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Nou moe
Toen Theo Francken midden december in Charleroi ging spreken voor de Hene-

gouwse MR-afdeling, moest hij zich door een muur van betogers werken. Ze scholden

de staatssecretaris uit voor fascist en bekogelden hem met drank en schoenen. Onder

de demonstranten heel wat rode jassen en FGTB-sjaaltjes: er zijn nog zekerheden.

“Charleroi, altijd een belevenis”, twitterde Francken na afloop laconiek. 

“De zesde staatshervorming blijkt telkens weer een streep

door de financiële rekening van de Vlaamse Regering.

Alles samen heeft die staatshervorming - die het werk is van de 

rege ring-Di Rupo - Vlaanderen al 1,5 miljard euro gekost. Het neemt

niet weg dat de Vlaamse Regering veel heeft gedaan. Er zijn belas-

tingen verlaagd (…). Daarnaast is er geïnvesteerd in welzijn, in 

onderzoek en ontwikkeling, in scholenbouw, sociale huisvesting,

kinderopvang, woonzorg en mobiliteit.”

Wim Van de Velden, redacteur politiek & economie 

in De Tijd (13/12/2016)
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Met zoveel km/u is de gemiddelde

snelheid van personenauto’s gedaald

op de E40 tussen Wetteren en Gent,

sinds daar trajectcontroles van start

gingen. Uit onderzoek blijkt boven-

dien dat chauffeurs ook na het gecon-

troleerde traject trager blijven rijden.

Een goede zaak voor de verkeersvei-

ligheid!

Geert Noels (Econopolis)
@GeertNoels op 2/12/2016

Brussel, stad met één van de hoogste

werkloosheidsgraden in EU, vindt Lucht-

haven Zaventem niet belangrijk voor

haar tewerkstelling. #hallucinant

ECR (Europese 
Conservatieven en Hervormers)
@ecrgroup op 15/12/2016

Helga Stevens for President of the 

European Parliament. #timeforchange

#helgaforpresident

Goed bezig
De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe geeft al bijna twee jaar ééntalige gemeente -

bladen uit, wat faliekant in strijd is met de taalwet. Helaas is dat slechts het laatste

wapenfeit in een ellenlange reeks provocaties van burgemeester Olivier Maingain

(DéFI, het vroegere FDF), die de Brusselse regering steevast ongestraft laat. Dat hield

Brussels parlementslid Liesbet Dhaene niet tegen om een motie in te dienen, waarin

zij de Brusselse regering opriep om Maingain drie maanden te schorsen. Een motie

die opmerkelijk genoeg de steun kreeg van Franstalige partijen zoals de MR, Ecolo

en de PTB … maar niet van de CD&V, Open Vld en de sp.a! 

Tijdens de viering van zijn 45-jarige bestaan

reikte het Vlaams Parlement de tweejaar-

lijkse Gouden Erepenningen uit. Daarmee

huldigt het mensen of organisaties die zich

langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk heb-

ben gemaakt voor Vlaanderen. Thema was

dit keer ‘Onderzoek en ontwikkeling’. Een

van de laureaten, Zeger Debyser, is ook fractie -

voorzitter in de Leuvense gemeenteraad. Hij

ontving het ereteken voor zijn onderzoek

aan de KU Leuven naar gen  therapieën om

levensbedreigende ziekten te genezen.
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Staatssecretaris Francken weigerde een Syrische familie een visum te verlenen. Volgens

sommigen was dat electorale berekening van onze kant. Maar de waarheid is dat hier een

fundamentele kwestie op het spel staat.

De essentiële vraag is: willen wij open grenzen of een gecontroleerd migratiebeleid? En

wie beslist daarover: rechters of politici? Wij damden tijdens de crisis de instroom in. 

Mensen die hulp nodig hadden, vingen wij op. Niemand sliep op straat. Eén vonnis haalt

heel dat beleid onderuit en zet de grens wagenwijd open.

In mijn openingscollege aan de Universiteit van Gent waarschuwde ik ervoor dat de

democra tie steeds vaker buitenspel wordt gezet door activistische rechters die wetten niet

alleen interpreteren, maar er een nieuwe betekenis aan geven. In de asielcrisis was dat

zeker het geval.

Regering van rechters
Rechters moeten in moeilijke omstandigheden complexe situaties toetsen aan wetten die

slecht in elkaar steken, onduidelijk zijn of elkaar tegenspreken. Iets waar de rechterlijke

macht de politici terecht voor op de vingers tikt. Dat er ruimte is voor interpretatie is dus

onvermijdelijk.

Maar een rechter die een duidelijke wet interpreteert om uit te komen bij het tegenover -

gestelde van wat de wetgever bedoelde, spreekt geen recht meer. Die voert politiek. Wetten

kunnen en moeten wijzigen. Maar het is aan de kiezer en het parlement om daarover te

beslissen, niet aan de rechter.

Een politicus beweegt zich op het spanningsveld tussen de eigen morele overtuiging en het

algemeen belang. Als een regering van rechters beslist dat ongecontroleerde migratie het

beste is voor het land, moet ik daartegen in het verweer komen om het algemeen belang

te beschermen.

Ik wens u voor het nieuwe jaar een goede gezondheid en alle succes. En hopelijk zien we

elkaar op het nieuwjaarsfeest in Mechelen op 14 januari.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Wie beslist?
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“Achttien is voor ons de meest
logisch e grens om stemrecht te
verwerven.” Hoewel de N-VA de
populairste partij is onder jonge-
ren, is Jong N-VA geen voorstan-
der van stemrecht op zestien
jaar. 

Extra bijlage
De federale begroting weer gezond

maken, is moeilijker dan gedacht.

Dat neemt niet weg dat de Verande-

ring wel degelijk is ingezet. In de

extra eindejaarsbijlage in het midden

van dit magazine leest u waarom.

21 
Wouter Verschelden schrikt er wat
van hoezeer sommige media -
merken de jongste jaren een heel
ander e politieke koers zijn gaan
varen. Een gesprek over ‘De 16’ en
het belang van sociale media.

17
De beperking in de tijd van de
RVA-inschakelingsuitkering voor
jonge schoolverlaters heeft niet
geleid tot een massale door-
stroom naar de OCMW’s. "In -
tegendeel", zegt Valerie Van Peel.
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“Wanneer een koppel wettelijk samen-

woont of gaat samenwonen, kan het bij-

komende voorwaarden vastleggen met

het oog op een betere, meer uitgebreide

bescherming. Dat is mogelijk via een

samen levingscontract”, zegt Uyttersprot.

“Maar slechts één procent van de samen -

wonenden blijkt zo’n contract af te sluiten.

Die optie is onvoldoende gekend bij

samen wonenden, terwijl een huwelijks-

contract voor toekomstige trouwers wél

een vanzelfsprekende afweging is.”

“Vandaag blijkt de keuze vooral ingegeven

door emotionele redenen eerder dan door

juridische en financiële implicaties”, be-

sluit Smeyers. “Wij willen dat mensen

voortaan veel bewuster kiezen voor één

van de verschillende stelsels.” 

De PWA’s of plaatselijke werkgelegen-

heidsagentschappen, opgericht door de

federa le overheid, moesten langdurig

werklozen ervaring helpen opdoen in een

apart arbeidscircuit. Eens die ervaring op

zak, zouden ze wel vanzelf doorstromen

naar de gewone arbeidsmarkt. In werke-

lijkheid bleven veel werknemers in PWA-

dienst en stroomden ze in veel te beperkte

mate door naar het reguliere arbeidscircuit.

Hervorming
Onder meer daarom besliste Vlaams 

minister van Werk Philippe Muyters het

systeem te hervormen. Vanaf 2018 ver-

vangt wijk-werken het PWA-systeem. Het

nieuwe systeem zal veel meer inzetten op

de doorstroom naar het reguliere econo-

mische circuit. Tegelijk zal het aantal

bestuur ders - en dus ook de kost van de

zitpenningen - verminderen. 

Sinds de aanslagen in Parijs vorig jaar
zijn al 115 verdachten in diverse terreur-
dossiers doorverwezen naar de recht-
bank. Ook het Kanaalplan van minister
van Veiligheid Jan Jambon levert resul-
taten op. "Een goede zaak, want kleine
criminaliteit is een kweekvijver voor
terreur", weet Kamerlid Kristien Van
Vaerenbergh.

“De politie levert uitstekend werk, maar

wat gebeurt ermee?” vraagt Van Vaeren-

bergh zich af. “Het gerecht moet volgen en

effectief bestraffen. De straffeloosheid van

de kleine criminaliteit moet echt worden

aangepakt. Want die maakt dat kleine cri-

minelen doorgroeien naar de grote crimi-

naliteit en dan een gemakkelijk doelwit

worden voor ronselaars. Niet toevallig zijn

alle hoofdrolspelers van de aanslagen ooit

begonnen als straatcriminelen.”

“Door de handel in drugs, wapens en

valse papieren aan te pakken, kunnen we

de hele rekruteringsketting voor terrorisme

doorbreken”, besluit Van Vaerenbergh.

HALFROND

Ook al gaan er stemmen op om wettelijk samenwonenden dezelfde bescherming
te bieden als gehuwden, toch willen Sarah Smeyers en Goedele Uyttersprot het ver-
schil tussen beide stelsels behouden. “Wat we wél willen is dat een koppel infor-
matie krijgt wanneer het wettelijk gaat samenwonen,” vinden de Kamerleden. “We
willen daar zelfs een informatieplicht van maken. Want het onderscheid tussen
wettelijk samenwonen en het huwelijk is op het vlak van juridische bescherming
en erfrechtelijke gevolgen nu nog te weinig bekend.”

Wettelijk samenwonen en het huwelijk moe-
ten naast elkaar kunnen blijven bestaan.

Informatieplicht bij 
wettelijk samenwonen

Het nieuwe systeem zal veel meer inzetten op de doorstroom naar regulier werk.

Wijk-werk vervangt dure, 
inefficiënte PWA’s

115 terreur-
verdachten 
naar rechter

In 2015 werd in Vlaanderen bijna 30 000 euro aan zitpenningen uitbetaald aan
PWA-bestuurders en meer dan 120 000 euro aan de bestuurders van diensten-
cheque-ondernemingen van PWA’s. “Hier is slechts één conclusie mogelijk”, zegt
Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde: “Het PWA-systeem was niet alleen
weinig efficiënt, maar ook nog eens zeer duur.” 



Door het lagerentebeleid van de ECB genieten sommigen vandaag van een
woonkrediet met een negatieve rente. Daardoor moet de bank rente aan
die cliënten betalen en niet omgekeerd. “Een aantal banken weigert dat”,
stelt Kamerlid Johan Klaps vast. Nochtans heeft Ombudsfin, de ombudsman
in financiële geschillen, zich in deze kwestie al uitgesproken in het voor-
deel van de consument.

Omdat bepaalde ban -

ken die uitspraak naast

zich neerleggen, heeft

Klaps de bevoegde

minis ter Kris Peeters

(CD&V) om uitleg ge-

vraagd. Die bevestigt

dat de banken de nega-

tieve rente moeten be-

talen. 

