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Brussels bestuur 
even kaduuk als zijn tunnels

Onderwijshervorming: 
we houden ons onderwijs aan de top

EU moet recht op zelfbeschikking respecteren

Nieuw-Vlaams Magazine



Nou moe
Nadat eerder de Europese Commissie de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten

al vernietigde, verwerpt nu ook het Europees Hof van Justitie die regeling als on-

rechtmatige staatssteun. Daarmee krijgt Kamerlid Peter Dedecker nog maar eens ge-

lijk: zoals hij al jaren stelt, zijn de gedupeerden geen spaarders maar aandeelhouders.

En aandeelhouders compenseren met belastinggeld valt juridisch niet te verant-

woorden. “Tijd voor de verantwoordelijken zelf - het vroegere ACW, nu beweging.net

- om in de buidel te tasten”, vindt Dedecker. 

“Links kijkt argwanend naar economische stromingen

die geen grenzen kennen. Magnette is daar een goed

voorbeeld van. Hij voelt zich onzeker bij de gevolgen van het kapi-

talisme, waarop hij als linkse politicus geen controle heeft. Hij pro-

beert zijn eigen regio zo veel mogelijk te beschermen tegen de koude

tocht van het globalisme. Dat gaat natuurlijk in tegen het vaak inter -

nationalistische discours van links.”

Olivier Boehme, historicus

in Trends (12/01/2017)
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48,6 miljoen
Exact 48 565 021,37 euro heeft de 

Senaat ons in 2015 gekost. Dat is 6,4

miljoen minder dan begroot, maar

nog altijd een pak belastinggeld dat

we veel beter hadden kunnen beste-

den. Ruim de helft ging naar de lonen

van de 235 statutairen die de Senaat

nog steeds bemannen. Ter vergelij-

king: in Nederland doet diezelfde in-

stelling het met 54 personeelsleden.

Geert Noels (Econopolis)
@GeertNoels op 10/01/2017

De Brusselse tunnels zijn een metafoor voor

heel het Brusselse beleid: decennia ver-

waarlozing, daarna instorting en chaos.

Rik Torfs (KU Leuven)
@torfsrik op 9/01/2017

Er komt steeds meer 'begrip' voor extre-

misme en zelfs terreur. We mogen dat niet

sluipend laten gebeuren.

Goed bezig
In het Vlaams Parlement is een nieuwe regeling afgesproken over de parlementaire

pensioenen: ook parlementsleden moeten voortaan 45 jaar werken voor een volledig

pensioen en 65 zijn voor ze hun pensioen mogen opnemen. Wat geldt voor de

werken de Vlaming, geldt nu dus ook voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Het waren - voorspelbaar genoeg - de Franstalige partijen die een consensus voor

het hele land verhinderden maar hopelijk inspireert het Vlaamse voorbeeld nu ook

de andere parlementen. In de Kamer komt er alvast een gelijkaardig voorstel.

Europarlementslid Helga Stevens behaalde

op 17 januari het derde grootste stemmen-

aantal bij de voorzittersverkiezing van het

Europees Parlement. Helga kijkt terug op een

succesvolle, positieve campagne maar be-

treurt dat schaamteloze postjespakkerij ook

deze keer een belangrijke rol speelde bij de

voorzittersverkiezing: “Terwijl Europa in cri-

sis is, wordt in schimmige achterkamertjes

over postjes gebakkeleid. En wat inhoudelijk

op papier staat, ligt mijlenver van wat de

burgers in Europa willen.”
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Het Vlaamse onderwijs is wereldtop. En de Vlaamse Regering zorgt ervoor dat het zo blijft.

De onderwijshervorming is een toonbeeld van het beleid van de regering-Bourgeois: rustig,

doordacht en met veel zorg en kunde doorgevoerd.

Met ons komt er geen brede eerste graad, geen uitgestelde studiekeuze en geen 

experi menten. Wij kiezen voor gerichte maatregelen om de kennis van wetenschap, 

techniek en talen te verbeteren en het technisch onderwijs op te waarderen.

Het aantal studierichtingen vermindert, maar aso, tso, bso en kso blijven bestaan. En 

scholen kiezen vrij hoe ze zich organiseren. Het uitgangspunt blijft dat we alle leerlingen – 

ongeacht afkomst of achtergrond – uitdagen en stimuleren.

Van de Vlaamse Regering verwachten wij geen toeters en bellen, politieke drama’s of heibel

in de media. Bourgeois en de zijnen doen wat moet. Misschien in de luwte, maar dat is

net wat ons onderwijs nodig heeft.

Baken
De regering-Bourgeois is een baken van stabiliteit in woelige tijden. Als enige heeft Vlaan-

deren zijn budget op orde, ondanks de factuur van de zesde staatshervorming en ondanks

het rood-groene energiebeleid. Toch investeert Vlaanderen meer dan een half miljard euro

extra in welzijn, wegen, scholen en innovatie.

Bovendien hervormde de regering-Bourgeois de kinderbijslag, de provincies en de

OCMW’s. Dat staat in schril contrast met het PS-beleid in Brussel en Wallonië. Daar 

stape len de schulden zich op, terwijl de armoede stijgt. Hun oplossing? Terugplooien op

zichzelf: een vierdaagse werkweek, een robottaks en pro-formaverzet tegen handels -

akkoorden.

Onze havens beleven een topjaar, de Vlaamse export breekt alle records, de werkloosheid

daalt al 16 maanden op rij en nooit waren er meer vacatures en starters. Dat zijn feiten. En

dat is het beleid van de regering-Bourgeois.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Toonbeeld
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De goedkeuring van de wet
Werkbaar en Wendbaar werk,
de hervorming van de wet van
1996 over de loonnorm en de
hervorming van de financiering
van de sociale zekerheid: drie
maatregelen die onze arbeids-
markt en sociale zekerheid gron-
dig hervormen.

12
De Vlaamse Regering investeert elk

jaar ongeveer 1 miljard euro in de

werking van De Lijn. De nieuwe be-

heersovereenkomst moet van De Lijn

een modern bedrijf maken, waar de

reiziger centraal staat.

21 
“Het is onmogelijk om een kleine
grootstad als Brussel te besturen
met een gewestelijk parlement, 19
eigenzinnige burgemeesters en
twee gemeenschappen.” Luckas
Vander Taelen legt de vinger op de
Brusselse wonde.

14-15
Vierduizend leden waren ook nu
weer op de afspraak in de
Nekker hal in Mechelen om er
een toost uit te brengen op een
nieuw jaar vol Verandering. We
tonen u de mooiste foto’s.
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Neem nu de regels voor fietsstraten. “In

een fietsstraat is de snelheid hoe dan ook

beperkt tot 30 km/u. Dat een gewone fiet-

ser wel een andere fietser mag inhalen,

terwijl sommige snelle elektrische fietsen

dat niet mogen, is ronduit bizar. Ook het

verbod om naast elkaar te rijden, is moei-

lijk uit te leggen. De wegcode wordt er zo

niet duidelijker op voor de gebruikers”, 

betreurt Wollants.

Verkeerswet actualiseren
Daarnaast blijft het verwarrend dat fiet-

sers mogen rijden in voetgangerszones

op voorwaarde dat ze niet sneller dan

stapvoets gaan, maar dat je met een

snelle elektrische fiets moet afstappen.

“Ook de verschillende regels voor ver-

schillende soorten fietspaden in de be-

bouwde kom mogen best eens worden

geëvalueerd”, meent Dumery. “Een gron-

dige herziening en actualisering van de

verkeerswet uit de jaren zeventig staat

niet voor niets in het regeerakkoord.”

Hydrobru, dat de 19 Brusselse

gemeenten vertegenwoordigt,

is enkel actief in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest. Viva-

qua, dat 38 gemeenten ver-

enigt waaronder 15 Vlaamse, is

ook actief in Vlaams- en

Waals-Brabant. “Maar door een

historische scheeftrekking zijn

de zes deelnemende Brusselse

gemeenten meerderheidsaan-

deelhouder binnen Vivaqua.

Zij trekken dus aan alle touw-

tjes bij strategische beslissin-

gen”, aldus Diependaele.

Financiële kater dreigt
Hydrobru zeult evenwel een

schuldenberg mee van 600

miljoen euro. En die zal onge-

twijfeld nog aangroeien, gelet

op de lamentabele staat van

het verwaarloosde Brusselse

rioleringsnet werk. De Vlaamse

vennoten van Vivaqua, dat

wél financieel gezond is, vre-

zen mee te moeten opdraaien

voor die schuldenlast en de

zware investeringen die nodig

zijn. “Dat betekent dat er na de

fusie een prijsstijging voor het

drinkwater zit aan te komen”,

zegt Vlaams Parlementslid Bart

Nevens uit Kortenberg.

Daarom stemden elf van de

betrokken Vlaamse gemeenten

tegen de fusie. Negen van hen

willen bovendien uit Vivaqua

stappen. “Maar met de be-

staande statuten kan dat enkel

met een tweederdemeerder-

heid. Gezien de samenstelling

van de raad van bestuur, met

vier Vlaamse stemmen op 25,

is dat een hopeloze zaak”, 

beseft Nevens.

HALFROND

Cijfers van december tonen aan dat slechts 70 procent van de

Waalse en 68 procent van de Brusselse horecazaken een witte

kassa heeft geïnstalleerd. Er moet dus nog een flink tandje wor-

den bijgestoken. 

“Zolang de witte kassa in Wallonië en Brussel niet voor de volle

honderd procent is ingevoerd, zoals dat in Vlaanderen wel al het

geval is, moet daar ook het zwaartepunt van de controles liggen”,

stelt Janssen. De inspectiediensten voeren vandaag al relatief ge-

zien meer controles uit in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen.

Dat leidt tot de onthutsende vaststelling dat daar respectievelijk

77 en 76 procent van de gecontroleerde horecazaken nog altijd

niet in orde is. In Vlaanderen gaat het om 58 procent. 

