piet.

Marrakeshcoalitie
Op zaterdag 8 december verzamelt de
N-VA voor de maandelijkse partijraad in
Neder-Over-Heembeek. Bart De Wever
roept nog een laatste keer op tot het com-

promis. Binnen overloopt
hij de film van de voorbije
weken. Hij schetst de strategische opties voor de komende maanden: het zal le
retour du communautaire
zijn. CD&V-voorzitter Wouter
Beke heeft dan al met
Pieter De Crem gebeld om
hem Binnenlandse Zaken
aan te bieden.
De laatste ministerraad van
de regering-Michel is om 20
uur, nadat de gele hesjes
die Brussel bezetten naar
huis zijn. De ministerraad,
de eerste waarop het
migratiepact geagendeerd
staat, is een maat voor
niets. Michel en Jambon
nemen met veel wederMet een haastig bijeengekrabbeld papiertje fluit de
zijds respect afscheid van Marrakeshcoalitie de premier terug.
mekaar. Om kwart over
negen onderbreekt de VRT
FC De Kampioenen voor
bezwering over zijn voormalige partners
een persconferentie van Bart De Wever en
CD&V en Open Vld. Het doek is gevallen.
zijn federale ploeg: “Charles Michel zal
morgen in Melsbroek opstijgen als premier
Meer weten over onze bezwaren tegen het
van de Zweedse regering, maar hij zal lanmigratiepact? Surf dan naar
den als premier van een Marrakeshcoaliwww.n-va.be/migratiepact
tie.” De Wever spreekt het uit als een
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Historische investeringen
in sociale economie
Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans investeerde historisch veel in de sociale economie. Er kwamen deze
legislatuur tweeduizend extra arbeidsplaatsen bij voor personen
met een (psycho)sociale of fysieke beperking.
Met het maatwerkdecreet dat op
1 januari 2019 in werking treedt, komt
er een nieuw kader voor de inschakeling van de zwaksten op de arbeidsmarkt. “Mensen met een (psycho)
sociale of fysieke beperking moeten
volwaardig kunnen participeren aan
onze samenleving”, benadrukt minister Homans. Door hen in te zetten in
maatwerkbedrijven krijgen ze volwaardig en zinvol werk op maat en
kunnen ze hun talenten verder ontplooien, met het oog op doorstroom
naar de reguliere economie.

steun krijgen van de overheid. “Die
steun wordt vanaf nu berekend op
maat van de individuele werknemer”, aldus Homans. “Iemand die
sterker is krijgt minder. En iemand
die zwakker is krijgt méér steun en
begeleiding. Zo komen we tot een

cieel worden ondersteund. En de middelen voor sociale-economiebedrijven
die willen investeren in innovatie en
nieuw materiaal werden opgetrokken
van 12,4 miljoen euro naar 18,1 miljoen euro.
Omdat sociale economie nog te weinig
gekend is bij het grote publiek lanceert
Liesbeth Homans begin januari een
nieuwe campagne waarin de maatwerkmedewerkers centraal zullen

Maatwerkbedrijven
Personen met een (psycho)sociale of
fysieke beperking zullen vanaf begin
2019 niet langer meer worden ingedeeld in enerzijds een groep die
terechtkan bij beschutte werkplaatsen, en anderzijds een groep die kan
werken in sociale werkplaatsen. “We
zeggen vaarwel aan de sociale en beschutte werkplaatsen en verwelkomen de ‘maatwerkbedrijven’”, legt
minister Homans uit. “Daarnaast zullen die mensen nu ook in reguliere
bedrijven in ‘maatwerkafdelingen’
tewerkgesteld kunnen worden.”

“

Iemand die zwakker
is krijgt méér steun
en begeleiding. Zo
komen we tot een
rechtvaardige verdeling
van middelen.

Maar natuurlijk verandert niet alleen
de naam. De grootste verandering zit
in de manier waarop de werknemers
12

Minister Homans zet maatwerkmedewerkers in de bloemetjes. Zij zullen ook centraal staan in de nieuwe campagne die begin januari wordt gelanceerd.
rechtvaardige verdeling van middelen.”

Financiële ondersteuning
Reguliere bedrijven die een maatwerkafdeling oprichten en mensen
met een (psycho)sociale of fysieke beperking aanwerven, zullen ook finan-

staan. “Ik heb zelden zoveel inzet en
beroepsfierheid gezien als bij de medewerkers in de sociale economie. Het is
dan ook niet meer dan terecht dat we
in die campagne focussen op hun talenten en de waarde die ze hebben
voor de Vlaamse economie en maatschappij”, besluit minister Homans.