“Dat een contract ook

moet worden toegepast wanneer het in het nadeel uitvalt van een bank, lijkt mij

niet meer dan logisch. Het zijn tenslotte de banken zelf die deze contracten op-

stellen”, besluit Klaps. “Intussen komen er voldoende signalen dat de sector er

zelf niet in slaagt dit te regelen. Het is dus hoog tijd dat minister Peeters zijn ver-

antwoordelijkheid neemt en de banken tot de orde roept.”
5

“Een gezond principe is dat we het de sorteerder,

de bevolking, niet te moeilijk maken”, verklaart

Nevens. “Met de blauwe zak is het al moeilijk,

want het botervlootje en het yoghurtpotje mogen

er niet in en andere dingen wel. Wij stellen

daarom voor om van de blauwe en de roze zak

een paarse zak te maken. Zo is het simpel voor de

bevolking: één zak en één ophaling voor alle plas-

tic afval. De ophaalkosten worden ook het best ge-

dragen door Fost Plus en de daarbij aangesloten

producenten van verpakkingsmateriaal.”

HALFROND

De VRT moet de audiovisuele sector in Vlaanderen zoveel mogelijk ondersteunen, bena-
drukt deze Vlaamse Regering in haar beheersovereenkomst met de openbare omroep.
Daarbij hoort ook een stijging van het aandeel externe producties bij Vlaamse onafhanke-
lijke productiehuizen binnen het totale productieaanbod van de VRT. “Maar die investe-
ringen in externe productiehuizen blijken net te dalen”, stelt Vlaams Parlementslid Wilfried
Vandaele vast. 

Om de onafhankelijke productiesector te ondersteunen, heeft de VRT een bestedingsverplichting

van minimaal 15 procent van zijn totale inkomsten. Tegen 2020 moet dat minstens 18,25 procent

zijn. “In de vorige beheersovereenkomst bedroeg die bestedingsverplichting weliswaar 25 procent,

maar was er onduidelijkheid over wat de VRT wel en niet mocht meenemen in zijn berekening”,

legt Vandaele uit. “Als de omroep zijn eigen studio’s of personeel inzette voor externe producties,

werd dat bedrag bijvoorbeeld ook meegeteld in de besteding. Nu mag enkel worden meegeteld

wat de VRT werkelijk betaalt aan externe productiebedrijven.”

Streefcijfer te laag
Passen we die nieuwe, strengere criteria toe op de uitgaven van de voorbije jaren, dan blijkt dat de VRT vorig jaar nog 71,5 miljoen euro

extern besteedde, goed voor 17,8 procent van het totale VRT-budget. In 2013 was dat zelfs nog 77,7 miljoen of 19,1 procent. “De 15 procent

die wij in de huidige beheersovereenkomst vragen, is dus eigenlijk te weinig”, besluit Vandaele.

In de blauwe PMD-zak zijn enkel plastic fles-
sen en flacons toegelaten. Daarom experimen-
teren een aantal Vlaamse gemeenten met een
nieuwe, roze zak voor alle plastic dat niet in
de blauwe zak mag. Voor die roze vuilniszak
brak de bevoegde minister Schauvliege
(CD&V) zelf alvast een lans. In andere gemeen-
ten worden dan weer tests uitgevoerd met een
zak waarin zo goed als alle plastic samen mag.
“De N-VA geeft de voorkeur aan zo’n ‘paarse’
vuilniszak”, zegt Vlaams Parlementslid Bart
Nevens.

Liever paarse dan
roze vuilniszak
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Wilfried Vandaele: “Het aandeel
externe producties binnen het VRT-
aanbod is te laag.”

Woonkrediet: banken moeten
negatieve rente betalen

VRT investeert onvoldoende 
in audiovisuele sector

Johan Klaps: “Banken moeten contract ook toepassen
wanneer dat in hun nadeel is.”



Studies van het BIVV tonen aan dat

chauffeurs zich binnen de bebouwde kom

nog relatief goed aan de maximumsnel-

heid houden. “Maar eenmaal buiten die

bebouwde kom duwen we het gaspedaal

vaak te hard in”, stelt Weyts vast. De

gevol gen zijn bekend: 68 procent van de

dodelijke slachtoffers valt buiten de

bebouw de kom. De nieuwe, vereenvou-

digde snelheidsnorm past dan ook in de

strijd tegen de 400 verkeersdoden die in

2014 nog te betreuren vielen.  De hogere

maximumsnelheid van 90 km/u kan 

alleen nog op plaatsen waar vrijliggende

fietspaden liggen, die fysiek gescheiden

zijn van de rijbaan door een veiligheids-

strook van minimaal één meter, en waar

de verkeersveiligheid niet in het gedrang

komt door bomen of uitgebreide bebou-

wing vlakbij de weg.
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STAAT VAN ZAKEN

De gemeenteraden van Meeu wen-Gruitrode en
Opglabbeek hebben hun aangekondigde fusie nu
ook principieel goedgekeurd. “Heuglijk nieuws”,
vindt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur
Liesbeth Homans. “Niet alleen gaat het hier om
de eerste fusie van Vlaamse gemeenten in 33
jaar, het is ook de allereerste vrijwillige
gemeente fusie in Vlaanderen.” De minister
hoopt dat er nog veel zullen volgen.

Een fusie komt niet alleen de bestuurskracht maar

ook de dienstverlening ten goede. Bovendien ver-

mindert zo het aantal politieke mandaten. Midden

juni keurde het Vlaams Parlement alvast het nieuwe

decreet goed waarmee de Vlaamse Regering de vrij-

willige fusie van gemeenten wil stimuleren. “Het

gaat hier dus geenszins om een verplichting”, merkt

minister Homans op.

Financiële stimulans
“Gemeenten die fuseren, kunnen wel rekenen op een

financiële bonus”, vervolgt Homans. “Daarmee com-

penseren we deels de transitiekosten die zo’n fusie-

operatie onvermijdelijk met zich meebrengt. Tegelijk

creëren we extra investeringsruimte voor de nieuwe

fusiegemeente.” Concreet genieten de fuserende

gemeen ten van een schuldovername door de Vlaamse

overheid ter waarde van 500 euro per inwoner.

Vrijwillige fusie 
is Vlaamse primeur 

Op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs
komt er een interfederaal ruimtevaartagentschap met rechtspersoonlijk-
heid. In dat Interfederal Space Agency of Belgium, kortweg ISAB, wil zij
alle federale middelen en personeel inzake ruimtevaart groeperen. “ISAB
verzekert de toekomst van onze ruimtevaart en de bijhorende industrie.
Dankzij het interfederale karakter van de instelling kunnen we bovendien
de deelstaten nauwer bij ons ruimtevaartbeleid betrekken”, zegt Sleurs. 

Het ruimtevaartlandschap maakt grondige veranderingen door. Zo winnen toe-

passingen steeds meer aan belang. Denk aan het gebruik van satellieten voor

communicatie, navigatie en observatie. “Veel van de bevoegdheden daarvoor

liggen bij de deelstaten”, merkt Sleurs op. “Dus moet onze federale structuur

zich aanpassen om op zijn minst structureel te kunnen overleggen met die

deelstaten.”

Verandering in ruimtevaartbeleid
Tegelijk heeft ook de Europese Unie ruimtevaartbevoegdheden gekregen, die

zij uitvoert volgens het principe van de vrije mededinging. Daardoor gaan de

grote industriële contracten vaak ook naar de grotere spelers, inclusief de sub-

contracten die de Europese ruimtevaartorganisatie ESA traditioneel toekende

aan kleinere spelers als België. Daarbij komt dat er wereldwijd ook nieuwe

spelers actief worden in de ruimtevaart, zoals China en India.

“Dat alles vergt een heel andere aanpak en mentaliteit van het federale ruim-

tevaartbeleid. Anders dreigen wij ruimtevaartcontracten te verliezen. Het in-

terfederale ruimtevaartagentschap zorgt voor meer flexibiliteit op verschillende

vlakken en zal het mogelijk maken om het maximum te halen uit onze inves-

teringen in ruimtevaart”, besluit Sleurs.

Vanaf januari wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom. Dankzij die in-
greep kunnen er ongeveer 30 000 verkeersborden verdwijnen. De weg wordt zo
ook beter leesbaar en de verkeerssituatie veiliger. “Met minder onduidelijkheid
en minder borden mikken we op minder doden”, zegt Weyts.

70 wordt snelheidsnorm buiten bebouwde kom

Ben Weyts: “Minder verwarring
moet zorgen voor meer veiligheid.”

Toekomst ruimtevaart-
industrie verzekerd



“Prioritair in mijn terugkeerbeleid blijven de vele criminele illegalen. Door die

terug te sturen naar hun land van oorsprong, verminderen we ook de over -

bevolking in onze eigen gevangenissen.” Dit jaar zijn al 1 437 zulke gedetineerden

zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun thuisland. “Daarmee hebben

we het absolute record van vorig jaar op een kleine elf maanden tijd verbroken”,

aldus Francken. In de periode 2012-2014, voor hij het roer overnam, werden in 

totaal slechts 544 criminelen teruggestuurd.

Meer plaatsen in gesloten centra
In 2017 moet het aantal repatriëringen verder stijgen. Daarom moeten er logischer-

wijs ook plaatsen bijkomen in de gesloten centra. “Bij de start van mijn mandaat

ging het om zowat 420 plaatsen: het laagste aantal in vele, vele jaren. Intussen

zijn het er ongeveer 600. Maar ook dat moet nog verder omhoog. Want hoe meer

plaatsen, hoe meer uitwijzingen.”

Blijven investeren in terugkeer

7

STAAT VAN ZAKEN

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan 
Jambon is klaar met zijn hervorming van de wet op de
private veiligheid. Het gaat om een complete opfrissing
van de wet-Tobback, die al dateert van 1990. “Die was
zodanig onleesbaar en achterhaald geworden, dat het
voor niemand nog echt duidelijk was wat kon en wat
niet”, aldus Jambon. Het nieuwe wetsontwerp, dat door
de regering al is goedgekeurd, werkt een heleboel grijze
zones weg in de wetgeving voor de sector. Die omvat
niet alleen bewakingsfirma’s maar bijvoorbeeld ook
installa teurs van alarm- en camerasystemen. 

Door de nieuwe wet mogen private bewakers vanaf nu 

iede reen bij de ingang van een winkel of een evenement

onderwer pen aan een toegangscontrole. Die bestaat uit een

oppervlakkige betasting van de kledij en een visuele 

contro le van handtassen. Op specifieke plaatsen, waaronder

luchthavens, internationale stations en nucleaire sites,

mogen bewakingsagenten de bagage en voertuigen ook echt

doorzoeken. Identiteitscontrole is mogelijk bij alle plaatsen

die niet publiek toegankelijk zijn, zoals kantoorgebouwen. 

Taken gevoelig uitgebreid
Daarbovenop krijgen private beveiligingsfirma’s voortaan

nog andere mogelijkheden. Zo kunnen zij zogenoemde

sweepings uitvoeren, waarbij zij gebouwen controleren op

de aanwezigheid van drugs, explosieven of spionageappa-

ratuur. In opdracht van de politie kunnen zij ook drones met

camera’s bedienen. Ten slotte kunnen zij ook beelden bekij-

ken die afkomstig zijn van camera’s op de openbare weg,

zij het wel steeds onder toezicht van de politie.

De grijze zones in de wetgeving inzake bewakingsfirma’s
zijn eindelijk opgelost.

Theo Francken: “Hoe meer plaatsen in gesloten
centra, hoe meer uitwijzingen.”

