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De Gordel is dood, leve de Gordel
Vlaamse Regering lanceert
nieuw actieplan tegen zelfdoding
De N-VA vraagt een sereen
debat over euthanasie

Peter Dedecker:

“Belfius en de twee gezichten van het ACW”
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In 2012 schonk koning Albert gratie
aan 39 Walen tegenover 14 Vlamingen.
Waren er dan misschien meer Franstaligen die ernaar vroegen? Neen, integendeel: van de 955 genadeverzoekschriften die er werden ingediend, kwamen er 507 van Vlamingen en 448 van
Franstaligen. De FOD Justitie onderzoekt waarom de koning voor het zoveelste jaar op rij meer Franstaligen
dan Nederlandstaligen genade verleende. Het paleis, op zijn beurt, geeft
geen commentaar.

Goed bezig
N-VA-Kamerlid Theo Francken
@FranckenTheo op 29/01/2013
Dit was 2012: Wallonië 194 miljoen euro
tekort, Franse Gemeenschap 233 miljoen tekort, Brussel 170 miljoen tekort;
Vlaanderen 241 miljoen overschot ...

Isabel Albers
(De Tijd)
@italbers op 17/02/2013
De Gucht: 'Besparingen, voor zover
structureel, ondersteunen groei.' Wel
jammer dat De Gucht-Verhofstadt zelf
vooral meer uitgaven 1999-2007.

Er is in Vlaanderen minstens één sector die de voorbije maanden ontsnapte aan de
stroom van negatieve economische berichten: de Vlaamse biotechnologie, met bedrijven als Thrombogenics en Galapagos. Biotech maakt gebruik van dieren, planten,
bacteriën of andere levende wezens voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld medicijnen. De voorbije maanden realiseerden enkele Vlaamse bedrijven belangrijke doorbraken, terwijl beloftevolle nieuwe projecten en spin-offondernemingen klaarstaan.

“

“Tien jaar geleden was nationalisme geen issue bij ondernemers, maar
dit is nu de belangrijkste kwestie. Ik krijg telefoontjes van ondernemers,
en niet de minsten, die mij vragen gesprekken op te zetten met de N-VA van
Bart De Wever. Op die partij is hun hoop gevestigd. Veel ondernemers denken
dat de N-VA de enige is die iets kan veranderen. Alle andere partijen zullen compromissen blijven sluiten met de PS.”
Karel Van Eetvelt, voorzitter van Unizo in Het Financieele Dagblad, 28/01/2013

© Belga/Nicolas Maeterlinck

Nou moe

Sinds 1 februari is Jan Briers gouverneur van Oost-Vlaanderen.
De eedaflegging vond plaats in het Vlaams Parlement bij minister
van Binnenlandse Aangelegenheden Geert Bourgeois (N-VA). De
partijloze gouverneur omschrijft zichzelf als ‘een Vlaming met
een heel internationale kijk en met een grote liefde voor Brussel’.
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“Rik Van Cauwelaert lult eens te meer uit zijn nek als
het over de Brusselse financiën gaat.” Zo reageerde
Brussels Open Vld-minister Guy Vanhengel op de
columnist, die in De Tijd (26/01/2013) de Brusselse begroting een puinhoop noemde. Volgens Van Cauwelaert
zou de Brusselse schuld de jongste zeven jaar zijn verdubbeld, en het tekort op de begroting de jongste twaalf
jaar zelfs verdriedubbeld. In een persbericht sprak de
liberale excellentie dat tegen … al moest zijn kabinet
even later wel erkennen dat het cijfer tóch bleek te kloppen. Van Cauwelaert reageerde laconiek: “De vorige
keer dat Vanhengel me verweet uit mijn nek te lullen,
was toen hij zei dat we aan Dexia geld zouden verdienen. Ik zal dan maar blijven lullen zeker”, liet hij optekenen in De Standaard (28/01/2013).
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Moreel
failliet
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De juiste mensen op de juiste
plaats: Vlaams minister Geert
Bourgeois werkt aan een flexibel, efficiënt en innovatief
personeelsbeleid.

In 2006 lanceerde het ACW het dossier Blij dat ik belastingen betaal. Daarmee klaagde

12
“Zolang we het koningshuis
moeten dulden, zal dat onder
strikte voorwaarden zijn.” De
N-VA pleit onveranderd voor
een louter protocollaire rol
voor de koning en een transparant dotatiebeleid.

het ACW naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen aan dat Unizo en Voka
lokale ‘pestbelastingen’ wilden afschaffen. “We weten ook dat deze grootsprekers belastingen graag afwentelen op diegenen die arbeiden”, schreef het ACW toen. Maar blijkbaar
doen niet alleen ‘de grootsprekers’ dat. Want al bij al blijkt het ACW toch niet zo blij te
zijn belastingen te betalen. Onderzoekswerk van Kamerlid Peter Dedecker en onze studiedienst en het wekenlang uitpluizen van statuten, jaarrekeningen en ganse edities van het
Staatsblad, bracht een frauduleuze financiële constructie naar boven. En wat bleek? Het
ACW ontweek niet enkel belastingen - iets wat het ondernemingen steeds weer verwijt maar het ontdook deze ook. Bovendien roomde het ACW de winsten van Dexia Bank af,
zelfs op een moment dat die bank kopje-onder ging. Tot scha en schande van de vele
ACW-vrijwilligers die nu moeten vaststellen hoe het ACW omgaat met de waarden en
normen die zij zelf zo hoog in het vaandel voeren. En ten nadele van de belastingbetaler
én van de eigen ARCO-coöperanten.
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De kleur van de partijkaart
speelt nog steeds een centrale
rol bij de benoeming van ambassadeurs. De procedure
voor de aanstelling van diplomaten moet transparanter,
vindt senator Karl Vanlouwe.

Drama’s
Want dat is het pijnlijke van het hele verhaal. Dat de belastingbetaler moet opdraaien
voor het speculatieve gedrag van het ACW was al langer duidelijk. Maar dat ook de eigen
coöperanten belogen, bedrogen en uiteindelijk bestolen werden door de organisatie die
claimde hun belangen te verdedigen, dat is ongezien. De N-VA neemt als enige nog de
verdediging op van wie werkt, onderneemt en spaart. Dus ook van de kleine spaarders
die al hun hoop op ARCO hadden gevestigd. En terwijl het ACV aan ons nieuwjaarsfeest
actie voerde tegen die egoïstische N-VA die “niet de politieke moed heeft om eindelijk
een faire bijdrage te vragen van de kapitaalbezitters en de grote vermogens”, steeg het
aantal faillissementen in januari met 40 procent. Daardoor gingen er 2 600 jobs verloren.
Dat is van dezelfde grootteorde als de drama’s van Ford Genk en ArcelorMittal. Maar
omdat het vooral kleine ondernemingen betreft, ging dit geruisloos voorbij.

Op naar 2014
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Kersvers OCMW-voorzitter
Wouter Patho: “We brengen
ook in Malle het verhaal van
rechten en plichten verder in
de praktijk.”

Willen wij ons sociaal systeem in stand houden, dan moeten wij nu structurele maatregelen nemen. En de regering-Di Rupo maakt elke dag opnieuw duidelijk dat we daar
eerst de staatsstructuur voor zullen moeten veranderen. Op naar 2014!

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Gezocht: extra inkomsten
voor De Lijn
© Miel Pieters

Vandaag betaalt vervoersmaatschappij De Lijn nauwelijks 15 procent van haar uitgaven met eigen inkomsten. De kostendekkingsgraad van De Lijn moet dus omhoog.
Een aanpassing van de tarieven lijkt onvermijdelijk.
“De N-VA wil het debat over de mogelijke tariefverhogingen in alle sereniteit voeren”,
luidt het bij Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans (N-VA). “Maar het uiteindelijke doel is duidelijk: de kostendekkingsgraad moet stijgen terwijl de sociale tarievenpolitiek behouden moet blijven. Wij willen niet dat de reizigers die al betalen nog
meer zullen moeten betalen.”

Geen 4G in de hoofdstad van Europa
Wereldwijd heeft Brussel de strengste stralingsnormen. De operatoren hebben
daardoor het vermogen van hun zendmasten moeten verlagen. Het beleid van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt het onmogelijk om supersnel
mobiel internet aan te bieden via 4G.
De topman van telecombedrijf Belgacom, Didier Bellens, nam in een nieuwjaarstoespraak voor een groep
journalisten geen blad voor de mond.
Hij liet zich erg fors uit over de stralingsnormen in Brussel en over de nieuwe
telecomwet. “België staat in het buitenland bekend als een land dat graag
bedrijven dood doet”, luidde het. “Dit is

schadelijk voor Brussel én voor de economie. Ze maken dat ons land achteropraakt.” Bellens werd binnen de
kortste keren op het matje geroepen
door de PS, maar hij had wel gelijk.
Kamerlid Peter Dedecker (N-VA): “Dat
Brussel geen 4G kan aanbieden is een
ware schande. Als hoofdstad van
Europa huisvesten we hier tal van inter-

nationale instellingen. Bezoekers hebben een beeld van een stad die de trein
naar de 21ste eeuw gemist heeft. De
strenge Brusselse stralingsnorm voor
GSM-antennes is onhoudbaar.”

Naar het voorbeeld van Parijs
In het Brusselse parlement interpelleerde Brussels volksvertegenwoordiger
Paul De Ridder (N-VA) Brussels minister voor Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) over de problematiek.

“

Brussel heeft
de trein naar
de 21ste eeuw gemist.

© Dreamstime

Huytebroeck formuleerde er een compromisvoorstel. Maar dat voorstel is
volgens De Ridder onvoldoende en het
houdt geen rekening met de toekomstplannen, die het al hebben over een 5Gnetwerk.

“De strenge Brusselse stralingsnorm voor GSM-antennes is onhoudbaar”, vindt
N-VA-Kamerlid Peter Dedecker.
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“Er moet dringend overleg komen met
de operatoren”, zegt De Ridder. “Alle
partners zullen samen een oplossing
moeten uitdokteren en deze oplossing
zal er snel moeten komen. In Parijs is
dat gelukt. Die stad heeft een overeenkomst afgesloten met de mobiele operatoren. Daarin werd niet alleen de
norm en de meetmethode aangepast
maar werd ook de zoektocht naar
nieuwe locaties voor antennes vereenvoudigd.”

HALFRON D

Verhoging loonbonus is
een vergiftigd geschenk

De loonbonus is een eenmalige premie
die de werkgever kan toekennen aan
werknemers op basis van speciale
prestaties, zoals een stijging van de
omzet of winst, of een daling van het
aantal arbeidsongevallen. Het Interprofessioneel Akkoord (IPA) van 20072008 kende voor deze loonbonus een
ﬁscale vrijstelling toe die toen gelijk
was aan de maximumbonus van 2 200
euro. Het bonusbedrag dat op de loonbrief van de werknemers stond, was
dus volledig netto. Intussen werd de
loonbonus verhoogd tot 3 100 euro.

