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Is 2017 het jaar van de waarheid voor de EU?

Terreur moet worden aangegeven, 
beroepsgeheim of niet

Vlaanderen blijft investeerders aantrekken

Nieuw-Vlaams Magazine



Nou moe
De stemming om de ecocheques te vervangen door een nettovergoeding is uitgesteld

tot 21 maart. Met dank (maar niet echt) aan de CD&V, die de sociale partners nog

eens wou consulteren en hun zo nog een maand extra gunt om te lobbyen tégen de

afschaffing van die ecocheque. En met dank aan de MR, die onder het mom van

juridi sche zekerheid ook het advies van de Raad van State nog eens wou inwinnen.

Kamerlid Zuhal Demir is al die vertragingsacties intussen kotsbeu: “Dit is gewoon

een komedie aan het worden. Welk signaal sturen we hiermee naar de bevolking?” 

“Dat de N-VA in de huidige regeerperiode stevig in vesteert

in milieu en natuur is de verdienste van Jan Peumans, 

voorzitter van het Vlaams Parlement, en vooral van Wilfried Vandaele,

momenteel het meest milieu- en natuurbewuste parlementslid. 

De N-VA is eigenlijk de enige partij, oppositie in begrepen, die 

sterk inzet op milieudossiers.”

Dirk Draulans, bioloog

in Knack (25/01/2017)
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5,8 miljard
Dat is het recordbedrag dat Vlaams

minister van Mobiliteit en Openbare

Werken Ben Weyts deze regeerperi-

ode nog gaat investeren in uw mobi-

liteit. En daarin zitten niet eens de

kosten vervat voor de herinrichting

van de ring rond Brussel (1,5 miljard

euro) en de Oosterweelverbinding

(3,5 miljard euro).

Arbeidsmarktspecialist 
Jan Denys (Randstad)
@DenysJan op 12/02/2017

Van werkenden leeft 5 % in armoede. 

Bij niet werkenden is dit 15 %. Behoorlijk

goede bescherming zou ik zeggen. 

Ik ken geen betere.

Isabel Albers (De Tijd)
@italbers op 13/02/2017

Voer debat over goed bestuur, efficiëntie

& transparantie i.p.v. hoogtes 

vergoedingen. Bestuurders mogen 

best behoorlijk betaald worden.

Goed bezig
Een salafistische Algerijn die illegaal in het land was en door onze inlichtingendien-

sten in de gaten werd gehouden voor banden met terrorisme, kon op het nippertje

zijn uitwijzing voorkomen. Een Luikse rechter vond dat de man te ziek was, hoewel

een arts groen licht voor zijn repatriëring had gegeven en twee andere rechters er

evenmin een probleem in zagen. Gelukkig was er nog de immer alerte Theo 

Francken: de staatssecretaris voor Asiel en Migratie tekende derdenverzet aan tegen

de uitspraak – en won het ook.

Als voorzitter van de IPU-groep kon senator

Pol Van Den Driessche niet ontbreken op een

internationale conferentie die de Interparle-

mentaire Unie (IPU) samen met de VN orga-

niseerde in New York. Die stond in het teken

van milieu- en natuurbescherming. Van Den

Driessche stelde er voor om de vele toeristen

die kiezen voor een vakantie aan zee tot

bondgenoten te maken in de strijd tegen de

vervuiling van onze oceanen.
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Het was een woelige periode voor onze partij. Nadat allerlei duistere structuren werden opgediept

in het Gentse, waarin vooral socialisten betrokken waren, richtten de media en de politieke

tegenstan ders de schijnwerpers met genoegen op de N-VA. 

Maar wij hebben niets te verbergen. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn niet

het probleem. Die vallen onder de strenge Vlaamse regels, met beperkingen op de presentie -

gelden en het aantal cumuls. 

Iets anders zijn de privaatrechtelijke holdings en nv's die niet door de Vlaamse decreten worden

gereguleerd. Sinds de jaren negentig is er een warboel van dergelijke organen opgericht. Niemand

kan nog zeggen hoeveel het er zijn, wie erin zit en wat die precies doen. 

Dat boeltje moeten we grondig saneren. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten

zich bezighouden met hun kerntaken: lokale dienstverlening voor zaken waarvoor één gemeente

te klein is. Ze moeten niet met gemeenschapsgeld een beleggingsclub vormen of privébedrijven

beconcurreren. 

Kaart
Minister Homans gaat heel dat intercommunale landschap in kaart brengen en doorlichten. Ook

zal zij het Vlaamse decreet verstrengen om zoveel mogelijk van die tussenstructuren weer onder

Vlaams toezicht te plaatsen, dus met minder cumuls en vergoedingen.

Ook willen we aaneengesloten werkingsgebieden voor de intercommunales creëren, met één nuts-

bedrijf dat alles coördineert en aanstuurt. Door op die manier structuren te schrappen of samen

te voegen, verlagen we de tarieven en de overheadkosten en laten we investeringen renderen. En

we bekijken of sommige taken niet beter door de privésector kunnen worden uitgevoerd.

Momenteel zitten we in een sfeertje waar iedereen die aan politiek doet, verdacht is. De overgrote

meerderheid van onze mensen levert echter goed werk voor bescheiden vergoedingen. Er zijn

excessen, maar die zijn – zeker bij ons – de uitzondering. Daarom is het noodzakelijk dat wij

alle maal transparant zijn over wat we doen en hoeveel we daaraan overhouden. 

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Woelig
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Is het Eurostadion dood en be-
graven nadat ook RSC Ander-
lecht en de Voetbalbond af -
haakten? Johan Van den Driessche
vreest van niet: “Er spelen nog
veel belangen.”

13
2016 was een absoluut recordjaar in

de strijd tegen grote fiscale fraude.

Met meer dan 1,7 miljard euro aan

boetes, het grootste aantal dossiers

sinds 2001 en meer dan een kwart

miljard aan effectief geïnd fraudegeld

sneuvelen heel wat records.

25 
De Verandering Werkt. Ook op het
vlak van asiel & migratie en op het
vlak van veiligheid. Zag u de 
filmpjes met Theo Francken en 
Jan Jambon al op www.n-va.be/
deveranderingwerkt?

17
OCMW’s en andere instellingen
moeten binnenkort alle infor -
matie over terroristische misdrij-
ven melden aan het parket. “Er
komt dus een einde aan de hal-
lucinante situatie dat terroristen
meer werden beschermd door
het beroepsgeheim dan onze 
burgers”, zegt Valerie Van Peel.
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“Niet alleen krijgen ook de

Kempen vanaf maart reeds

de modernste en properste

bussen van het land”, ver-

klaart De Ridder. “Maar die

oudere Antwerpse centrum-

bussen zijn ook helemaal

niet de ‘rommelbussen’ waar -

mee de lokale oppositie - de

sp.a op kop - de bewoners

van die landelijke gebieden

angst probeert aan te jagen.

Op het zeventigtal bussen

van De Lijn dat niet langer in

de Antwerpse lage-emissie-

zone mag rijden, zijn er door

de jaren heen reeds roetfilters

geplaatst. Het gaat hier dus

om exemplaren die een pak

minder vervuilend zijn dan

hun officiële uitstootniveau

doet vermoeden.” 

“Vanaf maart worden er

boven dien vijftig van de

modern ste bussen geleverd

in Antwerpen”, merkt haar

collega Van Miert op. “En die

worden in de eerste plaats

ingezet op stelplaatsen die nu

de oude bussen hebben ge-

kregen. De getroffen gemeen-

ten zijn dus de grote win  -

naars van de hele zaak, want

zij krijgen de nieuwste,

groenste bussen.”

HALFROND

Een Hasseltse voetbalclub en een basketbalteam, een evenement van

een politieke partij, het feest van een burgemeester: het zijn maar

enke le begunstigden die de afgelopen jaren ettelijke tienduizenden

euro’s aan sponsoring ontvingen van Eurostation. “Volgens de interne

audit waren die uitgaven niet gemotiveerd en gebeurden ze niet via

de geijkte procedures. Ze hebben ook niets te maken met de kerntaken

van de NMBS en Eurostation”, aldus Raskin. Het sponsorbeleid valt

buiten het toezicht van de minister en het parlement. Nochtans gaat

het om belastinggeld en draagt de overheid de financiële risico’s. “Mijn

wetsvoorstel moet daar nu een mouw aan passen”, besluit Raskin.

Groenere Lijnbussen
voor Antwerpse 
randgemeenten

Begin februari voerde Antwerpen in zijn stadskern en op
Linkeroever een lage-emissiezone in, om de lokale lucht-
kwaliteit en zo ook de gezondheid van de inwoners en be-
zoekers te verbeteren. Dat noopte De Lijn ertoe om 25
oudere Antwerpse centrumbussen te verplaatsen naar
Meche len en enkele gemeenten in de Kempen. Die beslis-
sing viel erg slecht bij de getroffen gemeentebesturen. “Maar
hun protest is onterecht én onnodig”, stellen Vlaams Parle-
mentsleden Annick De Ridder en Paul Van Miert.

Wouter Raskin wil het Rekenhof meer armslag geven bij de controle
van de NMBS.

Dochterbedrijven NMBS:
controle verscherpen

De gerechtelijke politie heeft een huiszoeking gedaan bij de
NMBS-vastgoeddochter Eurostation in een onderzoek naar
fraude en corruptie, opgestart nadat twee audits een reeks wan-
praktijken aan het licht brachten. “Om die onmogelijk te maken,
heb ik een wetsvoorstel ingediend dat de controle van het
Reken hof op de dochterbedrijven van de NMBS en Infrabel zal
versterken”, zegt Kamerlid Wouter Raskin.

“Met deze maatregel komen we tegemoet

aan een internationale verplichting”, stelt

Parys. Vandaag voert de Vlaamse admini-

stratie zelf nog het toezicht op de gemeen-

schapsinstellingen. In de feiten fungeert ze

dus als rechter én partij.

Meer rechtswaarborgen
De Commissie wordt geïnstalleerd in de

schoot van het Kinderrechtencommissari-

aat en voorgezeten door de Kinderrechten-

commissaris. Maandcommissarissen

zullen de instellingen minstens één keer

per maand bezoeken. De minderjarigen

die er verblijven, kunnen problemen bij

hen aankaarten en klachten uiten. Reële

klachten worden overgemaakt aan het

Kinderrechtencommissariaat. “Zo geven

we het signaal aan jongeren die opgeslo-

ten zitten dat we hun stem blijven horen”,

aldus Parys.
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Jongeren in gemeenschaps-
instellingen extra beschermd

Lorin Parys: “We geven jongeren het 
signaal dat we hun stem blijven horen.”