GEM ANDAT EERD

De cijferstrijd met gele en rode hesje
In Wallonië zijn de gele hesjes bezig met een belastingrevolutie vanwege de hoge brandstofprijzen. Maar ondertussen tonen alle onderzoeken aan dat de taxshift een taxcut is en dat de
koopkracht fors stijgt. Afscheidnemend minister van Financiën Johan Van Overtveldt verdedigt
zijn hervormingen.
De oudste tegenstanders in de cijferzoals pensioenen en leeflonen, te verzowat 95 procent van alle personenoorlog zijn niet de gele, maar de rode
hogen. “Werken levert dankzij de
belastingen betaalt. Als je een belashesjes. Jaarlijks presenteren de vaktaxshift steeds meer op in vergelijtinghervorming doet, komen de
bonden cijfers van
resultaten
dus
de Internationale
automatisch vooral
Arbeidsorganisatie
bij de werkenden
(ILO), waaruit zou
terecht.”
blijken dat de lonen
in België dalen. GeOpnieuw meer
makzuchtige journetto in 2019
nalisten nemen die
Ook andere objecframing gretig over.
tieve cijfers tonen
“De studies van de
de stijging van de
Internationale Arkoopkracht aan.
beidsorganisatie kijHet
Planbureau
ken echter alleen
bracht cijfers uit
naar de gemiddelde
over het reëel bebrutolonen”, weerschikbare
inkolegt Van Overtveldt.
men. Dat is het in“Ze houden dus hekomen
gecorrilemaal geen rekegeerd voor prijsstijning met de taxshift Johan Van Overtveldt: “Werken levert dankzij de taxshift steeds meer op in ver- gingen en belasgelijking met niet-werken. En ook de sociale minima zijn gestegen.”
die de werkgeversting verhogingen.
en de werknemersHet is dus een obbijdragen doet dalen. De cijfers van
king met niet werken, maar ook de
jectieve en duidelijke inflatieneutrale
de ILO bewijzen wel dat België erin
sociale minima zijn onder ons beleid
meting van het beschikbare gezinsinslaagt zijn loonkostenhandicap onder
gestegen,” verzekert Van Overtveldt,
komen. Volgens het Planbureau stijgt
controle te houden. De kloof met de
“en wel met 12 tot 16 procent.”
het reëel beschikbare inkomen van
buurlanden wordt kleiner.”
de gezinnen in 2017 met 1 procent, in
2018 met 1,8 procent en in 2019 met
Volgens de onderzoekers worden de
1,9 procent.
Koopkracht stijgt
belastingverhogingen ruim gecomEen belangrijke ambitie van de taxpenseerd door de afschaffing van de
“Volgende maand wordt de laatste
shift is om de koopkracht van de ge30 procentschijf in de personenbelasfase van de taxshift doorgevoerd,
zinnen te verhogen. Een studie van
ting, het optrekken van de belastingwaardoor iedereen weer meer netto
enkele Leuvense economen toont alvrije som en het verhogen van de
op zijn loonbriefje zal zien verschijvast aan dat het regeringsbeleid de
forfaitaire aftrek van de beroepskosnen. Ik ben toch wel trots op de bekoopkracht met 5,2 procent deed stijten. De kritiek dat de regering asolastinghervorming die we hebben
gen. Er weerklonk kritiek dat de laagciaal is geweest, aanvaardt Van
gerealiseerd”, besluit Van Overtveldt.
ste inkomens aan koopkracht
Overtveldt dan ook niet. “We hebben
“Dat had een regering zonder de
verloren, maar dat klopt niet. De stude laagste uitkeringen verhoogd. Je
N-VA nooit kunnen realiseren.”
die houdt namelijk geen rekening
moet ook weten dat de vijftig procent
met de maatregelen om de minima,
mensen met de hoogste inkomens
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Burgerschap nu
in secundair
onderwijs
Vlaams Parlementslid Koen Daniëls

Het Vlaams Parlement keurde onlangs de nieuwe eindtermen –
zeg maar de minimumdoelen – voor de eerste graad van het secundair onderwijs goed. “Geen moment te vroeg”, zegt Vlaams
Parlementslid en N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls.
De huidige set eindtermen dateert al
van 1996. “Onze samenleving verandert razendsnel. De eindtermen
waren dus echt wel aan herziening
toe. En net in een evoluerende maatschappij vonden wij het essentieel
om burgerschap op te nemen als
eindterm”, aldus Daniëls.
Een van de zestien hoofdstukken van
het decreet met minimumdoelen
kreeg dan ook de titel ‘Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven’. Het
actief ontwikkelen van burgerschap
komt nu dus expliciet op de voorgrond als apart leerdoel in de eerste
twee jaren van het secundair onderwijs. Burgerschap zit niet langer verstopt in de vage ‘vakoverschrijdende
eindtermen’ – de ‘VOET’en’ zoals ze
in menige leraarskamer schertsend
werden genoemd.

Vlaamse samenleving
“Ons onderwijs moet scholieren
voorbereiden op de arbeidsmarkt,
16

maar ook op hun rol in de samenleving”, vindt Daniëls. “Het samenleven in Vlaanderen is er de
afgelopen decennia door talrijke evoluties niet gemakkelijker op geworden. Denk maar aan de toenemende
culturele diversiteit door de migratie
van de voorbije vijftig jaar. Of aan de
alomtegenwoordigheid van sociale
media als nieuwsbron voor jongeren.”

“

Het is belangrijk dat alle
jongeren de normen, waarden,
principes en organisatie van onze
Vlaamse samenleving aanleren.

Het is belangrijk dat alle jongeren de
normen, waarden, principes en organisatie van onze Vlaamse samenleving aanleren. “Wij varen op het
kompas van de Verlichting. Vrijheid
en gelijkheid zijn onze uitgangspunten geworden. Het kennen van de
verschillende bestuursniveaus, het
begrijpen van de democratische

besluitvorming en de betekenis en
het belang van de rechtsstaat zijn
dan ook elementen die in de minimumdoelen zijn opgenomen”, legt
Daniëls uit.