Amper was er in oktober een nieuwe regelgeving voor snelle elektrische fietsen van
kracht geworden, of ze was volgens minister van Mobiliteit François Bellot (MR) alweer
aan herziening toe. Zo paste hij intussen de wegcode aan: elektrische fietsen die sneller
gaan dan de reguliere modellen, worden nu als bromfietsen beschouwd. Maar de regels
zijn nog altijd verwarrend, vinden Kamerleden Bert Wollants en Daphné Dumery.

Elektrische fietsen: 
regelgeving blijft verwarrend

Vlaams belangenconflict 
tegen Brusselse fusie

Het Vlaams Parlement heeft een belangenconflict ingeroepen
tegen de geplande fusie van de gemengde drinkwaterintercom-
munale Vivaqua en de Brusselse intercommunale Hydrobru.
“Vlaamse gemeenten dreigen mee de prijs van die Brusselse
fusie te betalen. Waardoor de drinkwaterprijs in de Vlaamse
Rand zou stijgen”, stelt Vlaams fractievoorzitter Matthias Die-
pendaele.

Werner Janssen wil komaf maken met oneerlijke concurrentie
voor correcte horeca-uitbaters.

Witte kassa: controle in
Brussel en Wallonië

Vooral in Wallonië en Brussel zijn en blijven horecazaken
niet in orde met de witte kassa. Dat blijkt uit cijfers die
Kamer lid Werner Janssen opvroeg bij minister van Financiën
Johan Van Overtveldt. “Ik kan enkel vaststellen dat Wallonië
en Brussel volharden in de boosheid. De controles moeten
vooral daar dus worden opgevoerd”, vindt Janssen.



Het Europese beheersysteem TRACES,

waarmee je de bewegingen kan volgen

van verhandelde levende dieren, voldoet

niet. Zo schat een recente Europese studie

dat er maandelijks 46 000 honden wor-

den verhandeld tussen de EU-lidstaten.

Maar volgens TRACES ging het in 2014

slechts om 20 779 honden. Een enorm 

verschil.

Centraal traceringssysteem
Vermeulen vraagt de Benelux-landen om

een centraal systeem op te zetten dat aan-

geeft in welke nationale databanken een

chipnummer is geregistreerd. “Dat moet

toelaten om na te gaan uit welk land een

hond afkomstig is en via welke landen hij

finaal op zijn bestemming is gekomen. 

Daarbij kan de manier van registratie nog

steeds een keuze van een land zelf blij-

ven.” Demesmaeker juicht die Benelux-

aanbeveling toe. “Het is een kosten -

efficiënte maatregel, die bovendien tege-

moetkomt aan een eerdere oproep van het

Europees Parlement om de bestaande

registratie systemen in de lidstaten beter op

elkaar af te stemmen.”

5

Een rookmelder installeren is vandaag al wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouw-

woning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste huurovereen-

komsten en voor woningen die worden aangekocht via een sociale lening geldt die

verplichting. “Voor de andere zestig procent van ons woonpatrimonium bestaat die ver-

plichting echter niet. Dat is niet logisch”, vindt Engelbosch. ”Ik wil de wetgeving verrui-

men naar alle woningen.”

Levens redden
De cijfers bewijzen dat een algemene verplichting levens redt. “Vooral ’s nachts is een

rookmelder van levensbelang, omdat mensen bij een woningbrand vaak simpelweg

niet wakker worden”, weet Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx. “De wettelijke ver-

plichting moet ook samengaan met bijkomende sensibilisering, zodat burgers weten dat je de eigen veiligheid aanzienlijk kunt verhogen

voor slechts één euro per jaar”, besluit zijn collega Björn Anseeuw.
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Een algemene verplichting redt levens.

Benelux bestrijdt malafide hondenhandel

Rookmelders verplicht vanaf 2020

Sabine Vermeulen: “Malafide hondenhandelaars onttrekken zich te vaak aan controles.”

“Steeds meer gezelschapsdieren zijn het slachtoffer van illegale handelspraktijken”,
zegt Europarlementslid Mark Demesmaeker. Samen met Vlaams Parlementslid 
Sabine Vermeulen, die ook in het Benelux-parlement zetelt, wil hij die aan banden
leggen. “Een grensoverschrijdende aanpak is noodzakelijk om de illegale honden-
handel aan te pakken”, stelt Vermeulen, die daartoe een aanbeveling indiende in
het Benelux-parlement.

Vlaanderen bengelt aan de staart van het Europese peloton voor brandveiligheid:
slechts in 43 procent van de woningen is er minstens één rookmelder geplaatst.
Dat moet veranderen, vindt Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch. Daarom diende
hij een voorstel in om rookmelders tegen 2020 in elke woning verplicht te maken. 

HALFROND



In 2014 en 2013, voor zijn beleid effectief

in werking trad, werden slechts respectie-

velijk 625 en 629 criminele illegalen het

vliegtuig opgezet richting thuisland. En

amper zes jaar geleden beloonde Franckens

voorganger Melchior Wathelet (cdH) meer

dan 700 criminelen nog met wettelijke

verblijfspapieren. “De regering viel er niet

eens over”, aldus Francken. 

Overbevolking gevangenissen 
Dat Francken alle records breekt, is ook te

danken aan de uitstekende samenwer-

king met de diensten van zijn collega op

Justitie, Koen Geens (CD&V). “Samen sla-

gen wij erin om de overbevolking in de

Belgische gevangenissen eindelijk echt

aan te pakken”, besluit de staatssecreta-

ris. “Het is al jaren een publiek, politiek
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Dit jaar wordt uitzendarbeid officieel ingevoerd
bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.
“Daarmee zetten we opnieuw een stap in de
richting van een moderne bedrijfsvoering bij
onze overheid”, zegt Vlaams minister van
Bestuurs zaken Liesbeth Homans. Al zal de inzet
van uitzendkrachten wel een uitzondering blij-
ven. “Uitzendarbeid dient enkel ter vervanging
van een tijdelijke afwezige of bij een acute nood
aan extra werkkrachten.” En voor een vaste job
moet je nog steeds deelnemen aan examens.

In 2009 stelde ook Frankrijk zijn openbare sector

open voor uitzendarbeid. Sindsdien waren er nog

maar twee landen in Europa die dat niet toelieten:

Griekenland en … België. “Uitzendarbeid biedt noch-

tans tal van voordelen”, aldus Homans. “Zo laat het

de overheid als werkgever toe een snelle oplossing

te bieden voor de vervanging van een tijdelijk afwe-

zig personeelslid. Daarbij zal er voor alle functie- 

niveaus kunnen worden aangeworven. Ook voor de

huidige werknemers is de uitzendarbeid een goede

zaak, want zo stijgt de werkdruk niet bij het (tijdelijk)

wegvallen van een collega. En ten slotte is uitzend-

arbeid een goed kanaal om diversiteit binnen het

personeelsbestand te brengen én biedt het mensen

uit kansengroepen en laaggeschoolden de kans om

werkervaring op te doen.”

Ook uitzendkrachten
bij overheid

Werkgevers die een langdurig werkzoekende in dienst nemen, krijgen
vanaf dit jaar een premie van de Vlaamse overheid: 1 250 euro na drie
maanden en nog eens 3 000 euro na een volledig jaar tewerkstelling.
“Die financiële stimulans moet werkgevers over de laatste drempel heen
tillen”, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

Wie al lang werkzoekend

is, heeft het vaak moeilijk

om zijn loopbaan op-

nieuw te lanceren. “Daar-

om ont wikkelden we al

het concept van de tijde-

lijke werkervaring: via

opleidingen en stages

laten we mensen op-

nieuw aansluiting vinden

bij de arbeidsmarkt”, verduidelijkt Muyters. “Met deze nieuwe aanwervings-

premie hebben we nu een totaalpakket voor die doelgroep: de tijdelijke werk-

ervaring scherpt hun attitudes en competenties aan, waarna de premie de

werkgever dat laatste duwtje in de rug geeft. Werken met een aanwervings-

premie in twee fasen zorgt ervoor dat eerst de aanwerving wordt gestimuleerd,

waarna we met de tweede schijf mikken op een duurzame tewerkstelling.”

Leeftijdsbeperking
Om recht te hebben op de premie, moet de werkzoekende minstens twee jaar

ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB en tussen 25

en 54 jaar oud zijn. Voor werknemers jonger dan 25 en ouder dan 55 jaar krij-

gen werkgevers immers al een korting via de RSZ. 

Vorig jaar zijn 1 595 gedetineerden die niet over een verblijfsvergunning beschik-
ten, teruggestuurd naar hun thuisland. “Dat zijn er meer dan vier per dag”, zegt
staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Daarmee verbreekt hij zijn
eigen absolute record uit 2015, toen 1 437 criminele illegalen vanuit een Belgische
gevangenis werden gerepatrieerd. 

Nooit méér criminele 
illegalen gerepatrieerd

Deze regering regulariseert geen
crimine len, maar repatrieert ze.

Aanwervingspremie voor
langdurig werkzoekenden

incorrect geheim dat het aandeel

vreemdelingen in onze gevangenis-

sen torenhoog is.” 



Bedoeling is dat alle 589 gemeente-

lijke registers van de burgerlijke stand

in één centrale database komen.

Daarbij wordt gewerkt met volledig

elektronische akten die de ambtenaar

van de burgerlijke stand via de elek-

tronische identiteitskaart ondertekent.

Ook de dubbele archivering bij de ge-

meente en griffies verdwijnt.

Procedures worden korter en
goedkoper
Burgers kunnen ten vroegste vanaf

volgend jaar hun akten in een ge-

meente naar keuze opvragen. In een

tweede fase wordt het ook mogelijk

om die te downloaden en te printen.

Vanaf dan worden alle nieuwe akten

digitaal opgemaakt en bewaard. De

overheid zal ook zelf akten kunnen

opvragen in de databank, zodat je die

niet langer zelf moet aanleveren. Zo

kan een naamswijziging of echtschei-

ding korter en goedkoper verlopen. 

Burgerlijke stand gaat digitaal
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Vlaanderen schroeft de besparingen in de culturele sec-
tor terug en zet in op cultureel ondernemerschap. “Dat
stimuleren we door aanvullende financiering makkelij-
ker te maken. De vraag naar meer middelen voor kunst
en cultuur zien we dan ook graag in dat perspectief: een
meer gemengde cultuurfinanciering, waarbij de over-
heid een stevige basis legt en privémiddelen daarboven -
op komen“, zegt Vlaams minister-president Geert
Bourgeois. 

