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Peter De Roover:
“Geen import van Turkse politiek in dit land”
Objectief V: de onvermijdelijke stap
naar het confederalisme

Ben Weyts zet dierenwelzijn écht op de kaart
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Zoveel Turken dienden in dit land al
een asielaanvraag in sinds de mislukte staatsgreep in Turkije van juli
2016. Dat is meer dan in heel 2014 en
2015 samen, en een stijging met 123
procent tegenover vorig jaar. De voorbije acht maanden werden ook al
tachtig Turkse Belgen - gemiddeld
twee per week - het slachtoffer van
haatmisdrijven en doodsbedreigingen.

Wouter Verschelden
(Newsmonkey)
@woverschelden op 5/04/2017
Meest conservatieve kracht in Belgische politiek
vandaag de dag? Sociale partners, zo blijkt keer
op keer ... ecocheques, mobiliteitsbudget.

Nou moe
Een vrijhandelsakkoord met een pacifistisch land als Canada kon voor
de Waalse socialisten vorig jaar niet door de beugel. Maar wapenleveringen aan Saoedi-Arabië? Daarin ziet Waals minister-president Paul
Magnette (PS) hoegenaamd geen graten. Nochtans is dat land betrokken
bij de oorlog in Jemen, een van de armste landen op het Arabische Schier-

Ive Marx (Universiteit Antwerpen)
@IveMarx op 22/03/2017
Straf. Volgens nieuw OESO-rapport wordt er in
weinig landen zo sterk hervormd als in België.
Riemen vast voor ongeziene economische groei.

eiland. Een land dat bovendien getroffen is door de ergste hongersnood
sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat Saoedi-Arabië op zijn eentje meer dan
zestig procent van de Waalse wapenexport voor zijn rekening neemt, zal
daar ongetwijfeld voor veel tussen zitten. Maar de dubbele moraal die
Magnette in dit dossier aan de dag legt, blijft evengoed stuitend.

“Weyts bemiddelt niet alleen tussen politieke
partijen, maar probeert ook met krachten uit de
samenleving tot een akkoord te komen. Die methode en die
aanpak is wat ik van een politicus verwacht. In mijn ogen is
dat het profiel van een moderne politicus.”
Ivan De Vadder, politiek journalist VRT,
op deredactie.be (29/03/2017)

“

Een strenger Vlaams Bosdecreet moet zorgen voor
een betere bescherming van onze zonevreemde
bossen. Omdat die verstrenging maar op zich liet
wachten, overhandigde Wilfried Vandaele in het
Vlaams Parlement een bijl aan de bevoegde
minister Joke Schauvliege (CD&V): “Niet om bossen te kappen, maar om eindelijk knopen door te
hakken”, merkte hij fijntjes op. De minister ging
duidelijk voor de bijl: vandaag zijn onze waardevolle bossen een pak beter beschermd.
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Goed bezig
Antwerps schepen voor Inburgering Fons Duchateau wil vluchtelingen
via een ontmoedigingsbeleid de stad uitkrijgen om ze op het platteland
te vestigen. “Schandalig!” vindt Brussels sp.a-schepen van Participatie
Ans Persoons. Nochtans kwamen haar Vlaamse partijgenoten Johan
Vande Lanotte en Monica De Coninck in 2015 nog met eenzelfde spreidingsvoorstel, zij het wel verplicht. Wil de echte socialist dan nu opstaan?

UI TGESPRO KEN

De schop voor Oosterweel gaat dit
najaar eindelijk in de grond. Met het
Toekomstverbond komt er een ambitieus project voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de
Antwerpse regio.
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In Limburg is een grootschalige
zaak van uitkeringsfraude aan
het licht gekomen. Honderden
personen kregen onterecht een
ziekte- of invaliditeitsuitkering
op basis van valse medische
attesten. “Artsen en ziekenfondsen zijn mee verantwoordelijk”,
vindt Valerie Van Peel.
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Objectief V

Dit voorjaar treden Matthias Diependaele en Sander Loones met het hernieuwde
Objectief V naar buiten. Met een reeks studiedagen trappen zij niet alleen de inhoudelijke werking af. Zij willen ook het Vlaamse gevoel laten opleven.
In dat kader deelden we tijdens de Ronde van Vlaanderen duizenden gele petjes uit.
En begin mei brengen we een boek uit in samenwerking met uitgeverij Vrijdag:
Onvoltooid Vlaanderen, een vlot leesbaar overzicht van bijna 200 jaar Vlaamse ontvoogdingsstrijd.
Op die 200 jaar is het een en ander veranderd. De culturele en sociale achterstelling
van Vlaanderen was decennialang de motor van de Vlaamse beweging. Maar een
Vlaming is vandaag nog in weinig belemmerd door zijn afkomst.

Confederalisme

19
Het regime-Erdogan gaat steeds
driester te werk in het ronselen
van steun in dit land. De maat is
vol, maar de juridische basis om
daadwerkelijk op te treden blijft
smal. Peter De Roover zocht en
vond oplossingen.