Kennis als basis
Net zoals bij de andere eindtermen
wordt ook bij deze eindterm niet
enkel gekeken naar kunde en vaardigheden, maar wordt ‘kennis’ als
basis expliciet opgenomen. Dat was
een fundamentele eis van de N-VA
voor alle eindtermen. “Bij pakweg
Nederlands en geschiedenis en alle
andere domeinen is kennis dus opgenomen bij elk minimumdoel. Ik
ben er oprecht van overtuigd dat de
nieuwe eindtermen een goede basis
leggen voor gemotiveerde en sterke
leerlingen die degelijk voorbereid
zijn op het vervolg in de tweede en
derde graad in het secundair onderwijs, maar ook in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. Zodat ze
ook echt een plaats weten te vinden
in onze Vlaamse samenleving”, besluit Daniëls.
U kan de eindtermen erop naslaan
via www.onderwijsdoelen.be/
secundair-onderwijs

VI N GER AAN DE PO LS

Arbeidsdeal
moet de vele
knelpuntvacatures
invullen
Kamerlid Jan Spooren

Dat er ondanks de structureel lage arbeidsdeelname toch
relatief veel moeilijk invulbare knelpuntvacatures openstaan,
is dé paradox van onze arbeidsmarkt. Het effectief invullen van
die openstaande vacatures is een van de belangrijkste uitdagingen. Kamerlid Jan Spooren is optimistisch.
Bedrijven kampen steeds meer met
een tekort aan geschikte kandidaten.
Het aantal openstaande vacatures is
in de voorbije jaren meer dan verdubbeld, van 55 000 in 2014 naar 117 000

in 2018. De arbeidsdeal moet de
beschikbare reserve aan niet werkende mensen aan een job helpen.
“De structurele hervorming van de
arbeidsmarkt is nodig om de komende

jaren de vele knelpuntvacatures ook
effectief te kunnen invullen”, stelt Jan
Spooren. “Zo wordt het systeem van
de werkloosheidsuitkeringen grondig
hervormd en leggen we de nadruk op
activering, om mensen aan het werk
te krijgen.” De arbeidsdeal is een pakket van 28 maatregelen waarover de
regering-Michel I afgelopen zomer een
akkoord sloot. Het dossier moet nu
nog richting het parlement.

De 7 belangrijkste maatregelen van de N-VA in de arbeidsdeal
1. Uitdoven brugpensioen (stelsel
van werkloosheid met bedrijfstoeslag, SWT)
We responsabiliseren werkgevers
om bij herstructureringen niet te
snel te kiezen voor een vervroegde
uittrede op de arbeidsmarkt. Elke
SWT’er wordt actief begeleid naar
een nieuwe job.

lagere uitkering de zoekintensiteit
naar een nieuwe job.

3. Snellere inschrijving bij VDAB
Men moet zich binnen de maand
na ontslag inschrijven als werkzoekende. Zo laten we geen kostbare
tijd verloren gaan en verlagen we
het risico op langdurige werkloosheid.

2. Degressiviteit
werkloosheidsuitkeringen
Gedurende de eerste maanden
werkloosheid verhoogt de uitkering, terwijl die nadien sneller
daalt tot een forfaitair bedrag. Op
die manier hebben werkzoekenden
de eerste maanden een gegarandeerd inkomen (verzekeringsprincipe). Nadien versterkt de

4.Starterjobs
Voor jongeren onder de 21 jaar verlagen we de loonkost voor de
werkgever, terwijl de jonge werknemers hetzelfde nettoloon behouden. Dat stimuleert de arbeidsdeelname van laaggeschoolde jongeren.

5. Gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen
Voor langdurig werklozen die de
noodzakelijke vaardigheden missen om een job te vinden, is gemeenschapsdienst een belangrijke
hulp en opstap in een traject naar
werk.

6.Outplacement
Er wordt outplacement voorzien
voor wie ‘definitief medisch ongeschikt’ is verklaard voor zijn of
haar huidige job. Zo begeleiden we
langdurig zieken naar een andere,
aangepaste job.

7. Wegwerken fiscale pensioenval
Werken wordt lonend, ook voor gepensioneerden.
17
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Europa knaagt aan onze
welvaartsstaat
Europese burgers hebben recht op een Belgische werkloosheidsuitkering, ook al hebben ze maar één dag in dit land gewerkt. Dat vindt
het Europees Parlement. Europees Parlementslid Helga Stevens reageert verbolgen: “Dat kost onze sociale zekerheid handenvol geld én
het is een doorn in het oog van wie wel belastingen betaalt.” De maatregel maakt deel uit van de hervorming van de Europese socialezekerheidsregels waarover de Europese Unie zich momenteel buigt.
Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering moet je 312 dagen gewerkt hebben. Dat geldt voor iedereen. Maar die dagen mag je evengoed in een andere lidstaat presteren,
zonder ooit aan het Belgische systeem
te hebben bijgedragen. “Dat is op termijn onbetaalbaar en het zet de houdbaarheid van onze sociale zekerheid
onder druk. Bovendien is het onrechtvaardig tegenover al diegenen die wel
correct bijdragen”, vindt Stevens.
Vandaag moet een inwoner van een
andere lidstaat drie maanden op Belgische bodem gewerkt hebben vooraleer hij aanspraak kan maken op een
Belgische werkloosheidsuitkering. Die
verstrenging kwam er dankzij de
N-VA maar dreigt nu in het water te
vallen. Want als Europa met het plan
doorgaat, is de Belgische wetgeving in
strijd met de Europese.