Er komt een externe Commissie van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en
alle andere jeugdinstellingen die besloten opvang organiseren. Die Commissie zal
volledig onafhankelijk werken van de Vlaamse administratie en Regering. “Naast
bemiddelen en adviseren, zal zij ook actief terugkoppelen naar de voorzieningen
en de jongeren zelf”, verklaart Vlaams Parlementslid Lorin Parys. 
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Zo zou je een aparte bezoekregeling kun-

nen voorzien indien de gedetineerde of de

bezoeker een risicoprofiel vertoont. Maar

volgens minister van Justitie Koen Geens

(CD&V) staat zo’n wetswijziging voorlopig

niet op de agenda. Het blijft volgens hem

de taak van de gevangenisdirecteur om in

te schatten of een bezoeker een gevaar

vormt voor de handhaving van de orde en

de veiligheid.

Inzetten op preventie
“Ik twijfel absoluut niet aan de be-

kwaamheid van die directeurs”, zegt

Metsu. “Maar door het gebrek aan een

geactualiseerd wettelijk kader rest hen

vaak niet meer dan nattevingerwerk.”

Bovendien zijn gedetineerden, net om-

wille van hun opsluiting, veel vatbaarder

voor besmetting met allerlei radicaal

gedachte goed. “Door radicale bezoekers

te weren, beschermen we hen daar -

tegen”, besluit Metsu.

Twee van de zelfmoordterroristen van 22 maart 2016 in Brussel werden mogelijk tot
radicalise ring geïnspireerd in de bezoekersruimte van de gevangenis waar ze in 2013
verbleven. Daar kregen zij tot twintig keer toe bezoek van een geradicaliseerd familielid:
het vermoedelijke brein achter hun aanslagen. Kamerlid Koen Metsu, voorzitter van de
commissie Terrorismebestrijding, waarschuwt: “Onze gevangenissen mogen geen
rekrute rings- en opleidingscentra voor IS worden.” Om dat risico in te dijken, wil hij het
bezoekrecht aanpassen.

Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet wil dat de bevoegde minister Jo Vandeurzen

(CD&V) hen zo snel mogelijk een perspectief biedt. “Mits de juiste omkadering en

financierings vormen is er een enorm potentieel aan plaatsen voor zinvolle dagbesteding

bij zorgboerderijen en andere groene zorginitiatieven”, stelt zij. 

In maart vorig jaar werd de term ‘groen zorginitiatief’, die van der Vloet introduceerde,

opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering, met de belofte om de voorwaarden

tegen september rond te krijgen. “Intussen zijn we bijna een jaar later”, stelt zij vast,

“en het vereiste uitvoeringsbesluit laat op zich wachten, ondanks eerdere beloften van

minister Vandeurzen.”

Onzekerheid wegnemen
“Er moet nu echt schot in de zaak komen”, zegt van der Vloet. “Want bestaande groene zorginitiatieven verkeren in onzekerheid over hun

voortbestaan, terwijl nieuwe initiatieven niet van start kunnen gaan.”

Tine van der Vloet: “De minister blijft
maar talmen. Er moet echt schot in de
zaak komen.”

Groene zorginitiatieven 
snel erkennen

Sinds januari kunnen personen met een beperking zelf beslissen over de manier
waarop ze hun zorgvraag invullen. Helaas is het niet duidelijk of personen die wer-
ken in een zorgboerderij en recht hebben op zo’n persoonsvolgende financiering,
daar nu nog wel terechtkunnen. Ook de zorgboerderijen zelf leven in onzekerheid.  

HALFROND

Koen Metsu: “In de praktijk is het de gevangenisdirecteur die over het bezoekrecht beslist.”

Geen radicaal bezoek in gevangenis



Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters heeft een tienpuntenplan voor-
gesteld waarmee hij het personeelstekort in de bouwsector wil aanpakken. “Dat die sector
- een van de graadmeters van onze economie - op zoek is naar extra krachten, is in prin-
cipe uitstekend nieuws”, benadrukt hij. “Alleen moeten onze bouwbedrijven ook de juiste
mensen kunnen vinden en rekruteren.”

Volgens de Confederatie Bouw moet hun sec-

tor de komende jaren op zoek naar 20 000

bijkomende arbeidskrachten. Maar vandaag

al kampen veel bouwbedrijven met een nij-

pend personeelstekort.  Muyters heeft een

plan klaar om hen uit de nood te helpen: “Ik

heb tien maatregelen gebundeld om de knel-

puntenproblematiek in de bouwsector aan te

pakken.” De meeste maatregelen stimuleren

het volgen van opleidingen, onder meer via
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STAAT VAN ZAKEN

In de aanloop naar Valentijnsdag lanceerde staatssecretaris
voor Gelijke Kansen Elke Sleurs een sensibiliseringscam-
pagne rond seksueel geweld. “Elke dag worden honderd
vrouwen, mannen en kinderen verkracht in België. Ook op
Valentijnsdag”, zegt Sleurs. “We mogen onze ogen niet slui-
ten voor die harde realiteit.”

De stilte doorbreken en aangifte doen: dat was de kernboodschap

van de campagne. Om die krachtige boodschap over te brengen,

pakte de campagne uit met een sterke symboliek die niet toeval-

lig om rozen draaide. 

“Het campagnebeeld, een geknakte roos, staat symbool voor alle

slachtoffers van seksueel geweld”, aldus de staatssecretaris. “Met

de hashtag #100perdag riepen we iedereen ook op om hun ver-

ontwaardiging rond seksueel geweld te delen.”

www.seksueelgeweld.be/campagne

Valentijnscampagne
rond seksueel geweld 

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon
heeft een akkoord gesloten met Frankrijk, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk voor de realisatie van een pilootproject
dat de veiligheid op de Thalys en de Eurostar moet verhogen.
Aan de hand van passagierslijsten en via paspoortcontroles

zullen de veiligheidsdiensten kun-
nen controleren of er gezochte
crimine len op die internationale
hogesnelheidstreinen zitten. 

“Samen met die buurlanden en in

nauw overleg met de treinmaatschap-

pijen zullen wij de komende maan-

den bekijken hoe we passa giers-

namen kunnen registreren”, verduide-

lijkt Jambon. De namen op die passa-

gierslijsten zullen dan worden vergeleken met een databank van

internationaal geseinde terroristen. Er komt ook een verplichte pas-

poortcontrole op de Thalystreinen, om na te gaan of de naam op

het paspoort overeenkomt met die op het treinticket. Bij de Eurostar

werd zo’n controle al eerder ingevoerd.

Stap voor stap
“We hebben eerst voor het luchtverkeer gezorgd. Nu zijn de hoge-

snelheidstreinen aan de beurt. Ook voor het bootverkeer en het

internationale busverkeer kijken we naar zo’n systeem. Zo krikken

we stap na stap het veiligheidsniveau op”, besluit de minister.

Tienpuntenplan voor bouwsector

Als het goed gaat in de bouw, gaat het
overal goed.

Veiligheid Thalys 
en Eurostar verhogen

het vernieuwde stelsel van duaal

leren en werken.

Imago opkrikken 
Minister Muyters beseft dat de in-

spanningen van de Vlaamse over-

heid alleen niet volstaan om de

knelpunten weg te werken. “We

werken heel intensief samen met

de sector om het imago van de

bouwberoepen en het werken in

de bouwsector op te krikken. Maar

ook de federale inspanningen voor

bijvoorbeeld een loonlast verla ging

hebben positieve effecten. Alleen

samen kunnen we onze werk -

gelegenheid maximaal laten profi-

teren van de opverende conjunc -

tuur.”



Sinds 2005 kregen sommige legaal in het

land verblijvende criminele vreemdelingen

immuniteit tegen repatriëring, omwille van

zogenoemde bindingen met België. Ieder-

een die hier geboren was of voor zijn

twaalfde in België was aangekomen, werd

verondersteld zo’n binding te hebben.

“Door die maatregel kon ik sommige bui-

tenlandse verkrachters, moordenaars en

zelfs terroristen het land niet uitwijzen. Het

bekendste voorbeeld is ongetwijfeld Salah

Abdeslam, in België geboren maar van

Franse nationaliteit. Die immuniteit wordt

nu eindelijk opgeheven”, aldus Francken.

“En geen dag te vroeg.”

Uitwijzingsprocedure 
vereenvoudigd
Tal van categorieën van vreemdelingen

konden hun verblijfsrecht ook slechts ver-

liezen in het geval van een ‘ernstige aan-

slag’ op de nationale veiligheid of de

openbare orde. “Ook die immuniteit ver-

dwijnt grotendeels”, verklaart Francken.

“Voortaan volstaat het dat er redenen zijn

van openbare orde of nationale veiligheid

om een beperkt of onbeperkt verblijfsrecht

in te trekken. Er is dus ook niet steeds een

strafrechtelijke veroordeling nodig.”

De Raad van State bevestigt de weigering van Vlaams
minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans om
Damien Thiéry (MR) te benoemen tot burgemeester van
de gemeente Linkebeek. “Het is intussen al de derde
keer dat het hoogste administratieve rechtscollege van
dit land het beroep van Thiéry verwerpt”, aldus 
Homans. “Bovendien stelt de Raad van State heel duide-
lijk dat de man deze legislatuur geen burgemeester kan
worden van Linkebeek.”

De problemen in de faciliteitengemeente slepen al aan sinds

2007. Na de jongste verkiezingen van 2012 werd Thiéry tot

tweemaal toe door de gemeenteraad als burgemeester voor-

gedragen. Maar de Vlaamse Regering weigerde die voor-

dracht steeds, onder andere omwille van overtredingen van

de taalwetgeving. De Raad van State trad de Vlaamse Rege-

ring daarin telkens bij en bevestigde ook nu weer die beslis-

sing.