Maar de ﬁscale vrijstelling werd niet
mee aangepast. Het verschil van 800
euro wordt dus gewoon bij de belastbare bezoldigingen gevoegd en onderworpen aan de bedrijfsvoorhefﬁng.
Daarenboven heft de regering nu ook
nog een nieuwe sociale-zekerheidsbijdrage van 13,07 procent op de volledige loonbonus.
“Op deze manier is de verhoging van
de loonbonus een maat voor niets”,
berekende N-VA-Kamerlid Veerle
Wouters (N-VA). “Naast de nieuwe
bijzondere bijdrage van 13,07 procent
is dit eigenlijk een nieuwe belasting
op werk, want de bijkomende schijf
van 800 euro wordt gewoon belast.
De regering bood de sociale partners
hiermee een galante uitweg voor de
loonstop. Maar ze slaat de deur met-

Bijkomend geld
voor schoolinfrastructuur

© Dreamstime

De N-VA is tevreden met de bijkomende 39,1 miljoen euro
die de Vlaamse Regering voorziet voor schoolinfrastructuur. Hiermee komt de regering tegemoet aan de meest
acute capaciteitsproblemen.
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De regering heeft in haar begrotingsakkoord het bedrag dat werkgevers kunnen uitkeren als
loonbonus verhoogd naar 3 100
euro. Maar de ﬁscale vrijstelling
wordt niet mee verhoogd.

Veerle Wouters is niet te spreken over
de nieuwe belasting op de loonbonus.
een keihard weer dicht. Wil de verhoging van de loonbonus enig nut
hebben, dan moet ook de ﬁscale vrijstelling omhoog.”

De extra middelen zullen verdeeld worden over Antwerpen, Gent, Brussel, Asse en Denderleeuw. De toewijzing
gebeurt op basis van objectieve criteria: het geld gaat naar
die steden en gemeenten waar de noden het hoogst zijn.
Zo wil men een versnippering van de middelen tegengaan.
“We zijn ons ervan bewust dat hiermee niet alle problemen
van de baan zijn”, reageerde Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck (N-VA). “Maar de laatste decennia
werd op het vlak van schoolinfrastructuur een gigantische
achterstand opgebouwd. De beleidsverantwoordelijken van
de voorgaande regeerperioden hebben veel te weinig oog
gehad voor het verouderende schoolpatrimonium enerzijds
en de demograﬁsche evoluties anderzijds.”
“Ik begrijp wel dat Marleen Vanderpoorten, voormalig
Open Vld-minister van Onderwijs, aan de alarmbel trekt.
Maar daarmee is ze wel wat laat”, evalueert Van Dijck.
“Had ze tijdens de vorige legislaturen werk gemaakt van
een proactief beleid, zowel begrotingstechnisch als op het
vlak van onderwijs, dan hadden we nu niet voor zulke
grote problemen gestaan.”

Meer lezen over de onderwijsvisie van de N-VA? U vindt de brochure op www.n-va.be/onderwijs
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De twee gezichten van het ACW
N-VA-Kamerlid Peter Dedecker voerde wekenlang een diepgaand
onderzoek naar de financiële handel en wandel van het ACW.
Een artikel in De Tijd, waarin werd gemeld dat de winstbewijzen
van het ACW geparkeerd zijn in een aparte vennootschap, wekte
zijn argwaan. Het onderzoek bracht een wansmakelijke fiscale en
financiële planning aan het licht.
Op 19 december 2000 richtte het ACW,
dat zelf een feitelijke vereniging zonder
rechtspersoon is, een aparte vennootschap op: Sociaal Engagement cvba, een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een coöperatieve vennootschap, zoals ook ARCO er
een is, heeft als belangrijkste eigenschap
dat het voor aandeelhouders (of coöperanten) bijzonder eenvoudig is om in- en
uit te stappen. Dat het aandeelhouderschap van de vennootschap Sociaal En6

gagement niet wijzigde, is dus op zijn
minst bizar. Of misschien toch niet?
Want de keuze voor een cvba in plaats
van voor een meer gangbare vzwstructuur is er een van ﬁscale aard: het
is een perfect legale manier om roerende
voorhefﬁng te vermijden.

Strafbare feiten
Op 21 december 2000, amper twee
dagen later, creëerde de BACOB (de voorganger van respectievelijk Dexia Bank

België en Belﬁus) 300 000 winstbewijzen. Dergelijke winstbewijzen geven aan
de houder ervan recht op een deel van
de ondernemingswinst. De net opgerichte vennootschap Sociaal Engagement
krijgt er 264 000, als compensatie voor
het aanbrengen van klanten. Dat een
vennootschap die slechts twee dagen
bestaat honderdduizenden klanten kan
bezorgen aan een bank die al jarenlang
bestaat, slaat echter nergens op. De
realiteit is dan ook minder fraai: het
ACW maakte op deze manier, via de
vennootschap Sociaal Engagement,
manifest misbruik van vennootschapsgoederen. Dit is een strafbaar feit. De
winstbewijzen die BACOB toekende aan
Sociaal Engagement hoorden toe aan
ARCO. En de dividenden die daaruit
betaald hadden moeten worden, hoor-

BREEDBEEL D
genieten moet een vennootschap aan
enkele voorwaarden voldoen. Het valt
sterk te betwijfelen of Sociaal Engagement voldeed aan die voorwaarden om
deze aftrek toe te passen op bepaalde
dividenden.

Donkergrijze zone

© Anne Deknock

Het ACW tastte de donkergrijze zones
van de boekhoudregels nog verder af.
Als een onderneming iets krijgt waarvoor ze niet hoeft te betalen, dan moet
die onderneming dat geschenk wel
waarderen in de boekhouding. Fiscaal
wordt dit cadeau beschouwd als winst.

Er moet vennootschapsbelasting op betaald worden. De winstbewijzen die het
ACW via Sociaal Engagement kreeg van

“

Sociaal Engagement
wekte de schijn gebruik
te kunnen maken van
de DBI-aftrek.

Belﬁus, kregen echter nooit een waarde
in de boekhouding van Sociaal Engagement. Er werd dus ook nooit vennootschapsbelasting op betaald. Pas toen ze
verkocht moesten worden, bleken de
winstbewijzen plots wél een niet zo

785 000 ARCO-coöperanten
zijn het grootste slachtoffer
Toen de Dexia Holding door de ﬁnanciële en economische crisis in de problemen
kwam, moesten de aandeelhouders een kapitaalverhoging doorvoeren. Ook
ARCO werd verplicht om mee te doen (2)2 en het ging voor die operatie absurd
genoeg geld lenen bij Dexia Bank België (1)1 . ARCO betaalde op die lening interest
3 Die interest vormde mee de winst van de bank: winst
aan Dexia Bank België (3).
waarop een deel automatisch richting Sociaal Engagement stroomde 4 .

den toe aan de coöperanten van ARCO.
Het ACW koos er echter voor om deze
middelen – 102 miljoen euro sinds 2003
– naar Sociaal Engagement te sluizen. Zo
kon het ACW zich van een eigen inkomstenstroom verzekeren die het niet hoefde
te delen met de ARCO-coöperanten.
Maar er zat nog meer in de ﬁscale
trukendoos van het ACW. Op die 102
miljoen euro aan dividenden had het ongeveer 7 miljoen euro vennootschapsbelasting moeten betalen. Maar ook die
billijke bijdrage bleek te veel voor het
ACW. De vennootschap Sociaal Engagement wekte daarom de schijn gebruik te
kunnen maken van een ﬁscale aftrek in
de vennootschapsbelasting, de zogenaamde aftrek voor ‘Deﬁnitief Belast
Inkomen’ (DBI-aftrek). Om daarvan te

Met andere woorden: hoe meer ARCO ging lenen, hoe meer interesten Dexia Bank
België kreeg en hoe meer winst Sociaal Engagement kon binnenrijven. En wat
deed ARCO met dat geld? Speculeren op de koers van het Dexia-aandeel, terwijl
alle risico's geheel op de spaarders van ARCO werden afgewenteld. Van het ooit
aangehouden principe van een gediversiﬁeerde beleggingsportefeuille bleef niets
meer over.
De constructie zorgt voor een belangenvermenging van jewelste, met bestuurders
die zowel in de raad van bestuur van ARCO zetelden als in die van Sociaal Engagement. Hoe meer men ARCO liet lenen, hoe meer winst Sociaal Engagement
maakte. Op geen enkele manier droeg Sociaal Engagement ooit een risico. De
regeling werd blijkbaar tot op het hoogste politieke niveau verdedigd.
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bescheiden waarde te hebben: de genationaliseerde bank Belﬁus had maar liefst
110 miljoen euro veil om de op papier
‘waardeloze’ winstbewijzen af te kopen.

“

Via de winstbewijzen in
Dexia Bank België en Dexia
Verzekeringen garandeerde
het ACW zich van een constante
financiële stroom.

Constante ﬁnanciële stroom
In 2008 barstte de ﬁnanciële crisis los en
de aandeelhouders zoals ARCO moesten
bijspringen om Dexia Holding overeind
te houden (zie kaderstuk op bladzijde 7).
Maar de situatie van de holding was zo
slecht dat ook de Belgische, Franse en
Luxemburgse overheden moesten bijspringen. België gaf een injectie met
extra kapitaal én staat garant voor 50
miljard euro waarborgen. De Europese
Commissie stond deze vorm van staats-

steun toe maar legde Dexia een herstructureringsplan op. Een van de voorwaarden was dat Dexia tot eind 2011 geen
dividenden mocht uitkeren. Dexia respecteerde die voorwaarde en liet de aandeelhouders weten dat het dividend
voor 2011 nul euro zou bedragen. Voor de
aandeelhouders was dit een zoveelste
zware klap na het aanzienlijke verlies
dat ze reeds hadden geleden door de
negatieve koersevolutie van het Dexia-

aandeel. Er was echter één vennootschap
die er wel nog in slaagde om vanuit
Dexia 17 miljoen euro los te weken:
Sociaal Engagement. Via de winstbewijzen in Dexia Bank België en Dexia Verzekeringen garandeerde het ACW zich
van een constante ﬁnanciële stroom.