Meer zuurstof voor private beveiligingssector

Het budget voor de repatriëring van vreemdelingen stijgt volgend jaar met
17,7 procent, van 72 miljoen naar 84,8 miljoen euro. “En dat in bijzonder
moeilijke omstandigheden”, benadrukt staatssecretaris voor Asiel en 
Migra tie Theo Francken. Met die extra middelen wil hij de capaciteit in de
gesloten centra voor illegalen verder verhogen, zodat ook het aantal
repatriërin gen volgend jaar mee kan blijven stijgen. 
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BREEDBEELD

Ook in België bestaan er post-truth poli-

tici, voor wie de feiten en de waarheid

van minder belang zijn dan subjectieve

gevoelens en emoties. Soms worden ze

geconfronteerd met de ongemakkelijke

waar heid. Al sinds 1983 houdt het Waals

instituut voor de Statistiek (IWEPS) de

regiona le werkloosheidsstatistieken bij.

Eind november publiceerde het zijn

bevindin gen: bij het begin van de metin-

gen 32 jaar geleden was de werkloos-

heid in Vlaanderen 11 procent en in

Wallonië 13,5 procent. Sindsdien is het

aantal Vlamingen zonder baan gezakt

naar 5 procent. Terwijl de werkloos-

heidsgraad in Wallonië nagenoeg stabiel

bleef. In Brussel steeg de werkloosheid

zelfs naar 17,5 procent.

Belabberde cijfers
In België blijkt armoede vooral een pro-

bleem van een gebrek aan werk. Van de

werkende bevolking loopt minder dan vijf

op honderd het risico om in armoede te

belanden. Voor wie geen job heeft, is dat

risico bijna zes maal zo hoog. De harde

economische realiteit vertaalt zich in de

prestaties van onze sociale welvaartsstaat.

In België scoren we op een aantal sociale

indicatoren ronduit dramatisch, zegt 

armoede-expert Ive Marx van de Univer-

siteit Antwerpen. Volgens Eurostat groeit

één kind op de vijf in Wallonië op in een

gezin met zogenoemde ‘lage werkintensi-

teit’: gezinnen waarin geen van beide 

ouders werkt. De Brusselse en Waalse cij-

fers zijn daarmee bij de slechtste van gans

Werkt de Verandering, zoals vier gewone Vlamingen vertellen

op www.n-va.be/deveranderingwerkt? Of is dit “de slechtste 

regering ooit”, zoals Elio Di Rupo ons graag wil doen geloven?

Nergens is de verandering meer nodig dan in de strijd tegen armoe de.

Aan het woord zijn Elke Sleurs en Liesbeth Homans, bevoegd voor

armoedebeleid in de federale en de Vlaamse regering. Een gesprek

over hoe we iedereen meekrijgen in Vlaanderen.

De Verandering Werkt (voor iedereen)



de slechtst presterende Belgische provincie

is. In de regio Kortrijk-Roeselare is de

krapte op de arbeidsmarkt het grootst.

Dat fenomeen wordt sinds jaar en dag ver-

klaard door de werkloosheidsval, het ver-

schil tussen een werkloosheidsuitkering en

een loon. Volgens een onderzoek van de

Europese Commissie is het (financiële) ver-

schil tussen werken en niet-werken in Bel-

gië het kleinst van alle Europese landen.

De belastingen op lage lonen zijn hoog, en

het recht op werkloosheid is onbeperkt in

de tijd. Elke Sleurs beschouwt dat als een

van de grootste Belgische handicaps. “On-

langs las ik de getuigenis van een collega-

arts die ten strijde trekt tegen lagere

rugpijn, vandaag de meest voorkomende

oorzaak van langdurige arbeidsonge-

schiktheid. Zijn eerste vraag was altijd:

hoeveel meer hou je over door te gaan

werken? Het antwoord was dikwijls maar

250 euro. Dan moet je je job al heel graag

doen om gemotiveerd te blijven. Dankzij

de taxshift is dat vandaag al minstens 300

euro geworden. Tegen 2019 wordt dat zelfs

400 euro per maand.”

Hervorming van de kinderbijslag
De werkloosheidsval wegwerken is ook

een prioriteit voor Liesbeth Homans,

Vlaams minister van Armoedebestrijding.

Bij de hervorming van de kinderbijslag

kreeg de Vlaamse Regering het verwijt dat

ze te weinig doet aan de kinderarmoede,

maar Homans weerlegt de kritiek. “We

spreken over een totaalbudget van 3,3 mil-

jard euro. Door de hervorming gaat daar-

van 10 procent naar sociale toeslagen.

Voordien was dat maar 3 procent van het

budget. Na de hervorming krijgen ook

werkende mensen met een laag inkomen

de toeslag, en dus niet alleen diegenen die

een uitkering krijgen, zoals nu nog het

geval is.”

Ook voor de alleenstaande moeders zit er

een extraatje in de hervormde kinderbij-

slag, tot 46 euro per maand voor het eerste

kind en tot 23 euro voor het derde. Cruci-

aal, want alleenstaande moeders hebben
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“Maar de oppositie wil maar niet geloven

dat we het alleen met hogere uitkeringen

niet gaan redden. Een land dat zoveel her-

verdeelt en toch zo ondermaats presteert,

moet het over een andere boeg durven

gooien. Sociaal, maar niet socialistisch.

Dat doen we met deze regering. We zetten

alles in op jobcreatie door de belastingen

en de arbeidsmarkt te hervormen.”

Naar aanleiding van de internationale dag

van verzet tegen extreme armoede prees

Ive Marx een aantal maatregelen van de

regering, zoals de versoepeling van de

nachtarbeid en de startersjobs met opklim-

mende minimumlonen. Hij deelt daarmee

de analyse van Sleurs. “Lagere brutomini-

mumlonen voor jongeren – de startersjobs

– en een flexibele regeling voor nacht -

arbeid in de e-commerce: waarom zouden

dat geen kansen kunnen zijn voor die vele

werkloze jongeren in de oude Waalse

industrie bekkens?”

Structurele gebreken
Terug naar de studie van het Waalse sta-

tistiekbureau over de regionale werkloos-

heidsverschillen. De onderzoekers wijzen

op een aantal structurele gebreken. Die

houden de werkloosheidscijfers structu-

reel hoog op langere termijn. De loonkost

is te hoog, de arbeidsmobiliteit te laag, er

zijn te weinig financiële prikkels om uit de

werkloosheidsval te stappen en het onder-

wijs brengt kinderen onvoldoende vaar-

digheden bij. Kortom, het zijn nagels waar

de N-VA al langer op hamert.

Een opvallende vaststelling: de provincie

met de hoogste en die met de laagste

werkloosheid grenzen aan elkaar. Met 4,2

procent werkzoekenden bereikt West-

Vlaanderen bijna de volledige tewerkstel-

ling. Terwijl Henegouwen met 13,4 procent

BREEDBEELD

    

Europa. In Vlaanderen gaat het over één

kind op vijftien.

Staatssecretaris van Armoedebestrijding

Elke Sleurs volgt de analyse van Ive Marx.

“Onze sociale uitgaven zijn bij de hoogste

ter wereld. En ons belastingsysteem is een

van de meest herverdelende. Toch zijn

onze armoedecijfers in Europees perspec-

tief absoluut belabberd. En dan verbergt

het Belgische gemiddelde nog grote regio-

nale verschillen.”

Sociaal, maar niet socialistisch
Veel werk op de plank voor een staats -

secretaris voor Armoedebestrijding dus.

“Ik trek hard aan de kar om de sociale

mini ma verder op te trekken”, zegt Sleurs.

Als Wallonië en Brussel 
evenveel mensen aan de 
slag zouden krijgen als 
Vlaanderen, dan zou de 
Belgische begroting uit 
de moeilijkheden zijn.

“



diplo ma lager secundair onderwijs) is op

vijftien jaar bijna gehalveerd. 

Duidelijke strategie
Het verwijt dat ons onderwijs kampioen

is in ongelijkheid en dat de Vlaamse

Regerin g niet wakker ligt van armoede

raakt Homans duidelijk diep. “Jaar na jaar

investeert de Vlaamse Regering recordbe-

dragen in sociale huisvesting (zie Breed-

beeld de problemen met taalachterstand

weg te willen relativeren.”

“Men maakt er soms echt een karikatuur

van”, bevestigt Sleurs. “En dat zijn vaak

dezelfde mensen die de ogen sluiten voor

de echt schrijnende cijfers. We volgen een

duidelijke strategie tegen armoede. Door

de loonkosten aan te pakken en de

arbeids markt te hervormen, zorgen we er-

beeld in het vorige Nieuw-Vlaams Maga-

zine, red.). Onze kinderopvangtarieven en

het onderwijssysteem behoren tot de

meest democratische ter wereld. Tal van

sociale correcties werden ingevoerd voor

de energie- en waterfactuur en voor de

kost van het openbaar vervoer. Waar

mogelij k worden sociale rechten vandaag

automatisch toegekend. Duizenden leer-

krachten zwoegen dag in, dag uit om kin-

deren de best mogelijke vorming mee te

geven. Natuurlijk moet er nog iedere dag

worden bij geschaafd, maar laat ons dank-

baar zijn om zo’n goed systeem en daar

niet lichtzinnig mee omgaan door bijvoor-

voor dat er nieuwe jobs kunnen komen.

We hervormen de belastingen om werken

echt lonend te maken en de werkloos-

heidsval weg te werken. En tegelijk blijven

we inzetten op een strategie om de sociale

minima stelselmatig op te trekken naar de

Europese armoededrempel. De leeflonen

zijn sinds het begin van deze regering al 6

procent gestegen en de minimumpensioe-

nen zijn opgetrokken. In 2015 en 2016 heb-

ben we de volledige welvaartsenveloppe

gebruikt, bijna een miljard euro. In 2017 zal

het maar drie kwart zijn, maar dat is naast

de indexering die wordt toegepast.”

Armoederisico bij ouderen daalt
Dat die strategie kan werken, bewijzen de

armoedecijfers, onder andere bij gepensi-

oneerden. “Doordat vrouwen die vandaag

op pensioen gaan veel meer actief zijn ge-

weest op de arbeidsmarkt, doordat we

een hoog armoederisico. Het is voor die

specifieke risicogroep dat zowel Sleurs als

Homans projecten ondersteunt. Zo koppelt

men bij de 1 euromaaltijden van Liesbeth

Homans gezonde maaltijden aan begelei-

ding van de ouders en huiswerkbegelei-

ding voor de kinderen. Elke Sleurs

ondersteunt op haar beurt ‘Miriam’, een

project voor alleenstaande moeders met

een leefloon.

Onderwijs is 
belangrijkste hefboom
“We geven alleenstaande ouders dus iets

extra, we werken de werkloosheidsval

weg, en voor het eerst wordt het kinder-

geld ook een actief instrument om kinde-

ren naar de kleuterschool te krijgen”, zegt

Homans. Want als we ooit armoede willen

uitbannen in Vlaanderen, dan zal het

onder wijs de belangrijkste hefboom zijn. 

In december verschenen de nieuwe PISA-

statistieken, het OESO-onderzoek dat

internatio naal de kwaliteit van de scholen

vergelijkt. Liesbeth Homans put goede

moed uit de PISA-cijfers. “Ze tonen dat ons

onderwijs geen nood heeft aan een big

bang die komaf maakt met het algemeen,

het technisch en het beroepssecundair

onder wijs. Gidslanden met een brede eer-

ste graad, zoals Finland, tuimelen naar

bene den in de statistieken, terwijl Vlaan-

deren meer dan stand houdt bij de besten

van de wereld. We moeten dus behouden

wat goed is. Wel gaan we gericht ingrijpen

om wetenschap en techniek te versterken

en nog forser in te zetten op taalverwer-

ving Nederlands, zowel voor anderstalige

leerlingen als voor hun ouders.”