Het gras lijkt altijd groener aan de overzijde. “Maar is dat

ook echt zo?” vraagt Bourgeois zich af. “In Duitsland zijn de

cultuursubsidies al vijftien jaar - niet geïndexeerd - op het-

zelfde niveau gebleven. En in Nederland stijgen de middelen

voor cultuur weer, maar zijn die nog altijd niet op het niveau

van voor de grote besparing.”

Verantwoordelijk bestuur
De Vlaamse Regering sprong behoedzamer om met het kost-

bare weefsel van kunst en cultuur. “Er waren besparingen

omdat we als verantwoordelijke bestuurders de tering naar

de nering zetten”,

verduidelijkt Bour-

geois. “Maar die

worden vanaf dit

jaar teruggedraaid.

We verhogen de

middelen voor cul-

tuur met tien mil-

joen euro. Tel

daarbij de taxshift,

die de werkgevers-

bijdragen van de

kunstenorganisa-

ties doet dalen, en

we zitten weer op

het niveau van

2014. Ook de projectmiddelen gaan dit jaar omhoog en we

investeren meer dan 42 miljoen euro in ons cultuurpatrimo-

nium. Deze regering houdt dus woord: na de moeilijke jaren

komt er weer perspectief”, besluit Bourgeois.

Geert Bourgeois: “Na de moeilijke
jaren komt er weer perspectief.”

Gemengde cultuurfinanciering is de toekomst

De regering maakt werk van de modernisering en digitalisering van de bur-
gerlijke stand. Dat moet een besparing van veertig miljoen euro opleveren.
“Het project biedt ook directe voordelen aan de burger”, vertelt minister
van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. “Op termijn zullen we alle gegevens
over onze geboorte, huwelijk of echtscheiding overal zelf kunnen opvragen
en downloaden.”

Sinds vorig jaar genieten onze bedrijven al van een
volledige vrijstelling van de RSZ-bijdrage voor de
aanwerving van hun eerste werknemer. Sinds 1
januari is het ook goedkoper om een derde tot
zesde werknemer aan te werven. “Met die nieuwe
maatregel geven wij startende en groeiende
onder nemingen het extra duwtje in de rug dat
nodig is om tot extra aanwervingen over te gaan”,
zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

“Deze maatregel bouwt verder op onze beleidspriori-

teit om de jobcreatie verder aan te wakkeren, en dan

vooral bij onze eigen bedrijven. Meer dan ooit moeten

we inzetten op de vele kmo’s die het hart vormen van

onze economie”, aldus de minister.

De RSZ-bijdragevermindering voor startende en groei-

ende ondernemingen bij de aanwerving van een eer-

ste werknemer heeft veel succes, met meer extra

aanwervingen dan voorzien. De budgettaire meerkost

wordt opgevangen door de sociale bijdragen van de

extra aangeworven werknemers. 

Derde tot zesde 
aanwerving 
wordt goedkoper
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BREEDBEELD

Al in 2016 beet Cieltje Van Achter zich vast

in het onderzoek naar de instortende infra-

structuur. “Als de tunnels volgens de regels

van de kunst waren onderhouden, dan was

de factuur maar een fractie geweest van

wat het vandaag gaat kosten. Het nalaten

van investeringen was een politieke keuze.

Al járen wist men dat er dringende renova-

ties nodig waren in de tunnels. In 2013

kreeg Brussel 450 miljoen euro extra via de

zesde staatshervorming. Daarvan is geen

cent naar de tunnels gegaan. Wel hebben

ze dat jaar 165 miljoen euro opzij gezet om

een megashoppingcentrum te bouwen.”

(NEO, red.)

In de tunnelsaga komen de chronische ziek-

tes van de Brusselse bestuurscultuur aan de

oppervlakte, stelt Johan Van den Driessche

vast. “Ze zijn altijd op zoek naar meer geld

dat bij voorkeur van elders moet komen.

Maar dat geld wordt niet gebruikt om de

juiste dingen te doen. Transparantie staat

niet in het woordenboek van de meeste

Brusselse politici. Wie kritiek geeft, wordt

meteen verdacht gemaakt.” 

Van Achter hamert sinds jaar en dag op

meer transparantie. “Als Brussels parle-

mentslid is het bijzonder moeilijk om rege-

ringsdocumenten in handen te krijgen.

Voor een gewone burger is het schier on-

mogelijk. In het kader van het tunnel -

dossier hebben we met de website

tunnelgate.brussels zelf voor transparantie

gezorgd door alle verkregen studies en rap-

porten online te plaatsen. De Brusselse

rege ring blijft ondertussen alle regels over

Brussel luidde 2016 in met neerstortende stukken tunnel. En

begin dit jaar was het vuurwerk in een elektriciteitskast dat

voor een ‘ongeziene’ verkeerschaos zorgde. Voor onze Brusselse

parlementsleden Cieltje Van Achter, Liesbet Dhaene en Johan Van

den Driessche is de staat van de Brusselse tunnels steeds meer een

metafoor voor het kaduke bestuur in de hoofdstad.

Brussels bestuur: zo kaduuk als de tunne



“De wegkijkcultuur uit zich ook in het 

laissez-fairebeleid ten aanzien van nieuw-

komers”, zegt Liesbet Dhaene. “In Vlaan -

deren is er al sinds 2004 sprake van een

verplicht inburgeringstraject. De Brusselse

regering wil die verplichting pas invoeren

wanneer er voldoende inburgeringstrajec-

ten zijn. Maar er is een ernstig capaciteits-

probleem. Vlaanderen biedt er 5 400 aan,

de Franse Gemeenschapscommissie 4 000.

“De Brusselse inburgeringsverplichting is

schone schijn. Er is gewoon geen politieke

wil. Men misbruikt het tekort aan budget-

taire middelen om de effectieve invoering

van de inburgeringsplicht op de lange baan

te schuiven.”

Prestigeprojecten
Zo traag de bouw van bijvoorbeeld een

nieuwe gevangenis gaat, zo snel loopt de

procedure voor prestigeprojecten zoals NEO

aan de Heizel, Docks Bruxsel of het Euro-

stadion. Cieltje Van Achter: “Het shopping-

centrum Docks Bruxsel kreeg snel alle

vergunningen. De Brusselse regering ne-

geerde de kritiek van de Raad van State

over onder meer de mobiliteit. Dat doet vra-

gen rijzen over de aflevering van vergun-

ningen voor dat andere shoppingcentrum,

NEO. Gaat de regering nog wel objectief en

in het belang van de Brusselaars de vergun-

ningsvoorwaarden bepalen, terwijl ze in

2013 al 165 miljoen euro op tafel legde voor

het project? In dit dossier is de regering

rechter én partij.”

Ondertussen krijgt bouwontwikkelaar

Ghelam co voor een bedrag van 99 euro Par-

king C op de Heizel voor 99 jaar in gebruik.

Dat komt overeen met een cadeau van

(minstens) 100 miljoen. Daar moet een on-

roerendgoedproject komen van bijna 1 mil-

joen vierkante meter rond het Eurostadion

met 60 000 zitplaatsen. De Memorial Van

Damme dreigt te verdwijnen, maar om RSC

Anderlecht te lokken, heeft het Brusselse

stadsbestuur 135 miljoen euro veil. “Burge-

meester Mayeur (PS) houdt bij hoog en bij

laag vol dat er geen hotels of kantoren

komen rond het Eurostadion”, zegt Van den
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voeren”, zegt Van den Driessche. “Brus-

sel haalt, bijvoorbeeld, drie kilo zwerf-

vuil op per inwoner. In Antwerpen is dat

zestien kilo. Die vergelijking zet de net-

heid van de hoofdstad alvast in perspec-

tief.”

Toen de hele wereldpers in Brussel neer-

streek na de aanslagen van 22 maart

waren de tunnels een dankbaar beeld

voor journalisten die het portret teken-

den van een stad in verval. A failed city

in a failed state. Alleen ging het plots niet

meer over sluik storten en tunnelbrok -

stukken, maar over mensenlevens.

In 2010 hadden de broers El Bakraoui de

Brusselse politie bij een zware overval

nog beschoten met kalasjnikovs. Burge-

meester Freddy Thielemans (PS) sprak

toen van een fait divers, “iets dat nu een-

maal kan gebeuren in de grootstad”. Kri-

tische reportages over islamisme in

Molenbeek werden weggelachen. Ex-

burgemeester Moureaux (PS) vergeleek

Frédéric Deborsu van de RTBF met Goeb-

bels omwille van een kritische reportage.

De onderzoeksjournaliste Hind Fraihi

“spreidde het bedje van extreem-rechts”.

De Brusselse Ecolo-voorzitster Zoé Genot

stelde een veto tegen ex-schepen Luckas

Vander Taelen na een kritisch opiniestuk

over de samenlevingsproblemen.

Wegkijkcultuur
“De jarenlange wegkijkcultuur is destruc-

tief geweest”, aldus Van den Driessche.

“Maar de gewone Brusselaar pikt dat niet

langer. Het is geen toeval dat Jan Jambon

een van de populairste politici is in Brus-

sel. Recent nog lanceerde de Brusselse 

N-VA een twintig puntenprogramma over

netheid en talrijke voorstellen inzake vei-

ligheid. De bevolking onthaalde die met

heel wat sympathie. Je voelt duidelijk dat

er wat verandert.”

BREEDBEELD

      els

openbaarheid van bestuur flagrant over -

treden.”

Objectieve discussie
Vlaamse kritiek op het beleid wordt

vaak weggewuifd als Brussel-bashing.

Maar de laatste jaren roert ook de expat-

gemeenschap zich steeds meer. Via

Facebook groepen als Belgian Solutions

verzamelen ze voorbeelden van Brussels

absurdisme. Een kritisch stuk van de in-

vloedrijke Franse EU-correspondent Jean

Quatremer over het gebrek aan netheid

en architecturale visie werd door Brus-

sels minister-president Rudi Vervoort

(PS) vergeleken met een folder van het

Vlaams Blok. “Nochtans is het perfect

mogelijk om de discussie objectief te

Vlaamse kritiek op 
het beleid wordt 
weggewuifd als 
Brussel-bashing.“



stad Brussel heeft 91 920 euro inkomsten

uit een ‘danstaks’ van 40 cent per danser.