Moreel verwerpelijk
Het ACW ontweek via Sociaal Engagement het verbod van de Europese Commissie. Mogelijk gebeurde dit op legale
wijze, met name als de winstbewijzen
bestempeld worden als ‘commerciële
schuld’ in de (nog steeds geheime) overeenkomst tussen Dexia Bank België,
Dexia Verzekeringen en Sociaal Engage-

Vijf veelgestelde vragen aan Kamerlid Peter De Decker
1. Waarom wil de N-VA dat er een parlementaire onderzoekscommissie komt?
De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) onderzoekt het ﬁscale
luik en het gerecht neemt het juridische aspect onder de loep.
Maar ook de politieke verantwoordelijkheid moet worden
onderzocht. Wie wist er bijvoorbeeld van het contract tussen
ACW en Belﬁus? Het kruim van de Belgische politiek zat in de
Raad van Bestuur van Belﬁus. Maar minister Vanackere
(CD&V) weigert in het parlement te antwoorden op vragen over
de relatie tussen Belﬁus en het ACW. Enkel een parlementaire
onderzoekscommissie kan dit soort vragen beantwoorden.
2. Je neemt het ACW op de korrel maar ook veel bedrijven
maken gebruik van dergelijke constructies.
In onze communicatie hebben we steeds het onderscheid
gemaakt tussen ﬁscale optimalisatie (binnen de grenzen van
wat wettelijk mag) en pure fraude. Dat onderscheid is wezenlijk. Voor de N-VA moet op voorhand, in de wet, vastgelegd
zijn wat (ﬁscaal) kan en wat niet, en die wet is voor iedereen
gelijk. Intentieprocessen achteraf door de administratie kunnen
niet. Achterpoortjes moeten worden gesloten, maar dan wel
via de wet. Dat staat ook in ons groeiplan: snoeien in de aftrekposten én een eenvoudigere ﬁscaliteit. Enkel zo kan je achterpoortjes sluiten.
3. Politieke tegenstanders beweren dat de N-VA het middenveld wil uitwissen. Maar de 200 000 vrijwilligers van het
ACW treft toch geen schuld?
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De vele ACW-vrijwilligers zijn de grootste slachtoffers van het
hele verhaal. Zij moeten vaststellen hoe het ACW hun waarden
en normen verkwanselt. In zijn boek Het kostbare weefsel benadrukt Bart De Wever trouwens de belangrijke rol van het
middenveld in onze samenleving. Mensen die zich belangeloos
inzetten voor de maatschappij en hun medemensen zijn van
onschatbare waarde. Zij vormen ook de kern van ónze partij.
Leden van het ACV, van Femma, KAJ, Okra en de andere ACWorganisaties verdienen ons respect en blijven meer dan welkom bij de N-VA.
4. Wat moet het ACW volgens jou nu doen?
Het ACW moet vooral open kaart spelen. Als het niets te verbergen heeft, heeft het er alle belang bij om zich zo van kritiek
te zuiveren. Maar als het wel allerlei zaken mispeuterd heeft,
moet het die fouten erkennen, de gedupeerde ARCO-coöperanten compenseren en zijn excuses aanbieden aan de vele
vrijwilligers.
5. Dringt een hervorming van de vakbonden zich op?
Het ACW beweert dat de vennootschap Sociaal Engagement
niet werd opgericht om ﬁscale redenen, maar wel om meer
transparantie te brengen. Het ACW zou dus inderdaad beter
de daad bij het woord voegen en zichzelf omvormen tot een
transparante structuur, mét rechtspersoonlijkheid. De hervorming van de vakbonden is alleszins een brede maatschappelijke discussie waard.

BREEDBEEL D

Vanuit moreel standpunt is het alleszins
volledig verwerpelijk dat het ACW nog
eens 17 miljoen euro onttrekt uit Dexia
Bank België en Dexia Verzekeringen in
2011, op een moment dat alle burgers
van dit land zich borg hebben gesteld
voor meer dan 50 miljard euro voor de
Dexia Holding en nadat de regering 4
miljard euro belastinggeld gebruikte
om Dexia Bank België uit de zieke
Dexia Holding te trekken. Dat ze 110
miljoen euro zou ophoesten om Belﬁus

© Belga

ment. Want schuld mag natuurlijk wel
terugbetaald worden. Maar als dit het
geval is, dan kan men extra bedenkingen
opwerpen rond het gebruik van de DBIaftrek. Deze kan immers enkel toegepast
worden op ontvangsten uit dividenden,
en niet op de terugbetaling van schulden. Bijkomende onderzoek zal moeten
uitwijzen of de constructie volledig
legaal is, maar het is duidelijk dat het
ACW ook hier de grijze zone van de ﬁscale spelregels betreedt.

Minister Vanackere (CD&V) weigert in het parlement te antwoorden op vragen over
de relatie tussen Belfius en het ACW.
de winstbewijzen te laten overkopen
was toen nog niet geweten. Maar de
vraag rijst in ieder geval of de belangen
van het ACW op politiek niveau verde-

In de pers
“De schaamte voorbij” (Het Laatste Nieuws), “Moreel failliet” (De Morgen), “Onethisch” (Het Nieuwsblad), “Stinkend potje” (De Tijd), “Duidelijkheid nodig” (Het
Belang van Limburg) … De Vlaamse krantencommentatoren waren het erover eens:
het vermoeden van ﬁscale fraude en valsheid in geschriften, en de manier waarop
het ACW jarenlang miljoenen naar zijn rekeningen kanaliseerde, is moreel verwerpelijk en roept heel wat vragen op.
• Uitleg nodig. “Meer uitleg is er zeker
nodig over enkele afspraken die in de
politieke achterkamertjes zijn bedisseld
toen Dexia in oktober 2011 aan het kapseizen was. Afspraken om het ACW
ﬁnancieel te compenseren. Afspraken
over een overheidswaarborg voor de
coöperanten van Arco. Afspraken over
het behoud van de winstbewijzen, omdat
het ACW de inkomsten daaruit nodig had
om zijn werking te ﬁnancieren.” (Stefaan
Michielsen, De Tijd – 19/02/2013)
• Slaafse hulp. “Om het eigen belang van
het ACW te dienen, (kan het ACV) reke-

nen op de loyale, bijwijlen slaafse hulp
van de talrijke ACW-ministers: liefst vijf
van de acht CD&V'ers in de federale en
de Vlaamse regering zijn die obediëntie
toegedaan. Vroeger was het Yves Leterme
die zorg droeg voor de ARCO-coöperanten,
nu is het Steven Vanackere die over de
winstbewijzen van Belﬁus op het juiste
moment zijn stem moet verheffen. Of
zedig zwijgt.” (Jan Segers, Het Laatste
Nieuws – 17/02/2013)
• Moreel failliet. “De belastingbetaler
kijkt nog altijd aan tegen een mogelijke
miljardenfactuur, terwijl de beweging

digd werden toen de redding van Dexia
werd uitgetekend ...
www.n-va.be/blikvangers/ACW

amper twee weken geleden nog een laatste cadeau van 110 miljoen in haar zakken stak. Als het ACW vandaag een
probleem heeft, dan is het niet zozeer dat
de geldmachine is stilgevallen of het zelf
de tering naar de nering moet zetten. Wel
dat het moreel failliet is. (Steven Samyn,
De Morgen – 15/02/2013)
• Dekmantel. “Net als andere werknemersorganisaties is het ACW een feitelijke vereniging. Ze heeft geen rechtspersoonlijkheid. De legitimering daarvoor is altijd geweest dat dit haar beschermt tegen vijandige acties. Maar als
je het kluwen van vzw's en coöperatieve
vehikels gebruikt als dekmantel voor
ﬁscale optimalisering, ondermijn je je
geloofwaardigheid als sociale beweging.
Hoe kan je multinationals nog het recht
betwisten de minst belaste weg te kiezen
als je het zelf doet?” (Bart Sturtewagen,
De Standaard – 15/02/2013)
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GE MA N D ATEERD

Een nieuw Vlaams personeelsbeleid

De visienota over een modern personeelsbeleid bij de Vlaamse overheid, die
Vlaams minister Geert Bourgeois voorstelde aan de Vlaamse Regering, formuleert vernieuwingen die inspelen op die
veranderende realiteit. “Het vernieuwde
personeelsbeleid zoekt een goed evenwicht
tussen kostenbewustzijn enerzijds en het
blijven investeren in mensen anderzijds”,
legt minister Bourgeois uit. “We worden
steeds vaker geconfronteerd met een ‘oorlog om talent’. De Vlaamse overheid moet
zich op de arbeidsmarkt proﬁleren als een
moderne en aantrekkelijke werkgever.”

De juiste mensen
op de juiste plaats
Een modern personeelsbeleid houdt een
betere personeelsmobiliteit in. “De tijd dat
een werknemer een hele loopbaan lang op
dezelfde plek bleef zitten, is lang voorbij”,
illustreert Bourgeois. “Ook ambtenaren
moeten zich voortdurend verder kunnen

© ID-Dieter Teleman

‘De overheid’ is niet
langer de onaanspreekbare bestuurder die van
achter zijn bureau de
samenleving probeert
vorm te geven door middel van
formulieren. De rol en positie
van de overheid zijn de voorbije
decennia sterk veranderd. Met
een ander type ambtenaren en
een ander personeelsbeleid tot
gevolg.

Geert Bourgeois: “Tegen 2014 zal de Vlaamse overheid het met 1 724 ambtenaren
minder doen: een jaarlijkse besparing van 60 miljoen euro.”

ontwikkelen, bijvoorbeeld door een tijdje
te werken voor een internationale instelling, een ander bestuursniveau of een
ander departement. Zo hebben we bij-

“

De verschillen tussen
statutairen en contractuelen
zijn nog steeds een pijnpunt.

voorbeeld een akkoord met de Nederlandse Rijksoverheid om ambtenaren
tijdelijk bij de Nederlandse administratie te
laten werken.”
De Vlaamse overheid moet een ﬂexibele en
innovatieve werkgever zijn. Geert Bourgeois: “Wij staan open voor vernieuwde

werkvormen en een uitbreiding van telewerken. De ambtenaren worden niet geevalueerd op basis van het aantal uren dat
ze op kantoor zijn, maar wel op hun productiviteit.” Ook hun verloning moet worden gekoppeld aan productiviteit en
competenties in plaats van aan anciënniteit
en diploma. Zo zijn de verschillen tussen
statutairen en contractuelen nog steeds een
pijnpunt. “Mensen doen soms hetzelfde
werk maar worden daar omwille van hun
juridische statuut anders voor verloond. De
rechten en plichten van de twee systemen
moeten daarom naar elkaar toegroeien”,
vindt de minister.

Meer doen met minder

Meer informatie: www.bestuurszaken.be/besparingsronde
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Omdat de Vlaamse overheid moet besparen, stelde Geert Bourgeois een ambitieuze
efﬁciëntieoefening voor: de afslanking van
het ambtenarenapparaat met 6 procent.
Het doel van de besparingsoperatie is om
het in 2014 met 1 724 ambtenaren minder
te doen, een jaarlijkse besparing van 60
miljoen euro. Eind vorig jaar was al 88
procent van die besparingsdoelstelling
bereikt, dankzij natuurlijke afvloeiingen en
interne reorganisatie bij de administraties.