Overbodig circus
De Franstalige meerderheid heeft alvast schepen Yves

Ghequie re voorgedragen als nieuwe burgemeester. “Ironisch

genoeg de man die ik in 2015 zelf heb voorgedragen, maar

die het ambt toen weigerde”, merkt Homans op. “Het hele

circus dat Thiéry daarna opvoerde, met het organiseren van

buitengewone verkiezingen als hoogtepunt,  was dus een

maat voor niets.”

Criminele vreemdelingen sneller uitgezet
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STAAT VAN ZAKEN

Liesbeth Homans: “Hopelijk laat Thiéry het algemeen 
belang nu primeren op eigenbelang.”

Linkebeek: Raad van State steunt minister Homans

Op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is een nieuw
pakket maatregelen aangenomen dat de repatriëring van criminele vreemdelingen
zal vereenvoudigen en versnellen. “Hiermee voeren we eindelijk de beperkende
maatregelen weer af die onder impuls van de PS in 2005 waren ingevoerd”, aldus
de staatssecretaris.

Theo Francken: “Met deze hervorming
draaien we het beleid van de PS einde-
lijk terug.”
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BREEDBEELD

Wanneer dit magazine in uw brieven-

bus valt, heeft de Britse premier The-

resa May waarschijnlijk officieel de

brexit ingezet. Als Paul Magnette (PS)

zijn zin krijgt, zijn een polexit, een hon-

garexit, een roemexit en een bulgexit

de logische volgende stappen. In twee

stichtende leden van de EU zijn de par-

tijen die ijveren voor een frexit en een

nexit de grootste in de peilingen. En de

grexit is ondertussen terug van nooit

weggeweest.

De sfeer op het verjaardagsfeest voor 25 jaar

Verdrag van Maastricht lag dan ook ver

onder het vriespunt. Nochtans legden de

regerings leiders van twaalf Europese lan-

den toen de basis voor de euro. Europees

Parlementslid en nationaal ondervoorzitter

Sander Loones wil dat de EU terugkeert

naar de kern van de zaak. “De slogan van

de EU was lang ‘Eenheid in verscheiden-

heid’. Nu is dat ‘Verantwoordelijkheid en

solidariteit’. Maar in de praktijk wordt

vooral onverantwoordelijkheid beloond,

met torenhoge transfers van Noord- naar

Zuid-Europa en maatschappelijke spannin-

gen tussen Oost- en West-Europa. Maastricht

stond voor verantwoordelijk beleid. Daar

moeten we terug naartoe.” 

De Maastrichtcriteria schrijven een maxi-

maal begrotingstekort van 3 procent voor,

en een staatsschuld onder de 60 procent

van het bruto binnenlands product. De

monetai re aanvulling was een geloofwaar-

dige centrale bank naar het voorbeeld van

de Duitse Bundesbank. “Niet alle Duitsers

2017 moest een jubileumjaar worden, met groots opgezette fes-

tiviteiten ter ere van de verjaardagen van de Verdragen van

Rome en Maastricht, die respectievelijk 60 en 25 jaar geleden

het fundament werden voor de huidige Europese Unie. Maar het is

met knikkende knieën dat de EU zich het nieuwe jaar in sleept, zien

onze vier Europarlementsleden.

Het jaar van de waarheid voor de EU



Tusk, is onzekerheid over de internationale

koers van de VS een van de grootste bedrei-

gingen voor de EU.  Met de ondertekening

van het Verdrag van Maastricht kwam er

een grotere nadruk op veiligheid en buiten-

landse politiek. De onverwachte instorting

van de Sovjet-Unie had – in de woorden

van Francis Fukuyama – “het einde van de

geschiedenis” ingeluid. Oost- en West-

Duitsers vielen elkaar in de armen aan de

Muur. Warschau, Praag en Boekarest kwa-

men piepen van achter het IJzeren Gordijn,

popelend om weer Europese steden te 

worden. 

Die grotere focus op het buitenland brengt

ook grotere verantwoordelijkheden en uit-

dagingen mee. Naar aanleiding van de top

in Malta begin februari noemt Tusk robuus-

tere buitengrenzen en terrorismebestrijding

als prioriteit. Maar ook meer geld voor

defen sie en een steviger buitenlands beleid.

Europarlementslid Mark Demesmaeker is

blij met die koers. “Voor ons is de defensie-

uitdaging en de geopolitiek lang te abstract

geweest. Maar in Oost-Europa en de Balti-

sche staten is de Russische dreiging nog 

altijd zeer reëel. Zij zijn ook lid van de EU

om hun veiligheid en onafhankelijkheid te

beschermen. In haar houding tegenover

Rusland heeft de EU zich trouwens niet uit

elkaar laten spelen. Dat is absoluut een op-

steker.”

Veiligheid
“Voor sommigen lijkt het wel heiligschennis

om zoiets te zeggen, maar op één punt heeft

Donald Trump gelijk: veel EU-lidstaten

doen hun deel niet op het vlak van defensie

in de NAVO. Onder Flahaut (PS) kochten we

tanks en munitie die geen enkel ander

NAVO-land gebruikte. Trump is niet de eer-

ste Amerikaanse president die daarover

klaagt, maar het bleef meestal bij klagen”,

zegt Demesmaeker. “Minister van Defensie

Steven Vandeput heeft niet gewacht op de

verkiezing van Trump om onze engage-

menten na te komen. Zijn strategisch plan

moet het leger kleiner en slagvaardiger

maken en de investeringen weer opkrik-
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leidt niet tot duurzame groei maar gaat ten

koste van de Belgische middenklasse en de

gepensioneerden.” De onteigening van de

middenklasse gebeurt vandaag geruisloos

en zonder veel protest. Met een studiedag

waarop, onder anderen, oud-hoofdeco-

noom van de ECB Jürgen Stark kwam 

spreken en een petitie op de website

www.leergeld.eu wil Loones het debat op

gang brengen. “De ECB moet beter uitleg-

gen én transparant verantwoorden welke

impact haar beleid heeft op de economieën

van de lidstaten, wat de negatieve effecten

zijn en vooral hoe ze deze monetaire laks-

heid zal stoppen.”

Een laatste cruciaal principe van het Maas-

tricht-verdrag was de zogeheten no bail-out

clause: wie lid wil zijn van de eurozone kan

de factuur voor een falend beleid niet zo-

maar doorschuiven naar de andere lid -

staten. De discussie laaide een jaar geleden

op toen er over een mogelijke grexit werd

gespeculeerd. Vandaag liggen het Internati-

onaal Monetair Fonds (IMF), de Commissie

en de Griekse regering opnieuw overhoop.

“Griekenland zit in een doodlopende straat.

De economische crisis is er dieper dan tij-

dens de Grote Depressie. Anders dan

Spanje of de Baltische staten, die ernstig

hebben hervormd, was het in Griekenland

altijd met de handrem op. In de wandel -

gangen geven veel mensen ondertussen toe

dat men de Grieken inderdaad beter geen

bail-out had gegeven. Vandaag zijn de ge-

wone Grieken het slachtoffer van de poli-

tiek van hun leiders”, zegt Loones. “Wat het

IMF zal doen, is onduidelijk. Doen ze nog

eens water bij de wijn of steekt Donald

Trump daar een stokje voor?”

T-woord
Trump. Het grote woord is eruit. Voor de

voorzitter van de Europese Raad, Donald

BREEDBEELD

       

geloven in God, maar allemaal geloven ze

in de Bundesbank, klonk het vroeger. Een

lage stabiele inflatie zorgde er toen voor dat

spaarders en gepensioneerden niet werden

uitgekleed en bood een stabiel economisch

klimaat voor groei en investeringen”, zegt

Loones.

Geruisloze onteigening
Volgens Loones is de Europese Centrale

Bank (ECB) ver afgedreven van die oor-

spronkelijke opdracht. “Knack becijferde

dat de Belgische spaarder alleen al dit jaar

voor 10 miljard euro aan spaartegoeden zag

verdampen. Sinds het begin van de crisis

pompte ECB-voorzitter Mario Draghi al

meer dan 1 000 miljard aan bijgedrukt geld

in het financiële systeem. Dergelijke doping

Een economie die 
zich wil afschermen 
van concurrentie zal 

eerst verstarren en 
uiteindelijk wegzakken.

“



Turkije en het sluiten van de grenzen in de

Balkan hebben we de vluchtelingenstroom

via de Griekenlandroute effectief kunnen

stilleggen en de verdrinkingen kunnen stop-

pen. Nu moeten we het anti verdrinkings-

plan uitbreiden met de route van Libië naar

Italië. Mensen betalen duizenden euro’s

aan de georganiseerde misdaad om in een

gammel bootje de zee te worden opge-

stuurd. Ik ben blij dat de staatshoofden en

regeringsleiders van de EU dat een halt wil-

len toeroepen.” 

markt zonder binnengrenzen. Europarle-

mentslid Anneleen Van Bossuyt volgt de

commissie Interne Markt in het Europees

Parlement: “De eengemaakte markt blijft de

hoeksteen van de EU, en dat is al zestig jaar

zo. Europa is de grootste vrijhandelszone

ter wereld. Toen ik assistent was aan de

universiteit doceerde ik over hoe de Euro-

pese instellingen de ene na de andere vorm

van protectionisme hebben ontmanteld.

Door een correcte concurrentie te organise-

ren binnen een eerlijk speelveld zijn de

Europe se consumenten en uiteindelijk ook

de producenten daarvan beter geworden.”

“Voor een land als Polen zijn de baten van

de interne markt gigantisch geweest. Hun

economie groeide exponentieel. Natuurlijk

moeten zij hier kunnen komen werken,

maar het vrije verkeer van personen moet

worden gekoppeld aan twee belangrijke

basisprincipes: geen socialezekerheids -

toerisme, en bijdragen betalen op de plaats

waar je het werk doet. En zeker op dat vlak

moet de EU een tandje bijsteken. Want nu

lijken de regels te makkelijk te omzeilen,

waardoor fraude en misbruik te eenvoudig

zijn.”

Suggereren, zoals Paul Magnette, dat we

beter af zijn zonder vrijhandel met Canada

of zonder de huidige Europese eenheids-

markt, vindt Van Bossuyt geen goed idee.

“De wereld staat niet stil. Een economie die

zich wil afschermen van concurrentie zal

eerst verstarren en uiteindelijk wegzakken.

Handel zorgt voor betere en goedkopere

producten voor onze consumenten, die zo

hun koopkracht zien stijgen. Magnette voert

de verkeerde strijd.”