Een belasting “omdat de gewone danspar-

tijen voor de Stad bijkomende uitgaven

meebrengen, meer bepaald op het gebied

van veiligheid, openbare rust en openbare

orde”. 

Doodlopend straatje
Terwijl de gemeentebesturen onder-

nemen met belastinggeld of voor mil- 

luchthaven voor Brussel niet belangrijk is.

Meer vrijhandel met de Canadezen was

dat evenmin, want net als Wallonië kantte

ook Brussel zich als laatste tegen het CETA-

akkoord.

Nochtans blijft de Brusselse jeugdwerk-

loosheid structureel hoog. “Helaas gebruikt

de Brusselse regering oude en dure recep-

ten om de jeugdwerkloosheid aan te pak-

ken. Ze biedt vooral jobs bij de overheid

joenen cadeaus uitdelen, kreunt de Brus-

selse economie onder de impact van de

mobiliteitsproblemen en het ondernemings-

onvriendelijke klimaat. Sinds 2011 hebben

een kleine 14 000 bedrijven Brussel verla-

ten. Alleen al de laatste drie jaar gingen zo

bijna 8 000 banen verloren. De slechte mo-

biliteit is vele bedrijven een doorn in het

oog. “Brussel staat stil door gekibbel tussen

één minister van Mobiliteit en 19 schepenen

van Mobiliteit. Ze slagen er niet eens in om

een uniform parkeerbeleid te voeren”, be-

treurt Van Achter. 

De horeca kende een dramatische omzet-

daling door de terreuraanslagen, maar ook

door het ondoordacht invoeren van de

voetgangerszone. En de Brusselse geluids-

normen zetten 3 500 jobs op de tocht in 

Zaventem. Didier Gosuin (DéFI, het vroe-

gere FDF) verklaarde in Terzake dat de

aan, terwijl wij eerder voorstander zijn van

een actieve begeleiding van de jongeren”,

legt Van Achter uit. Ook de kennis van het

Nederlands is essentieel om in Brussel een

job te krijgen. “Maar de Franse Gemeen-

schap investeert onvoldoende in de kwali-

teit van haar onderwijs en in de kennis van

het Nederlands bij haar leerlingen”, zegt

Dhaene. “Er zijn in het Franstalige onder-

wijs wel zogenaamde immersiescholen,

waar verschillende vakken in het Neder-

lands worden gegeven. Hun leerlingen heb-

ben een betere notie van het Nederlands

dan in het ‘gewone’ onderwijs. Maar er

zijn minder immersiescholen in Brussel

dan in Wallonië, terwijl de nood in Brussel

aan dergelijke scholen natuurlijk veel

hoger is. Wat moeten jonge mensen trou-

wens denken als een overheid zelf conse-

quent weigert om de taalwetten na te

leven? Olivier Maingain (DéFI) schendt die

Driessche. “Er zou enkel een ‘innovatie -

campus’ komen. Maar het contract met

Ghelamco, dat de stad angstvallig verbor-

gen hield maar waarop ik toch de hand kon

leggen, spreekt dat volledig tegen. En eerder

dan daarover duidelijkheid te scheppen,

maakt Mayeur mij liever verdacht. Op de

stadszender heeft hij tot drie keer toe gezegd

dat alles wat ik vertelde fout was, dat ik

maar een ‘valse Brusselaar’ ben en dus

geen recht van spreken heb”, zegt Van den

Driessche. “Maar voor mij is de zaak helder.

Schrap dit hele project en renoveer het 

Koning Boudewijnstadion. Dat is veel goed-

koper, en zo kunnen we ook de Memorial

Van Damme in Brussel behouden.”

Meer dure plannen
Mayeur en Vervoort zijn niet de enige

PS’ers in het Brusselse bestuur met dure

plannen. Ook Philippe Close (PS), de sche-

pen van Financiën, Personeel en Toerisme,

heeft grote ambities. Met zijn stedelijke

vzw Brussels Expo heeft hij zijn zinnen

gezet op het concertgebouw Koninklijk Cir-

cus, dat momenteel wordt uitgebaat door

Le Botanique. De vzw waarvan Close voor-

zitter is, heeft 109 mensen in dienst en

boekt een jaaromzet van 44 miljoen euro.

Ze exploiteren al grote zalen op de Heizel

(Expo 12) en bij het Centraal Station

(Magdalena zaal). 

Le Botanique en Brussels Expo gingen juri-

disch in de clinch en de stad Brussel moest

een echte aanbesteding uitschrijven voor

de uitbating. Maar het is het Brusselse sche-

pencollege zelf dat een van beide projecten

moest kiezen. Voorspelbaar genoeg kozen

ze voor het project van collega-schepen

Close, die wel zo fatsoenlijk was om zelf

buiten te gaan staan tijdens de beraad -

slaging. Pittig detail: de begroting van de

BREEDBEELD
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De ondoordachte invoering van de voetgangerszone leidde tot een dramatische
omzetdaling in de horeca.

Wij voeren inhoudelijk 
oppositie voor meer 

veiligheid, meer netheid, 
meer tweetaligheid, 

een betere mobiliteit en een beter 
ondernemingsklimaat in Brussel.

“



al bijna twee jaar ongestraft met zijn 

eentalige gemeentelijke infoblaadje. Maar

hij doet lustig verder - met steun van de

Brusselse CD&V, sp.a en Open Vld”, besluit

Dhaene.

”Make Brussels great again”
Ondanks alles blijven de drie Brusselse par-

lementsleden strijden voor een beter Brus-

sels bestuur, en dus voor een beter Brussel.

Ze zijn zelfs optimistisch omdat er iets be-

weegt bij de bevolking. “We weten dat dit

geen prettig verhaal is om te brengen, maar

we zijn meer dan vroeger optimistisch

omdat er hoop is. Veel Brusselaars voelen

dat een kritiek punt is overschreden en dat

de brokstukken van de oude politiek nu

letter lijk en figuurlijk op hun hoofd vallen.

De dorpspolitiek moet eruit en de bestuurs-

cultuur moet eindelijk transparanter. Zon-

licht blijft het beste detergent. We voeren

inhoudelijk oppositie met concrete actie-

plannen voor meer veiligheid, meer net-

heid, meer tweetaligheid, een betere

mobiliteit, een beter ondernemingsklimaat.

En we merken dat dit steeds meer aan-

slaat”, aldus Van den Driessche. 

Veel Brusselaars zien ook dat de federale 

regering goed werk levert, en dat de N-VA-

aanpak zorgt voor meer veiligheid, meer vrij

initiatief en meer jobs. Bij steeds meer Brus-

selaars, ook nieuwe, heeft het aangeprate 

vijandbeeld plaatsgemaakt voor een groei-

ende sympathie voor Vlaanderen mét de 

N-VA en voor het Nederlands als symbool

voor kwaliteit en de sleutel tot werk en wel-

vaart. “Dat een sterke band tussen Vlaande-

ren en Brussel in de eerste plaats een goede

zaak is voor de Brusselaars blijven wij dan

ook steeds maar herhalen”, luidt het. “Maar

de uitdaging is dat Vlaanderen de aandacht

voor Brussel niet mag verliezen. Brussel is en

blijft voor Vlaanderen een belangrijk venster

op de wereld en een economische motor. De

Brusselse problemen stoppen bovendien niet

aan een gewestgrens. Als we er niet mee voor

zorgen dat het Brusselse venster blinkt, dan werkt

dat ook negatief voor de rest van Vlaanderen.”
11
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Ondanks alle kritiek van de Raad van State kreeg shoppingcentrum Docks Bruxsel zeer
snel alle nodige vergunningen. 

Vlaanderen is in Brus-
sel verantwoordelijk
voor onder meer
onder wijs, welzijn, cul-
tuur en inburgering. Zo
is het Nederlandstalige
onderwijs een succes-
verhaal met bijna 150
kleuterscholen, meer
dan 130 lagere scholen
en een zestigtal secun-
daire scholen voor een
totaal van bijna 45 000
leerlingen. Rekenen we ook de studenten hoger onderwijs mee, dan
komen we aan 100 000 jongeren.

“Onze scholen zijn hier een kwaliteitslabel”, zegt Vlaams Parlementslid en Brus-

selaar Karl Vanlouwe. “Op die manier versterken we de aanwezigheid van het

Nederlands. En met de N-VA kijken we in Brussel ook toe op een effectieve

voorrangsregeling voor Nederlandstaligen in het onderwijs.”

Wie Brussel zegt, denkt ook aan de immense uitdagingen inzake werkgelegen-

heid. De VDAB en de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris ondertekenden

diver se akkoorden over de uitwisseling van vacatures, nauwere samenwerking

door gezamenlijke huisvesting en een betere afstemming tussen bemiddeling

en beroepsopleiding, waaronder opleidingen Nederlands. De VDAB speelt zo-

doende een belangrijke rol. En dat werpt zijn vruchten af: 1 820 Brusselaars

vonden werk in Vlaanderen. In 2014 werkten er liefst 2 000 Brusselaars meer

in Vlaanderen dan in 2013.

“Het is duidelijk dat Vlaanderen elke dag opnieuw zijn meerwaarde en belang

bewijst in zijn hoofdstad. Brussel kan niet zonder Vlaams beleid”, besluit Van-

louwe. 

Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe: “Vlaanderen be-
wijst zijn meerwaarde in de hoofdstad.”

Brussel kan niet zonder Vlaams beleid 
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De Vlaamse Regering investeert elk

jaar ongeveer 1 miljard euro in de wer-

king van De Lijn. De nieuwe beheers-

overeenkomst moet ervoor zorgen dat

al dat belastinggeld in de komende

jaren goed en verstandig wordt be-

steed. 