GEM ANDATEER D

Hij komt, de nieuwe Gordel komt!
Dat er ook na 2012 een sportief massa-evenement zou zijn in de
Vlaamse rand rond Brussel, dat had Vlaams minister van Sport
Philippe Muyters al duidelijk gemaakt. En dat de Gordel vernieuwd zou worden, was ook helder. Begin februari kwam er
dan meer duidelijkheid over de opvolger van de Gordel.

Vlaamse insteek blijft
De Gordel van 2012 werd overschaduwd door een onbegrijpelijke coup de
théâtre in Sint-Genesius-Rode. Het
gemeentebestuur daar gaf organisator
Bloso immers geen toelating meer om
de Gordel te laten starten en aankomen in Rode, bakermat van het evenement sinds 1981. Te elfder ure moest
worden uitgeweken naar Alsemberg.
Critici zagen het als een teken aan de
wand. Bovendien had de Gordel volgens sommigen op politiek vlak veel
minder te betekenen na de ‘splitsing’
van BHV.
Maar voor de N-VA-ministers Muyters
en Bourgeois is het duidelijk: er komt
een nieuwe versie van de Gordel en de
Vlaamse insteek daarvan blijft overeind. Meer zelfs: ze steken nog een
tandje bij! Philippe Muyters: “Om het
Vlaamse karakter van de Gordel
‘nieuwe stijl’ extra in de verf te zetten,
komen er her en der langs de route
muziekpodia voor Vlaamse artiesten,
bands en orkesten. Muziek van eigen
bodem, om mensen samen te brengen.
Daar kan niemand tegen zijn. De nadruk ligt op Nederlandstalige muziek,
maar alle genres zijn mogelijk: van
schlagers tot kleinkunst, van folk tot
pop, van rock tot hardrock, en zelfs

klassiek. We halen de schotjes tussen
de genres weg en de optredens worden
zo gepland dat de deelnemers sportief
én muzikaal aan hun trekken zullen
komen.”

Sportief, gezinsvriendelijk
én muzikaal
De Gordel is dood, leve de Gordel!
Hoewel, de naam is nog niet duidelijk.
Mogelijk blijft het evenement ‘De Gordel’ heten, maar er zijn ook denksporen voor een nieuw merk. Hoe dan
ook wil minister Muyters met collega
Bourgeois dat de opvolger een uitgesproken positief signaal uitstuurt. “Het
blijft een sportieve en gezinsvriende-

“

Om het Vlaamse karakter
van de Gordel ‘nieuwe stijl’ extra
in de verf te zetten, komen er
langs de route muziekpodia
voor Vlaamse artiesten.

deze prachtige streek, die te veel in
haar mars heeft om in één dag mee te
pikken. Het is dan ook de bedoeling de
manifestatie op termijn te laten uitgroeien tot een meerdaagse gebeurtenis. En dat biedt natuurlijk perspectieven voor de horeca.” 2013 wordt een
overgangsjaar, al is er een plan om ook
nu al op zaterdagavond te beginnen.
Wordt vervolgd.

© Belga

Op 8 februari keurde de Vlaamse Regering
de krachtlijnen goed van de opvolger van
de Gordel. Enkele nieuwigheden: optredens van Vlaamse bands uit alle
muziekgenres, andere sportieve mogelijkheden naast ﬁetsen en wandelen,
en een uitbreiding tot een meerdaags
evenement.

lijke manifestatie, daar tornen we niet
aan. Maar daar komt muziek dus bij
als volwaardige pijler”, aldus minister
Muyters. “Daarbovenop gieten we een
extra dosis toeristische promotie. We
nodigen heel Vlaanderen maar ook de
Franstaligen uit om te genieten van

De Gordel stoelt al jaren op dezelfde pijlers die het Vlaamse sportfeest groot hebben
gemaakt: een gevarieerd aanbod van fiets- en wandeltochten in de Vlaamse rand
rond Brussel.
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VINGER A AN DE POLS

Naar een
transparante en
louter protocollaire
monarchie

De koninklijke strapatsen van de voorbije maanden bewijzen dat
een fundamentele discussie over de monarchie meer dan ooit
nodig is. Voor de N-VA is het eenvoudig: zolang we het koningshuis moeten dulden, zal dat onder strikte voorwaarden zijn.
De aangekondigde troonsafstand van
Beatrix mag in Nederland dan wel wat
deining veroorzaakt hebben, tot een
fundamentele discussie over het nut
van de monarchie heeft die daar niet
geleid. Hoeft ook niet, want de Nederlandse monarchie is in grote mate wat
ze ook in ons land zou moeten zijn:
transparant en louter protocollair.

Zes voorstellen
De N-VA vraagt al lang een modernisering van de monarchie. De standpunten
zijn niet veranderd: een louter protocollaire en apolitieke rol voor de koning
en zijn gevolg, een transparant dotatiebeleid en dito ﬁnanciële huishouding.
N-VA-Kamerlid Theo Francken bundelde het N-VA-standpunt in zes duidelijke voorstellen naar aanleiding van
een colloquium dat de partij in juli 2012
organiseerde. “Dat was nog vóór het
bekend raken van het ﬁscale handigheidje dat Fabiola wou uithalen met
gemeenschapsgeld, en nog voordat
Laurent op eigen houtje en tegen alle
afspraken in contacten onderhield met
Angolese diplomaten”, zegt Theo
Francken. “Om nog te zwijgen van de
12

politiek fel gekruide kersttoespraak van
de koning. We kunnen er niet omheen:
het is tijd voor verandering, ook in
Laken.”

Schrappen uit grondwet
De N-VA is en blijft een republikeinse
partij. Een eenzijdige afschafﬁng van
de monarchie is voorlopig echter niet
aan de orde. Theo Francken: “Daar is
op dit moment in het Belgische parlement geen democratische meerderheid
voor, dus we gaan dat debat niet forceren. Maar we willen minstens dat de
omschrijving van de politieke rol van
de koning uit de grondwet wordt geschrapt en dat de monarchie dus louter
een ceremoniële functie bekleedt. Het

“

We kunnen er niet omheen:
het is tijd voor verandering,
ook in Laken.

kan niet dat de koning zich moeit met
de regeringsvorming of op een of
andere manier de mening van één
bepaalde partij verwoordt.” Naast de
louter protocollaire invulling wil de
N-VA dat de taak van kabinetschef van

de koning onder politiek toezicht komt.
Maar de N-VA wil vooral dat het kostenplaatje klopt en dat de ﬁnanciële handel
en wandel van het koningshuis transparant wordt gemaakt. “De dotaties en de
civiele lijst staan wel netjes in de begroting, maar ze dekken slechts de helft van
de werkelijke uitgaven van de koninklijke familie”, aldus Theo Francken. “En
dat terwijl de koning zelf matiging
predikt in tijden van crisis. Het Rekenhof zou de uitgaven van de koninklijke
familie moeten controleren, en alle kosten van personeel, veiligheid, onderhoud
en patrimonium moeten in een duidelijke begroting worden ondergebracht.”

Rode diesel
Het moet dan ook maar eens gedaan zijn
met de fiscale voorrechten die de
koninklijke familie geniet. Terwijl zijn
‘onderdanen’ zich blauw betalen aan de
accijnzen en btw op benzine en diesel,
tanken de koning en zijn gevolg rode
benzine en diesel. Hoe blauwer het
bloed, hoe roder de diesel. “Waarom
moet iemand als Laurent geen belastingen betalen?” vraagt Theo Francken zich
af. “Dat is niet meer van deze tijd. Het
hele dotatiesysteem overigens niet. Als
het van de N-VA afhangt, hebben enkel
de koning, de troonopvolger en de
koningin-weduwe recht op een - beperkte dotatie.”

VI NGER AAN DE POL S

© Miel Pieters

Euthanasie:
een sereen debat
zonder ideologische
polarisering
De euthanasiewet bestaat tien jaar. Tijd om bij te sturen, zegt
senator Elke Sleurs. Zo vindt de N-VA dat euthanasie ook mogelijk moet zijn voor minderjarigen. Voor een uitbreiding van
de bestaande regeling naar dementerenden is een wetgevend
initiatief dan weer niet aangewezen.
“Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere
dan de betrokkene, op diens verzoek”,
zo klinkt de ‘Wet betreffende de euthanasie’ van 28 mei 2002. De maatschappelijke aanvaarding van euthanasie is
groot en het aantal mensen dat kiest
voor euthanasie stijgt elk jaar. De
samenleving verandert voortdurend,
en de wetgeving moet aangepast worden aan die evoluerende maatschappelijke context. Verschillende partijen zijn
daarom van mening dat de tien jaar
oude wetgeving aan herziening toe is.
De N-VA dient alvast eigen wetsvoorstellen in.

Mondig en matuur
“Een uitbreiding van euthanasie naar
minderjarigen moet mogelijk zijn”,
stelt senator Elke Sleurs, zelf gynaecologe. “De huidige wetgeving laat
euthanasie reeds toe voor ontvoogde
minderjarigen. Dat zijn minderjarigen
die op minderjarige leeftijd gehuwd
zijn of die door de jeugdrechter ont-

voogd zijn. Maar het onderscheid met
niet-ontvoogde minderjarigen vinden
wij niet rechtvaardig.”
De N-VA koppelt strikte voorwaarden
aan euthanasie voor minderjarigen. Zo
moeten steeds drie (gespecialiseerde)
artsen vaststellen dat het om een
‘mondige en mature’ jongere gaat. De
minderjarige moet zich in een medisch
uitzichtloze situatie bevinden met ondraaglijk fysiek lijden dat niet gelenigd
kan worden. “De vraag moet absoluut
van de jongere zelf uitgaan en niet van
de ouders”, benadrukt Sleurs. “Het
verzoek moet vrijwillig, overwogen en
herhaald zijn. Maar de ouders moeten
het euthanasieverzoek wel honoreren.”

Dementerenden
De N-VA is er daarentegen geen voorstander van om de euthanasiewet uit
te breiden naar mensen met dementie.
“Euthanasie op basis van een vooraf-

gaande wilsverklaring is enkel mogelijk indien de patiënt niet meer bij bewustzijn is. Dementie is een heel
andere zaak. Gelet op de sterk verminderde autonomie van dementerenden
wordt de uiteindelijke beslissing hier
steeds door iemand anders genomen.
En als iemand anders beslist, dan is er
geen sprake meer van euthanasie.”
Wie vandaag een voorafgaande wilsverklaring op papier zet, moet die om
de vijf jaar vernieuwen. Een ofﬁciële
registratie kan, maar is niet verplicht.
“De N-VA wil deze registratie verplicht
maken zodat de arts altijd zeker is van
de meest recente versie. De vijfjaarlijkse hernieuwing hoeft voor ons niet
meer. Wel moet de lokale overheid de
patiënt herinneren aan het bestaan
van de wilsverklaring, bijvoorbeeld
om de tien jaar”, stelt Elke Sleurs.
De N-VA is verder niet geneigd om artsen met gewetensbezwaren te verplichten om hun patiënten door te
verwijzen naar een andere arts. “Maar
we willen er wel voor zorgen dat artsen
de aangifteplicht na het uitvoeren van
euthanasie strikt naleven”, zegt Elke
Sleurs.