In tegenstelling tot de grote aandacht die

er in de media altijd is voor ongelijkheid

in het onderwijs, wijzen experts als de

Gentse psycholoog Wouter Duyck erop dat

het Vlaamse onderwijs nog steeds een

gigant ische motor van emancipatie is. Ner-

gens in Europa halen meer kinderen uit

kwetsbare milieus toch het topniveau wis-

kunde, bijvoorbeeld. De ‘ongekwalificeer -

de uitstroom’ (jongeren met alleen een

BREEDBEELD
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Elke Sleurs: “Een land dat zoveel herverdeelt en toch zo ondermaats presteert,
moet het over een andere boeg durven gooien.”

Het Vlaamse onderwijs 
is nog steeds een 

gigantische motor 
van emancipatie“



consequent blijven inzetten op het optrek-

ken van de minima en doordat een recht

zoals het bijstandspensioen automatisch

wordt toegekend, is het armoederisico bij

ouderen sterk in dalende lijn. Voor het

eerst is het armoederisico bij ouderen zelfs

lager dan bij jongeren”, aldus Sleurs.

Nochtans zijn het de gepensioneerden die

vaak zeggen dat zij wel de lasten dragen

van de taxshift, maar niet de lusten. “Het

klopt dat zij de btw- of accijnsverhogingen

voelen maar niet profiteren van de lasten-

verlagingen. Dat komt doordat de pensi-

oenen onder 15 500 euro per jaar zijn

vrijgesteld van belastingen. De taxshift is

dus niet prettig voor hen, maar wel nood-

zakelijk om de betaalbaarheid van de pen-

sioenen te verzekeren. Zonder voldoende

mensen die werken lukt ons dat niet.”

Werken echt lonend maken
“Met deze regering is er voor het eerst een

beleid dat werken echt lonend maakt”,

aldus Homans. “We zien een

arbeids markt die weer opleeft.

2016 was een grandcru-jaar

voor de arbeidsmarkt, zoals de

gouverneur van de Nationale

Bank opmerkte. En in moeilijke

tijden blijven we ook investeren

in het verhogen van de laagste

uitkeringen. Maar als je dan ziet

hoe zo’n Brusselse minister van

Economie als Didier Gosuin

(DéFI, het vroegere FDF) over de

luchthaven van Zaventem praat

... Hij onthulde in Terzak e net

geen bewuste strategie om de

vliegtuigen en de bijhorende

jobs weg te jagen, omdat de luchthaven

voor Brussel toch geen economische groei-

pool zou zijn.”

PS-model: onbegrijpelijke keuzes
En dat is niet het enige dossier waarin on-

begrijpelijke keuzes worden gemaakt. Ter-

wijl het in Vlaanderen gaat over langer

werken, ook bij de overheid, zijn de Frans-

talige regeringen bezig met het uitrollen

van de vierdagenwerkweek die hun

publie ke sector nog duurder zal maken.

Onder tussen ligt daar ook een nieuwe

onderwijsher vorming klaar waarin ieder-

een Latijn zal krijgen en de studiekeuze

naar nog later wordt uitgesteld.

Als Wallonië en Brussel het op vlak van

werkzaamheidsgraad even goed zouden

doen als Vlaanderen, dan zouden er in

België 340 000 mensen extra aan de slag

zijn, berekende arbeidsmarktexpert Jan

Denys. “Ik kan me niet van de indruk ont-

doen dat men daar een gouden kans aan

het verkwanselen is om zijn achterstand

in te halen”, vindt Homans. “Als Wallonië

en Brussel evenveel mensen aan de slag

zouden krijgen als Vlaanderen, dan zou

de Belgische begroting uit de moeilijk -

heden zijn. Het blijft de grote Belgische

constructiefout dat ze meer op de rem

staan dan dat ze aan de kar trekken.”

“Armoede mag geen eind-

station zijn. In een wel -

varend land als Vlaan -

deren mogen we ons daar

nooit bij neerleggen”, be-

sluit Homans. “Er is een

groep mensen die natuur-

lijk altijd en blijvend on-

dersteuning zal nodig

hebben. En die zullen wij

ook blijven geven. Wie in

armoede zit, moeten we

zoveel mogelijk helpen de

weg uit de armoede te

vinden. Maar ik geloof

niet dat dit kan door 

alleen maar centen te geven. Wel door 

ervoor te zorgen dat wie in armoe de leeft,

opnieuw zelfvertrouwen en eigenwaarde

vindt. Zodat hij of zij weer aan de slag kan

gaan en zijn weg vindt in onze samen -

leving. Dat is de verandering die werkt

voor iedereen.”
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Liesbeth Homans: “Wie in armoede zit, moeten we zoveel mogelijk helpen de weg uit de
armoede te vinden. Maar ik geloof niet dat dit kan door alleen maar centen te geven.”

Ontdek op 

www.n-va.be/deveranderingwerkt 
hoe vier Vlamingen de Verandering ervaren.
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Onder leiding van Vlaams minister-

president Geert Bourgeois denkt deze

Vlaamse Regering duidelijk aan de

lange termijn en de toekomstige

generaties. “Maar uiteraard gaat

het helemaal niet over een

‘beton stop’, zoals sommige

media het beleidsplan noemen”,

merkt Geert Bourgeois op. 

“Uiteraard zullen onze kinderen

en kleinkinderen nog kunnen

bouwen. En neen, wij zullen nie-

mand verplichten om te verhui-

zen naar de stad. Laat staan dat

we mensen gaan onteigenen. Wel

willen we sensibiliseren en infor-

meren, en vooral de voordelen

aantonen van wonen en werken

in stads- of dorpskernen. Het

nieuwe Beleidsplan Ruimte

Vlaanderen moet dat stimuleren,

zodat onze bestaande bebouwde

gebieden efficiënter worden aan-

gewend.”

Hogere leefkwaliteit
Tot vandaag nemen we in Vlaan-

deren steeds nieuwe terreinen in

om tegemoet te komen aan de

behoef te aan nieuwe woongelegen-

heden, werkplekken, voorzieningen,

enzovoort. Door die verlinting en die

ruimtelijke wanorde boeten we in op

leefkwaliteit. Het akkoord is alvast

een essentiële stap om de open

ruimte te vrijwaren, de ruimtelijke

wanorde tegen te gaan en onze

mobiliteits problemen aan te pakken.

Kortom: het Beleidsplan Ruimte

Vlaanderen wil het ruimtelijke rende-

ment en de leefkwaliteit verhogen. 

“Concreet wil dat zeggen dat we de

bestaande bebouwde ruimte beter en

efficiënt willen benutten, in plaats

van telkens opnieuw open ruimte

aan te snijden”, legt Bourgeois uit.

“Want dat versnipperde wonen heeft

een grote kost. Het is duur qua infra-

structuur en nutsvoorziening, het is

onveilig voor zwakke weggebruikers,

Eind november keurde de Vlaamse Regering het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen goed. En dat plan is ambitieus: vanaf 2040
wordt er geen bijkomende openbare ruimte meer ingenomen.
Meer dan 70 procent van Vlaanderen wordt gevrijwaard als
open ruimte voor natuur, landbouw en landschap.

Vlaanderen zeer ambitieus over 
gebruik openbare ruimte

GEMANDATEERD

het leidt tot wateroverlast, en de gro-

tere mobiliteit die daarvoor nodig is

leidt tot een grotere CO2-uitstoot. En

we moeten eerlijk zijn: mooi is die

verlinting ook niet bepaald.”

Geen bijkomende ruimte 
innemen
“Als we verderdoen zoals we nu bezig

zijn, en niet resoluut kiezen

voor verkerning en voor be-

houd van open ruimte, dan

lopen we helemaal vast”,

vreest de minister-president.

“Vlamingen willen geen uren in

de file vastzitten. En we merken

ook dat de Vlamingen zélf kie-

zen om al kleiner te gaan

wonen.” De Vlaamse Regering

heeft daarom de ambitie om

geen bijkomende ruimte in te

nemen tegen 2040. En 72,5 pro-

cent van Vlaanderen wil ze vrij-

waren voor open ruimte zoals

natuur, landbouw, water, land-

schap. 

Dat houdt in dat we omzichti-

ger zullen moeten omspringen

met bijkomend ruimtebeslag en

dit waar mogelijk compense-

ren. Daarvoor moet een stimu-

lerend beleid worden ont -

wikkeld dat gericht is op het

effi ciënter gebruiken van onze

bebouwde gebieden. “Mensen

zullen uiteraard nooit worden ver-

plicht om te verhuizen”, stelt Geert

Bourgeois. “De regering wil wel sen-

sibiliseren en de voordelen aan tonen

om in goed gelegen gebieden te gaan

wonen en/of werken. Want de voor-

delen om in steden of dorpskernen te

wonen, zijn legio.”

De Vlaamse Regering wil de open ruimte vrijwaren en de

ruimtelijke wanorde tegengaan.
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“Ik heb geleerd dat ‘vereenvoudigen’

niet ‘eenvoudig’ is”, lacht de staats-

secretaris. “Ik kan initiëren, suggere-

ren, stimuleren en coördineren, maar

uiteindelijk zijn de vakministers 

bevoegd voor wat er binnen hun 

domein gebeurt. Vereenvoudigen is

een werk van geduldig lobbyen,

samenwer ken en iedereen op één lijn

krijgen.”

Wat heeft u al kunnen realiseren?
“Vorig jaar is de open-datawet goed-

gekeurd. Alle gegevens die overheden

verzamelen, zijn voortaan

vrij beschikbaar en her-

bruikbaar. Enkel bij uitzon-

dering is dat niet het geval,

bijvoorbeeld om privacy- of

veiligheidsredenen. Open

data heeft een groot econo-

misch potentieel. Agoria, de

sectorfederatie voor de tech-

nologische industrie, bere-

kende dat het openstellen

van overheidsdata een netto -

winst van zo’n 900 miljoen

euro kan opleveren.”

“Ook met de modernisering

van de burgerlijke stand, die

deze maand nog is goedgekeurd, zet-

ten we een belangrijke stap vooruit.

De akten van geboortes, huwelijken

en overlijdens zijn vandaag enkel op-

vraagbaar in de gemeente waar ze

werden ingediend. Maar mensen ver-

huizen. Daarom gaan we de 589

gemeen telijke registers nu samen -

voegen in één centrale database,

zodat je alle akten van alle gemeen-

ten vanaf 2018 in elke gemeente kan

opvragen. Gedaan dus met onnodige

verplaatsingen.”

Wat zit er nog aan te komen?
“Heb je een uurtje? (lacht) Mijn dien-

sten hebben uitgerekend dat we 2,39

miljard kunnen besparen als ons

bedrijfsle ven volledig zou omschake-

len naar e-facturatie. Om het gebruik

van elektronische facturen te stimu-

leren, wordt e-facturatie naar de

federa le overheid vanaf 2018 ver-

plicht. We zijn nu onze overheids-

diensten daarop aan het voor -

bereiden. Daarnaast werk ik een ver-

eenvoudigingsplan uit, dat het onder-

nemen voor zelfstandigen en kmo’s

makkelijker moet maken. En ten

slotte is er de implementatie van de

belangrijke ‘Only Once’-wet, die

sinds dit jaar van kracht is.”