Voor Van Bossuyt is het hoog tijd dat de EU

zich concentreert op de beleidsvlakken

waar ze een duidelijke meerwaarde heeft.

“Veiligheid, het controleren van migratie en

Al ligt er nog veel werk op de plank. “In de

regio van Libië moeten we de opvangcapa-

citeit sterk verhogen en verbeteren. Vervol-

gens moet een debat worden gevoerd over

hoeveel mensen we in Europa kunnen op-

vangen, in combinatie met een strikte

maximumlimiet. Zo zouden we de meest

kwetsbare mensen kunnen helpen, want

nu zijn het vooral alleenstaande mannen

die de oversteek wagen”, besluit Stevens.

Interne markt
Niet alleen de migratiecrisis heeft een ver-

regaande impact. De kern van de Europese

samenwerking blijft toch vooral de interne

ken. Maar als men van bovenaf een Euro-

pees leger wil opleggen – zoals eurofedera-

listen als Verhofstadt dat dromen – dan is

dat gedoemd om te mislukken. Samen -

werking moet van onderuit komen, waarbij

we moeten tonen dat we meer waar voor

ons geld krijgen door inspanningen te bun-

delen”, besluit Demesmaeker.

Ook in het binnenlandse veiligheidsbeleid

moet de EU veel meer investeren. Vandaag

gaat slechts 2,6 procent van de Europese

begroting naar veiligheid. “Het belangrijkste

is dat onze inlichtingendiensten naar een

cultuur van informatiedeling gaan”, aldus

Europees Parlementslid Helga Stevens. 

“Tijdens de Koude Oorlog schermden

inlichtingen diensten veel informatie van 

elkaar af. Maar in de strijd tegen terreur is

dat vaak zinloos. Het wordt cruciaal om

niet alleen binnen de EU, maar ook met de

Britten en de Amerikanen verder samen te

werken. De capaciteit die zij hebben is niet

zomaar te vervangen.”

“We kunnen geen muur bouwen rond Bel-

gië, maar moeten wel de Europese buiten-

grens fors versterken. En we kunnen meer

doen om te weten wie het land binnen-

komt”, vindt Stevens. “Minister van Bin-

nenlandse Zaken Jan Jambon heeft de

Europese Commissie kunnen overtuigen

om mee te stappen in een systeem van pas-

sagiersregistratie dat ruimer is dan alleen

vliegverkeer: het moet ook voor internatio-

nale treinen en bussen gelden. Samen met

het cameraschild dat dit jaar wordt uitge-

rold, zullen we daarmee onze grenzen beter

kunnen bewaken.”

Migratie
Toen staatssecretaris Theo Francken begin

vorig jaar het principe van de pushbacks –

het terugsturen van mensen die de over-

steek naar Griekenland maken – uitlegde

aan zijn Griekse ambtsgenoot, zorgde dat

nog voor een heftige rel in de internationale

media. “Nu wordt het pushbackbeleid door

de Europese Commissie de facto inge-

voerd”, ziet Stevens. “Door de deal met 
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Sander Loones: “Sinds het begin van
de crisis pompte de ECB meer dan 
1 000 miljard aan bijgedrukt geld in
het financieel systeem. Ten koste van
onze middenklasse en gepensioneer-
den.”

Het streven naar 
meer autonomie kan 

perfect samengaan met 
meer Europese samenwerking.“



een beleid dat zorgt voor jobs zou de focus

moeten zijn. Maar de aandacht van de tra-

ditionele fracties in het Europees Parlement

gaat naar kortetermijnpolitiek en het uit -

delen van cadeautjes met uw belastinggeld.

Zo willen ze liefde kopen met gratis trein-

tickets voor jongeren of gratis wifi in de ste-

den. Maar we moeten juist focussen op

concrete en structurele verbeteringen waar

de Europeaan zijn voordeel mee doet: een

eengemaakte energiemarkt, bij-

voorbeeld, of meer eenge-

maakte regels op het vlak van

digitale economie die zorgen

voor een efficiëntere en vlottere

economische mobiliteit.”

Achterkamertjespolitiek
Europa moet dus resultaten op-

leveren en ook zelf democrati-

scher en transparanter worden.

Helga Stevens was kandidaat-

voorzitter van het Europees Par-

lement met een programma

tegen de achterkamertjespoli-

tiek. “Te veel Europese verant-

woordelijken gedragen zich als

madame De Pompadour”, zegt

Stevens. “Ze voeren een gratis

limousinedienst in voor zichzelf

of geven miljoenen aan prestige -

projecten. Wij moeten echter

zelf het goede voorbeeld geven:

snoeien in de ontransparante

vergoedingen en stoppen met

de onnozele maandelijkse ver-

huis van het Europees Parle-

ment tussen Brussel en

Straatsburg.”

Nog een grotere democratische uitdaging is

hoe de Europese Unie zal omgaan met de

opkomst van nieuwe lidstaten. Schotland

dreigt ermee het Verenigd Konink rijk te ver-

laten, en in het geheim zou er al worden ge-

sproken over de modaliteiten van een

snelle toetreding. Maar evengoed is er Ca-

talonië, dat afstevent op een clash met het

centrale gezag in Spanje. “Vroeger was de

EU doof voor de opkomst van het regiona-

lisme. Vandaag keren Europese politici hun

kar over Schotland, maar tegelijk blijven ze

nog altijd stil over hoe Spanje de rechtsstaat

ondergraaft in Catalonië. We mogen geen

dubbele standaarden aanvaarden. Het recht

op zelf  beschikking geldt voor iedereen.”

Het was Donald Tusk die onlangs in een

conclaaf van christendemocratische en cen-

trumrechtse leiders zei dat het “de utopi-

sche droom van een Europa zonder

natiestaten” was die had gezorgd voor de

opkomst van eurosceptische partijen en de

brexit. Het constant hameren op onmiddel-

lijke en totale integratie doet de burger af-

haken. “In een democratie moet je de

bezorgdheden van de mensen serieus

nemen in plaats van hen af te doen als te

oud, te slecht geïnformeerd of te ruraal”,

meent Loones. “Mensen als Verhofstadt zijn

de beste propagandisten van Farage, 

Wilders en Le Pen. We zien vandaag een

botsing tussen globalisering, migratie en

identiteit. Op die fronten willen wij een ver-

haal brengen dat het vertrouwen herstelt en

terug perspectief biedt.”

Bondgenoten
Loones windt er geen doekjes om dat de 

N-VA in Europa op zoek moet naar nieuwe

bondgenoten. “Wij hebben veel

geïnvesteerd in de samenwer-

king met de Britse Conservatie-

ven, en zij ook in de linken met

ons. Het inhoudelijke funda-

ment van die samenwerking

blijft gelden. We moeten zoeken

naar partners die vertrouwen

stellen in de correcte markt -

werking, in vrijhandel, en die

de altijd hongerige EU-begroting

binnen de perken willen hou-

den. Ik had de Britten graag zien

blijven. Maar nu ze beslist heb-

ben de Unie te verlaten, moeten

we dat respecteren en er tegelijk

voor zorgen dat onze Vlaamse

belangen en onze jobs zo goed

mogelijk worden verdedigd.”

Voor nieuwe allianties kijkt 

Loones naar het noorden.

“Neder land en Finland kiezen

voor een strikter budgettair en

monetair verhaal, Denemarken

spreekt erg duidelijke taal over

migratie en de Oost-Europese

landen hebben minder schroom

om hun eigen culturele identiteit

te verdedigen. Samen met Duits-

land willen al die landen ook dat de EU een

sterk handelsblok blijft dat de vrijhandel in

de wereld blijft verdedigen. Maar ook met

de Schotten en de Catalanen blijft ons lot

verbonden. Net als de Vlamingen willen ze

een eigen plek aan de Europese tafel op -

eisen. Ze bewijzen dat het streven naar

meer autonomie en de bescherming van de

eigen identiteit perfect kan samengaan met

meer Europese samenwerking.”
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Voor de N-VA-fractie moet de EU zich concentreren op de beleidsvlakken
waar ze een duidelijke meerwaarde heeft: veiligheid, jobs, en het 
controleren van migratie.
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In 2016 konden we 198 nieuwe inves-

teringsprojecten noteren in Vlaande-

ren, samen goed voor een

investeringsbedrag van 1,87 miljard

euro en een tewerkstelling van 4 260

jobs. Wat betreft het aantal projecten

is dat weliswaar minder in vergelij-

king met het recordjaar 2015, maar

toch scoorde Vlaanderen vorig jaar

beter dan in 2013 en 2014, ook al top-

jaren qua investeringen.

Ondanks de daling in 2016 tegenover

het jaar ervoor, bleef het aantal ge -

creëerde jobs ongeveer gelijk. “We

zien een duidelijke scheidingslijn in

2016”, zegt Vlaams minister-president

Geert Bourgeois. “Vooral in de eerste

jaarhelft zagen we een daling. We

kunnen gerust stellen dat de terro -

ristische aanslagen in België en 

Frankrijk en het socio-economisch on -

rustige voorjaar hebben meegespeeld

in deze trend.”

22 miljard euro 
Het aantal investeringsprojecten ken -

de opnieuw een versnelling in de

Cijfertjes. We pakken er graag mee uit, dat weet u. Zeker in tij-
den waarin ‘false facts’ schering en inslag zijn, is het altijd
goed de naakte cijfers op tafel te leggen. Bijvoorbeeld over het
aantal investeringsprojecten in 2016. Ondanks een moeilijk
jaar – door de aanslagen – bleven die op niveau.

Vlaanderen blijft 
investeerders aantrekken

GEMANDATEERD

tweede jaarhelft, waardoor we, on-

danks de ongunstige geopolitieke ont-

wikkelingen, kunnen terugblikken op

een zeer behoorlijk investeringsjaar.

Geert Bourgeois haalt er de cijfers bij:

“In de laatste tien jaar heeft Vlaande-

ren 1 867 projecten binnengehaald,

goed voor een investeringsbedrag van

zo’n 22 miljard euro en 40 787 jobs.” 

We mogen dus tevreden zijn over het

investeringsjaar 2016. Vlaanderen

wist zich sterk te houden. Het was

dan ook niet toevallig dat Geert Bour-

geois vorige maand in Davos, tijdens

het jaarlijkse World Economic Forum,

een krachtige oproep deed

om onze open economie te

verdedigen. “De internatio-

nalisering van de Vlaamse

eco nomie is voor de Vlaam se

Regering een topprioriteit.