Meer info: www.n-va.be/dossiers/euthanasiedebat
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LID MA AT

Nancy
Vermeulen
Nancy (37) uit Hove is lijnpiloot én sterrenkundige. Ze werkt als
vlieginstructrice en organiseert evenementen rond sterrenkunde
en ruimtevaart. Dat combineert ze met een halftijdse baan als
ruimtevaartonderzoeker bij het KMI. Sinds haar zesde staat haar
leven in het teken van twee grote passies: sterrenkunde en vliegen.
Toen Nancy zes jaar oud was, werkte
vader Vermeulen op de militaire luchtmachtbasis van het Noord-Limburgse
Kleine-Brogel. “Ik kon mijn ogen niet afhouden van die F16's in de prachtige
sterrenhemel. In mijn fantasie vloog ik
er zelf tussen. Ik maakte mijn eigen sterrenkijker en was al van jongs af actief
bij de volkssterrenwacht Urania in
Hove. Toen ik besloot fysica te studeren
aan de universiteit, wist ik als eerste
waarin ik zou afstuderen: astrofysica.
Daarna koos ik voor de opleiding lijnpiloot aan de Sabena Flight Academy.
“Omdat ik nog altijd de ruimtevaart
voor ogen had, vond ik dat de meest
strategische keuze.”
“Het ging helaas niet goed met Sabena
toen ik in 2000 afzwaaide. Ik stond pas
als nummer 36 op hun pilotenwachtlijst.
Maar plots kreeg ik de kans om bij DHL
te beginnen. Gedurende zes jaar deed ik
nachtvluchten in heel Europa en later

ook naar Afrika en het Midden-Oosten.
We vervoerden zelfs materieel voor het
Amerikaanse leger naar Bagdad. In die
tijd behaalde ik mijn diploma als vlieginstructrice. Eigenlijk had ik bij DHL een
droombaan. Maar ik kreeg last van chronische vermoeidheid. Op dat moment
kondigde DHL aan zijn activiteiten in Zaventem terug te schroeven en van het
Duitse Leipzig haar belangrijkste Europese uitvalsbasis te maken. Als je op
zo'n moment een beetje strategisch nadenkt, besef je hoe laat het is …”
Tot dan had Nancy sterrenkunde altijd
als hobby beoefend. “Na mijn periode
bij DHL was ik te oud voor maatschappijen als Lufthansa, KLM en Air France.
Daarom werd ik zelfstandige in bijberoep en verdien ik nu de kost met
vlieginstructie en de organisatie van
evenementen rond sterrenkunde en
ruimtevaart. Om een stabiel inkomen te
garanderen combineer ik dit met een

Gezin: alleenstaand
Lid van de N-VA: sinds 2012
Favoriete TV-programma:
als kind: Maja de Bij,
nu: Stargate Atlantis
Boek: The Field van Lynne Mc Taggart
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halftijdse baan in de wetenschapscommunicatie aan het KMI.” Maar
Nancy blijft dromen. “Ik hoop met
zakenjets te kunnen vliegen en mijn
projecten rond sterrenkunde en ruimtevaart verder te kunnen ontwikkelen. Ik
verwacht ook dat commerciële ruimtevaart binnen tien jaar serieus van de
grond komt. Ik denk daar nu al over na,
samen met een aantal creatieve mensen
uit bedrijven die actief zijn in die sector.” In 2008 nam Nancy ook deel aan
het astronautenexamen van de ESA.
“Maar je moet nuchter zijn. Vóór 2020
raakt er geen Belg meer de ruimte in.
Maar toch is het een mooie referentie op
mijn cv als binnen tien jaar de commerciële ruimtevaart echt vorm krijgt.”
Vorig jaar kocht Nancy voor de eerste
keer in haar leven een partijlidkaart.
“De keuze voor de N-VA was logisch. De
N-VA is een no-nonsenspartij die op een
eerlijke en transparante manier aan politiek doet. In de plaats van te blijven
werken in vastgeroeste structuren, gaat
de N-VA voor echte verandering. Tot die
verandering wil ik nu ook mijn steentje
bijdragen.”
www.nancyvermeulen.be

Favoriete reisbestemming: Mars op
lange termijn, en wat de aarde betreft:
exotische bestemmingen met veel zon en
zee waar ik actief kan kitesurfen en wakeboarden
Levensmotto: The sky is not the limit!

Derwich M. Ferho: “Geen oplossing
zolang men de Koerden blijft negeren”
Derwich M. Ferho is voorzitter van het Koerdisch Instituut in
Brussel. Dat streeft in eerste instantie naar de bescherming van
de rechten van nationale, etnische, religieuze en/of linguïstische
minderheden in het Midden-Oosten, Eurazië en de Kaukasus.

De Koerden van hun kant pleiten er intussen voor dat men in Turkije begint
te denken aan een constructie met gedecentraliseerde machtsposities. Niet
alles moet via Ankara gaan. Zwitserse,
Italiaanse, Canadese en zelfs Belgische
staatsmodellen kunnen een inspiratiebron zijn voor Turkije.

Maakt een vreedzame oplossing
voor ‘de Koerdische kwestie’ een
kans?
De Koerden hebben herhaaldelijk verklaard dat ze niet de intentie hebben
om het land te scheiden of te verdelen.
Maar dat overtuigt de Turkse zijde
blijkbaar niet. Nochtans kan er geen
oplossing komen zolang men de Koerden blijft negeren. Begin oktober zal
het Turkse parlement wel vergaderen
over het thema, maar nu al is bekend
dat deze vergadering zal plaatsvinden
achter gesloten deuren. Wij vrezen dus
dat men niet van plan is
om de problematiek ernstig aan te pakken: hoe
kan men nu tot een
vreedzame oplossing
komen zonder te praten
met en te luisteren naar
de tegenpartij?

Zie je gelijkenissen tussen de Koerdische en de Vlaamse ontvoogding?
De Koerdische strijd om het respect
voor de eigen identiteit en cultuur en
voor het gebruik van de eigen moedertaal op alle niveaus, vooral in het onderwijs, is de Vlaamse Beweging zeker
bekend. Ook de strijd voor zelfbestuur
in eigen regio’s hebben we gemeen. De
Vlaamse ontvoogding via democratische weg is een pad dat ook de Koerden graag zouden inslaan.

www.kurdishinstitute.be

Er zouden ook geheime
gesprekken aan de gang
zijn tussen Koerdische
vertegenwoordigers.
Maar zolang die gesprekken ‘geheim’ zijn, verwachten de Koerden ook
hier geen doorbraak. Geheimhouding is de vraag
en de tactiek van de
Turkse staat. Ik vrees
daarom dat het Turkije
te doen is om tijd te winnen, en om zelf proﬁjt te

Derwich M. Ferho: “De slogan ‘één staat, één volk, één taal en één
vlag’ is nog steeds de rode draad voor de Turkse autoriteiten.”

© Guido Saeys

Hoe evalueer je het beleid van de
Turkse regering tegenover de Koerdische en andere minderheden in
Turkije?
De discussies over een nieuwe, grotere
en machtigere Turkse staat en over de
Koerdische kwestie lopen hevig op in
Turkije. De staat heeft de Turkse maatschappij negen decennia lang voorgehouden dat er “geen vrienden (zijn)
van de Turken behalve de Turken zelf”.
Het nieuwe Turkse politieke regeringsoffensief, gedragen door een nieuwe
politieke cultuur, wordt geacht deze
mentaliteit te veranderen. Recente
diplomatieke en commerciële initiatieven van de huidige Turkse regering
boeken resultaten, maar de autoriteiten vrezen nog steeds de verdeeldheid
van het land en van de ‘Turkse samenleving’. Vooral het leger, de oppositie
en de meeste Turkse NGO’s leven met
die vrees. Hun gedrag toont aan dat ze
niet open staan voor een nieuw Turkije. Het leger speelt bovendien een
belangrijke rol en de slogan “één staat,
één volk, één taal en één vlag” is nog
steeds de rode draad.

halen uit die gesprekken door de Koerdische vrijheidsbeweging te verzwakken.

In de rubriek Buitenwacht laten wij elke maand een extern expert aan het woord.
Hij of zij verwoordt niet noodzakelijk het standpunt van de N-VA.

BUI TENWACH T
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Mark Demesmaeker geeft
Vlaanderen een stem in Europa
De Europese carrière van voormalig Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker is officieel gestart. Als opvolger van
Frieda Brepoels neemt hij een mandaat op in het Europees Parlement. Wij polsen naar zijn plannen.
Mark, hoe sta jij tegenover het Europese project?
Ik verhuis van het Vlaams naar het
Europees Parlement en geloof heel
sterk in beide niveaus. Als ‘Europeër’
sta ik voor een Europa dat respect
heeft voor de verscheidenheid aan
talen en culturen, en voor de identiteit
van elk volk, op basis van het principe
van subsidiariteit. Dat houdt in dat
hogere instanties zoals Europa niets
moeten doen wat door Vlaanderen kan
worden afgehandeld. Ik geloof in een
Europa waarin Vlaanderen, vanuit de
democratie die hier gestalte krijgt, een
volwaardige stem heeft. Met dat inzicht
vertrek ik naar Europa.

voorstel van de Commissie voor de
hervorming van het Europese landbouwbeleid. Om bepaalde subsidies te
krijgen moet de landbouwer onder
meer ecologisch aandachtsgebied aanleggen dat minstens 7 procent bedraagt
van de oppervlakte die voor subsidie
in aanmerking komt. Ik ben een grote
voorstander van biodiversiteit, maar
dit voorstel zal de landbouw in Vlaanderen in grote problemen brengen, omwille van het versnipperde en bijna
verstedelijkte karakter ervan. Ik vraag
daarom echte subsidiariteit: laat
Vlaanderen zélf beslissen hoe het de
groene doelstellingen wil halen. Je
hebt niets aan algemene Europese
regels die lokaal niet toepasbaar zijn.