Wat is de belangrijkste doelstelling
voor De Lijn? 
Ben Weyts: “De Lijn moet meer reizi-

gers verleiden om de auto te laten

staan en positief te kiezen voor het

openbaar vervoer. Daarom willen we

van De Lijn een moderner, groener en

klantvriendelijker bedrijf maken. Met

comfortabele voertuigen die rijden

waar ze nodig zijn. Een betrouwbare

dienstverlening tegen een scherpe

prijs. Vlotte toegankelijkheid voor álle

Vlamingen, ook de reizigers met een

beperking. En dat allemaal zonder

een onverantwoord gat te slaan in de

Vlaamse staatskas.” 

Wat is de belangrijkste verandering
in de nieuwe beheersovereen-
komst? 
“De Lijn zal haar aanbod baseren op

de vraag van de Vlamingen. Dat bete-

kent dat we afscheid nemen van de

blinde aanbodpolitiek van het verle-

den. Vroeger was het een dogma dat

er elke 750 meter een bushalte moest

zijn, zelfs als dat niet nodig of gewenst

was. We schakelen nu over op een

vraaggestuurd model en bieden meer

bussen en trams aan op plekken waar

veel mensen een bus of een tram

nodig hebben.” 

Staan daar ook extra investeringen
tegenover? 
“Ja, we trekken het investeringsbud-

De Vlaamse Regering heeft een nieuwe beheersovereenkomst
afgesloten met De Lijn. Onder impuls van Vlaams minister van
Mobiliteit Ben Weyts kwamen er heel wat beleidswijzigingen.
“We zetten de reiziger centraal”, zegt Weyts. “De dotatie met
belastinggeld daalt, maar de investeringen stijgen.”

Nieuwe beheersovereenkomst 
De Lijn: “De reiziger staat centraal”

GEMANDATEERD

get op. Zo staat momenteel de groot-

ste trambestelling uit de geschiedenis

van De Lijn op de rails. Maar we

halen dat geld niet bij de belasting -

betaler. De overheidsdotatie daalt en

De Lijn krijgt meer ruimte om eigen

inkomsten te zoeken, bijvoorbeeld via

reclame. De belastingbetaler moet dus

minder ophoesten, maar de reiziger

krijgt wel meer investeringen.” 

Wie gaat het nieuwe aanbod van
De Lijn eigenlijk uitstippelen? 
“We gaan de steden en gemeenten

voor het eerst in de geschiedenis van

De Lijn echt en structureel betrekken

bij de organisatie van ons openbaar

vervoer. Tot nu toe hadden de lokale

besturen weinig te zeggen over de

bussen en trams die over hun grond-

gebied rijden. We richten nu vervoer-

regio’s op waarin de gemeente-

besturen een stem krijgen. Dat is een

goede zaak voor de reiziger, want

mijnheer de burgemeester en me-

vrouw de schepen weten vaak het

best waar een bus het meest nodig is

en welke nieuwe halte er moet

komen.” 

Een opvallende nieuwigheid in de
beheersovereenkomst is de gega-
randeerde dienstverlening. 
“De reiziger staat centraal, ook op sta-

kingsdagen. We willen De Lijn in de

markt zetten als een betrouwbare ver-

voersorganisatie waarop je altijd kan

rekenen. Ook op de moeilijke dagen.

Concreet gaat De Lijn zich in de toe-

komst anders organiseren, zodat al

het beschikbare personeel wordt ge-

concentreerd op de belangrijkste lij-

nen. Zo blijven de drukste lijnen ook

tijdens een staking bediend.”

Ben Weyts: “Ook tijdens een staking blijven de drukste lijnen bediend.”



GEMANDATEERD

Vanaf 1 maart worden vijf federale

overheidsdiensten (FOD’s) onderge-

bracht in één nieuwe organisatie: de

FOD Beleid en Ondersteuning. Een 

logische stap. De vijf organisaties die

worden samengevoegd, hebben im-

mers één gemeenschappelijke doel-

stelling: de andere federale over-

heidsdiensten ondersteunen. Con-

creet gaat het om de FOD Personeel

en Organisatie (P&O), de FOD Budget

en Beheerscontrole (B&B), de FOD

Informa tie- en Communicatietechno-

logie (Fedict), Selor en Empreva. 

“Niet alleen brengen we die samen in

één grote ondersteunende organisa-

tie, we bieden ook centraal meer

diensten aan. Daardoor helpen we de

federale organisaties om zich te

focus sen op hun kerntaken”, verdui-

delijkt minister Vandeput. Voor dit

politiek ambitieuze project werkte hij

nauw samen met minister Wilmès

(MR, bevoegd voor de FOD B&B) en

met minister De Croo (Open Vld, be-

voegd voor Fedict). 

Dienstbaarheid
De nieuwe organisatie zal ondersteu-

ning geven in verschillende domei-

nen: van digitale transformatie tot

personeelsbeheer, maar ook op het

vlak van aankopen en begroting. De

rode draad in de organisatie wordt

een cultuur van dienstbaarheid en

een streven naar optimalisatie van de

dienstverlening aan de klanten.”

Om sneller, efficiënter en doelgerich-

ter te kunnen antwoorden op vragen

van klanten, is het niet meer dan 

logisch dat we mensen en competen-

ties samenbrengen in één organisatie

op één locatie”, verklaart Vandeput.

“Door te centraliseren beschikken we

bovendien eindelijk over de cijfers

die we nodig hebben om een goed

beleid te kunnen voeren.”

Zichtbare verandering
Die centralisatie van de

dienstverlening wordt ook

zichtbaar in de organisatie-

structuur. Zo komt er één ont-

haal, bereikbaar via één

uniek nummer, en één perso-

neelsdienst, één ICT-dienst,

één boekhouddienst, één

vertaaldienst, één communi-

catiedienst en één logis tieke

dienst. Het per soneel zal ook

verhuizen naar één locatie:

het WTC III-gebouw. 

De nieuwe organisatie zal bij

de start 662 voltijdse mede-

werkers tellen. Aanvankelijk

voorzag de ‘grote’ Copernicus-

hervorming in meer dan 

vijftig posten voor managers,

waarvan er eind vorig jaar twaalf

waren ingevuld. Doordat de onder-

steunende diensten van de verschil-

lende organisaties worden samen -

gevoegd, vermindert het aantal 

managers nu verder naar zeven. “De

creatie van deze nieuwe FOD is een

belangrijke tussenstap in de her-

tekening van het federale landschap.

Het is ook een duidelijk zichtbare

stap na het vele werk dat al achter de

schermen is gebeurd”, besluit minis-

ter Vandeput.

Dit jaar schakelt minister van Ambtenarenzaken Steven Van-
deput een stevige versnelling hoger om zijn bijdrage aan de
hertekening of ‘redesign’ van de federale overheid tot een goed
einde te brengen. 
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Steven Vandeput: “Hertekening 
federale overheid wordt tastbaar”
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Het Vlaamse onderwijs behoort bij de

wereldtop. Dat blijkt telkens weer uit

internationaal onderzoek. “Een grote

hervorming zou nefast zijn voor ons

onderwijs. Net zoals het vso destijds,

dat in de volksmond vreselijk slecht

onderwijs werd genoemd. Maar we

mogen ook niet zelfgenoegzaam zijn.

We willen aan de top blijven en we

willen nog beter worden”, zegt Koen 

Daniëls. Verbeterpunten zijn onder

meer de groep toppresteerders die

jaar na jaar krimpt, het te grote aantal

zittenblijvers, kinderen die te weinig

Nederlands kennen en de wildgroei

aan studierichtingen. 

Getrapte studiekeuze
Vlaanderen besliste eerder al over een

getrapte studiekeuze en een ‘matrix’

van studierichtingen in de tweede en

derde graad. Die werden nu concreet

ingevuld. Er komt géén uitstel van

studiekeuze of brede eerste graad

waar iedereen hetzelfde moet volgen.

Wel een getrapte studiekeuze: een

scholier kiest in het eerste jaar extra

vakken (5 uur) om te differentiëren.

Dat kan zowel uitdagend zijn (Latijn,

techniek, …) als ondersteunend (bijwer-

ken wiskunde, extra Nederlands, …).

In het tweede jaar kiest hij een basis-

optie, een keuzepakket van vakken

die samen horen (5 uur), en daar -

bovenop 2 uur om te differentiëren.

“Het zou niet wijs zijn om leerlingen,

waarvan leerkrachten en ouders sig-

naleren dat ze vanaf het vierde leer-

jaar in de lagere school verschillen

qua interesses en mogelijkheden,

samen te houden in dezelfde klas tot

ze 15 jaar zijn”, aldus Daniëls. “Het

grootste onrecht dat we kinderen kun-

nen aandoen, is hun verschillende

capacitei ten en interesses negeren. De

getrapte studiekeuze zorgt voor een

eerlijke en duidelijke oriëntatie.”

Op basis van een screening van de

studierichtingen in de tweede en

derde graad werden er vele geschrapt

die geen uitzicht bieden op een job,

noch goed voorbereiden op het hoger

onderwijs. De overblijvende richtin-

gen werden geordend in een matrix,

volgens ‘domein’ enerzijds en ‘finali-

teit’ anderzijds. “Die matrix telt acht

domeinen”, zegt Daniëls. “Hij maakt

duidelijk welke richtingen gericht zijn

op doorstroom, welke arbeidsmarkt-

gericht zijn en welke richtingen een

dubbele finaliteit hebben.” Zo is er

duidelijkheid voor leerkrachten,

direc ties, ouders en leerlingen. Aso-,

tso-, bso- en kso-scholen blijven 

bestaan. En scholen beslissen zelf

welke richtingen ze aanbieden en hoe

ze zich organiseren.

Belangrijke maatregelen
De bijsturing houdt echter veel meer

in. Zo wordt techniek en wetenschap

een apart vak in het basisonderwijs,

maken we werk van taalscreening

Nederlands bij de overgang van het

kleuter- naar het lager onderwijs én

van basis- naar secundair onderwijs,

kunnen scholen taalbaden Neder-

lands inrichten, komt er een oriënta-

tieproef in het secundair onderwijs,

en worden vakkennis en klasmanage-

ment versterkt in de lerarenopleiding.