Wij leven van inter natio -

nale handel en inves -

teringen: één op de zes jobs

in Vlaanderen hangt daar-

van af.”

Vlaamse troeven
Tijdens zijn internationale

contacten in Davos merkte

de minister-president dat

potentiële investeerders oog

hebben voor de onder -

nemingsvriendelijke maat-

regelen van zowel de

Vlaamse als de federale

rege ring, zoals de verlaging

van de lasten op arbeid.

“Maar men is ook goed op

de hoogte van de troeven

die Vlaanderen heeft: niet alleen onze

centrale ligging, maar ook onze goed

opgeleide en gemotiveerde arbeids-

krachten, onze schitterende onder -

zoeksinstellingen en het top niveau

van ons onderwijs”, besluit Geert

Bourgeois.

Geert Bourgeois: “Wij leven van internationale handel en investeringen: één op de zes jobs in Vlaanderen

hangt daarvan af.”
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Onder het beleid van minister van

Finan ciën en Fiscale Fraudebestrij-

ding Johan Van Overtveldt werd de

BBI gereorganiseerd. De dienst kreeg

er een honderdtal nieuwe medewer-

kers bij. In de nasleep van het onder-

zoek naar onder meer de Panama

Papers, dat ook leidde tot fraude -

dossiers tegen zowat honderdvijftig

verdachten, voerde de minister even-

eens een pak extra antifraudemaat -

regelen door. 

Bovendien kreeg de BBI

extra middelen voor ICT-

investeringen om beter aan

datamining te kunnen doen.

En ten slotte stak ook de

wetgever de belastinginspec-

teurs een handje toe. Zo kun-

nen vandaag ook docu -

menten die in de zo -

genoemde cloud staan – er-

gens op een buitenlandse

server dus – worden gebruikt

als bewijs voor fraude.

1,7 miljard euro 
aan boetes
De reorganisatie werpt nu al

resultaten af. En die tonen

aan dat Crombez voor zijn

beurt sprak. Zo heeft de BBI

in 2016 voor meer dan 1,7

miljard euro aan boetes uit-

geschreven in zware fraude-

dossiers: het hoogste bedrag

sinds 2001. De belasting- 

inspecteurs behandelden 

bovendien het grootste aantal dos-

siers sinds dat jaar: in totaal 2 492.

Dat zijn er een derde meer dan in

2014 en 2015, en meer dan dubbel zo-

veel als de jaren daarvoor. 

“2016 was een absoluut recordjaar in

de strijd tegen grote fiscale fraude”,

stelt Van Overtveldt vast. “Door die

grote fraudedossiers aan te pakken,

creëren we meer fiscale rechtvaardig-

heid. En in tegenstelling tot vroeger

meten we nu ook wat we daadwer-

kelijk kunnen innen. Vroeger was dat

nattevingerwerk.” Met meer dan een

kwart miljard euro effectief geïnd

fraudegeld vestigt de BBI trouwens

ook op dat vlak een record.

Tot spijt van wie het benijdt
De cijfers spreken voor zich, maar

toch blijft de sp.a hevig om zich heen

slaan. De socialisten stellen dat minis-

ter Van Overtveldt de cijfers van de

regularisatie dossiers optelt bij de cij-

fers van de BBI. Dat klopt … maar dat

is altijd al zo geweest. Alleen werd

vroeger het onderscheid niet gemaakt.

Toen Crombez bevoegd was voor fis-

cale fraude gebruikte hij exact de-

zelfde methode wanneer

hij met zijn fraudecijfers

naar buiten kwam. Alleen

maakte hij dus niet het on-

derscheid tussen inkom-

sten uit fiscale regularisatie

en andere. Wat natuurlijk

geen effect heeft op het

tota le resultaat. 

Om het allemaal nóg wat

gekker te maken, dopeert

Crombez nu zelf zijn cijfers

en telt hij de cijfers van de

rulingdienst bij zijn fraude-

cijfers van de BBI. Een kat

in het nauw maakt rare

sprongen. We laten het

eindoordeel over aan de

kwaliteitskrant De Tijd:

“Vergeleken met de cijfers

waar de sp.a’er in 2014 mee

uitpakte, was 2016 een

record jaar, met dubbel zo-

veel dossiers en 400 mil-

joen euro meer sancties en

belastingverhogingen.”

Midden 2016 schreef John Crombez (sp.a) een opiniestuk in
Knack waarin hij stelde dat de inkomsten van de Bijzondere
Belastinginspectie (BBI) kelderden met meer dan 30 procent.
Toen al was ons antwoord dat dit vooral lag aan zijn eigen 
beleid. Want zie eens waar we vandaag staan.
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In de strijd tegen fiscale fraude 
sneuvelen records

Johan Van Overtveldt: “De grote fraudedossiers aanpakken, dat is pas

fiscale rechtvaardigheid.”
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Op het eerste gezicht is het eenvoudig:

als iemand overlijdt, krijgen de erf -

genamen zijn of haar bezit. Bij een

‘gewone’ erfopvolging van een ouder

met twee kinderen erft ieder kind de

helft. Maar als de andere ouder nog

leeft, wordt het al wat ingewikkelder.

Nog complexer is de erfenis van een

verre verwant of een niet verwante

persoon, bijvoorbeeld via een testa-

ment. Bovendien zijn er steeds meer

nieuw samengestelde gezinnen.

Globale erfovereenkomst
Een hedendaags erfrecht moet

daarom rekening houden met de hui-

dige evoluties in de gezinssamenstel-

ling. En het moet vooral soepeler zijn:

mensen moeten vrijer kunnen beslis-

sen wie van hen erft, met meer

ruimte voor erfenissen voor verre

fami lie of derden. Sarah Smeyers

diende een wetsvoorstel in om een

‘globale erfovereenkomst’ mogelijk te

maken. 

“Zo’n overeenkomst kan je opmaken

terwijl je nog leeft en moet het moge-

lijk maken ook anderen dan je eigen

kinderen ruimer te begunstigen. Alle

partijen moeten daarmee wel akkoord

gaan. Zo vermijd je mogelijke ruzies

en lange procedures achteraf”, zegt

Smeyers daarover. Het gaat, kortom,

over een contract waarmee je bij leven

je vermogen al kan verdelen onder je

kinderen en partner. “Het voordeel is

dat de erflater op die manier weet dat

zijn erfgenamen na zijn dood geen

ellen lange procedures meer hoeven te

voeren”, aldus Smeyers. 

Vlaamse erfbelasting verlagen
Wie erft, moet belastingen betalen op

de erfenis. De modernisering van het

erfrecht heeft dus ook gevolgen voor

de Vlaamse erfbelasting. Het erfrecht

is dan wel federale materie, maar het

vaststellen van de tarieven en de in-

ning ervan gebeuren door Vlaande-

ren. Het tarief hangt onder meer af

van de graad van verwantschap met

de overledene. Een neef die erft van

zijn oom, bijvoorbeeld, betaalt veel

meer erfbelastingen dan iemand die

van zijn ouders erft. 

“Aangezien de modernisering van het

erfrecht meer vrijheid zal toestaan,

zal dit wellicht ook leiden tot meer

erfenis sen met een verre verwant-

schap: erfenissen waarbij de hoogste

tarieven aan belastingen worden be-

taald”, legt Vlaams fractievoorzitter

Matthias Diependaele uit. “De fede-

rale modernisering is dus de ideale

gelegenheid om de hoogste tarieven

omlaag te halen.” 

Lineaire daling
“We mogen de grotere keuzevrijheid

absoluut niet overmatig gaan belas-

ten”, vindt Diependaele. “Nichtjes en

neefjes die erven van een tante, beta-

len vandaag tot 65 procent erfbelas-

ting. Dat was in de tijd van Napoleon

ongetwijfeld te verantwoorden, maar

vandaag is dat al lang niet meer het

geval. We moeten net gaan kijken of

we alle tarieven van de erfbelastin-

gen lineair kunnen laten dalen. Door

de federale hervorming moet dat kun-

nen zonder een gat te slaan in de be-

groting.” De federale hervorming

maakt het dus mogelijk om ook op

Vlaams niveau de wetgeving inzake

successie eenvoudiger, transparanter

én rechtvaardiger te maken.

VINGER AAN DE POLS

Het erfrecht in België lijkt uit de tijd van Napoleon te stammen.

Hoog tijd dus voor een modernisering en vereenvoudiging van

het erfrecht. Op federaal niveau zet Kamerlid Sarah Smeyers mee

haar schouders onder die modernisering. Het is bovendien de

perfecte aanleiding om de Vlaamse erfbelasting te hervormen.

Regels rond
erven worden
eenvoudiger en
rechtvaardiger 
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Binnen een terreuronderzoek vraagt

het parket aan een vakbond hoeveel

uitkeringen een verdachte heeft ont-

vangen en op welke plaatsen hij de

laatste jaren heeft gewoond. Of: een

OCMW-medewerker stoot op infor-

matie die erop wijst dat een cliënt be-

trokken is bij een terreuraanslag. Het

lijkt logisch dat deze informatie dan

wordt doorgegeven aan het parket.

Toch was dat tot nu toe niet het geval.

Het beroepsgeheim maakte het voor

sociale werkers moeilijk om derge-

lijke informatie door te geven.

Zwaard van Damocles
Enkele Brusselse OCMW’s weigeren

zelfs pertinent eender welke info aan

onze veiligheidsdiensten  te bezorgen.

Het College van procureurs-generaal

klaagt deze onwil al jaren aan. De

nieuwe wet brengt daar nu verande-

ring in: het strafrechtelijk beschermd

Informatie-uitwisseling
is cruciaal
“Het is toch absurd dat het beroeps-

geheim ervoor zorgde dat terroristen

meer werden beschermd dan onze

burgers”, zegt Van Peel. “Ja, het ís van

belang om de vertrouwensband tus-

sen de cliënt en de maatschappelijke

werkers te waarborgen. Maar het kan

toch niet de bedoeling zijn dat dit

belangrij ker wordt dan de veiligheid

van onze burgers?” 