Welvaartstoerisme
Een tweede opvatting van het Europees Parlement is dat EU-burgers
werkloosheidsuitkeringen kunnen
meenemen naar een andere lidstaat,
en dat zes maanden lang. Een Roemeen die hier één dag werkt en de
dag nadien naar Roemenië terugkeert,
kan daar zo nog zes maanden lang
een Belgische werkloosheidsuitkering
uitbetaald krijgen. Niet alleen heeft hij
dus niets in de Belgische pot gestopt,
18

een deel van die pot vertrekt ook nog
eens uit onze economie. Een gouden
zaak als je het bedrag van een Belgi-

met een werkloosheidsuitkering die
onbeperkt is in de tijd. Eén dagje werken in België kan dus heel interessant
worden. Het aanzuigeffect is ongemeen groot. De nieuwe Europese regels zijn een reden te meer om
eindelijk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken, iets waar
de N-VA al lang op aandringt.”

Sociale zekerheid
op de helling
Het is onbegrijpelijk dat de Europese
Unie halsstarrig weigert lessen te trekken uit de crisis waarin ze zich bevindt.
De onbegrensde toegang tot sociale
rechten lag ook aan de basis van de

Helga Stevens: “Europa gooit de deuren voor welvaartstoerisme wagenwijd open.
De link tussen bijdrage en uitkering wordt doorgeknipt.”

sche uitkering vergelijkt met een gemiddeld loon in Roemenië.

Beperken in de tijd
Europa gooit, met andere woorden,
de deuren voor welvaartstoerisme
wagenwijd open. De link tussen bijdrage en uitkering wordt doorgeknipt.
“Uitkeringen worden op die manier
cadeautjes voor wie de grens oversteekt”, meent Stevens. “Bedenk
daarbij dat België de enige lidstaat is

brexit. “De EU is kennelijk de voeling
met haar burgers en de politieke realiteit verloren. Populistische en extreme
antwoorden gedijen steeds beter in
Europa en dat is een zeer spijtige zaak”,
vindt Stevens.
Het is nu uitkijken naar de onderhandelingen met de Raad. Het valt te hopen
dat de lidstaten hun gezond verstand
zullen gebruiken en hun eigen sociale
zekerheid niet op de helling zetten.

VERR EKI JKER

Jemen kreunt onder oorlog,
geweld en honger
Jemen, in het zuidwesten van het Arabische schiereiland, kent
grote verschillen tussen de kustvlakte in het zuiden, die bevolkt
wordt door soennieten, en het bergachtige noorden, waar sjiieten
wonen. Door die verschillen, de alomtegenwoordige corruptie en
de aanwezigheid van Al-Qaida is Jemen straatarm. De huidige crisis is
het gevolg van de oorlog die er in 2014 begon.
Sjiitische Houthi-rebellen, gesteund
door Iran, veroverden het westelijke deel van het land en joegen
het regime van president Abdrabbuh Mansur Hadi de hoofdstad
Sanaa uit. Bezorgd over de toenemende invloed van het sjiitische
Iran in hun achtertuin, en onder
impuls van hun nieuwe ambitieuze kroonprins Mohammed Bin
Salman – MBS voor de vrienden
– besloten de Saoedi's in maart
2015 om gewapend in te grijpen.
Daartoe verzamelde Saoedi-Arabië een coalitie rond zich, met
voornamelijk soenitische landen
als Marokko en de Emiraten, die
luchtaanvallen begon uit te voeren.

ramp voor een land dat vóór de oorlog al
voor negentig procent van alle voedsel,

dat men er alles aan zou doen om het
geweld te doen stoppen. Maar dat is
buiten het Waals Gewest gerekend.
Via zijn staatsbedrijf FN Herstal verkoopt het voor miljoenen euro’s wapens aan Saoedi-Arabië. Meer zelfs,
met een omzet van 153 miljoen euro,
een kwart van het totaal, is SaoediArabië de grootste klant van
Wallonië. Het gaat daarbij
vooral om vuurwapens, artillerie, munitie en gepantserde
voertuigen. Die export vindt
plaats met medeweten en
goedkeuring van alle Franstalige partijen. De raad van
bestuur van FN Herstal is politiek samengesteld. Voormalige
kabinetschefs en partijsoldaten
van PS, MR en cdH maken er
de dienst uit. Daarnaast geeft
de Waalse regering via exportvergunningen haar goedkeuring aan deze wapenleveringen.

Je kan in Wallonië een speld
Saoedische coalitie
horen vallen wanneer het over
Ondanks het overweldigende
die wapenleveringen gaat. Een
overwicht van de Saoedische costilte die in schril contrast staat
alitie, de inzet van peperduur
met Vlaanderen, waar ministermilitair materiaal en Soedanees
president Geert Bourgeois krikanonnenvlees was operatie Via zijn staatsbedrijf FN Herstal verkoopt Wallonië voor tisch, geval per geval, nakijkt of
Decisive Storm allesbehalve be- miljoenen euro’s wapens aan Saoedi-Arabië.
een exportlicentie toelaatbaar
slissend. Bovendien werd snel
is op basis van een toetsing aan
medicijnen
en
brandstof
moest
rekenen
op
duidelijk dat de Saoedische bommende criteria uit het Wapenhandelinvoer en dat de binnenlandse productie
campagne verantwoordelijk was voor
decreet. Ook het federaal parlement
zag ineenstorten door het oorlogsgeweld.
het merendeel van alle burgerslachtnam onder impuls van fractievoorzitoffers. Er zouden al meer dan 6 500
ter Peter De Roover een resolutie aan
FN Herstal
doden en 10 000 gewonden zijn gevalwaarmee het moeilijker wordt om de
In de wetenschap dat de Saoedi’s in Jemen
len. Met haar blokkade van de Jemeexportfinanciering van wapens naar
doelbewust
burgers
bombarderen,
uithonnitische havens veroorzaakte de
Saoedi-Arabië rond te krijgen.
geren en zelfs folteren, zou je verwachten
coalitie ook een hongersnood. Een
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In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L E EU WEN