Wat houdt die precies in? 
“Die wet verbiedt federale overheden

om gegevens bij burgers en bedrijven

op te vragen die al eens eerder wer-

den opgevraagd. De overheid moet

zelf die gegevens intern uitwisselen

en hergebruiken. Helaas zijn nog lang

niet alle overheidsdiensten klaar om

die wet toe te passen. Daarom heeft

de regering op mijn voorstel beslist

om elke betrokken federale over-

heidsdienst alvast een lijst te laten

opstellen met de wetten en formulieren

die moeten worden aangepast en ge-

schrapt. Hoewel trager dan mij lief is,

boeken we ook met deze hervorming

stap voor stap vooruitgang. Zo schrapt

de Dienst voor Inschrijvingen van Voer-

tuigen vanaf 15 december de verplich-

ting om een overlijdensakte voor te

leggen bij de overname van een voer-

tuig. De DIV gaat die informatie nu zelf

nakijken in het Rijksregister.”

Door alle aandacht die - terecht - naar Asiel en Migratie gaat,
dreigt die andere bevoegdheid van staatssecretaris Theo 
Francken, Administratieve Vereenvoudiging, enigszins onder -
gesneeuwd te raken. “Maar op de achtergrond werken we stug
door om de administratieve lasten voor bedrijven en burgers te
laten dalen”, vertelt Francken tijdens een snelle stand van zaken.
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Theo Francken: “Vereenvoudigen 
is verre van eenvoudig”
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Roken is dodelijk, maar toch blijven

mensen roken. Te snel rijden leidt tot

boetes en ongevallen, maar toch

duwen we het gaspedaal nog te hard

in. Keer op keer maken we ongezonde

keuzes. En klassieke manieren van

gedragssturing - door te informeren,

bestraffen, verbieden of beboeten -

volstaan niet om attitudes en gedrag

te veranderen. Met een beleid dat is

gebaseerd op nudging wil de overheid

mensen ertoe bewegen om wél een

gezonde keuze te maken, zonder hen

de vrijheid voor een andere optie te

ontnemen. 

Heldere taal zet mensen 
in beweging
“We gaan daarom na hoe de overheid

nudging en andere technieken voor

gedragsbeïnvloeding positief kan in-

zetten”, legt Godderis-T’Jonck uit.

“Om een concreet voorbeeld te geven:

met nudging stappen we af van amb-

telijke taal. Door een brief veel een-

voudiger en directer op te stellen,

reageren mensen nu eenmaal positie-

ver en sneller. Dat blijkt bijvoorbeeld

al heel goed te werken bij het innen

van achterstallige belastingen.”

Nudges moeten aan een aantal voor-

waarden voldoen. Ze moeten transpa-

rant zijn, goedkoop in gebruik,

gemakkelijk te weigeren, en ze moe-

ten mensen helpen bij hun bestaande

voorkeuren. Ze laten zien dat het

positie ve ‘kunnen’ veel effectiever is

dan het negatieve ‘moeten’. “Nog een

voorbeeldje: studenten op Ameri-

kaanse universiteiten krijgen adver-

tenties te zien met de boodschap dat

weinig drinken heel normaal is, en

dat 70 procent van de jongeren maar

drie glazen bier per week drinkt”,

illustre ert Godderis-T’Jonck. “Het

resulta at is dat het alcoholmisbruik

onder studenten sterk is afgenomen.” 

Ongezonde keuzes 
moeilijker maken
Het klassieke voorbeeld van nudging

is de ‘nepvlieg’ in urinoirs, zodat

mannen niet meer naast de pot plas-

sen. Een ander sprekend voorbeeld is

het op ooghoogte plaatsen van fruit in

school- of bedrijfskantines, terwijl je

voor een ongezonde snack door de

knieën moet. “Ongezond eten is dus

nog altijd een optie,” vertelt Godde-

ris-T’Jonck, “maar het wordt net iets

moeilijker gemaakt. Een muzikale

trap zal men bijvoorbeeld vlugger ge-

bruiken dan de saaie roltrap.”

Danielle Godderis-T’Jonck lag mee

aan de basis van de conceptnota en

het voorstel van resolutie dat het

Vlaams Parlement eind oktober goed-

keurde. “De Vlaamse overheid is niet

de eerste of de enige die gedrags -

inzichten gebru ikt in haar beleids -

aanpak”, besluit ze. “Overheden in

diverse landen zijn al aan het experi-

menteren met gedragswetenschappe-

lijke inzichten. De bekendste voor -

beelden zijn de Verenigde Staten en

het Verenigd Konink rijk. De N-VA vindt

dat wij niet kunnen achterblijven.”

VINGER AAN DE POLS

Door ‘nudging’ toe te passen, stuurt de overheid via niet-

dwingende prikkels of gedragsinzichten haar burgers in hun keu-

zes. In het Vlaams Parlement zette Danielle Godderis-T’Jonck

samen met Caroline Croo en Lies Jans haar schouders mee

onder een voorstel van resolutie, dat intussen is goedgekeurd.

Gedrag positief 
beïnvloeden 
met nudging

We willen mensen ertoe 
bewegen gezonde keuzes 
te maken, zonder hen de 
vrijheid voor een andere 

optie te ontnemen.“
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De N-VA heeft altijd gezegd dat een

beperking in de tijd van uitkeringen

vooral leidt naar werk en naar een

uitweg uit een structurele en lang -

durige uitkeringsafhankelijkheid.

“Dat bewijzen nu ook de cijfers over

het aantal jongeren dat doorstroomt

naar het OCMW sinds de inschake-

lingsuitkering gedurende maximaal

drie jaar wordt uitbetaald”, zegt Van

Peel. “De grootste groep vindt een

job of blijkt de uitkering niet nodig

te hebben. En het overige deel wordt

beter begeleid.”

PS-recepten falen
Wel zijn er grote regionale verschil-

len. In Vlaanderen stroomt slechts 17

procent van de schoolverlaters met

een stopgezette RVA-wachtuitkering

door naar het leefloon. 83 procent

vindt dus werk of maakt geen ver-

dere aanspraak op sociale bijstand.

In het Waals en Brussels Gewest ligt

de doorstroom naar het leefloon op-

vallend hoger, respectievelijk 35 en

29 procent. 

fers dat de doorstroom vanuit het

OCMW naar werk in Vlaanderen

sneller gaat. In Wallonië ontvangen

dubbel zoveel jongeren een leefloon

als in Vlaanderen, en ze blijven er

ook langer cliënt. In 2016 had een

Vlaamse jongere gemiddeld behoefte

aan zo’n 171 dagen steun. In Wallonië

is dat 189 dagen, in Brussel 203

dagen. 

“Hoe dan ook zijn de jongeren die na

drie jaar inschakelingsuitkering toch

bij het OCMW terechtkomen, gebaat

bij de bredere ondersteuning die ze

daar krijgen. Binnen een OCMW kan

er meer op maat worden gewerkt en

kunnen ook andere problematieken

waar deze jongeren mee worstelen

van dichtbij worden opgevolgd. Wie

kan, moeten we toeleiden naar een

job. En we voorzien hogere uitkerin-

gen voor wie het echt nodig heeft.

Dat is het sociale verhaal van de N-VA. 

Daarom ook krijgen OCMW’s van de

federale regering voortaan jaarlijks

150 euro personeelsomkadering extra

per leefloner. De totale steun per leef-

loner stijgt zo naar 470 euro. Maar

om een kleinere groep meer te kun-

nen geven, moeten we wel af van

eeuwigdurende uitkeringen.”

Het regionale verschil bewijst dat het

Vlaamse beleid een pak beter aan-

slaat. Dat is deels dankzij de relatief

grotere vraag naar arbeidskrachten

in het Vlaams Gewest. Maar de cij-

fers tonen ook dat de hervormingen

van de federale en Vlaamse regering

hun vruchten afwerpen. “Vlaande-

ren heeft de laatste jaren bespaard

op het overheidsapparaat en geïnves-

teerd in de economie. En dat beleid

loont”, aldus Van Peel. “Sinds augus-

tus 2015 daalt de Vlaamse werkloos-

heid en stijgt het aantal starters

exponentieel. En ook de Vlaamse ex-

port heeft zijn absolute toppunt be-

reikt. In Wallonië vindt men die

aansluiting duidelijk niet. De oude

PS-recepten van meer overheids -

tewerkstelling en subsidies falen. En

de armoede neemt toe, net daar

waar een partij die zich sociaal

noemt aan de macht is.”

Betere ondersteuning 
door OCMW
Bovendien blijkt opnieuw uit de cij-

De beperking in de tijd van de RVA-inschakelingsuitkering

voor jonge schoolverlaters heeft niet geleid tot een massale

doorstroom naar de OCMW’s. “En wie wel doorstroomt, is

gebaat bij de ondersteuning die een OCMW biedt”, stelt

Kamerlid Valerie Van Peel.

Verstrenging 
brengt geen 
massale 
doorstroom 
naar OCMW

VINGER AAN DE POLS



In 2010, in de nasleep van de financië -

le crisis, kwam het voorstel om zo’n

belasting te heffen opnieuw boven-

drijven. De G20 vond daarover echter

geen consensus en de taks kwam er

niet. Maar het bracht de Europese

Unie op ideeën. Europa stelde zijn

eigen financiële transactietaks (FTT)

voor: een nieuwe belasting van 0,1

procent bij de verhandeling van aan-

delen en 0,01 procent op onderlig-

en Spanje. Estland trok er in 2016 de

stekker uit.

Geen overeenstemming 
binnen de EU
Recent bond ook Europees Parle-

mentslid Sander Loones de kat de bel

aan. “De bedoelingen van een finan-

ciële transactietaks zijn goed, maar

niet op de manier waarop het voorstel

nu voorligt. Het is une fausse bonne

EUROPA

Begin jaren zeventig kwam de Amerikaanse econoom James

Tobin met het idee op de proppen om een wereldwijde belasting

te heffen op valutatransacties. De financiële transactietaks – of

tobintaks – was geboren.

De financiële transactietaks: 
‘une fausse bonne idée’

De bedoelingen van een financiële transactietaks zijn goed, maar niet op de
manie r waarop het voorstel nu voorligt.
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gende transacties. In tegenstelling tot

de tobintaks viseert deze belasting

geen valutatransacties, maar aan -

delen, obligaties en derivaten.

Maar ook binnen de EU vindt men

geen overeenstemming. Vandaag zijn

nog slechts tien landen bereid om

mee te onderhandelen over de invoe-

ring van de belasting: België, Frank-

rijk, Duitsland, Griekenland, Italië,

Oostenrijk, Portugal, Slovakije, Slovenië

idée – een vals goed idee”, liet Loones

optekenen. In februari verzette minis-

ter Van Overtveldt zich ook al tegen

de nieuwe belasting en begin decem-

ber kwam er zelfs steun uit onver-

wachte hoek, van vicepremier Kris

Peeters (CD&V). 

Maar wat is er nu mis met de FTT

zoals die nu op tafel ligt? “Het is

boven al problematisch dat niet alle

landen van de EU meedoen”, stelt

Loones vast. “Onze buurlanden

Luxemburg, Nederland en het Ver-

enigd Koninkrijk doen bijvoorbeeld al

niet mee. Dat zal dus aanleiding

geven tot een kapitaalvlucht en het

wegtrekken van bedrijven. Wie

reken t op nieuwe be lastinginkomsten

is er dan aan voor de moeite.”