“Deze beslissing behoudt wat goed is

- tene quod bene - en stuurt bij waar

nodig. Enkel zo houden we ons onder-

wijs aan de top voor elke leerling in

elke studierichting”, besluit Daniëls.

VINGER AAN DE POLS

In januari bereikte de Vlaamse Regering opnieuw een belangrijk

akkoord over de toekomst van ons onderwijs. Een revolutionair

akkoord? “Dat niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen

Daniëls. “We behouden wat goed is.”

Geen 
tabula rasa,
wel slimme 
maatregelen 
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“De modernisering van de arbeids-

markt zorgt voor een aanpassing van

de arbeidsmarkt aan de noden van de

21ste eeuw. En dit zonder aan de ge-

middelde 38-urenweek te raken”, legt

Kamerlid Zuhal Demir uit. De wet

Werkbaar en Wendbaar Werk zorgt

bovendien voor een wettelijk kader

voor glijdende uren en thuiswerk

(tele werk), ook tijdens stakingen. En

ze vereenvoudigt de regels rond het

deeltijds werken. “We garanderen

met deze hervormingen meer flexibi-

liteit voor werknemer én werkgever,

maar dan zonder de administratieve

rompslomp die daarbij in het verle-

den kwam kijken.”

Twintig jaar na datum wordt ook de

wet op de loonnorm (de zogenaamde

Wet van 1996) grondig hervormd.

Dankzij de taxshift en de indexsprong

heeft de regering de loonkostenhandi-

82 miljard euro per jaar is die veruit de

grootste uitgavenpost van de federale

overheid. Alleen, het systeem houdt

zichzelf al decennialang niet meer in

stand met sociale bijdragen op arbeid.

Op dit moment past de belastingbetaler

al 40 procent van de uitgaven bij.

“De hervorming moest dus focussen op

de responsabilisering van alle betrokke-

nen”, zegt Spooren. “Zo lijkt het ons niet

meer dan normaal dat er bij sociale 

akkoorden met een budgettaire impact

eerst aan de sociale partners wordt ge-

vraagd of er alternatieve besparingen

mogelijk zijn. Er komt dus een einde aan

de traditie van sociale akkoorden waar-

van de kostprijs via een soort van

derdebetalers regeling wordt doorgescho-

ven naar de belastingbetaler.” 

De controle op de alternatieve financie-

ring van de sociale zekerheid door een

democratisch verkozen regering is

simpel weg een essentie van verant-

woordelijk bestuur, vindt de N-VA.

“Bovendien garandeert een solide en

geloofwaardige financiering van de

socia le zekerheid net dat die opnieuw

sociaal en zeker wordt in de toekomst”,

besluit Spooren.

cap die werd opgebouwd sinds 1996

op twee jaar tijd volledig weggewerkt.

Met de hervorming van de wet op de

loonnorm vermijden we een nieuwe

ontsporing van de loonkost in de toe-

komst. “We bouwen een jaarlijkse vei-

ligheidsmarge in van minstens 0,5

procent per interprofessioneel akkoord

(IPA). Die veiligheidsmarge vangt on-

verwachte veranderingen op in de

voorspellingen van de belangrijkste

parameters voor de loonkosten. En de

doorgevoerde lasten verlagingen in de

taxshift worden ingezet om de histori-

sche loonkostenhandicap af te bou-

wen. Zo verhogen we de concurrentie -

kracht en jobcreatie in onze grote én

kleine bedrijven”, weet Demir.

Responsabilisering 
Kamerlid Jan Spooren is dan weer erg

blij met de hervorming van de finan-

ciering van de sociale zekerheid. Met

Onze arbeidsmarkt en sociale zekerheid staan voor een

grondige hervorming. Met de goedkeuring van de wet Werk-

baar en Wendbaar werk, de hervorming van de wet van

1996 over de loonnorm en de hervorming van de financie-

ring van de sociale zekerheid zet de meerderheid in op een

moderne en competitieve arbeidsmarkt en responsabilise-

ring in de financiering van de sociale zekerheid. 

VINGER AAN DE POLS

Hervormen op 
de arbeidsmarkt
en in de sociale
zekerheid



Gastheer Mark Demesmaeker ver-

welkomde op 11 januari naast

politi ci ook middenveldorganisa-

ties en academici uit alle hoeken

van Europa. Deelnemers uit

onder meer Baskenland, Catalo-

nië, Ierland, Schotland, Wales en

uiteraard Vlaanderen vroegen de

Europese beleidsmakers om het

recht op zelfbeschikking te res-

pecteren. 

Verontrustend
De houding van de Europese Commis-

sie en de Europese Raad tegenover

het legitieme streven naar meer auto-

nomie of onafhankelijkheid van een

aantal Europese naties, vindt Demes-

maeker verontrustend. “Op mijn her-

haalde vragen naar een standpunt

over recente ontwikkelingen in Cata-

lonië, Schotland en andere Europese

naties krijg ik van de EU-instellingen

steevast het antwoord dat dergelijke

zaken tot de interne aangelegenheden

van de lidstaten behoren. De EU wei-

gert daarover dus een standpunt in te

EUROPA

Tijdens de conferentie ‘Zelfbeschikking in de EU: het recht om te

kiezen’ bogen parlementsleden uit vier politieke fracties en uit

verschillende naties zich voor het eerst in de geschiedenis van

het Europees Parlement over de toepassing van het zelfbeschik-

kingsrecht in de EU. 

Europa moet recht op 
zelfbeschikking respecteren
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nemen. Dat is frustrerend én onver-

antwoordelijk. De EU zou zich beter

voorbereiden op de mogelijke gevol-

gen van het proces naar onafhanke-

lijkheid in een aantal Europese

naties.”

“De aanwezige Europese volks-

vertegenwoordigers nemen wél

hun verantwoordelijkheid”, weet

Demesmaeker. “Met parlementair

werk, opiniestukken en conferen-

ties als deze zetten we het univer-

sele recht op zelfbeschikking en

het democratische streven naar

autonomie of onafhankelijkheid

elke dag opnieuw op de kaart. En

met dat streven is niets mis,

integen deel. Een onafhankelijk-

heidsverklaring of secessie is een

politieke beslissing, geen juridische.

Nog nooit is een onafhankelijkheids-

verklaring, die democratisch en

vreedzaam tot stand kwam, door de

internationale gemeenschap illegaal

bevonden.” 

Catalaanse grondwet
ICEC Catalunya en Constituïm - de Catalan Constitutional Working Group
- stelden tijdens de conferentie een ontwerp van Catalaanse grondwet
voor. De dag voordien deden ze dat ook al op de Vlaamse en federale
N-VA-fracties. 

“We mochten nog eens ervaren dat de Catalaanse beweging wordt gekenmerkt

door een groot pluralisme”, zegt Kamerlid Peter Luykx. "Ze zorgt voor belang-

rijke impulsen voor het maatschappelijke debat over een onafhankelijk Cata-

lonië. Dat is het middenveld op zijn best.”

De delegatie overhandigde alvast een exemplaar van de Catalaanse grondwet

aan Wilfried Vandaele, ondervoorzitter van het Vlaams Parlement. “De N-VA-

fractie steunt en erkent het recht op zelfbeschikking van elk volk, ook van de

Catalanen. We waren dan ook ten zeerste vereerd om deze eerste druk van de nieuwe grondwet in ontvangst te mogen nemen”, 

besluit Vlaams Parlementslid en initiatiefnemer Jan Van Esbroeck.

Van links naar rechts op de foto: Karl Van-
louwe, Wilfried Vandaele, Anna Arqué
(woordvoerder ICEC), Ben Weyts, Steven Ver-
gauwen (secretaris ICEC) en Jan Van Esbroeck.

Europarlementslid Mark Demesmaeker: “We zetten
het universele recht op zelfbeschikking elke dag op-
nieuw op de kaart.”



VERREKIJKER

Beide universiteiten reikten het

eredoctoraat uit als een algemene

erkenning van Angela Merkels

lange politieke carrière. Alleszins

heeft zij bewezen een bekwaam

leider te kunnen zijn. Op sociaal-

economisch vlak zette ze de her-

vormingspolitiek van haar

voorganger voort. Ze maakte van

Duitsland de sterkhouder van de

Europese economie. En haar aan-

pak van de eurocrisis was de

enige juiste.

Kapitale fout
Maar haar Wir schaffen das blijft

een kapitale fout. Daarmee nodig -

de Merkel heel de wereld – en niet

alleen Syrische vluchtelingen – uit

naar Duitsland. En dus naar West-

Europa. Het gevolg was een oncontro-

leerbare migratiestroom van mensen

die – begrijpelijk en menselijk – op

zoek zijn naar een beter leven. Maar

die stroom ging het absorptievermo-

gen van verschillende Europese lan-

den te boven.

Sindsdien heeft de realiteit iedereen –

ook Merkel – ingehaald. Alles wat Bart

De Wever in september 2015 in zijn

gastcollege in Gent voorspelde, is uit-

gekomen. Veel van zijn voorstellen

toen zijn intussen ingevoerd of liggen

op de Europese beleidstafel. Ook

bondskanselier Merkel heeft conform

die realiteit haar beleid aangepast.

Evolutie
Merkel heeft de oostelijke vluch-

telingenstroom mee stilgelegd. Ze

zegt nu zelf dat ze Wir schaffen

das niet meer zou herhalen. Haar

partijgenoot, de Duitse minister

van Binnenlandse Zaken Thomas

De Maizière (CDU), pleit intussen

ook voor de ‘Australische oplos-

sing’: pushbacks naar Noord-

Afrika. Er wordt harder op -

getreden tegen frauduleuze asiel-

zoekers en de grenzen worden ge-

controleerd.  Angela Merkel zit in

daden dus dicht bij de N-VA-lijn:

de buitengrenzen moeten dicht en

de vluchtelingenstroom moet

onder controle worden gebracht. 

Laat ons daarom focussen op het

beleid dat Merkel voert. Het is een

beleid dat aansluit op de visie

van de N-VA inzake asiel en mi-

gratie. Hopelijk kan Merkel dat

ook op Europees niveau mee hel-

pen doorduwen.