Ralph Packet: een jonge leeuw in het
Europees Parlement
Ralph Packet (28) zetelt sinds kort als opvolger van Sander Loones in het Europees Parlement. U
kent hem misschien nog als voormalig voorzitter van Jong N-VA. Vandaag is hij het jongste parlementslid in het Europese halfrond. Tijd voor een tweede kennismaking.
Ralph, je was jongerenvoorzitter van
2013 tot 2015. Waarin heb je je nadien
vastgebeten?
“Ik heb me honderd procent toegelegd
op mijn studies. De opleiding Digital
Arts and Entertainment van de Hogeschool West-Vlaanderen is heel intensief. Er bleef niet veel tijd over om actief

zend en ik grijp ze met beide handen.”
Op welke manier werd je interesse
voor politiek gewekt?
“Als je opgroeit in de Vlaamse Rand
maak je de communautaire spanningen
van dichtbij mee. Vooral in de faciliteitengemeenten kreeg ik er als kind vaak

Ralph Packet: “We mogen de Europese Unie niet overlaten aan de Guy Verhofstadts
van deze wereld, die van de EU een nieuw land willen maken.”

aan politiek te doen. Ik ben de politiek
natuurlijk wel blijven volgen en ik was
ook nog betrokken bij de lokale werking, maar mijn studie ging altijd voor.
Nadien ben ik aan de slag gegaan bij
een softwarebedrijf, waar ik meewerkte
aan internationale projecten voor automerken. Toen ik plots te horen kreeg dat
ik Sander Loones mocht opvolgen als
Europees Parlementslid, twijfelde ik
geen seconde. Het is een kans uit de dui20

mee te maken. Veel mensen denken dat
die problematiek zich enkel afspeelt in
hogere politieke kringen, maar dat is absoluut niet waar. Ik woon in Tervuren
en dat is hier gewoonweg dagelijkse
kost. Ik wilde begrijpen waar die toestand vandaan kwam en raakte geboeid
door onze Vlaamse geschiedenis.
Samen met enkele gelijkgezinden verdiepte ik me in de Vlaamse zaak en zo
ontstond mijn interesse in politiek.”

Welke boodschap wil jij brengen in
het Europees Parlement?
“Ik vind dat eurofederalistische ideeën
veel te vaak kritiekloos worden verspreid. We mogen de Europese Unie
niet overlaten aan de Guy Verhofstadts
van deze wereld, die van de EU een
nieuw land willen maken. Zoiets kan je
de mensen niet opdringen. Meer nog:
zo ondermijn je het hele draagvlak voor
Europese samenwerking. Ik wil echt
geen Europese superstaat waarin
bureaucraten tot in de kleinste details
bepalen hoe wij ons leven moeten leiden. Ik wil geen Europa zonder grenzen
waarin we allemaal onze nationale
identiteit verliezen. Door dergelijke
ideeën dreigen steeds meer landen zich
van het Europese project af te keren.”
Is dat soort debatten geen ver-vanmijn-bedshow?
“Dat wordt vaak gezegd, maar toch heb
ik de indruk dat Europa leeft, vooral bij
jongeren. Zo merk ik dat ze zich net als
ik betrokken voelen bij thema’s zoals
milieu, duurzaamheid en digitalisering.
Op dat vlak heeft de Europese Unie onmiskenbaar een meerwaarde. Maar dat
betekent uiteraard niet dat allerlei bevoegdheden blindelings moeten worden overgeheveld. ‘Meer Europa’ is
geen oplossing voor elk probleem. De
EU moet de eigenheid van de verschillende volkeren en lidstaten respecteren,
ook de kleintjes. ‘Eenheid in verscheidenheid’ was het originele motto van
de Europese Unie, maar ik heb de indruk dat veel Europese leiders dat vandaag zijn vergeten. Ik zal hen er regelmatig aan herinneren.”

Marc De Vos: “Wat wij nu doen, is de
deur een beetje verder openzetten”
“Het gaat er fundamenteel over of wij vinden dat de wereldorde
met de soevereine natiestaat als vertrekpunt behouden blijft, ja
of nee.” Professor Marc De Vos van het Itinera Instituut heeft ernstige bezwaren bij het VN-migratiepact. “Iedereen die vandaag
zegt dat het pact niet juridisch afdwingbaar is, vergist zich.”

U noemt dat ideologisch globalisme. Waarom?
“Voor het ideologische globalisme is
vasthouden aan de soevereine natiestaten een probleem. Ik vind het
migratiepact een expressie van dat
ideologische globalisme. Anders ga je
niet zeggen dat migratiestromen per
definitie wenselijk zijn en per definitie regulier en geordend moeten worden gemaakt tussen drie types
landen: de zendingslanden, de ontvangstlanden en de transitlanden.”

beoordeelt u dat?
“Het is niet juridisch afdwingbaar op
zichzelf, dat is juist. Maar dat kan het
wel worden. Als morgen het Europees Hof van Justitie zegt: “Ik stel
vast dat dat pact bestaat in de VN en
dat alle EU-lidstaten lid zijn van de
VN, dus ik noem het pact een algemeen beginsel van Europees recht”,
dan is er niemand die daar iets kan
aan doen. Europa is heel kwetsbaar
voor het invoeren van internationale
teksten door rechtbanken. Wij zitten
met een bevolkingsexplosie aan onze buitengrenzen. Waar zullen die
mensen naartoe gaan?
Niet naar Rusland en omstreken, want daar gaan
ze dood. Niet naar het
Midden-Oosten, want daar
is er oorlog. En ook niet
naar Australië of de Verenigde Staten, want daar
geraken ze niet binnen. De
énige plaats waar die
naartoe kunnen, is Europa. En wat wij nu doen, is
de deur een beetje verder
openzetten.”