Als een OCMW beschikt over infor-

matie die daadwerkelijk wijst op een

terreurmisdrijf of betrokkenheid daar-

bij - en dan gaat het niet over radica-

lisering - mag er niet worden

getwijfeld. “Dergelijke informatie is

onmisbaar om de openbare veiligheid

te vrijwaren en moet men stante pede

melden. Informatie-uitwisseling is

cruciaal in de strijd tegen terreur. Het

beroepsgeheim kan en mag daarbij

niet in de weg staan”, benadrukt Van

Peel. 

Met dit voorstel wordt een van

de maatregelen uit Niveau V, het

veiligheidsplan van de N-VA, in de

praktijk gezet. Meer info: 

www.n-va.be/niveauV

beroepsgeheim hangt niet meer als

een zwaard van Damocles boven het

hoofd van sociale werkers. 

Vanaf nu zullen alle personeelsleden

van sociale instellingen verplicht zijn

informatie over een terroristisch mis-

drijf te melden, terroristen aan te

geven en te antwoorden op vragen

van het parket. Het beroepsgeheim

geldt hier niet langer, waardoor de

medewerkers ook juridisch be-

schermd zijn. “Als ze op een terroris-

tisch misdrijf stoten, moeten ze dus

niet meer twijfelen maar dat gewoon

melden”, benadrukt Van Peel.

OCMW’s, Fedasil, vakbonden, ziekenfondsen en sociale in-

stellingen zijn binnenkort verplicht om alle informatie over

terroristische misdrijven meteen te melden aan het parket.

Ze moeten ook antwoorden op vragen ter zake binnen een

terreuronderzoek. Het wetsvoorstel van Kamerlid Valerie

Van Peel, dat dit mogelijk maakt, is finaal goedgekeurd in

de commissie Terrorismebestrijding.

VINGER AAN DE POLS

Terreur moet
worden 
aangegeven, 
beroepsgeheim
of niet

Hiermee komt er een 
einde aan de hallucinante 

situatie dat terroristen meer 
werden beschermd door het 

beroepsgeheim dan onze burgers.
“



Waarom haakt RSC Anderlecht eigen-
lijk af?
Johan Van den Driessche: “De club was

ongetwijfeld verleid door het grootse

opzet van heel het project. Maar de voor-

bije jaren hebben de onderhandelingen

met de ontwikkelaar hen doen inzien

dat ze in een project waren gestapt dat

niet het hunne was. De plannen vol -

deden niet aan de vereisten van de voet-

balclub op technisch vlak en inzake

uitbating. Zelf eigenaar zijn geeft veel

meer vrijheid en mogelijkheden.” 

En de Voetbalbond? Wat kan die
tegen een nieuw stadion hebben?
“De profclubs waren van bij het begin

heel sceptisch. Zij zien de nationale

ploeg veel liever roteren over verschil-

lende stadions in plaats van te spelen op

één locatie. Zo kunnen meerdere clubs

hun eigen supporters eens verwennen

met een internationale match en pikken

ze zelf, en hun stad, een financieel

graantje mee.”

Is het Eurostadion nu dood en begra-
ven? 
“Normaal gezien zou je denken van wel.

Want een stadion voor RSC Anderlecht,

de nationale ploeg en het Europees kam-

pioenschap voetbal in 2020 waren dé

belangrijke redenen waarom het Euro-

stadion er moest komen. Er is ook een

klein mirakel nodig om het stadion nog

op tijd klaar te krijgen voor het EK. Je

zou dus denken dat het project nu dood

is. Maar niets is minder waar. Er spelen

nog veel belangen. De ontwikkelaar be-

schikt met parking C over een terrein op

een van de meest strategische plaatsen

aan de Brusselse ring. Bovendien moet

het stadion dienen als grote PR-machine

van het Brusselse stadsbestuur. Daar-

voor heeft het pakweg 4,5 miljoen euro

per jaar over. Met de nieuwe parking en

de voetgangersbrug over de Romeinse

steenweg aan Paleis 12, dat van de stad

is, zou men ook voluit kunnen concur-

reren met bijvoorbeeld Vorst Nationaal

of het Sportpaleis. En dat met geld van

de belastingbetaler …”

Als het project toch zou doorgaan,
dan creëert dat toch heel wat tewerk-
stelling op wat nu een dode plek is,
niet? 
“Over de uiteindelijke economische im-

pact kan niemand een zinnig woord zeg-

gen, want dat is nooit onderzocht. Om

het Eurostadion ‘kosteloos’ te kunnen

bouwen mag de ontwikkelaar inder-

daad extra activiteiten ontwikkelen die

dagelijks pakweg 21 000 bezoekers ge-

nereren. Daar komen in een latere fase

BRUSSEL

Wie zit er, twee jaar na aanvang van het project, nog te wachten

op het Eurostadion? Recent raakte bekend dat ook RSC Ander-

lecht en de Voetbalbond afhaken. Brussels parlementslid en 

gemeenteraadslid Johan Van den Driessche legt uit waarom het

project toch niet wordt begraven.

Voor wie wordt het 
Eurostadion (nog) gebouwd?
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nog eens pakweg 30 000 bezoekers van

winkelcentrum Neo bij. Volgens cijfers

van Tractebel zal dat goed zijn voor

dage lijks 32 000 bijkomende voertuig-

bewegingen op de ring. Dat zijn de cij-

fers zonder voetbalwedstijden, beurzen

of concerten, en dat op een ring die van-

daag al vrijwel permanent vastzit. Wat

zijn de negatieve economische en sociale

gevolgen van nog meer voertuigbewe-

gingen en nog meer stilstand? Er blijven

veel vragen. Vreemd genoeg is het pro-

ject nooit in zijn geheel voorgesteld aan

gemeenteraad of parlement. Laat staan

dat er een debat was over de kosten -

batenanalyse. Loont het bijvoorbeeld

wel de moeite om een stadion te bou-

wen dat een derde te groot is en enkel

en alleen voor de openingsmatch van

het EK zal worden benut? Áls die dead-

line al gehaald wordt.”

Is er een alternatief ? 
“Natuurlijk. Laat RSC Anderlecht doen

wat het echt wil. Laat de club zijn eigen

stadion bouwen. Renoveer het Koning

Boudewijnstadion, dat naast het metro-

station ligt, tot een hedendaagse en

moder ne sporttempel. Dat is veel minder

duur, eenvoudiger en sneller. Meteen is

ook de Memorial Van Damme gered. Dan

hoeft parking C ook niet ondergronds en

besparen we die meerkost. En als we dit

snel ter hand nemen, hebben we nog een

kans om het EK in 2020 te halen.”

Er is dus nog werk aan de winkel ? 
“Absoluut. Samen met N-VA Grimbergen

en Vlaams volksvertegenwoordiger Axel

Ronse hebben we de voorbije jaren het

project zorgvuldig proberen te fileren.

Dat was nodig, want transparantie zit

niet in het DNA van Brusselse partijen

als de PS, MR en Open Vld. Maar ons

werk is nog niet af.”

Johan Van den Driessche: “Renoveer
het Koning Boudewijnstadion. Dat is
veel minder duur, eenvoudiger én
sneller.”



VERREKIJKER

Meer dan vijfhonderd procent. Zo

sterk stegen de beurskoersen in

Caracas de voorbije twee jaar.

Ook in België zijn er partijen die

op zoek zijn naar manieren om de

beurs te belasten zonder de kip

met de gouden eieren te slachten.

Meerwaardebelasting, beurs -

taksen, je betaalt het allemaal in

Venezuel a.

En toch is het een doodlopend

spoor. In zijn boekje Wanneer

geld sterft beschrijft de historicus

Adam Fergusson hoe beursmake-

laars in Weimar-Duitsland gouden

zaken deden in de tijd van de

hyper inflatie. De wanhopige

midden klasse bracht al het geld

dat ze niet uit het land kreeg naar

de beurs. Papier en spaargeld

werden waardelozer met de dag.

Maar ook op de beurs raken de

Venezolanen vandaag twee derde

van hun inleg kwijt, want de inflatie

bedraagt er meer dan 1 600 procent.

Een miljoen bolivar is nog ongeveer

300 dollar waard. (Tegen de tijd dat u

dit leest wellicht nog minder.) De mid-

denklasse in Venezuela is tege  lijk mil-

jonair en nieuwe arme gewor den.  

Laptops en wasmachines
Vijftien jaar geleden was Venezuela

een van de rijkste landen van Zuid-

Amerika. Het land heeft 18 procent

van ’s werelds olievoorraad in zijn

bodem zitten. Op het toppunt van de

olieprijzen liet president Chavez dui-

zenden laptops en wasmachines uit-

delen in de arme wijken. Hij was de

eerste die de olierijkdom van het land

naar de armen liet vloeien. Hij werd

een held bij zijn eigen arme bevol-

king, en bij de linkerzijde in heel de

wereld. Toen hij in 2013 stierf, organi-

seerde de PVDA een rouwhulde aan

de Venezolaanse ambassade.

Maar vandaag gaat het minder

goed met het land. Incompetent

bestuur deed de productiecapaci-

teit van de staatsoliemaatschappij

instorten. Prijscontroles maakten

de weinige economische activiteit

buiten de olie-industrie kapot. Cor-

ruptie tiert welig en criminaliteit is

alomtegenwoordig. De nieuwe pre-

sident Maduro blijft in het zadel

dankzij het leger en straatgeweld.

Geen wc-papier meer
In de ziekenhuizen die Chavez liet

bouwen, zijn geen medicijnen

meer te krijgen. De wachtrijen

voor de winkels worden met de

dag langer. Met de regelmaat van

een klok breken er relletjes uit.

Wie geen partijkaart heeft, raakt

sowieso niet aan voedselbonnen.

Sinds een jaar zit Venezuela in de

finale fase van het socialisme: het

wc-papier is op.

Economen hebben niet de luxe om

grootschalige en gecontroleerde ex-

perimenten op te zetten. Het zou

compleet onverantwoord zijn om

te experimenteren met de welvaart

en het welzijn van duizenden men-

sen. Maar een van de weinige uit-

zonderingen op die regel is de

invoering van het socialisme.

Noord-Korea, het oosten van Ber-

lijn of Venezuela, het land met de

grootste oliereserve ter wereld: tel-

kens is het resultaat hetzelfde. 