Perspectief
Als we de buitengrenzen sluiten,

met hotspots waar de triage van

vluchtelingen gebeurt, meer en

betere opvang in eigen regio orga-

niseren, pushbacks op de Middel-

landse Zee uitvoeren, een strikte

maximumlimiet invoeren en de

Dublin-regels toepassen, dan

heeft Europa weer perspectief.

Dan kunnen we weer werk

maken van vrede, veiligheid en

rechtvaardigheid, binnen en bui-

ten onze grenzen. En dan schaffen

wir das wirklich.

Een eredoctoraat dat de UGent en de KU Leuven gezamenlijk
uitreikten aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel deed
de discussie heropflakkeren over haar controversiële uit-
spraak van 31 augustus 2015. U weet wel: “Wir schaffen das!”
Zij zegt nu zelf dat ze die niet meer zou herhalen.

Angela Merkel zit vandaag dicht bij de N-VA-lijn: de buiten grenzen moeten
dicht en de vluchtelingenstroom moet onder controle worden gebracht.

‘Wir schaffen das’ werd 
‘Wir stoppen das’
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De N-VA heeft dat, samen met de

ande re regeringspartijen, goed begre-

pen. Sinds deze maand kunnen

studen ten die tijdens hun studies al

willen ondernemen, rekenen op een

voordelig statuut. Een heuse sprong

vooruit! Want in het vorige statuut

werd de student behandeld als een

gewone zelfstandige in bijberoep en

waren dezelfde fiscale regels van toe-

passing. Student-ondernemers wer-

den daardoor gediscrimineerd ten

opzichte van jobstudenten. Die laat-

sten waren tot een veel hoger bedrag

vrijgesteld en mochten ondanks 

hoge re inkomsten toch fiscaal ten

laste blijven van hun ouders. Student-

ondernemers konden dat niet.

Drempels verlagen
De regering harmoniseerde daarom

het statuut van student-ondernemers

met dat van jobstudenten. Er kwam

een gunstig stelsel van bijdragen aan

het sociaal statuut van zelfstandigen,

met specifieke vrijstellingen en voor-

deeltarieven voor student-onder -

nemers. Daarnaast behouden de

meeste studenten alle rechten op het

vlak van gezondheidszorg als persoon

ten laste. Jongeren moeten durven

onder nemen. Deze regering steunt de

jongeren met de invoering van een

stabiel en interessant wetgevend

kader. Zo verlagen de drempels, wat

de onder nemingsgeest van onze jon-

geren alleen maar kan aanwakkeren.

Stimulansen bieden 
De universiteiten zijn een ideale om-

geving om de ontkiemende plannen

van ondernemingsgezinde studenten

te ondersteunen. Zij kunnen infra-

structuur of kennis ter beschikking

stellen van de ondernemers en hen in

contact brengen met mensen met de-

zelfde spirit. Daarnaast kunnen ze bij-

voorbeeld ook studiepunten toe-

kennen aan student-ondernemers en

hen bijvoorbeeld een forum geven in

de universitaire leesbladen. Ook ini-

tiatieven zoals een verkiezing van de

student-ondernemer van het jaar en

spin-offs aan verschillende universi-

teiten verdienen alle lof.

Student-ondernemers verdienen alle kansen. Vorige federale rege-

ringen fnuikten die kansen met een allesbehalve gunstig statuut.

Nochtans zijn ondernemende studenten onze economische toe-

komst. Ondernemen leer je nu eenmaal niet uit boeken, maar door

het te doen. 
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In november organiseerde Jong N-VA een gespreksavond voor student-ondernemers
met Vlaams minister Philippe Muyters en Karel Van Eetvelde (Unizo).

JONGE LEEUWEN

Waag nu je kans als 
student-ondernemer!
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Jong N-VA 
kiest nieuw 
bestuur op 
18 februari
In de aanloop naar de verkiezingen

van 2018 en 2019 moet Jong N-VA

haar stem laten horen. Daarom hou-

den we op 18 februari nationale 

bestuursverkiezingen. Alle Jong N-VA-

leden zijn welkom.

De nieuwe bestuursploeg moet Jong

N-VA de komende twee jaar richting

geven. Wie daaraan wil meewerken,

kan zich vanaf nu kandidaat stellen. 

Meer info: 

www.jongnva.be/agenda/

nationale-bestuursverkiezingen



“Ik wil Brussel niet verlaten. Maar
er loopt te veel mis. En het wordt
steeds enger”, liet u vorig jaar nog
optekenen. Wat is er zo grondig
fout aan het Brussel van vandaag? 
“Brussel is een stad met enorm veel

mogelijkheden, die niet worden

benut omdat de institutionele structu-

ren niet meer van deze tijd zijn. Het is

onmogelijk om een kleine grootstad

als Brussel te besturen met een

geweste lijk parlement, 19 eigenzin-

nige burgemeesters en twee gemeen-

schappen. Komt daarbij dat Brussel

ook nog een paar keer hoofdstad is:

van Vlaanderen, België én Europa.

Het is een stad met te veel kibbelende

meesters, die één ding gemeen heb-

ben: een schrijnend gebrek aan een

duidelijke, gedurfde visie op de toe-

komst. Het ontbreken van hiërarchie

in de besluitvorming en het bestaan

van parallelle machten leidt tot ver-

traging en verlamming. Het gebrek

aan sterke Brusselse politieke figuren

draagt daar nog toe bij: niet één be-

langrijke Vlaamse of Franstalige poli-

ticus heeft zijn electorale basis in

Brussel. Zo is Brussel stilaan verwor-

den tot een reservaat voor politieke

lichtgewichten.” 

Welke remedie schrijft u voor?
“Ik zou Brussel herstructureren met

een sterk regionaal bestuur. Het 

loka le contact met de burger zou ik

vrijwaren door de gemeenten om te

vormen tot districten, zoals de Parijse

arrondissementen. Het belangrijkste

is dat de burgemeesters verdwijnen

en worden vervangen door een amb-

tenaar, zoals in Nederland, bijgestaan

door een tweetal schepenen per dis-

trict. Of het gewest als dusdanig moet

blijven bestaan of worden vervangen

door een stadsdistrict is een minder

belangrijke discussie. Maar ik vind

het tamelijk potsierlijk dat aan het

hoofd van wat in wezen een

stad is een ‘minister-presi-

dent’ staat. Waarom die niet

gewoon ‘burgemeester’ noe-

men, zoals in Londen, Parijs

of New York?”

Stel dat u Brussel toch
moet verlaten, voor welke
plek zou u de stad graag
inruilen? 
“Als ik hier ooit vertrek, zal

dat naar het buitenland zijn,

vrees ik. Hoe graag ik ook in

mijn geboortestad Aalst

kom, ik zou niet elders kun-

nen aarden dan in een

grootstad. De aanwezigheid

van zoveel nationaliteiten

zorgt voor een aangename

anonimiteit, waarbij je nooit weet

welke taal iemand spreekt. Vlamin-

gen zijn altijd een minderheid ge-

weest en putten daaruit hun sterkte

en creativiteit. Franstalige politici be-

seffen nog steeds niet dat Brussel al

lang geen Franstalige stad meer is,

maar een superdiverse stad waar het

Frans enkel nog het statuut van lingua

franca heeft. In meer dan zestig pro-

cent van de gezinnen wordt thuis

geen Frans of Nederlands gesproken.

Dat besef zou ook de Franstalige poli-

tieke elite tot bescheidenheid moeten

dwingen.”

Luckas Vander Taelen schreef drie

boeken over Brussel: ‘Berichten uit

Brussel’ (Houtekiet), ‘Brussel! De tijd-

bom tikt verder’ (Houtekiet) en ‘Brus-

sel, een politiek incorrecte schets’

(Van Halewyck).
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BUITENWACHT

Luckas Vander Taelen, gewezen politicus bij Groen, is professi-

oneel van vele markten thuis: zanger, acteur, journalist, docent.

Maar in zijn woonkeuze is hij opvallend standvastig. Sinds 1980

al woont hij in Brussel: eerst in het centrum, dan in Elsene en sinds

elf jaar in Vorst. De laatste jaren laat hij zich steeds kritischer uit

over zijn geliefde biotoop.

Luckas Vander Taelen: “Brussel is verworden tot een reservaat voor
politieke lichtgewichten.”

Luckas Vander Taelen: “Brussel is een
stad van minderheden geworden”
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DORPSSTRAAT

De Nijlense N-VA-afdeling verzamelde op een

halve dag 177 kilogram zwerfvuil in de

gemeen te. Dankzij sponsoring zette ze die

om in 1 000 euro voor Music for Life.

“Met onze actie hebben we een flinke duit in het

zakje gedaan voor drie goede doelen én Nijlen

verlost van bijna 180 kilogram zwerfvuil. We

verzamelden een héle aanhangwagen vol vuil-

niszakken met zwerfvuil”, blikt afdelingsvoor-

zitter Jan Verbraecken terug.

Opruimactie levert 177 kilogram afval op

Werviks schepen 
Sanne Vantomme 
naait schorten voor 
het goede doel

N-VA Zedelgem reikte haar 25ste Ratte Vynckeprijs uit aan 
Patricia Hoorne voor het project iSchool. iSchool verzorgt de
basisopleiding van kinderen in Ethiopië die door de internering
van hun moeder worden uitgesloten uit het onderwijs. Met de
prijs zet de afdeling mensen of verenigingen uit Zedelgem in de
bloemetjes die zich inzetten voor een nobel doel. 

25ste Ratte Vynckeprijs 
van N-VA Zedelgem
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Ten voordele van de slachtoffers van de

orkaan in Haïti organiseerde een lokaal

stof- en naaiatelier in Wervik een work-

shop ‘naaien voor mannen’.  Per ver-

kocht naaipakketje ging een deel van de

opbrengst naar het goede doel. Schepen

Sanne Vantomme toonde samen met 

enkele mannelijke collega-politici het

goede voorbeeld. Het resultaat mag 

gezien zijn!
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En de beste deejay is …
Joris Cielen, provinciaal bewegingsverantwoordelijke
Limburg én fractievoorzitter in Bilzen, is in zijn vrije tijd
ook deejay. Samen met Stijn Vanspauwen vormt hij het
duo Joyhauser. 