Duizenden jobs in het gedrang
Voert België de FTT wel in, dan zou

dat de doodsteek betekenen voor de

financiële sector en verdwijnen dui-

zenden jobs en bijhorend handelsver-

keer. De rol van Brussel als financieel

centrum – met onder meer de hoofd-

zetels van SWIFT (regeling van inter -

nationaal betalingsverkeer) en Euro -

clear (afhandeling van effectentrans-

acties) – is dan uitgespeeld. 

We kunnen trouwens leren uit een eer-

der ‘experiment’ met een transactie-

taks. In 1983 voerden de Zweedse

sociaaldemocraten een dergelijke be-

lasting in. Het gevolg was dat de ver-

koop van obligaties een klap van 85

procent kreeg. De omzet van de beurs-

transacties kromp met 30 procent. De

Zweedse regering droomde ervan met

de belasting anderhalf miljard

Zweedse kronen te oogsten. Het wer-

den er maar 80 miljoen, terwijl de

Zweedse financiële handel grotendeels

verhuisde naar Oslo en Londen. Die

keerde nooit helemaal terug, ook niet

nadat de taks in 1991 werd afgeschaft.

“In plaats van ons in de eigen voet te

schieten, moeten we net investeren in

de financiële sector en de bedrijven”,

aldus Loones. “Zeker nu de brexit na-

kend is. Daarom zegt de N-VA neen

aan de financiële transactietaks zoals

die nu voorligt.”



VERREKIJKER

Via de Belgisch-Luxemburgse Eco-

nomische Unie (BLEU) sluit Vlaan-

deren bilaterale investerings- 

ak koorden af met derde landen.

Maar doordat Wallonië dwarsligt,

zijn de akkoorden geblokkeerd.

Dat heeft zware gevolgen, onder

meer voor de Vlaamse bagger -

bedrijven die actief zijn in 

Midden-Ameri ka. “Zonder deze

akkoorden hebben onze Vlaamse

bedrijven geen passende bescher-

ming”, legt minister-president

Bourgeois uit. “Zo moeten ze bij-

voorbeeld hun zaak aanhangig

maken bij lokale handelsrecht-

banken. En die beantwoorden

niet altijd aan de rechtsprincipes

die onze bedrijven verwachten.” 

Vlaanderen wil vooruit
Luxemburg laat zich alvast niet

meer blokkeren door Wallonië.

Het Groothertogdom heeft beslist

dat het zelf akkoorden zal afslui-

ten, zonder België. “Die weg moet

Vlaanderen ook inslaan”, vindt

Karl Vanlouwe. In de commissie

Buitenlands Beleid van het

Vlaams Parlement haalde hij ste-

vig uit naar de Waalse blokkerin-

gen. 

“Iedere Europese lidstaat of deel-

staat heeft het recht gebruik te

maken van zijn autonomie, maar

dat mag anderen niet blokkeren”,

aldus Vanlouwe. “Laat ons daarom

werken met een zogenaamde coali-

tion of the willing: niemand moet ver-

plicht mee in het bad, maar diegenen

die wél vooruit willen, mogen niet

worden tegengehouden. Er staat eco-

nomisch te veel op het spel voor

Vlaanderen om zich zomaar te laten

gijzelen door het zuiden van het

land.”

Minister-president Bourgeois volgt

deze redenering en stelde prompt

voor om te werken met open en

asymmetrische BLEU-akkoorden die

Vlaanderen kan goedkeuren met de

federale regering en Luxemburg, maar

zonder de andere deelstaten. Als die

nadien willen aansluiten, dan

blijft dat natuurlijk mogelijk.

Ander en beter
Wat Vlaanderen al 186 jaar onder-

vindt, wordt nu ook voor de hele

Europese Unie duidelijk: we stoten

op de grenzen van samenwerking

met Wallonië. Denk maar aan de

hele saga over CETA, het handels-

en investeringsakkoord met Canada

dat door de PS werd geblokkeerd.

Daarom moeten we dringend op

zoek naar nieuwe manie ren van

binnen- en buitenlandse samen -

werking, zodat Vlaanderen vooruit

kan blijven gaan.

“We moeten samenwerken omdat

we dat willen en er zelf beter van

worden. Maar wanneer samen -

werking niet mogelijk blijkt, moet

iede re deelstaat zijn eigen ding kun-

nen doen: zonder blokkeringen, 

veto’s of een Waals non. Open en

asymmetrische BLEU-akkoorden

zijn dan ook het perfecte voorbeeld

van ons confederalisme in de prak-

tijk,” besluit Vanlouwe.

Wallonië blokkeert verschillende investeringsakkoorden die
België en Luxemburg samen willen sluiten met andere lan-
den. Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe pleit voor
een ‘coalition of the willing’ van partners die wél vooruit wil-
len. Minister-president Geert Bourgeois neemt op zijn beurt
de vlucht vooruit en wil akkoorden sluiten zonder Wallonië.

Karl Vanlouwe en Geert Bourgeois: “Er staat economisch te veel op het spel
om ons zomaar te laten gijzelen door het zuiden van het land.”

Vlaanderen laat zich
niet meer blokkeren 
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Elke leeftijdsgrens blijft arbitrair.

“Waarom zou je een zestienjarige stem-

recht geven en een mature vijftienjarige

die zijn leeftijd vooruit is, dan weer niet?

Je moet ergens een grens trekken”,

meent de voorzitter van Jong N-VA,

Tomas Roggeman. 

Stemmen betekent dat je als burger een

stukje verantwoordelijkheid neemt voor

de hele samenleving. Maar hoe kan je

dat opnemen wanneer je op zestien jaar

nog geen verantwoordelijkheid draagt

voor je eigen leven? “Achttien jaar is de

leeftijd dat je vol burgerschap krijgt: je

kan echt gaan werken, een huis kopen

of huren, je kan trouwen, draagt volle

aansprakelijkheid, enzovoort. De

meeste rechten krijg je bij meerderjarig-

heid. Dat is dan ook de meest logische

grens om stemrecht te verwerven.”

Geen draagvlak
Zestienjarigen zijn zelf geen vragende

partij, blijkt uit onderzoek. Het overgrote

deel is niet met politiek bezig en wil

graag nog even jong blijven zonder alle

verantwoordelijkheden. Jongeren die

wél politieke interesse tonen of een

maatschappelijk engagement willen op-

nemen, kunnen terecht in jeugdraden,

die zwaar worden onderschat als

officië le adviesraden, of in politieke

(jongeren)partijen. “Het is daarom de

taak van Jong N-VA om deze jongeren te

betrekken en hen niet op hun honger te

laten zitten”, vindt Roggeman. “Ook het

onderwijs kan daarin een rol spelen en

de jongeren voorbereiden op de rechten

en plichten die hen te wachten staan.

Wij pleiten al lang voor een vak

burgerschaps vorming.”

Scheeftrekking rechten en plichten
“Stemrecht voor zestienjarigen zou een

scheeftrekking zijn van ons maatschap-

pelijk model van rechten en plichten”,

stelt Roggeman verder vast. “Ook voor

het jeugdsanctierecht kan deze verlaging

verregaande gevolgen hebben. Je kan

enerzijds niet zeggen dat een jongere

over voldoende inzichten beschikt om

politieke keuzes te maken, maar ander-

zijds over onvoldoende inzichten om

zich correct te gedragen in de maat-

schappij. Zo komt het beschermd sta-

tuut van de jongere in het gedrang.” 

Voor Jong N-VA zou stemrecht op zestien

anders wel een mooie opportuniteit zijn.

Uit bevragingen blijkt dat de N-VA de

populairste partij is onder jongeren. En

die populariteit kan zelfs nog stijgen

wanneer stemrecht vanaf zestien wordt

ingevoerd. “Toch krijgen we de indruk

dat voorstanders zich wat laten leiden

door politiek opportunisme”, besluit

Roggeman.

“We zagen het in de nasleep van het

referen dum over de brexit, of de verkie-

zing van Trump. Ontevredenheid over

de uitkomst van een democratisch pro-

ces vormt de aanleiding voor pleidooien

om stemrechten aan te passen en dus

‘wenselijkere’ uitkomsten te forceren.

Mogelijk is de vraag naar stemrecht op

zestien dus niet ingegeven door een

echte bekommer nis om jeugdig engage-

ment, maar veeleer door politiek oppor -

tunisme.”

De klassieke partijen in Vlaanderen roepen op om het stemrecht

te verlagen van achttien jaar naar zestien jaar. Wat denken zij hierbij

te winnen? Want de jongeren zelf staan er alvast niet om te sprin-

gen. Ook Jong N-VA is geen voorstander.
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Hoe kan je verantwoordelijkheid opnemen voor de samenleving wanneer je op
zestien de nog geen verantwoordelijkheid draagt voor je eigen leven?

JONGE LEEUWEN

Jong N-VA geen voorstander 
van stemrecht op 16
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De reeks is gemaakt “naar een idee
van Wouter Verschelden”, lezen
we in de begingeneriek. Hoe groot
was uw aandeel precies? 
“Ik liep al lang rond met het idee eens

iets te doen met de Wetstraat en fictie.

‘De 16’ was een wild idee, dat op een

paar pagina’s uitgeschreven was. 

Willem Wallyn, de scenarist en regis-

seur, heeft dat uitgewerkt tot een vol-

dragen reeks. En het eindresultaat

mag zonder meer gezien worden,

denk ik. De digitale productie van ‘De

16’ hebben we als onderaannemer ge-

daan vanuit newsmonkey, zodat ik

wel altijd erg nauw bij het project be-

trokken ben geweest.” 

De reeks kreeg ook een ‘cross -
mediaal verlengstuk’: bent u tevre-
den over de uitwerking daarvan?
“Het digitale luik was een experiment

in fictie, compleet met een fictieve po-

liticus: vicepremier Steven Kennis, die

echt tweet, een eigen website heeft -

www.stevenkennis.be - en ook een

eigen Twitteraccount en Facebook -

profiel. We hebben daar niet alleen

heel mooie resultaten mee behaald,

maar ook ontzettend veel plezier

eraan beleefd (lacht).”

Hoe schat u het realiteitsgehalte
van de serie in? 
“Het was nooit onze bedoeling een

compleet realistische reeks te maken:

het is en blijft comedy. Alleen humor

kan de politiek redden, luidde ons de-

vies. Je gaat dan ook bewust het falen

en de mislukkingen, de menselijke

zwaktes en de speciale karaktertrek-

ken van politici, journalisten en cabi-

nettards uitvergroten. In die zin is de

reeks niet realistisch, maar zit ze wel

vol zelfrelativering. Toch komen er

een pak scènes en situaties, persona-

ges en problematieken in voor die

behoor lijk waarheidsgetrouw zijn.

Over de secretaresse, bijvoorbeeld,

die de échte baas is van het kabinet,

hebben we erg veel compli-

menten gekregen van men-

sen uit de Wetstraat. Die is

zéér herkenbaar.”

Het internet en de sociale
media deden de voorbije
jaren ook hun intrede in
het politieke bedrijf. Wel -
ke impact heeft dat op de
journalistieke verslag -
geving? 
“Die impact is gigantisch

natuur lijk. Media zijn steeds

minder een doorgeefluik,

een filter. Politici communi-

ceren via sociale media

rechtstreeks met hun achter-

ban, zonder kranten of tv-

stations ertussen. En wie

daar goed in is, die raakt ontzettend

ver anno 2016. Kijk maar naar het

meest evidente voorbeeld: Donald

Trump. Toch wel dé verrassing van

2016. En iets waar elke politieke partij

lessen uit moet trekken.”