Het pact is niet bindend, is een
vaak gehoord pro-argument. Hoe

Is migratie dan niet wenselijk?

Wat zijn uw bezwaren tegen het
VN-migratiepact?
“Het VN-migratiepact is politiek geen
neutraal pact. Het heeft als premisse
dat migratie wenselijk is en in het
voordeel van de duurzame ontwikkeling van de planeet. Ik ben daar helemaal niet zeker van. Ik denk ook niet
dat georganiseerde migratie een soort
wereldagenda moet worden waar
landen zich moeten op inschrijven.
Wat het pact eigenlijk zegt, is dat we
een beetje afstappen van het idee van
de soevereine natiestaat. Dat is bijna
zeggen: we maken van de Europese
Unie een wereldproject.”

“Er is geen enkel land ter wereld dat
niet voor een deel uit immigratie is
opgetrokken. Ik ben dus geen tegenstander van migratie. Ik ben een
tegenstander van de totaal vrijblijvende geloofsbelijdenis in de
wenselijkheid van immigratie per
definitie. We moeten ervoor zorgen
dat we gewenste immigratie naar
hier halen. Talent, mensen die iets
bijbrengen en bijdragen. Als je leert
van de succesverhalen van hoogopgeleide economische migranten, dan
zou je veel meer goede migratie hebben. Dat zou ons ook leren om als
samenleving immigratie als iets positiefs te bezien.”

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.

B U IT ENWAC HT

Volg Marc De Vos op Twitter:
@devosmarc

Marc De Vos: “Europa is heel kwetsbaar voor het invoeren
van internationale teksten door rechtbanken.”
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DOR PSST R AAT

N-VA ook verankerd in de provincies
De N-VA ziet de provincies liever verdwijnen. Maar zolang ze bestaan, kunnen ze maar beter goed bestuurd
worden. Daarom trok de N-VA volop de kaart van bestuursdeelname. En met succes: de N-VA maakt vanaf
nu in vier van de vijf provincies deel uit van de deputatie.
De bestuursakkoorden ademen efficiëntie en goed leiderschap uit. In Antwerpen, bijvoorbeeld, zette eerste
gedeputeerde Luk Lemmens meteen de toon bij de
voorstelling van het nieuwe provinciebestuur. In de komende zes jaar halveren ze daar de 500 000 euro provinciale steun voor politieke partijen. Tegen het einde

van de legislatuur wordt die herleid tot nul. “Als we een
zuinig beleid bepleiten, moeten we zelf het goede voorbeeld geven”, zegt Luk Lemmens. Met het vrijgekomen
geld verdubbelt het provinciebestuur het budget voor
fietsbeleid en de aanleg van fietsostrades.

Vlaams-Brabant
1) Bart Nevens, gedeputeerde
2) Gunther Coppens, eerste twee jaar
fractievoorzitter, daarna gedeputeerde
3) Linda Van den Eede,
voorzitter provincieraad

Oost-Vlaanderen
1) Kurt Moens, gedeputeerde
2) Annemie Charlier, gedeputeerde
(eerste twee jaar)
3) An Vervliet, eerste twee jaar
fractievoorzitter, daarna gedeputeerde

Limburg
1) Bert Lambrechts, gedeputeerde
2) Huub Broers, voorzitter provincieraad
3) Katja Verheyen, fractievoorzitter

West-Vlaanderen

Antwerpen
1) Luk Lemmens, gedeputeerde
2) Jan De Haes, gedeputeerde
3) Mireille Colson, eerste drie jaar fractievoorzitter, daarna gedeputeerde
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Kristof Pillaert,
fractievoorzitter

DO RPSSTRAAT

Het glasraam LAUDATO SI is een Franciscusglasraam: centraal staat paus
Franciscus die Franciscus van Assisi ontmoet. Als pendant zien we de heilige
Damiaan die een melaatse omarmt, symbool van barmhartigheid.
Het glasraam kenmerkt de persoonlijke en vernieuwende stijl van Harold,
maar is geworteld in de grote glasraamtraditie. Met zijn ‘vernieuwing in traditie’ harmonieert het glasraam perfect met het kathedraalinterieur.

© www.lukasweb.be-Art in Flander

In het schip van de Sint-Baafskathedraal in Gent kan u het nieuwe glasraam LAUDATO SI bewonderen. Het is een creatie van de kunstenaar
Harold Van de Perre, N-VA-lid uit Dendermonde.

s vzw/Dominique Provost

Prachtig nieuw glasraam in
Sint-Baafskathedraal

N-VA Holsbeek herstelt brugje Poelweg
Het brugje aan de Poelweg
in Kortrijk-Dutsel is heel
populair bij wandelaars.
Toen het lange tijd stuk was
en er na verschillende meldingen bij de gemeente
geen schot in de zaak
kwam, besloten enkele
bestuursleden van N-VA
Holsbeek samen met de
Holsbeekse gemeenschap de handen uit de mouwen te steken.