Wie kan, vlucht weg uit Venezu-

ela. De ideologie van de PVDA en

aanverwanten hoort thuis op de

vuilnisbelt van de geschiedenis.

Geen holle kreet, maar proef -

ondervindelijk aangetoond.

Venezuela heeft de best presterende beurs ter wereld en de
grootste stijging van het aantal miljonairs. Zou socialisme dan
toch werken?

Venezuela zit in de finale fase van het socialisme: er is geen wc-papier meer
te verkrijgen.

Venezuela verdient beter
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De Blue-Green Summit werd georgani-

seerd door de Alliantie van Conservatie-

ven en Hervormers in Europa (ACRE). Die

is gelieerd aan de Europese Conservatie-

ven en Hervormers (ECR), de fractie waar

de N-VA deel van uitmaakt. Europarle-

mentslid Anneleen Van Bossuyt nam voor

de N-VA deel aan de paneldiscussies. 

“Het is best een uitdagende stelling dat

conservatieven de beste beschermers van

milieu en klimaat zijn. Want de publieke

opinie associeert dit thema vaak met

linkse partijen”, zegt Thomas Villa. Noch-

tans is de bescherming van ons milieu en

klimaat een zaak van gedeelde verant-

woordelijkheid: van diegenen die voor

ons kwamen, van onszelf en van dege-

nen die na ons komen. Het is dus een

thema bij uitstek voor conservatieven.

Ecorealisme
“Daarom was milieu en klimaat een

belang rijk thema op ons Voorsprong -

congres in 2016. We stelden heel wat

concrete ingrepen voor die de be-

scherming van ons klimaat en onze

natuur moeten verbeteren en veran-

keren”, aldus Thomas. Het uitgangs-

punt van Jong N-VA is de vaststelling

dat er een marktfalen is op het vlak

van klimaat en milieu. De overheid

moet tussenkomen om de marktwer-

king te herstellen. “Maar economie en

ecologie zijn geen vijanden”, bena-

drukt Thomas. “Het ene hoeft niet

noodzakelijk ten koste te gaan van

het andere. Dat noemen wij het eco -

realisme.”

Een mooi praktijkvoorbeeld van ecorea-

lisme waarbij de markt werd betrokken,

is dat van de Europese uitstootnormen

voor wagens. Begin jaren negentig heeft

Europa met de auto-industrie een pad

naar milieuvriendelijkere motoren afge-

sproken. De moderne zuinige wagens

zorgen voor minder milieuoverlast en het

lagere verbruik is goed voor de consu-

ment, die minder brandstof moet betalen

voor dezelfde verplaatsingen.

Marktinterventies
De marktinterventies die volgens Jong 

N-VA nodig zijn, vallen in drie grote cate-

gorieën. De eerste en belangrijkste is het

mee in rekening brengen van externe

kosten. De markt kan maar goed werken

als de echte kost is weerspiegeld in de

prijs. “Wij pleiten bijvoorbeeld voor een

carbonpricing-mechanisme. Dat neemt

de kost van CO2-uitstoot op in de prijs”,

legt Thomas uit. “Een tweede cruciale in-

greep is het investeren in de infrastruc-

tuur voor het transport en de distributie

van energie. De uitbouw van een smart

grid vergroot de energiemarkt. Op die

manier kan de goede marktwerking zor-

gen voor de nodige innovatie.”

En ten slotte moeten we ook blijven in-

vesteren in onderzoek. Fundamenteel on-

derzoek is vaak duur, op lange termijn,

en zonder onmiddellijke toepassingen.

Dat fundamenteel onderzoek is nochtans

onontbeerlijk om de innovatie van de

markt aan te drijven.

Omzetten naar beleid
Jong N-VA staat voor een groene econo-

mie die inspeelt op innovatie en waarin

de overheid verstandig tussenkomt bij

marktfalen. Onze parlementsleden zetten

dat ecorealisme stap na stap om in be-

leid. Het milieu en het klimaat zijn te 

belangrijk om over te laten aan linkse

partijen. 

Op 1 februari vond in Brussel de Blue-Green Summit plaats. Het

uitgangspunt van de bijeenkomst luidde dat conservatieven de

beste beschermers van natuur en klimaat zijn. Jong N-VA was aan-

wezig op de studiedag. En nationaal secretaris Thomas Villa zag

heel wat gelijkenissen met het ecorealisme van Jong N-VA.
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Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt nam voor de N-VA deel aan de panel-
discussies.

JONGE LEEUWEN

Ecorealisme troef op 
Blue-Green Summit
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“Leiders maken het verschil door wie

ze zijn, niet door de rol die ze vervul-

len. Er bestaan uiteraard heel wat lei-

derschapsposities: directeurs, kolo -

nels, ministers, partijvoorzitters, de

lijst is eindeloos. Maar zeker niet alle

mensen die de top bereiken - en dus

zo’n leiderschapspositie bekleden -

zijn ook leiders. Je kan die top even-

goed bereiken door keihard te wer-

ken, vals te spelen of de juiste relaties

uit te bouwen. Sommige leiderschaps-

posities worden wel degelijk ingevuld

door echte leiders, maar in de meeste

vind je goede vakmensen, beroeps-

managers - en helaas ook machtswel-

lustelingen. Uit intercultureel onder -

zoek blijkt ook dat wij overal ter 

wereld leiders verkiezen die waarden-

gedreven zijn, een visie hebben, voor -

bereid zijn op de toekomst, inspire-

ren, enthousiast zijn, het eigenbelang

opzijschuiven, te vertrouwen zijn, be-

sluitvaardig zijn en gericht zijn op uit-

muntendheid.”

Wat is het grootste misverstand of
de hardnekkigste mythe over
leider schap?
“Men heeft eindeloos - en vruchteloos

- gezocht naar dé persoonlijkheid van

de leider. Een introvert denkt meestal

wat langer na en observeert beter het

gedrag van anderen. Extraverten ‘ver-

kopen’ zichzelf dan weer beter. Maar

wie is de beste leider? Wie de meest

succesvolle? Wat intussen wel vast-

staat, is dat leiderschap een hoge

mate van vrijheid impliceert bij de

volgelingen. Daarmee wil ik niet ge-

zegd hebben dat je niet ook het ver-

schil kunt maken door mensen te

belonen en te straffen, te manipuleren

en te intimideren. Maar dan spreek je

best niet over leiderschap.” 

Wat zijn de kwaliteiten die maken
dat je als bedrijfsleider ook in de
politiek kan gedijen?
“Elke mens stelt zich drie grote vra-

gen: wie ben ik, wat is de situatie en

wat doen anderen zoals ik? Leiders

spelen daarop in. In het extreme geval

zullen ze je zelfs bekeren. Dan ‘zie’ je

plots jezelf op een andere

manier. Ik ben geen socialist

meer, maar een nationalist.

Ik ben geen Republikein

meer, maar een Trumpiaan.

Leiders lezen de situatie 

anders dan niet-leiders. Zij

‘zien’ wat de volgelingen -

nog - niet zien en tonen

nieuwe wegen. Net daarom

mislukken zovele bedrijfs-

leiders in de politiek. Een

bedrijfscontext leest erg ver-

schillend van een politieke

context.”

Aan leiderschap kleeft ook een
duister randje. Wat met leiders die
ontsporen?
“Onze politieke instituties zorgen er-

voor dat al te sterke leiders geen vrij

spel krijgen. Maar telkens opnieuw

proberen die leiders om parlementen,

rechtbanken, vrije pers, wetenschap-

pelijk onderzoek kort te sluiten door

zich rechtstreeks tot de massa te rich-

ten. Gevaarlijk leiderschap komt

vooral naar boven als instituties falen.

Een welwillend leider zal dus sterke

instituties uitbouwen. Dat is trouwens

ook het thema van mijn nieuwste

boek: Het Brussel-syndroom. Een

politie ke thriller die net draait om het

misbruik van media en de zwakte

van politieke instituties in de context

van de EU.”

Marc Buelens & Raf Vermeiren, Het

Brussel-syndroom, Uitgeverij Houte -

kiet, 19,99 euro. Voorziene publicatie-

datum: 8 maart. 

Meer info: buelensvermeiren.com.
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BUITENWACHT

Het vertrouwen in leiders heeft een flinke deuk gekregen in

onze samenleving. In de politiek is zelfs sprake van een heuse

leiderschapscrisis. Maar wat maakt iemand tot een goed leider?

We legden de vraag voor aan Marc Buelens, die zich als hoogleraar

aan de Vlerick Business School vele jaren vastbeet in het onderwerp.

Marc Buelens: “Gevaarlijk leiderschap komt vooral naar boven 
als instituties falen.”

Marc Buelens: “Dwang hoort 
bij dictators, niet bij leiders”
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De leden van Jong N-VA Dendermonde maak
ten een ludiek ganzen-

bord. Daarmee protesteren ze tegen het be
leid van sp.a en CD&V

in deelgemeente Oudegem. 

Op het ganzenbord tonen

ze de lijdensweg die

Oude gem moet afleggen.

“De meerderheid schrapte

heel wat projecten, terwijl

andere projecten dan weer worden uitgevoerd tegen de wil

van de inwoners in”, zegt Justine Goedertier, voorzitter van

Jong N-VA Dendermonde.

OCMW Kortessem start met buddywerking

“De buddywerking is een samenwerkingsverband tussen alle actoren die in Limburg

werken rond budget- en schuldverlening”, legt OCMW-voorzitter Steffi Philtjens (foto)

uit. “Met dit project willen we vrijwilligers opleiden tot ‘buddy’ om financieel en/of

administratief kwetsbare gezinnen te ondersteunen, in samenwerking met een maat-

schappelijk assistent van het OCMW.” 

Met de inschakeling van de buddy leert de hulpverlener de mensen vaardigheden

aan om, stap na stap, hun budgetbeheer (weer) zelfstandig op te nemen.  
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Jong N-VA Dendermonde hekelt 

‘pestbestuur’ met ganzenbord
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Bonheiden wint Smart City Award 
Bonheiden is door Agoria uitgeroepen tot winnaar van de Smart City Award. Hun fietsregistratiesysteem
is namelijk een mooi voorbeeld van hoe steden en gemeenten met technologie hun beleid kunnen ver -
bete ren. 