De N-VA is een pro-Europese partij.
Toch bezocht Bart De Wever in 2011
de Britse premier Cameron, die aankondigde een referendum te zullen
organiseren over het Britse lidmaatschap. Hoe valt dit te rijmen?
Als de Britse premier je uitnodigt voor
een gesprek, dan weiger je dat niet, zo
simpel is het. Maar uit die contacten is
wel gebleken dat er veel gelijkenissen
zijn tussen de N-VA en de Britse conservatieven, onder meer op sociaaleconomisch vlak en wat ﬁscaal beleid
betreft. Er zijn echter ook belangrijke
verschillen in kwesties zoals Schotland, Wales en Noord-Ierland, op het
vlak van sociaal beleid, en zeker ook
wat de Europese Unie betreft. Het is
ondenkbaar dat wij ooit een referendum zouden organiseren met de vraag
“In of uit de Europese Unie?”

Vanuit mijn ervaring in het Vlaams
Parlement zal ik ook in het Europees
Parlement veel aandacht hebben voor
de rol en de plaats van het Nederlands
in de Europese Unie. ‘Eenheid in verscheidenheid’ is het motto van de EU.
Het Nederlands moet in alle omstandigheden gebruikt blijven worden in
de Europese instellingen. Voor veel
Vlamingen blijft ‘Europa’ een ver-vanmijn-bedshow. Daarom is het belangrijk dat de Vlamingen in hun eigen taal
kunnen communiceren met de EU. Dat
zijn essentiële democratische rechten.
Ik wil ook de spreekbuis zijn van álle
kleine naties zonder stem in de EU.
Daarnaast wil ik ook absoluut waken
over de toepasbaarheid van de Europese regels. De EU gaat vaak te ver in
haar regeldrift. Een voorbeeld is het
16
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Op welke thema’s zal je je in het
Europees Parlement toeleggen?

Mark Demesmaeker: “Ik vraag échte subsidiariteit. Want je hebt niets aan
algemene Europese regels die lokaal niet toepasbaar zijn.”

VERREKI J KER

De diplomatie heeft nood
aan een nieuwe Fayat
De maanden januari en februari zijn een hoogmis voor
de diplomatie. Elk jaar komen onze ambassadeurs en
consuls in het buitenland dan terug naar Brussel, waar
ze gebrieft worden over de prioriteiten van het buitenlands beleid.
“Het clichébeeld van de ‘ambassadeur-edelman’ in het krijtstrepen pak
die recepties afschuimt, is achterhaald. Diplomaten van de nieuwe
generatie zijn generalisten”, legt N-VAsenator Karl Vanlouwe uit. “Ze moeten vaak over technische thema’s
onderhandelen met buitenlandse collega’s of landgenoten in het buitenland bijstaan. Daarnaast zijn ze ook
onze woordvoerders in die buitenwereld.” Toch is er weinig geweten
over ons diplomatenkorps.

openheid bij hun benoeming. “En
natuurlijk zullen we onregelmatigheden blijven aankaarten, zoals de
excentrieke feestjes op de ambassade in Parijs.”

De N-VA probeert daar verandering in
te brengen met enkele frisse initiatieven. Karl Vanlouwe, die voorzitter is
van de commissie Buitenlandse
Zaken, licht verder toe: “Er blijft afstandelijkheid bestaan. De procedure
om tot ambassadeur benoemd te
worden, bijvoorbeeld, is allesbehalve
transparant. Niet de talenkennis of de
professionele ervaring staat centraal,
wel de vaststelling of een kandidaat
lid is van een traditionele partij.”

“

De federale diplomatie
heeft niet het monopolie
op de buitenlandse
betrekkingen. Vlaanderen
kan ook verdragen sluiten.

In de Senaat heeft de N-VA een wetsvoorstel ingediend om een parlementair advies te verlenen alvorens een
ambassadeur op een post wordt benoemd. Op die manier komt er meer

© Belga

Transparante benoemingen

“Sinds 1993 zijn dit bevoegdheden
van de deelstaten. De Vlaamse overheid werkt vandaag nauw samen
met haar Waalse tegenhanger. Federale bemoeienissen hebben het effect
van een hond in een kegelspel. Zeker
in budgettair krappe tijden is het plan
van Reynders overbodig.” De federale diplomatie heeft immers niet het
monopolie op de buitenlandse
betrekkingen. Vlaanderen is zelf volledig bevoegd voor het buitenlands
beleid dat raakt aan de eigen

Het ‘Flanders House’ in New York. Ook Vlaanderen beschikt over eigen
diplomaten en vertegenwoordigingen in het buitenland.
De kennis van het Nederlands blijft voor
de N-VA een breekpunt. Ambassademedewerkers moeten landgenoten
kunnen helpen in hun moedertaal.
“Dat is niet alleen een principiële
kwestie”, vindt Vanlouwe. “In het
buitenland moeten Vlamingen
steeds, en zeker in noodsituaties,
kunnen rekenen op ambassades die
het Nederlands machtig zijn.”

Vlaamse bevoegdheid
Intussen pleit de huidige federale
minister van Buitenlandse Zaken
Didier Reynders (MR) ervoor dat de
federale diplomaten zich speciﬁek
bezighouden met buitenlandse handel en het aantrekken van investeringen. Vanlouwe is wantrouwig:

bevoegdheden, zoals onderwijs, economie of wetenschapsbeleid. Vlaanderen
kan ook verdragen sluiten en beschikt
hiertoe over eigen diplomaten.
Vanlouwe denkt dat het tijd is voor
een nieuwe Fayat. Deze minister van
Buitenlandse Zaken maakte in de
jaren zestig de functie van diplomaat
toegankelijk voor Nederlandstaligen.
Die waren tot dan amper vertegenwoordigd in de Franstalige diplomatie. “Bij Buitenlandse Zaken is een
nieuwe wind nodig”, besluit Karl
Vanlouwe. “De diplomatieke carrière
moet openstaan voor mannen én
vrouwen die over de juiste vaardigheden beschikken in plaats van over
de ‘juiste’ partijkleur.”
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Hulpverlening via internet
kan zelfdoding voorkomen
Elke dag overlijden er in Vlaanderen drie mensen door zelfdoding. Het aantal pogingen bedraagt gemiddeld 26 per dag.
Met een nieuw actieplan ter preventie van zelfdoding geeft de
Vlaamse Regering een belangrijke stimulans aan het preventiebeleid.
onderzoek te doen naar de intentie en de
betekenis van het zelfdodingsgedrag en
om de resultaten te vergelijken met cijfers uit andere landen. Dit is even essentieel als het zoeken naar de ‘reden’
waarom iemand aan zelfdoding denkt.
Ook de Vlaamse Regering staat niet stil.
Met de gezondheidsdoelstelling ‘Preventie

© Dreamstime

Een derde van de pogingen tot zelfdoding wordt ondernomen door jongeren, en opvallend meer door meisjes dan
door jongens. Van de 14- tot 16-jarigen
heeft een kwart suïcidale gedachten. Bij
jongeren van 15 tot 24 jaar is zelfdoding
tegenwoordig de voornaamste doodsoorzaak. Het zijn cijfers waar niemand
vrolijk van wordt.

Computergames en chatsessies
In het Vlaams Parlement volgt kersvers
Vlaams volksvertegenwoordiger Piet De
Bruyn het plan op voor de N-VA.
“Vlaanderen scoort bijzonder slecht
wat het aantal zelfdodingen en zelfdodingspogingen betreft”, weet De
Bruyn. “In tegenstelling tot hun Nederlandse leeftijdsgenoten vinden Vlaamse
jongeren nauwelijks de weg naar de
hulpverlening. Toegeven dat je het (heel)
moeilijk hebt, is voor veel Vlaamse
jongeren blijkbaar geen optie.”
Het nieuwe Actieplan Suïcidepreventie
probeert die realiteit om te buigen en
zet in op vormen van steun en hulpverlening die meer aansluiten bij de
leefwereld van jongeren. “Zo wordt er
gewerkt aan een computerspel dat de
spelers vaardigheden en inzichten bijbrengt om met depressieve gedachten
en gevoelens om te gaan”, legt Piet De
Bruyn uit. “Verder is er blijvende aandacht voor de laagdrempelige hulp die
jongeren kunnen krijgen via een chatsessie of een telefoongesprek met de
Zelfmoordlijn. Daarnaast zijn er ook initiatieven die de ruimere omgeving van
jongeren betrekken bij de preventie van
zelfdoding, zoals de school of de jeugdbeweging.”

Laagdrempelig

“Vlaamse jongeren vinden nauwelijks de weg naar de hulpverlening”, bevestigt
Vlaams volksvertegenwoordiger Piet De Bruyn. “Toegeven dat je het (heel) moeilijk
hebt, is voor velen blijkbaar geen optie.”

Werken aan preventie
Jong N-VA besteedde tijdens haar congres in 2008 aandacht aan het probleem.
De verdere uitwerking van goede preventietechnieken is voor Jong N-VA dé
prioriteit. Het is uitermate belangrijk om
18

van zelfdoding’ en het nieuwe ‘Vlaams
Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020’
wil ze het aantal zelfdodingen tegen
2020 met 20 procent verminderen ten
opzichte van 2000. Een ambitieuze maar
noodzakelijke doelstelling.

Voor Jong N-VA is laagdrempelige hulpverlening via internet alvast van groot
belang. Via alle mogelijke vormen van
onlinemedia (chat, internetgemeenschappen, internetfora, …) bereikt men
jongeren immers veel beter dan met
klassieke middelen. Door de deskundigheid van professionele internetmoderatoren en -gemeenschapsmanagers te
verhogen, moet de doorverwijzing van
suïcidale jongeren naar de onlinehulpverlening sneller en accurater gebeuren.
Wie vragen heeft over zelfdoding
kan terecht bij de Zelfmoordlijn op
het nummer 02 649 95 55 of op
www.zelfmoordlijn.be

ONVERGETELI JK

Avant-gardist en activist
Stellingnames van hedendaagse
Vlaamse schrijvers geven de indruk dat ze voorbestemd zijn om
zich tegen de Vlaamse Beweging te
‘outen’. Ooit was het anders. Dat
illustreert het avant-gardistische oeuvre en
de levensloop van de 85 jaar geleden
overleden Paul van Ostaijen (22 februari
1896-18 maart 1928).

vernederlandsing van de Gentse universiteit in 1916. Maar de activisten verloren
veel krediet bij de bevolking door het repressieve optreden van de Duitse bezetter.
Van Ostaijen vluchtte in oktober 1918
naar Berlijn, waar hij verbleef in expressionistische en dadaïstische kunstenaarskringen. In 1921 keerde hij
terug naar België. Hij vervulde zijn
dienstplicht en probeerde zich te vestigen als boek- en kunsthandelaar. Uiteindelijk overleed hij aan de gevolgen
van tuberculose in een sanatorium bij
Namen.