Beste café van
Wetteren kleurt geel
Markt 17 in Wetteren is het café van aftredend
schepen Annelien Van Der Gucht en haar familie.
De inwoners van Wetteren verkozen het als beste
café van de stad. Daar drinken we er eentje op!

“Het brugje kon relatief eenvoudig worden hersteld”, vertellen
N-VA-bestuursleden Michel Wierinckx en Erik Pardon. “Een groot
deel van het materiaal konden we recupereren uit campagnemateriaal en hout dat leden nog ter beschikking hadden. Daarmee konden we de klus op een viertal uurtjes klaren.”

Een leven lang geëngageerd
Voorzitter van N-VA Zoersel Bert
Claessens is 76 en nog altijd meer
dan fit genoeg om volop campagne
te voeren.
Bert werd geboren in een Vlaamsnationale wieg. Zijn vader richtte het
Vlaams Kruis op, en samen met zijn
broers was Bert lid van de Blauwvoetvendels. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2000 stond
hij al op de VU-gemeenteraadslijst.
Sinds 2004 is hij vrijwel ononderbroken voorzitter van de lokale N-VAafdeling in Zoersel. Hoedje af voor zoveel volgehouden engagement!
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OP D E B ARR ICADEN

V-dagen trappen nieuwe verkiezingscampagne af
Op 26 januari geeft de N-VA de aftrap van vier
V-dagen, telkens op een zaterdag, in de aanloop naar
de verkiezingen van 26 mei 2019. Elke V-dag neemt
een prangend thema onder de loep.
Op elke V-dag leggen we ons N-VA-verhaal voor aan een
aantal gerenommeerde experts uit het veld. Als lid van
de N-VA bent u van harte welkom. De toegang is gratis,
maar we vragen u wel om vooraf in te schrijven via www.n-va.be/v-dagen.
• Als eerste thema komt de N-VA-visie op het institutionele
landschap en het sociaal-economische beleid aan bod.
U bent daarvoor welkom op zaterdag 26 januari van 10
tot 12 uur in de Zuiderkroon in Antwerpen.
• Het tweede thema is energie en ecologie. Op 23 februari
doen voormalig milieuactivist en grondlegger van het ecomodernisme Michael Shellenberger en anderen hun visie
uit de doeken. Deze V-dag vindt plaats van 10 tot 13 uur
in Flanders Expo in Gent.

• Op 30 maart organiseren we een V-dag die volledig draait
rond het thema migratie en integratie. We verwelkomen
u dan graag in The Square in Brussel, van 10 tot 13 uur.
• We sluiten op 4 mei af met een V-dag over onderwijs.
Onder meer professor Wouter Duyck (UGent) komt toelichten waar we met ons onderwijsbeleid naartoe moeten
en wat de pijnpunten zijn. Deze V-dag vindt plaats in
Vives (Brugge), eveneens van 10 tot 13 uur.

Mis deze vier inhoudelijke V-dagen niet en schrijf snel in via www.n-va.be/v-dagen

Uw stem telt

N-VA-afdelingen kiezen nieuwe besturen
Tussen 4 en 24 februari kiezen alle lokale N-VA-afdelingen een
nieuw bestuur. Alle N-VA-leden die minstens drie maanden lid
zijn op datum van deze verkiezingen, hebben stemrecht. Elk
stemgerechtigd lid zal van zijn of haar afdelingsbestuur in de
loop van januari ook een uitnodiging ontvangen om zich kandidaat te stellen.
De afdelingsvoorzitter en -ondervoorzitter worden rechtsreeks verkozen door de leden van de afdeling. Daarnaast telt een
afdeling ook (een onbeperkt aantal) bestuursleden. Na de verkiezingen worden intern de andere bestuursfuncties verdeeld.

Lorin Parys nieuwe ondervoorzitter N-VA
Vlaams Parlementslid Lorin Parys is door de partijraad van de N-VA verkozen
als nieuwe ondervoorzitter. Hij vervangt Sander Loones, die voordien minister van Defensie en Ambtenarenzaken was geworden in de federale regering.

Lorin Parys zal de rol van ondervoorzitter opnemen samen met Brussels parlementslid Cieltje Van Achter, die enkele maanden geleden tot ondervoorzitter werd
verkozen.
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© Anne Deknock

Lorin is geboren en getogen in Leuven. Hij is vader van twee pleegkindjes en van
een adoptiedochter. In 2014 werd Lorin verkozen in het Vlaams Parlement. Hij is
vooral bekend van zijn engagementen voor de pleegzorg en sociaal ondernemerschap.

OP DE BAR RI CADEN
Steun de N-VA

Hernieuw snel uw lidmaatschap
voor 2019!
Net zoals alle andere 45 000 leden kreeg u eerder deze maand een brief
van voorzitter Bart De Wever in de bus met de vraag om uw lidmaatschap te hernieuwen. Doe dat vandaag nog, zodat u zeker niets mist van
de N-VA!

Met uw ap
ch
lidmaatst u
maak
de N-VA
sterker.

Vanaf dit jaar kan u uw lidmaatschapsbijdrage online betalen via het ledenportaal. Of uw jaarlijkse lidgeld voor
het hele gezin laten domiciliëren via het formulier dat u
samen met de brief hebt ontvangen. In diezelfde envelop
vond u ook een warme kerst- en nieuwjaarsboodschap
die u in een handomdraai aan uw raam kan hangen.