Onze media liggen steeds vaker
ook onder vuur. Vindt u het verwijt
van partijdigheid terecht? 
“Ik heb het voorrecht gehad om met

fantastische mensen te werken, zowel

bij De Standaard en De Morgen als bij

de VRT. Ik ben dus bevooroordeeld:

ik zie vooral het goede in de Vlaamse

media (lacht). Maar ik geef eerlijk toe

dat ik soms wel schrik als ik zie hoe-

zeer sommige mediamerken de jong-

ste jaren zijn opgeschoven en een heel

andere politieke koers zijn gaan

varen.”

In
 d
e 
ru
br
ie
k 
Bu
ite
nw
ac
ht
 la
te
n 
w
ij 
el
ke
 m
aa
nd
 e
en
 e
xt
er
n 
ex
pe
rt
 a
an
 h
et
 w
oo
rd
. 

H
ij 
of
 z
ij 
ve
rw
oo
rd
t n
ie
t n
oo
dz
ak
el
ijk
 h
et
 s
ta
nd
pu
nt
 v
an
 d
e 
N
-V
A
.

BUITENWACHT

Wouter Verschelden, mede-oprichter en uitgever van news -

monkey, de eerste socialenieuwssite van dit land, is al vele

jaren kind aan huis in de Wetstraat. Uit zijn ruime ervaring als

politiek verslaggever putte hij ook de inspiratie voor ‘De 16’, een

comedy reeks over het reilen en zeilen op een federaal kabinet. 

Wouter Verschelden: “Media zijn steeds
minder een doorgeefluik, een filter.”

Wouter Verschelden: “Alleen 
humor kan de politiek redden”
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Op zaterdag 26 november kwamen meer dan 120 lokale mandataris-
sen en bestuursleden samen in Herentals om te debatteren over de
ruimtelijke toekomst van de provincie Antwerpen.

Het kabinet van Luk Lemmens, Antwerps gedeputeerde van Ruimtelijke

Ordening, en de Cel lokaal beleid van de N-VA organiseerden deze studie-

dag om de N-VA-basis te polsen naar hun visie op de hervorming van het

provinciaal ruimtelijk structuurplan. 

Debatgroepen gingen dieper in op de ruimtelijke uitdagingen van de ver-

schillende Antwerpse regio’s. De deelnemers wisselden van gedachten

met de andere N-VA-afdelingen uit de streek en keerden huiswaarts gewapend met een flink pak extra kennis.
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DORPSSTRAAT

Na de Pinksterstorm van 2014 dienden landbouwers

uit de Westhoek meer dan 80 schadedossiers in.

Maar Vleteren moest lang wachten om te worden

erkend als rampgebied, onder meer omdat er ner-

gens in de gemeente meetpunten waren die de

exacte hoeveelheid neerslag konden bepalen.  

Op initiatief van de N-VA heeft het KMI nu twee

erken de meetpunten geplaatst in Vleteren. Daardoor

zal de erkenning van een landbouwramp in de toe-

komst vlotter verlopen.

Twee meetpunten 
KMI in Vleteren

Slabbetje voor 
pasgeborenen in 
Sint-Katelijne-Waver

Lieve Kelders is N-VA-fractievoorzitter in de gemeenteraadvan Wijnegem en ondervoorzitter van de lokale afdeling. Zes-tien jaar geleden verongelukte haar zoon Roel, toen pas 21,met de wagen. 

De dood van haar
zoon is nog een groot
litteken. “Wie schrijft,
die blijft! Roel heeft die
zin wel honderd keer
tegen mij uit gespro -
ken. Zijn motto indachtig, heb ik de daad bij het woord gevoegd”,
zegt Lieve. Ze laat Roel nu verder leven in het boek dat ze schreef
over zijn te korte leven en waarin ook zijn eigen verhalen en tek-
sten aan bod komen.

Lid in de kijker
Lieve Kelders (Wijnegem) schreef
een boek over haar zoon
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Provincie Antwerpen in debat over ruimtelijke toekomst

© Gazet van Antwerpen, 8/11/2016

Op de foto herkent u provinciefractiemede
werker Ben Glorieux

uit Poperinge (helemaal links), daarnaast K
amerlid Rita Gantois

uit Koksijde en provincieraadslid Wouter V
anlouwe uit Koksijde

(helemaal rechts), samen met het KMI en en
kele landbouwers bij

de geijkte handmatige pluviometer van he
t KMI.



N-VA-ZAP Zottegem 
bedankt de 
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DORPSSTRAAT

‘Freakshakes’ zijn unicum in Vlaanderen
N-VA-gemeenteraadslid in Zele Timothy Debeir en zijn

vriendin Paola Sales Cobos zijn de eersten in Vlaanderen

die ‘freakshakes’ aanbieden in hun cocktailbar. De hippe

milkshakes veroverden eerst Australië en Londen. En nu

kan je ze dus ook proeven in Zele. 

Behalve een groot uitgevallen milkshake krijg je bij een

freakshake ook heel wat zoetigheden zoals chocolade -

repen, marshmallows of roze snoepjes. Met daarbovenop

nog een toefje slagroom en chocoladesaus. Een zoete

zonde? Moet kunnen, zo af en toe.

Goed 
bezig!

In Dendermonde 

ijvert de N-VA 

voor een kermis 
op maat 

Schepen Willem Wevers (Kontich) 
wint quiz ‘Kalmte Kan U Redden’

... en N-VA Kortenaken wint glansrijk 
de quiz van KVLV Waanrode
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Samen met dit magazine bezorgen wij u een raamaffiche

waarmee u uw buurt een jaar vol Verandering toewenst. Ook

wij wensen u prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

Het N-VA-partijsecretariaat is gesloten 

van zaterdag 24 december tot en met zondag 1 januari.

Beste wensen voor 2017!

De ledenwervingswedstrijd die in het najaar van start
ging, heeft een winnaar! 

Van alle lokale N-VA-afdelingen kende de afdeling in Moer-

beke de grootste stijging van de zogenoemde indringings-

graad. Dat wil zeggen dat zij per 1 000 kiesgerechtigde

inwoners in hun gemeente het meeste nieuwe leden aan-

trokken. 

Als winnaar krijgt de afdeling Moerbeke een teambuildings-

activiteit voor haar afdelingsbestuur. Proficiat!
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OP DE BARRICADEN

De N-VA zet het nieuwe jaar naar goede gewoonte feestelijk in. Bent
u samen met onze mandatarissen en andere toppers ook van de par-
tij? U bent van harte welkom op zaterdagavond 14 januari vanaf 19.30
uur in De Nekkerhal in Mechelen.

U mag rekenen op dezelfde succes -

formule als de voorbije jaren:

� het traditionele glaasje bubbels

en de nieuwjaarstoespraak van

voorzitter Bart De Wever

� swingen en dansen met DJ Tom

of … rustig genieten in de gezel-

lige lounge

� op de foto met de Vlaamse of

de federale N-VA-ministers, of

met Bart De Wever

Tot middernacht trakteert de N-VA

uw drankjes aan de bar. Tussen

het dansen en praten door kan u

bovendien tegen een democrati-

sche prijs terecht aan de cocktail-

bar en aan de eetstandjes.

Overnachten in Mechelen?
Reserveer een kamer in Holiday Inn Express Mechelen en maak ge-

bruik van de shuttledienst tussen het hotel en de Nekkerhal tussen

19 uur en 3 uur. 

Holiday Inn Express Mechelen

Veemarkt 37c - 2800 Mechelen

tel. 015 44 84 20

www.hiexmechelen.com

Kom naar het N-VA-nieuwjaarsfeest 
op zaterdag 14 januari in Mechelen
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Moerbeke wint ledenwervingswedstrijd

Of surf naar 

www.visitmechelen.be 

voor een volledig overzicht

van overnachtingsmoge-

lijkheden in Mechelen. 
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OP DE BARRICADEN

Meer dan twee jaar na de verkiezingen maakt de N-VA met een cam-
pagne een tussenstand op van de beloofde Verandering. Want wat
blijkt? De cijfers en prognoses van onafhankelijke instanties bewijzen
effectief dat De Verandering Werkt! 

We gaan er op alle

vlakken weer op

vooruit. Er zijn

meer jobs, meer be-

drijven, hogere lonen,

zekere pensioenen,

en ondernemers

hebben weer meer

vertrouwen.

Dat zegt niet alleen de N-VA. Ook

onafhankelij ke bronnen zoals de Natio-

nale Bank, de VDAB, het Planbureau en

de Europese Commissie leggen mooie

cijfer s voor. We verzamelden ze voor u

in een uitgebreide infografiek op 

www.n-va.be/deveranderingwerkt. 

Op diezelfde website vertellen vier

Vlaming en in een kort filmpje hun

eigen persoonlijke verhaal. ‘Ondernemer van het Jaar’ Peter Vyncke, poets-

vrouw Nathalie Pieters uit Wervik, buschauffeur Peter Koyen uit Lier en jonge

zakenvrou w Isabelle Storme uit Mechelen laten er geen twijfel over bestaan: De Verandering Werkt.

U kwam de filmpjes en onze advertenties tegen op onder meer Facebook

en YouTube, en in enkele kranten en tijdschriften. Op die manier slaagde

de N-VA erin honderdduizenden Vlamingen te tonen dat De Verandering

Werkt!

Ontdek op www.n-va.be/deveranderingwerkt 
hoe vier Vlamingen de Verandering ervaren!

De Verandering Werkt!
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Op 17 december overleed voormalig N-VA-ondervoor-
zitter Eric Defoort. Hij was 73. Weinigen wisten dat
Eric al jaren ziek was. Hij wilde er niemand mee
lastig vallen, en aan zijn inzet kon je het niet merken.

Tot op het einde bleef hij genieten van de betere dingen des
leven s, van zijn vele vrienden, en van
zijn liefhebbende vrouw. 

Eric Defoort was al vanaf zeer jonge leeftijd

begeesterd door twee passies: geschiedenis

en politiek. Als een wervelwind trok hij

door zowel de Vlaamse Beweging als de

academische wereld. En waar hij was

gepas seerd, liet hij niemand onberoerd

achter. Als Vlaams-nationalist was hij een

francofiel, en kon hij uit het hoofd hele 

alinea’s van Franse auteurs citeren. 

Hij situeerde zichzelf ideologisch dan weer

in het progressieve kamp. In zijn flamin -

gante engagement streefde hij meermaals

een kruisbestuiving met progressief Vlaan-

deren na. Hij flirtte in de jaren tachtig met de SP, was betrokken

bij het Sienjaal en werd lid van de Gravensteengroep. Dat hij als

laatste ondervoorzitter van de Volksunie vrijwel onmiddellijk

zijn steun uitsprak voor Geert Bourgeois en een van de dragende

krachten van de embryonale N-VA werd, was voor velen dan

ook een verrassing. 

Maar zijn Vlaamse overtuiging en zijn

wantrouwen tegen politiek opportunisme

primeerden. Diezelfde overtuiging dreef

hem als voorzitter van de Vlaamse Volks-

beweging en de Europese Vrije Alliantie.