Het duo bestaat intussen vijf jaar en het begint nu erg hard

te gaan. Tijdens de uitreiking van de ‘Oscar van het nacht -

leven’ op de Red Bull Elektropedia Awards eindigde Joyhauser

in de categorie ‘Best Deejay Top 100’ op een mooie 27ste

plaats. Joris Cielen (links op de foto) vormt samen met
Stijn Vanspauwen het duo Joyhauser.

© Het Nieuwsblad, 3/12/2016

Liers schepen van Evenementen Rik Verwaest

gleed - verkleed als kerstman - als eerste van

de 28 meter lange sneeuwglijbaan op het

Zimmerplein in Lier. En of hij dat plezant

vond!

Op 1 januari nam Alexander Binon de

burgemeesterssjerp van Oud-Heverlee

over. Bij de gemeenteraadsverkiezin-

gen in 2012 werd de N-VA in één klap

de grootste partij van Oud-Heverlee

met 24,6 procent van de stemmen.

Schepen Rik ‘Kerstman’
Verwaest opende 
sneeuwglijbaan in Lier
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De ‘Antwerp 10 Miles’ is een heuse klassieker geworden. Elk jaar vinden tienduizenden Vlamingen hun weg naar
Linkeroever om deel te nemen aan hét loopevent van het jaar. Op zondag 23 april 2017 vindt de 32ste editie plaats.

N-VA Antwerpen neemt naar goede gewoonte deel met een uitgebreide

delegatie en steunt daarmee een nader te bepalen goed doel dat instaat

voor de begeleiding van peuters en kleuters met een handicap. 

Schrijf snel in en trek ook uw familieleden, uw vrienden of collega’s

mee over de streep. Elke deelnemer ontvangt bovendien een uniek 

N-VA-loopshirt. Loopt u graag mee? Surf dan snel naar www.n-va.be/

antwerpen voor alle info, of stuur een e-mail naar david.dogge@n-va.be

Loop samen met N-VA Stad Antwerpen 
de ‘Antwerp 10 Miles’
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OP DE BARRICADEN

De Warmste Week van Studio Brussel is - elk jaar een beetje meer - ook de Warmste Week van de N-VA. In de aan-
loop naar Kerstmis haalden de vele enthousiaste leden in onze lokale afdelingen, samen met onze medewerkers
en mandatarissen, in totaal 43 671 euro op voor het goede doel. 

“Daarmee overtreffen we opnieuw onze bijdrage

van vorig jaar”, zegt Yoleen Van Camp, een van de

vijf provinciale voortrekkers die de krachten bun-

delden voor deze editie.

Samen met haar collega’s Wouter Raskin, Sarah

Smeyers, Danielle Godderis-T'Jonck en Piet De

Bruyn trok Yoleen naar het recreatiedomein De

Schorre in Boom, waar StuBru-presentatrice Linde

Merckpoel de cheque officieel kreeg overhandigd.

Het bedrag komt ten goede aan de drie vzw’s waar-

van ‘Vlaamse Madam’ Marieke Vervoort meter is:

Pinocchio vzw, Villa Clementina en vzw Canisha.

Meer dan 43 000 euro voor Music for Life
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Samen met een grote delegatie 

N-VA’ers liepen onder meer 

Annick De Ridder en Bart De

Wever - met zijn vrouw Veerle en

de drie jongste kinderen Simon,

Katrien en Liesbet - rondjes in het

Rivierenhof in Antwerpen ten

voordele van Music for Life. Ook

in de andere provinciehoofd steden

zamelden honderden N-VA’ers op

zo'n 'Warmathon' centen in voor

het goede doel.



Bijna alle lokale afdelingen doen
dit jaar weer mee met de
valentijns actie van de N-VA.
Samen delen ze in de week van
14 februari liefst 348 800 choco-
laatjes uit in 305 gemeentes.

Overal te lande komt u de N-VA-

vrijwilligers op of rond Valentijns-

dag tegen: in het treinstation of de winkelstraat, op de markt of aan een

kruispunt, in het bejaardentehuis of op een lokaal evenement. Zij hebben

één missie: u tonen dat de N-VA een hart heeft voor uw gemeente. En hoe

doen ze dat beter dan met een heerlijk chocolaatje, een babbel en een hart

onder de riem?

25

OP DE BARRICADEN

De Vlaming duidelijk informeren over de zaken die u belangrijk vindt: dat is een belangrijke doelstelling van de
N-VA. Onze meer dan 300 lokale afdelingen in Vlaanderen en Brussel namen dat motto in 2016 alvast ter harte.

Liefst 860 edities van gemeentelijke huis-aan-huis -

bladen rolden vorig jaar van de persen. Dat is goed

voor een totaaloplage van zo maar even 9,5 miljoen

exemplaren: een absoluut record!

In stijgende lijn
Dat cijfer zit al een aantal jaren in stijgende lijn. Een

duidelijk bewijs dat uw lokale afdeling u graag infor-

meert over het vele werk dat ze voor u verricht in de

gemeente(raad). Via de huis-aan-huisbladen houdt de

N-VA ook de vinger aan de pols van wat er leeft in de

dorpsstraat. En te oordelen naar de vele positieve reac -

ties die de lokale artikels losweken, kan u dat wel sma-

ken.

Ook in 2017 mag u in de meeste steden en gemeentes

om de paar maanden een huis-aan-huisblad van uw 

N-VA-afdeling in de bus verwachten. Met de gemeente-

raadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht steken

de lokale afdelingen nog een tandje bij om u en uw

mede dorpelingen ervan te overtuigen dat de verande-

ring werkt.

N-VA-afdelingen overspoelen Vlaanderen 
met lokaal nieuws

Een voor uw gemeente�
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Op 30 januari wordt hij honderd jaar oud. Voormalig
CVP-volksvertegenwoordiger Jan Verroken is daar-
mee ongetwijfeld de oudste twitteraar in Vlaanderen.
“Als je 99 bent en amper nog mobiel en je ziet slecht,

dan is Twitter een schoon venster op de wereld”, zei hij
daarover in Het Nieuwsblad.

Maar Jan Verroken is bovenal een politiek

monument. Hij werd in 1950 voor het eerst

verkozen als Kamerlid voor de toenmalige

CVP. In het begin van de jaren zestig was

hij een van de belangrijkste architecten

van de taalgrens, “een eerste en nood -

zakelijke stap in de Vlaamse institutionele

ontvoogding”. En op het hoogtepunt van

de onenigheid over de overheveling van de

Franstalige afdeling van de Katholieke Uni-

versiteit Leuven in 1968, deed hij de rege-

ring-Vanden Boeynants vallen na een

legendarische interpellatie in het parle-

ment. 

Van 1983 tot 1988 was Jan Verroken burge-

meester van Oudenaarde. In 1988 besloot hij uit de CVP te stap-

pen en kwam hij op met een eigen onafhankelijke lijst. Pas in

2000, na vijftig jaar onafgebroken en op alle niveaus aan politiek

te hebben gedaan, nam hij ontslag als gemeenteraadslid in 

Oudenaarde.

In een interview met De Morgen

(1/02/2016) droeg Verroken de N-VA een

warm hart toe. “De Vlaamse massa is

vredevol, antirevolutionair en tegen ge-

weld. Bart De Wever heeft dat begre-

pen”, liet hij optekenen. Tegelijk sprak

hij zich uit voor het confederale project

van onze partij. “Mijn leven is begon-

nen in de jaren twintig van de vorige

eeuw, ik heb dit land dus enorm zien

veranderen. Ik heb de Walen altijd het

beste toegewenst. Hoe beter zij het

doen, hoe beter dat is voor ons, want

dan zullen er minder transfers nodig

zijn. Vandaag ben ik voor een confede-

raal systeem. We kunnen nog dingen

samen doen.”

Gelukkige verjaardag, Jan Verroken! 

ONVERGETELIJK

MEERWAARDE

Naar aanleiding van de

viering van 45 jaar

Vlaams Parlement op 7

december 2016 kwam er

een geactualiseerde ver-

sie uit van Het Vlaams

Parlement. Het boek

werd oorspronkelijk uit-

gegeven in 1996 en bevat

vier hoofdstukken. 

Het eerste hoofdstuk 

beschrijft de - boeiende - geschiedenis van het ontstaan en de groei

van het Vlaams Parlement: van Cultuurraad met bescheiden be-

voegdheden tussen 1971 en 1980 over Vlaamse Raad tussen 1980

en 1995 tot volwaardig Vlaams Parlement vanaf 1995. Het tweede

en derde hoofdstuk gaan over de historiek en het actuele gebruik

van de twee gebouwen van het Vlaams Parlement: het Vlaams

Parlementsgebouw en het Huis van de Vlaamse Volksvertegen-

woordigers. Het vierde hoofdstuk, ten slotte, beschrijft de dage-

lijkse werking van het Vlaams Parlement. 

Het Vlaams Parlement, tekst: Martine Goossens, fotografie: Marnix

Van Esbroeck, Uitgeverij Lannoo, 30 euro. Bestellen via eenvoudig

mailtje aan relatiegeschenken@vlaamsparlement.be

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Het

Vlaams Parlement. Ze moeten wel het juiste antwoord

kennen op volgende wedstrijdvraag: “Wie is al sinds
2009 voorzitter van het Vlaams Parlement?” Stuur

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

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

Het Vlaams Parlement in woord en beeld

Winnaars Van Abbeloos tot Zeppos: F. De Willemacker (Aalter), M. Fery (Ingelmunster), S. Ringoet (Sint-Katharina-Lombeek), N. Sluys (Halle),
J. Strynckx (Zele) 
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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 20 januari 2017.
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In de wildgroei 
aan Brusselse 

instellingen vindt 
een kat haar 

eigen jongen niet 
meer terug.

“

Regine Heyvaert, zelfstandig kapster 
in Sint-Agatha-Berchem, wil de schaar zetten 

in het Brusselse kluwen en de dure verspilling 
die daarmee gepaard gaat.