© Letterenhuis Antwerpen

Na een moeilijk parcours door het middelbaar onderwijs, begon Van Ostaijen als
klerk op het Antwerpse stadhuis. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog werkte hij mee
aan dagbladen en tijdschriften waarin hij
pleitte voor het activisme. Dat was de Paul van Ostaijen in 1923, met Oscar
Als Vlaams-nationalist kantte Van
benaming voor het deel van de Vlaamse Jespers' dochter Hellen.
Ostaijen zich tegen de romantischBeweging dat via samenwerking met de
Duitse bezetter tegemoet wilde komen aan Vlaamse grieven
geïdealiseerde visie op de Vlaamse Beweging. Hij benadrukte
en zelfs onafhankelijkheid hoopte te verwezenlijken.
de verbinding van de taalstrijd met de sociale ontvoogding
Flaminganten die samenwerking met de bezetter afwezen,
van het Vlaamse volk en de ruimere internationale context
noemden zij smalend passivisten. Door de inwilliging van
van die Vlaamse strijd. Zijn politieke overtuiging leest u bijVlaamse eisen (Flamenpolitik) hoopten de Duitsers de
voorbeeld in de gedichtenbundel Het Sienjaal (1918) of in zijn
Vlaamse bevolking voor zich te winnen, zoals bij de
In memoriam Herman van den Reeck (1920).

M EERWAARD E

“Sire, il n’y a pas de Belges”
In 1912 schreef de Waalse socialistische politicus Jules Destrée zijn
fameuze open brief aan Albert I, met
de beruchte conclusie “Sire, il n’y a
pas de Belges”. Destrée legde toen al
de vinger op het Belgische probleem
dat er in Wallonië en Vlaanderen
totaal verschillende keuzes worden
gemaakt.
Honderd jaar later brengt uitgeverij
Pelckmans een vertaling uit van de
open brief. Rik Van Cauwelaert,
voormalig hoofdredacteur van Knack, schreef er een inleiding en
commentaar bij. Dat Destrée nog bijzonder actueel is, mag blijken
uit de zin waarmee Rik Van Cauwelaert zijn inleiding afsluit: “Boven-

dien zijn de naschokken, veroorzaakt door de brief die hij in 1912
aan Albert richtte, haast dagelijks te voelen in de Brusselse Wetstraat.”
Rik Van Cauwelaert, Ils nous ont pris la Flandre. Waals socialisme
en Belgische illusies. Van Jules Destrée tot Elio Di Rupo, Uitgeverij
Pelckmans, 13,50 euro

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van ‘Ils nous ont pris
la Flandre’. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op onze
wedstrijdvraag: “Hoe luidde de Nederlandstalige naam
van de eerste socialistische partij van België (Frans:
Parti Ouvrier Belge)?” Stuur uw antwoord voor 10 maart naar
magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000
Brussel.

Winnen twee toegangskaarten voor het Vlaams Nationaal Zangfeest: M. De Groof (Sint-Katelijne-Waver), J. Jacobs (Schaarbeek), Quaghebeur-Defoort (Oostkamp), B. Schoofs (Tongeren), en P. Vos (Riemst). Winnen het boek ‘Wij zingen Vlaanderen vrij’: C. De Jongh
(Doberlug-Kirchlain), C. Kleijsen (Tielt), K. Jacobs (Breendonk), V. Van Cauteren (Kapelle-op-den-Bos) en C. Verhofstede (Leuven).
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N-VA dient moties in tegen Groot-Brussel

“Wat is het nut voor de VlaamsBrabantse gemeenten?" vraagt Ben
Weyts zich af. Volgens de N-VA-ondervoorzitter is heel de constructie vooral
opgezet om de Franstaligen een vehikel
te bieden met perspectief op de uitbreiding van Brussel.
Daarom dient de N-VA in de gemeenteraden van Vlaams-Brabant moties in,

91 procent
> Bram Wauters, docent aan de
Hogeschool Gent en gastprofessor
onderzoek aan de Universiteit Gent,
deed onderzoek naar de partijleden
van de N-VA en Open Vld. 91 procent van de N-VA-leden is er zeker
van dat ze binnen de twee jaar
nog lid zullen zijn van de partij. De
tevredenheid over de N-VA scheert
dan ook hoge toppen met 8,38/10.

91
> In Antwerpen heeft UA-professor
Peter Van Aelst 700 kiezers bevraagd voor en na de verkiezingen.
Uit die studie blijkt dat de trouw
van de kiezers aan de N-VA groter is
dan bij alle andere partijen. Liefst
91 procent van haar (Antwerpse)
kiezers zou ook N-VA stemmen als
er vandaag nationale verkiezingen
worden georganiseerd.

© Danny Gys - Reporters

In het kader van de staatshervorming werd een Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap (BHG) in het leven geroepen. Alle gemeenten van
Vlaams-Brabant – van Beersel over Londerzeel tot Diest en Tienen –
zijn daar verplicht lid van. Een merkwaardige constructie, want samenwerking tussen gewesten kan, en gebeurt nu al, via samenwerkingsakkoorden.
waarin de gemeente zich engageert om
niet deel te nemen aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Gemeenschap.
Kennismakingsmoment
“Samenwerking kan perfect op vrijwillige basis”, aldus arrondissementeel
voorzitter van Halle-Vilvoorde Erik
Rennen. “Zo organiseerden wij op 18
februari een kennismakingsmoment
voor onze gemeenteraadsleden. De
Brusselse gemeenteraadsleden waren

daar ook uitgenodigd. We hebben alles
te winnen bij een constructieve samenwerking. Daarvoor hebben we geen
logge structuren, lege dozen of gevaarlijke constructies nodig.”

N-VA heeft een hart
voor uw gemeente
In de week van 14 februari toonden de N-VAafdelingen ‘een hart voor hun gemeente’ met
een felgesmaakte Valentijnsactie. Meer dan
300 afdelingen staken winkelende voorbijgangers, zelfstandige ondernemers en wachtende pendelaars een warm hart onder de
riem met lekkere N-VA-chocolaatjes.

DESTELBERGEN

AVELGEM

MAASMECHELEN
Een uitgebreid fotoalbum vindt u op de
A.
Facebookpagina van de N-V

JABBEKE
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Kies mee voor een slagkrachtig afdelingsbestuur
In de eerste twee weken van maart kiezen de lokale N-VA-afdelingen een nieuw
bestuur. Iedereen die op dat moment minstens drie maanden lid is van de N-VA,
heeft stemrecht. Wil u mee bepalen hoe uw afdeling de komende drie jaar bestuurd
wordt? Neem dan zeker deel aan de bestuursverkiezing. Zo kan ook u de lijnen
mee uitzetten voor een sterk Vlaanderen.
Meer informatie vindt u terug op www.n-va.be/bestuurmee
of via nationaal bewegingsverantwoordelijke Hans Govaerts - t. 02 219 49 30 - hans.govaerts@n-va.be

> Joachim Pohlmann (32),
die voorheen op de N-VAstudiedienst werkte als adviseur cultuur, samenleving,
natie en identiteit, is de nieuwe partijwoordvoerder. Joachim volgt Jeroen
Overmeer op, die begin dit jaar kabinetschef algemeen beleid werd van Vlaams
viceminister-president Geert Bourgeois.

… en nieuwe
fractiesecretarissen
> Nico Moyaert (49), sinds
mei 2012 tekstschrijver op
het partijsecretariaat, werd
begin januari aangesteld
als fractiesecretaris van de N-VA-fractie
in het Vlaams Parlement. Hij vervangt er
Bruno Stevenheydens, die schepen werd
in Beveren. Nico draait al een hele tijd
mee in de partij: van 1988 tot 1992 was
hij coördinator organisatie en communicatie bij de Volksunie, en van 1992 tot
2003 was hij algemeen directeur op het
‘Barricadenplein’, het partijsecretariaat
van achtereenvolgens de Volksunie en de
N-VA. Van 2004 tot 2008 was hij ook
raadgever toerisme op het kabinet van
minister Geert Bourgeois.
> Johan Swinnen (59) wordt
fractiesecretaris van de N-VAfractie in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers.
Hij volgt in deze functie Rob Van de Velde
op, die in Antwerpen schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening
werd. Professor dr. Johan Swinnen heeft

een stevig palmares op vlak van internationale cultuurpolitiek, media, onderwijs en management. Naast auteur en
kunstcriticus is hij deeltijds professor
‘Beeldcultuur’ aan de Vakgroep Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en gastdocent aan de
Sorbonne-Paris III. Zijn verantwoordelijkheid als beheerder van Stichting Henri
Storck, Muntpunt, de Buren en KVS is gestoeld op de overtuiging dat Vlaamse,
culturele en sociale identiteit niet tegenstrijdig hoeven te zijn.

> Stijn De Mars (29) vervangt intussen al een paar
maanden Valerie Van Peel
als fractiesecretaris van de
N-VA-fractie in de Senaat. Eerder was
hij kabinetschef van N-VA-senator
Danny Pieters in de periode dat die
Senaatsvoorzitter was. Stijn is bachelor in de rechten en master in de
politieke wetenschappen. Na zijn studies werkte hij als consultant HR,
sociaal recht en sociale relaties voor
verschillende bedrijven.

Ebbenhouten Spoor 2013
voor Aviel Cahn
De Zwitser Aviel Cahn, de directeur van de Vlaamse Opera, heeft
dit jaar de Ebbenhouten Spoor
gewonnen. De N-VA reikt deze onderscheiding uit aan een verdienstelijke nieuwe Vlaming die een
bijdrage heeft geleverd aan Vlaanderen, het heeft verrijkt en een
voorbeeld is voor alle Vlamingen.

© Miel Pieters

Nieuwe
partijwoordvoerder …

“Aviel Cahn bewijst dat integratie geen fabeltje is”, prees N-VA-voorzitter Bart De Wever
de 38-jarige Zwitser. “Hij is een ambassadeur van het feit dat inburgering een positief
verhaal kan en moet zijn.”
Cahn wordt niet alleen gehuldigd om zijn snelle integratie, maar
ook voor de nieuwe wind die hij door de opera laat waaien.
Senator Louis Ide: “Aviel slaagt erin oude instrumenten binnen
te sluizen in een opera en tegelijkertijd diezelfde opera op
Facebook te zetten. Hij vernieuwt zonder te choqueren, met
respect voor waarden.”

U vindt een korte
ﬁlmreportage van
de uitreiking op
www.n-va.be/videos.