Zeker in die laatste functie kon Eric zowel

de nationalist als de internationalist in

hem tot bloei laten komen. 

Als jonge partij had de N-VA slechts één

éminence grise en dat was Eric. Op de

achtergrond van de partij was hij onzicht-

baar aanwezig. Hij stond altijd klaar met

goede raad, een steunend woord als het

moeilijk ging of een schouderklop als het

beter ging. Met zijn politiek inzicht wist hij

welke dreigingen op de loer lagen, en

zond hij waarschuwende signalen uit. Of strenge vermaningen

als men die in de wind sloeg. Wij zullen hem allen missen.

Eric Defoort: éminence grise van de N-VA

ONVERGETELIJK

MEERWAARDE

Maurits van Liedekerke (°1945) werk -

te lange tijd als journalist voor het

Volksunie-weekblad Wij en ver-

zorgde nog tot eind 2014 een twee-

maandelijks opiniestuk voor het

Nieuw-Vlaams Magazine. 

De voorbije jaren werkte hij aan

een nieuw boek, Van Abbeloos tot Zeppos. Daarin bundelt Van

Liedekerke 75 kleurrijke portretten van bijzonder verdienstelijke

mannen en vrouwen die hij beschouwt als mijlpalen in de

geschiede nis van het Pajottenland. Daarmee toont Van 

Liedeker ke een ander beeld van het Pajottenland dan het wel-

bekende cliché van geuze, mattentaarten, groene heuvels en

boerenpaarden.  Zijn boek wil er vooral een zijn dat het talent,

de verbeelding, de initiatieven, de durvers en de ondernemers

uit de streek naar verdienste inschat en voor het nageslacht be-

waart. Van Abbeloos tot Zepposwerd zo een merkwaardig maar

historisch onder bouwd en stijlvol boek.   

Maurits van Liedekerke, Van Abbeloos tot Zeppos, Uitgeverij De

Draak, 30 euro. Bestellen via www.boekanierwinkel.be

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Van 

Abbe loos tot Zeppos. Ze moeten wel het juiste antwoord

kennen op volgende wedstrijdvraag: “In welke Pajotse
gemeente huist uitgeverij De Draak?” Stuur uw ant-

woord voor 9 januari naar magazine@n-va.be of naar

N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Van Abbeloos tot Zeppos: 75 merkwaardige Pajotten

Winnaars Onsterfelijk in uw steen: T. Lowis (Dilsen-Stokkem), A. Strybosch (Brecht), G. Tack (Lovendegem), J. Van De Vyver (Merelbeke) en 
E. Verlinden (Edegem).
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facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

volg @de_NVA op Twitter

volg N-VA Vandaag via 
@de_NVA op Instagram

Wenst u onze wekelijkse digitale 
nieuwsbrief te ontvangen? 
Schrijf u dan nu in via www.n-va.be/nieuws

V.u.: Bart De Wever, VPRTI vzw,
Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel

Dit nummer werd afgesloten op 17 december 2016.
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Het gaat vooruit. 
Er worden weer

beslissingen genomen.“
Peter Vyncke, ondernemer van het jaar, ziet dat het 

ondernemersvertrouwen toeneemt en dat de Verandering Werkt.

www.n-va.be/deveranderingwerkt



Extra bijlagE

Federale begroting: 
bewuste keuze voor 
de moeilijke weg

met de regelmaat van de klok gooien 
de oppositiepartijen de regering voor 
de voeten dat de begroting niet in de 
goede richting evolueert: “onder de 
regering-di rupo ging alles beter!” ze 
nemen daarbij niet alleen de begroting, 
maar ook de economische groei en de 
werkgelegenheid op de korrel. toch is 
de verandering wel degelijk ingezet. 
in deze extra eindejaarsbijlage tonen 
we u dat haarfijn aan.

laat ons beginnen met een bekentenis. Het klopt dat 
de federale regering te weinig vooruitgang boekt om 
de uitgaven te verminderen en af te stemmen op de  
inkomsten. De gezondmaking van de begroting is  
moeilijker dan gedacht. Het gaat te traag.

Maar dat neemt niet weg dat de kentering wel degelijk 
is ingezet. Deze regering maakt het verschil: 

·  geen belastingen, maar besparingen
·  geen groei op de poef, maar duurzame groei
·  geen gesubsidieerde banen, maar jobs bij onze    
   private bedrijven.

Evolutie structureel saldo
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Gra�ek 1

Te traag

De sanering van de publieke financiën gaat inderdaad 
trager dan het zou moeten (grafiek 1). Voor 2016 zijn 
er verzachtende omstandigheden. De impact van de 
onfortuinlijke terreurgebeurtenissen in binnen- en 
buitenland, de ongeziene vluchtelingencrisis, de  
economische onzekerheid rond de brexit en andere 
politieke thema’s hebben niet bijgedragen tot een gunstig 
klimaat voor de economische groei. integendeel.

Niemand betwist de impact van deze gebeurtenissen. 
Maar de omvang ervan is niet makkelijk te meten. 
We weten dat de strijd tegen terreur en de bijhorende 
investeringen in veiligheid de overheid honderden  
miljoenen euro’s extra kost. idem voor de vluchtelingen- 
crisis. Maar de impact op het vertrouwen, op de  
investeringen, op de consumptie is moeilijker in kaart 
te brengen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.



Realistische cijfers

De regering moet ook in eigen boezem kijken. De  
gemaakte afspraken rond besparingen en hervormin-
gen moeten strikt worden uitgevoerd en opgevolgd. 
En we moeten vertrekken van realistische cijfers. Voor 
de inkomsten heeft minister van Financiën Johan 
Van Overtveldt voor 2017 alvast een veiligheidsmarge  
ingebouwd. Want hij ontdekte dat het model waarmee 
de ramingen al jaren worden opgemaakt, niet helemaal 
waterdicht is.

Voor de slechte prestatie in 2016 wijst de oppositie vaak 
naar de ontvangsten. Maar uit de cijfers blijkt dat de ont-
sporing van de laatste maanden vooral komt door hoger 
dan verwachte uitgaven (grafiek 2). Voornamelijk in de  
sociale zekerheid. In een land met een overheidsbeslag 
dat nog steeds ruim boven de 50 procent van het bruto 
binnenlands product (bbp) ligt (grafiek 3), is het evident 
dat we bekijken op welke uitgaven we kunnen besparen.

Uitgaven dalen, inkomsten ook

Net daarin ligt het grote verschil tussen de regering-Michel en de regering-Di rupo. De huidige regering is de eerste 
sinds lang die er effectief in slaagt om de uitgaven te verlagen. tussen 2014 en 2017 zal het overheidbeslag met 1,9 procent 
van het bbp zijn gedaald. Dat komt overeen met ongeveer 8 miljard euro. Dat het begrotingstekort niet even snel daalt is 
te verklaren doordat de inkomsten van de overheid óók dalen, en dat is het resultaat van een aantal belastingverlagingen 
zoals de taxshift (hoger nettoloon, lagere loonkost).

Het begrotingstekort wordt dus te traag ingeperkt. Maar de dynamiek achter het budgettair beleid is fundamenteel 
anders dan onder de vorige regering. De regering-Di rupo bespaarde niet. De uitgaven van de overheid namen integen-
deel nog toe, terwijl de rest van Europa het omgekeerde probeerde te doen en de rente-uitgaven al aan het dalen waren. 

Overheidsuitgaven (% van het bbp)
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 evolutie uitgaven  evolutie belastingen verbetering tekort
 

Di rupo (2014 vs 2011) +0,7% +1,7% = +1,0%
Michel (2017 vs 2014) -1,9% -1,1%  = + 0,8%

De moeilijke weg: saneren en hervormen

Zo ging onder de regering-Di rupo kostbare tijd  
verloren. Na de financieel-economische crisis van 
2008-2009 saneerden en hervormden de buurlanden 
en de rest van Europa. De regering-Di rupo deed dat 
niet. bij het aantreden van de regering-Di rupo eind 
2011 lag het structurele begrotingstekort ongeveer 
even hoog als het Europese gemiddelde en iets hoger 
dan de buurlanden. tegen 2014 hadden de buurlan-
den en de meeste Europese landen hun begrotingen 

grondig bijgestuurd. Het gemiddelde tekort lag rond 
of onder de 1 procent. in belgië bleef het tekort rond 
de 3 procent (zie grafiek 4).

De volgende jaren moet de regering-Michel inlopen 
wat de regering-Di rupo al had moeten doen. 2016 
laat zien dat de inspanning groot is en de weg moeilijk.  
Dat komt doordat de huidige regering niet kiest voor 
de weg van de minste weerstand (lees: belastingen) 
maar voor besparingen en hervormingen. Op korte 
termijn heeft dat minder resultaat en zorgt dat  
voor een kleinere economische groei. Maar op lange  
termijn moet dat zorgen voor minder uitgaven en 
meer economische groei. 

Nederland is het beste bewijs dat dit de juiste weg is. 
De hervormingen en besparingen werden daar jaren 
geleden doorgevoerd, onder hoongelach van de  
socialistische oppositie. Vandaag presteert Nederland 
veel beter op de belangrijke economische parameters.

Vergelijking structureel saldo

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

-3

-3,5

-4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

België Europa Buurlanden

Gra�ek 4

Om het begrotingssaldo te verbeteren bij sterk stijgende uitgaven, zorgde Di rupo voor een forse stijging van 
het inkomen van de regering - en dus van de belastingen. U kent ze nog wel: de liquidatiebonus, de super- 
boetes van 307 procent, de hogere belasting voor bedrijfswagens, btw op advocaten, afschaffen van belas-
tingvoordelen zoals energiebesparende investeringen, verlagen van het fiscale voordeel op pensioensparen,  
verlagen van het fiscale voordeel voor dienstencheques, duurdere levensverzekeringen, enzovoort.



Vertekend EU-gemiddelde 

De economische groei ligt nu hoger dan onder de regering-Di rupo. toch 
wordt er vaak beweerd dat die economisch beter presteerde omdat ze beter 
deed dan het EU-gemiddelde, terwijl dat vandaag niet zo is. Eén verklaring 
hebben we reeds toegelicht: Di rupo bespaarde niet. De overheidsuitgaven 
namen fors toe, waardoor de economische groei onder andere door  
publieke banencreatie op peil bleef.

Een tweede reden is dat het EU-gemiddelde toen werd vertekend. Peri-
fere landen, waaronder Spanje (als voorbeeld toegevoegd in de grafiek), 
kenden een diepe economische crisis. Dat trok het EU-gemiddelde flink 
naar beneden. Vandaag klimmen die economieën uit het diepe dal en  
vertekenen ze opnieuw de groeicijfers. Maar nu in opwaartse zin.
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Gra�ek 5 Netto jobcreatie

Duurzame verandering 

Hoe dan ook, de regering-Michel voert een ánder beleid. De groei is niet alleen groter dan vroeger, hij 
steunt ook op duurzame private groei (zie grafiek 5). terwijl de overheidsbijdrage wordt afgebouwd. 
Onder Di rupo werd de werkgelegenheid op peil gehouden door semipublieke en publieke tewerk-
stelling, terwijl er in de huidige regeerperiode meer dan 200.000 banen bijkomen. Hoofdzakelijk 
in de private sector.

   De begroting, 
voorbij de slogans.

Johan Van Overtveldt, 
Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding


	N-VMnr10_2016 (6).pdf
	ExtraBijlage_DEF_online.pdf