Kindjes die in Bonheiden met de fiets (of te voet) naar

school gaan, krijgen een beloning. Daarvoor zorgt een

registratie systeem met chip. Wie aan de schoolpoort langs

een van de scanners komt, krijgt dukaten. Dat zijn waarde -

jetons die de kinderen later op het jaar kunnen inruilen

op de kermis. 

“Deze aanpak verandert onze mobiliteit grondig”, zegt

burgemeester Guido Vaganeé. “Sinds het systeem opera-

tioneel is, doen al meer dan 500 kinderen mee. Over een

heel schooljaar vertegenwoordigen hun verplaatsingen

een afstand van drie keer rond de aarde en een minder-

uitstoot van 29 ton CO2.”

Tijdens haar nieuwjaarsreceptie reikte N-VA
Roeselare, in aanwezigheid van minister-
president Geert Bourgeois, voor de eerste
keer 'Het Leeuwenhart' uit.

De prijs gaat naar een vereniging of organisatie

die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak

van welzijn voor de bewoners van Roeselare. Het

eerste leeuwenhart en een cheque van 700 euro

gingen naar het Netwerk Palliatieve Zorg De 

Mantel. 

In 2017 bestaat Sint-Niklaas 800 jaar. En

dat zal de 500 mensen die in het provin-

ciaal domein De Ster kwamen opdagen

voor de Wase IJsberenduik niet ontgaan

zijn. Want burgemeester Lieven Dehand-

schutter had wel een heel bijzondere his-

torische outfit aangetrokken. En voor één

keer was er geen startschot maar kregen

de ijsberen via het geschal van horens het

sein om richting het water te spurten. 

N-VA Roeselare steunt De Mantel met ‘Het Leeuwenhart’

Burgemeester en 500 
andere ijsberen trotseren 
water van 4 graden
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Koen Daniëls, onze onderwijsspecialist

in het Vlaams Parlement, komt deze

belang rijke hervorming én de stand-

punten van de N-VA over onderwijs toe-

lichten. Daarbij gaat het allerminst om

eenrichtingsverkeer: Koen Daniëls gaat

graag de dialoog aan en verschaft dui-

delijke antwoorden op al uw vragen. 

De Onderwijsronde van Vlaanderen houdt halt op volgende data en locaties, telkens om 19.30 uur:

Bent u leerkracht of schooldirecteur, ouder van school-

gaande kinderen of zelf student? Iedereen die onderwijs

belangrijk vindt, is van harte welkom! 

Vooraf inschrijven is niet nodig. 
De toegang is gratis.

• Dinsdag 7 maart - Huis Vanstraelen, Hasselt

• Donderdag 9 maart - Oud-Heverlee Leuven (OHL), Heverlee

• Woensdag 15 maart - Hotel Van der Valk, Oostkamp

• Dinsdag 21 maart - AuditoRium4, Gent

• Woensdag 22 maart - Syntra, Berchem

N-VA-arrondissement Leuven vulde op zaterdag 11

februa ri de raadszaal van het Vlaams-Brabantse

provincie huis voor een studiedag over perspectieven

voor de mobiliteit in de regio. De focus van de studie -

dag, die werd georganiseerd in samenwerking met

de cel Lokaal Beleid, lag op streekmobiliteit en de

samen werking tussen gemeentes.

Vol provinciehuis 
voor studiedag 
streekmobiliteit
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OP DE BARRICADEN

De langverwachte hervorming van ons onderwijs behoudt wat goed is en stuurt bij waar nodig. Daarmee liggen
alle elementen op tafel om ons onderwijs aan de Europese en zelfs aan de wereldtop te houden. En dat voor elke
leerling, in elke studierichting. 

Onderwijsronde van Vlaanderen

Alles wat u wilde weten over de onderwijshervorming 
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‘Persoonsvolgende Financiering’
Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet trekt door Vlaanderen met enkele thema-

avonden voor (ouders van) personen met een beperking en iedereen die geïnteres-

seerd is in het decreet Persoonsvolgende Financiering (PVF). U komt alles te weten

over het decreet, en wat het betekent voor mensen met een beperking en hun om-

geving, op een van volgende data en locaties:

• Dinsdag 28 februari (20 uur) - Cultureel Centrum Ter Vesten, Beveren

• Zaterdag 11 maart (19 uur) - Streekcentrum Huysmanhoeve, Eeklo

• Vrijdag 17 maart (19 uur) – GOC Ter Voncke, Herenthout 

(korte versie, op de kaas-en-wijnavond van N-VA Herenthout)

Meer info: www.tinevandervloet.be 
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OP DE BARRICADEN

We gaan er op alle vlakken weer op vooruit. Er zijn meer jobs, meer
bedrijven, hogere lonen, zekere pensioenen, en ondernemers hebben
weer meer vertrouwen. En zeker op het vlak van asiel en migratie en
inzake veiligheid springt de Verandering in het oog.

In een paar videofilmpjes, op Facebook en YouTube, en in enkele

kranten advertenties leggen Theo Francken en Jan Jambon zelf uit hoe ze

de Verandering waarmaken: met een correct en rechtvaardig asiel- en

migratiebeleid. En met structurele investeringen en maatregelen voor

een veiligere samenleving. 

Bekijk de filmpjes op www.n-va.be/deveranderingwerkt en praat erover

met uw familie en vrienden!

De Verandering Werkt 

Ook op het vlak van asiel & migratie 
en van veiligheid

Een voor uw gemeente�
Op en rond Valentijn deelden meer dan 300 lokale N-VA-afdelingen bijna 350 000 choco-

laatjes uit aan stations, in winkelstraten en ziekenhuizen, op de markt, aan bedrijven -

terreinen en tal van andere locaties. Een smakelijke verwennerij … uit liefde voor u en uw

gemeente.

� �

Een voor uw gemeente�

N-VA Ardooie
N-VA Edegem N-VA Gistel

N-VA Mechelen

N-VA Izegem

N-VA Duffel

N-VA 
Holsbeek
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Honderd jaar geleden vond een van de meest ingrij-
pende gebeurtenissen van de hele twintigste eeuw
plaats: de Russische Revolutie. In februari maakte een
spontane volksopstand een einde aan het gehate

regi me van de tsaren. In oktober leidde een staatsgreep tot
de oprichting van de eerste communistische staat ter 
wereld: de Sovjet-Unie.

Het zal allicht niemand verbazen dat de

communisten zelf die Oktoberrevolutie

nooit officieel als een staatsgreep hebben

beschouwd. Het was immers ‘het volk’

dat, geheel volgens de ijzeren wetten van

Marx, op revolutionaire wijze de macht

had gegrepen in tsaristisch Rusland. Of

zo wilde de propaganda dat toch.

Niet-communisten wezen erop dat de ‘echte’ proletarische en

vooral democratische revolutie eigenlijk al in februari had

plaatsgevonden, toen de tsaar in een spontane volksopstand

werd afgezet en vervangen door een Voorlopige Regering. Intus-

sen is het ook duidelijk dat zij gewoon gelijk hadden: de Okto-

berrevolutie was in de feiten niet meer dan een ordinaire coup,

waarbij de Voorlopige Regering werd vervangen door een zuiver

communistische regering onder leiding van Lenin. Alle andere

politieke groeperingen, ook de linkse, werden buitenspel gezet

en uiteindelijk vernietigd.

Pittig detail: het officiële startschot voor de Februarirevolutie

werd gegeven op donderdag 23 februari 1917. In Rusland gold tot

aan de Oktoberrevolutie echter

nog de oude juliaanse kalender.

Volgens onze gregoriaanse

kalen der was het toen eigenlijk

al 8 maart en … Internationale

Vrouwendag! Grote aantallen

vrouwen demonstreerden die

dag voor gelijke rechten in het

stadscentrum van Petrograd, 

het toenmalige Sint-Petersburg.

Tege lijk staakten vrouwelijke arbeiders er tegen het broodtekort

dat was ontstaan als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Zij over-

tuigden de mannelijke arbeiders van de nabijgelegen staal -

fabrieken om mee te doen met hun staking, die de volgende

dagen spontaan zou uitgroeien tot een regelrechte volksopstand.

En de rest is geschiedenis, zoals dat heet.

Februarirevolutie: de ‘echte’ Russische Revolutie?

ONVERGETELIJK

MEERWAARDE

De liedbeweging vormt al sinds

de 19de eeuw een van de cultu-

rele steunpijlers van de

Vlaamse Beweging. Talrijke

componisten en lieddichters

maakten de Vlamingen van alle

rangen en standen bewust van

hun eigen identiteit. Ook van-

daag – en dan zeker tijdens het Vlaams Nationaal Zangfeest op 26

maart – zingen we nog vele van die inspirerende liederen van toen.

Het programma biedt zoals steeds klassieke samenzangliederen,

volksliedjes, moderne kleinkunst, intieme liedjes, strijdliederen –

kortom, een staalkaart van wat Vlaanderen aan liedkunst heeft

voortgebracht.

80ste Vlaams Nationaal Zangfeest, zondag 26 maart 2017 om 14.30

uur, Lotto Arena Antwerpen. Meer info: www.zangfeest.org of tel.

03 237 93 92. Toegangskaarten via www.teleticketservice.com of

op het nummer 070 345 345.

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons twee toegangskaarten voor

het Vlaams Nationaal Zangfeest op 26 maart. Ze moeten

wel het juiste antwoord kennen op onze wedstrijdvraag:

“Welke groep met Peter Van Laet brak in 1991 door
met het nummer ‘Zo ver weg’?” Stuur uw antwoord

voor 6 maart naar magazine@n-va.be of naar N-VM, 

Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

De 80ste editie van het Vlaams 
Nationaal Zangfeest

Winnen het boek Het Vlaams Parlement: V. Kindt (Denderleeuw), D. Lambeets (Blankenberge), P. Stuyck (Brasschaat), J. Van den Nest (Lennik)
en H. Van Hove (Drongen)
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facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

volg @de_NVA op Twitter

volg N-VA Vandaag via 
@de_NVA op Instagram

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

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

Dit nummer werd afgesloten op 17 februari 2017.
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De lage-emissiezone 
is een enorme stap 

vooruit voor de gezondheid
van alle Antwerpenaren en de

leefbaarheid van de stad.

“
Schepen van Leefmilieu 
Nabilla Ait Daoud 
hoopt dat veel steden 
het Antwerpse voorbeeld 
willen volgen.  