Vond u onze brief niet in uw brievenbus of heeft u vragen over uw lidmaatschap?
Neem dan contact op met de ledenadministratie via leden@n-va.be of op het nummer 02 219 49 30.

Traditiegetrouw feest de N-VA het jaar in met een groot nieuwjaarsfeest voor alle leden. Kom op zaterdag 12 januari vanaf
19.30 uur mee feesten in de Nekkerhal in Mechelen. Het wordt
weer een onvergetelijke avond.

© Imagedesk

Feest mee het nieuwe jaar in op 12 januari in Mechelen

© Studio Dann

Kom samen met ons klinken op het nieuwe jaar en
• geniet van het traditionele glaasje bubbels,
• luister naar de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Bart De Wever,
• ga op de foto met de Vlaamse en de voormalige federale N-VAministers, of met Bart De Wever,
• swing en dans met dj Tom of geniet rustig met uw gezelschap in
de gezellige lounge
Tot middernacht trakteert de N-VA uw drankjes aan de bar.
Tussen het dansen en praten door kan u bovendien tegen een
democratische prijs terecht aan de cocktailbar en de verschillende eetstandjes.

Surf naar www.visitmechelen.be voor een overzicht
van overnachtingsmogelijkheden in Mechelen, en
reserveer snel uw kamer. Tussen 19 uur en 3 uur maakt
u gratis gebruik van de N-VA-shuttledienst tussen de
Veemarkt in het centrum van de stad en de Nekkerhal.

© Imagedesk

Overnachten in Mechelen?
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ONV ERGETE LIJK

70 jaar mensenrechten: nog lang niet universeel
Op 10 december 1948 zag de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (UVRM) het licht. Een rechtstreeks gevolg van de gruwelen van de Tweede
Wereldoorlog en de Holocaust. Het beschrijft 65 mensenrechten, waaronder
vrijheid van religie, meningsuiting en
een eerlijke rechtsspraak. Sommige
rechten ontbreken, zoals het recht op
een eigen taal, zelfbeschikking en de
bescherming tegen kinderarbeid. Acht
landen onthielden zich bij de stemming
van het verdrag. Daarbij Saoedi-Arabië, dat nu wel de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties voorzit. Het UVRM
is niet bindend.
Wél bindend is het Europees Verdrag voor de Rechten van
de Mens (EVRM), dat in 1950 werd opgesteld. Sinds 1998 is
ratificering ervan een voorwaarde om te mogen toetreden
tot de Raad van Europa en de Europese Unie. De impact van
het EVRM is groot in een land als België, waar het internationale recht primeert op het nationale en zelfs de Grondwet. Het verdrag is een machtig wapen voor wie in rechtszaken bepalingen eruit inroept. Dat bleek begin dit jaar nog

tijdens ‘Soedangate’, toen het EVRM werd ingeroepen om te
verhinderen dat uitgeprocedeerde Soedanezen werden teruggestuurd.
Hier en daar verwarren groeperingen
mensenrechten met burgerrechten. Ze
pleiten ervoor om bijvoorbeeld migranten en vluchtelingen burgerrechten te
geven, louter omdat ze mens zijn. Voor
de N-VA betekent burgerschap echter
meer dan een lijstje rechten. Burgerschap heeft ook te maken met actief bijdragen aan de samenleving vanuit een gedeelde identiteit.
Overigens zal het wel geen toeval zijn dat de mensenrechten
het meest worden gerespecteerd in de ‘Verlichtste’ delen van
de wereld. De jarige Verklaring mag dan wel Universeel zijn,
de mensenrechten zijn dat nog lang niet. Vraag dat maar aan
de politieke gevangenen in Catalonië.
In 2011 schreef Bart De Wever een opinie over de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Herlees die op
www.n-va.be/nieuws/flexibele-rechten-van-de-mens.

M EER WAA RDE

Leg de Roets 2019 onder de kerstboom
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De nieuwe Roetskalender is
er en hij doet zijn ondertitel
‘het geheugen van de Lage
Landen’ weer alle eer aan.
Ook in 2019 pakt de kalender
uit met beroemde iconen,
illustere onbekenden en historische verhalen.

maatje tot opperhoofd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie? En wist u dat de Vlaamsgezinde Craeybeckx meer
is dan alleen een tunnel? U leest het allemaal in de Roets
2019.

Ken je Willem Barentsz nog,
die van de Barentszzee? Al
gehoord van de familie Janssen die met haar Arendonkse
topduiven zelfs Japan en
China in vervoering bracht?
Hoe schopte Frans Caron het
in de Gouden Eeuw van koks-

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van de Roets 2019.
Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op volgende wedstrijdvraag: “Onder welke Nederlandstalige naam kennen
wij het College Trilingue, dat in de 16de eeuw door Desiderius Erasmus werd opgericht?” Stuur uw antwoord voor
11 januari naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

De Roets 2019 kost 15 euro, inclusief verzendingskosten.
Bestellen kan via www.roetsinfo.eu

5 x gratis

Winnaars van Omtrent Eric Defoort: K. Castelein (Oostrozebeke), L. Debrabandere (Temse), H. Daemen (Hoeilaart), W. Georges (Zuidzande,
Nederland) en J. Vleminckx (Mortsel). Het juiste antwoord was: ‘Gravensteengroep’.
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“

Mijn keuze voor
de N-VA komt uit
het hart. En het is ook
een bewuste keuze,
met mijn volle verstand.

Assita Kanko, ontembaar, vrij
en trotse nieuwe Vlaming