Eerdere laureaten van de Ebbenhouten Spoor waren Gilbert Nyatanyi, bokser Sugar
Jackson, chirurg Nasser Nadjmi, atlete Svetlana Bolshakova en cardioloog Pedro Brugada.
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OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Aangelegenheden in Malle

Wouter Patho
In Malle behaalde de N-VA 23 procent en stuurde ze zes verkozenen naar de gemeenteraad. In het college zetelen drie
N-VA-schepenen samen met een lokale partner. Wouter Patho
(31) is er OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Aangelegenheden en Welzijn.
“Vlaanderen inclusief, een van de ankerpunten van het N-VA-manifest in 2001,
staat voor een actief engagement
‘tegen het groeiende individualisme,
apathie en vereenzaming’.” Ik dacht
daar vaak aan toen onze partij onlangs
als ‘koud, kil en asociaal’ werd bestempeld. En heel even ook toen we op
7 januari met z’n tweeën voor de N-VA
geïnstalleerd werden als lid van de
OCMW-raad in Malle.
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van mijn
dorp in de Kempen is best ambitieus.
Enkele jaren geleden al werd het om-

gevormd van een alledaags OCMW
naar een Sociaal Huis, met onder
andere een eigen woon- en zorgcentrum en zeer uitgebreide dienstverlening.

Rechten en plichten
Ook in de periode 2013-2018 willen we
alle inwoners van onze gemeente de
kans geven om een menswaardig leven
te leiden, om hen te laten deelnemen
aan onze samenleving. Het verhaal
van rechten en plichten was reeds gekend in Malle, en wij brengen het verder in de praktijk. Onze codewoorden
zijn ‘mensvriendelijk, laagdrempelig

en taboedoorbrekend’. Want nog al te
vaak ziet men het OCMW als een werk
van barmhartigheid. Maar ook met
vragen rond kinderopvang, tewerkstelling, energiefacturen en lessen Nederlands is men in het Sociaal Huis op het
juiste adres. Toch blijft de opstap naar
die toegangsdeur voor velen te hoog.
Daar willen we zeker iets aan doen.
Maar koken kost geld. De uitgaven
nemen toe terwijl de middelen
schaarser worden. Dat is dé uitdaging
voor deze legislatuur. De samenwerking tussen het OCMW en de gemeente optimaliseren, is een eerste en
noodzakelijke voorwaarde voor een
efﬁciënt sociaal beleid. De Vlaamse
overheid stimuleert dat ook: zowel
het Gemeentedecreet als het OCMWdecreet biedt lokale besturen de
mogelijkheid om beheersovereenkomsten af te sluiten. Dit kan betrekking hebben op het gemeenschappelijk
gebruik van elkaars diensten, of er
wordt een beroep gedaan op elkaars
personeel. Een efﬁciënt lokaal sociaal
beleid vereist samenwerking tussen
het OCMW en andere gemeentelijke
diensten.

© Miel Pieters

Sociaal weefsel

Wouter Patho: “De inzet van vrijwilligers versterkt het sociaal weefsel en is een subliem
voorbeeld van uitspraak, twee ankerpunten van het N-VA-verkiezingsprogramma.”
22

Ook de creativiteit van het personeel
en het werk van talloze vrijwilligers
vangt het gebrek aan middelen mee
op. Wat zij doen is onbetaalbaar: van
de ‘handicar’-bestuurders en de barmoeders in het verzorgingstehuis tot
de geduldige leraren Nederlands of
ICT. De zoektocht naar vrijwilligers en
mantelzorgers gaat onverminderd verder. Hun inzet is overigens een versterking van het sociaal weefsel en
een subliem voorbeeld van uitspraak,
twee ankerpunten van het lokale verkiezingsprogramma van de N-VA.

VAN LI EDEKERK E
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Dat het draagvlak voor de monarchie
afkalft, mag niet verbazen
De troonsafstand van koningin Beatrix kon voor Laken niet
slechter vallen. Terwijl de ‘royals van België’ zich met man en
macht aan het gras en het geld vasthouden, legde hare majesteit
op rustige wijze uit waarom zij de scepter doorgeeft.
De hele maand januari gierden de
koninklijke strapatsen zo snedig door
het land dat het zondagmorgendebat
Controverse (RTL, 3/02/2013) onomwonden heette: Rien ne va plus au Palais
Royal! Zeventig procent van de kijkers
vond dat de monarchie zich feestelijk in
de prak had gereden, discrédité. Ook
VTM peilde. Daaruit bleek dat volgens
een meerderheid van Vlamingen het
koningshuis gewoon mag verdwijnen.
Waaruit, aldus Rik Van Cauwelaert,
moet besloten worden dat “de maatschappelijke basis van de Belgische
constitutionele monarchie gevaarlijk
begint te verschrompelen” (De Tijd,
2/02/2013).

Allemaal fake
In de rand van de heisa verschenen in
de media lezenswaardige bedenkingen.
Zo had VRT-journalist Lucas Vanclooster
(DS, 24/01/2013) het over de militaire
garderobe van de koninklijke clan. “Bij
Albert II is dat toch helemaal om te
lachen. Die sabel bijvoorbeeld. En dat
slechtzittende marine-uniform van
Laurent, dat idiote hoedje van Astrid.
Als militair schrijdt de kroonprins nog
strammer dan in burger.” En dat gaat
maar door, stelde Vanclooster. Amedeo,
de oudste van kolonel Astrid en aartshertog Lorenz, is nu ook al ofﬁcier bij
de grenadiers. Dat loopt inderdaad
allemaal rond in uniformen van een

virtueel leger dat bij de gratie van de
Navo overleeft en zich wat graag als
lucht- en zeetaxi bij verre conﬂicten laat
inhuren. Kwestie van enig nut.
In een andere column vergeleek Oscar
van den Boogaard (DS, 2/02/2013) de
twee koningshuizen. Na de lof van de
Oranjes te hebben gezongen, heet het
dat “de koninklijke familie (van België)
niet in staat is om aan haar onderdanen
een gevoel van thuis te geven. Het zijn
geen mensen maar poppenkastpoppen.
Het meest wat ze oproept, is een gevoel
van medeleven.” Dat de Lakense boel
een fake vertoning is, werd onlangs
onderstreept door de gephotoshopte
verjaardagsfoto van Mathilde. Met de
rimpels en de kraaienpootjes werd alle
aardsheid uit haar gelaat weggegomd.

Opgrimbie
Waarom Laken een gevoel van medeleven verdient, blijft ons een raadsel.
Wie dotaties - zonder tegenprestaties in de schoot geworpen krijgt, hoeft geen
compassie. Ook Fabiola niet, nu zij onderduims eigen middelen en belastinggeld onder het mom van caritas oppot
om naar dubieuze bestemmingen te
draineren. Bovendien komt de oudkoningin al te gemakkelijk weg na de
bouwovertreding in natuurgebied, het
klooster in Opgrimbie. Mensen die zonder bouwvergunning in hun tuintje een

duivenkot bouwen, hoeven nooit op zoveel clementie te rekenen!
Onder die omstandigheden begrijpt
zelfs de meest rabiate koningsgezinde
dat het maatschappelijke draagvlak
voor de monarchie almaar verder afkalft. Ook Albert II beseft dat en deelt

“

Ik verneem dat Filip en
Mathilde eerlang mijn
Pajottenland aandoen. U begrijpt
dat ik die dag niet thuis geef.

daarom, in tegenstelling tot Boudewijn,
royaal adellijke titels uit. Uit een parlementaire vraag van Zuhal Demir (N-VA)
blijkt dat Albert sinds zijn troonsbestijging in 1993 al 277 mensen in de adelstand heeft verheven. Dat is bijna zoveel
als de 330 van Boudewijn in zijn 42jarig koningschap! Ordes en titels worden sinds 1831 uitgereikt “om het
natiegevoel te versterken” (Gita Deneckere in Leopold I. De 1ste koning van
Europa). Vandaag betekent dat: zich
van een maatschappelijk draagvlak verzekeren via nieuwbakken edellieden en
andere hovaardigheidsbekleders.
Op wie niet bruikbaar is voor een adellijke titel worden de kroonprins en
Mathilde losgelaten. Ik verneem dat ze
eerlang ook mijn Pajottenland aandoen.
U begrijpt dat ik die dag niet in het land
ben.

Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van
het VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij
zijn kijk op actualiteit en maatschappij.
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Nieuw-Vlaams Magazine wordt uitgegeven
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Koenraad, je bent al 24 jaar burgemeester van Dentergem. “Welke
gouden tip heb je voor onze nieuwe
burgemeesters?” vroeg Vlaams Parlementslid Tine Eerlingen jou daarom in het vorige nummer.
Ik heb het steeds erg belangrijk gevonden om makkelijk aanspreekbaar te
zijn, en om me vaak onder de mensen
te begeven. Maar als burgemeester
moet je wel steeds realistisch blijven
en niet het onmogelijke beloven. Want
het is bijvoorbeeld van groot belang
om de financiën goed in de gaten houden. Ik kan de burgemeesters ook aanraden om voor een gemoedelijke sfeer
te zorgen en niet (negatief) te spreken
over de tegenstrevers.
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Bart De Wever, VPRTI vzw,
Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel

Coördinatie en eindredactie:
Nele Hiers.
Medewerkers:
Mariam Al Merrouni, Michel Cardon,

Je bent nu al meer dan tweeënhalf jaar volksvertegenwoordiger in de
Kamer. Hoe evalueer je die periode?
Dat is een periode waar ik met een zeer goed gevoel op terugblik. Het is aangenaam mijn jarenlange ervaring te kunnen delen met collega’s in de Kamer.
Je wordt als volksvertegenwoordiger bij enorm veel zaken betrokken, en je
krijgt de kans die vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Dat is zeer
boeiend voor iemand die al 30 jaar in de advocatuur staat en meer dan 20 jaar
burgemeester is.

Sven De Neef, Lieven De Rouck,

Wat wil je graag nog gerealiseerd zien vóór de volgende verkiezingen in
mei 2014?
Ik wil mijn schouders zetten onder alles wat leidt tot een efficiëntere werking
van politie en justitie. Nu worden we immers geconfronteerd met te veel oplapwerk. Graag zou ik mijn wetsvoorstel over minimale dienstverlening afgerond zien, zodat de politie niet altijd moet opdraven wanneer de cipiers in de
gevangenissen staken. Verder streef ik ook nog naar een betere regeling omtrent
de boorddocumenten van de wagen. Ik heb wetsvoorstellen ingediend opdat
men de originele boorddocumenten zou kunnen bewaren op een veiligere
plaats dan in de auto zelf.
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Welke historische figuur zou je graag eens ontmoeten en waarom?
Jodocus Hondius, die in 1563 in Wakken werd geboren en dus een dorpsgenoot
van me is. Hij was een Vlaamse cartograaf en vooral bekend als heruitgever van
de atlassen van Mercator. Zelf ben ik ook heel erg geboeid door cartografie.

Fax 02 217 35 10

Welke vraag zou je willen stellen aan Kamerlid Reinilde Van Moer, die wij
volgende keer vijf vragen voorleggen?
Reinilde, je bent een actieve vrijwilliger voor AFS Vlaanderen. Hoe heeft dit
jouw kijk op de wereld en je politieke engagement beïnvloed?

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

E-mail: magazine@n-va.be
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