Toch is het Vlaams-nationalisme nog steeds de drijvende kracht in Vlaanderen omdat
het de Vlaamse sociaal-economische noden politiek weet te vertalen. Wij realiseren
ons dat de geblokkeerde Belgische democratie verantwoordelijk is voor onze gehinderde economische vooruitgang.
De enige uitweg is te stoppen met eindeloze staatshervormingen. Wij willen geen
ellenlange onderhandelingen meer waarbij de Vlamingen mogen betalen voor een
staatshervorming die geen werkelijke bevoegdheden met zich meebrengt. Wij willen
een echte ommekeer waarbij de deelstaten alle bevoegdheden krijgen, om vervolgens
te beslissen wat men nog samen wil doen.
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Tijdens ons congres in Antwerpen, in februari 2014, legden we hiervoor samen de
blauwdruk vast. Objectief V zal nu de boodschap uitdragen en Vlaanderen overtuigen
van het confederalisme. Elke hervorming die de Vlaamse beweging ooit heeft
gevraagd, is er uiteindelijk gekomen. Ook al heette die steeds onmogelijk of onrealistisch te zijn. De volgende onvermijdelijke stap is die naar confederalisme.

De rijopleiding wordt strenger. Een
rondje jongeren pesten? Of zit er
meer achter? We vroegen het aan
Bob D'hoedt, naast Jong N-VA'er
ook raadgever verkeersveiligheid
van minister Ben Weyts.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Betere bescherming
tegen krakers

Om de burgerlijke procedure te versterken,
vergroot de rol van de vrederechter en
wordt het ook mogelijk om die procedure
sneller af te werken. Daarnaast wordt kraken een klachtmisdrijf, dat strafrechtelijk
kan worden beteugeld als iemand een
klacht indient. Bij klacht door een benadeelde zal de procureur een procedure
kunnen starten om de krakers uit het pand
te laten verwijderen.

Sneller optreden
Ten slotte breidt men ook het misdrijf van
woonstschennis uit: na het indringen
wordt nu ook het verder bezetten van bewoonde panden uitdrukkelijk strafbaar.
“Op die manier beschermen we eigenaars
en huurders veel beter”, verklaart De Wit.
“Tegelijk maken we komaf met de juridische grijze zone die nu nog bestaat rond
inbraak, kraken en woonstschennis. De

Eurostadion:
tijd voor plan B
Na het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft ook
Ruimte Vlaanderen een negatief advies gegeven aan de
gemeente Grimbergen over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het Eurostadion. Bovendien
heeft Vlaams minister Ben Weyts beslist om twee stukjes
grond die cruciaal zijn voor het project niet te verkopen.
Daarmee trekt hij de facto de stekker uit het Eurostadion.
“Het project voldoet niet aan alle aspecten van goede
ruimtelijke ordening en biedt geen antwoord op de uitdagingen op het vlak van mobiliteit en ontsluiting”, vertelt
Vlaams Parlementslid Axel Ronse. “Dit negatieve advies
is heel belangrijk voor ons, omdat het bewijst dat niets
of niemand boven de Vlaamse voorschriften staat. Ook
de Brusselse politieke elite niet met haar megalomane
dromen.”

Koning Boudewijnstadion
“Intussen is ook duidelijk geworden dat dit geen voetbalproject meer is. Het Eurostadion is verveld tot een klassiek
kantoren- en parkingproject”, zegt Johan Van den Driessche,
fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
“Als we het EK 2020 nog willen halen, is het de hoogste
tijd om het Eurostadion definitief te begraven en over te
stappen naar plan B: de renovatie van het Koning Boudewijnstadion. Dat biedt ook een oplossing voor de Memorial
Van Damme. En dat allemaal tegen een beduidend lagere
kost voor de belastingbetaler.”
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Er komt een betere juridische aanpak van de kraakproblematiek. De N-VA sloot
daarover een akkoord met de andere meerderheidspartijen in de Kamer. “We versterken de burgerlijke procedure en zorgen ervoor dat je kraken ook strafrechtelijk
kan vervolgen”, zo vat Kamerlid Sophie De Wit de principes ervan samen.

Sophie De Wit: “De politie zal sneller
kunnen optreden tegen krakers.”
politie zal ook sneller kunnen optreden
tegen krakers. Ze hoeft dus geen twee
weken meer te wachten, zoals nu het
geval is.”

Sneller investeren in zorg
Samen bezitten 630 Vlaamse vzw’s uit de zorg- en welzijnssector
2 miljard euro aan financiële reserves en 800 miljoen euro aan
beschikbare cash. Vlaams Parlementslid Lorin Parys wil die slapende middelen activeren voor investeringen in nieuwe rusthuizen, kinderdagverblijven en voorzieningen voor jongeren of
personen met een beperking.
“Een reserve is op zich niet slecht”, zegt Parys. “Maar wat ik jammer
vind, is dat die reserves niet worden aangewend. Zeker omdat we elke
dag op zoek zijn naar middelen om de groeiende nood in de sector te
lenigen.”

Welzijnsreserves activeren
“Door de oprichting van een fonds
waarin organisaties uit de sector volledig vrijwillig een deel van hun
reserves kunnen investeren, kunnen
voorzieningen met bouw- of andere
investeringsplannen sneller van start
gaan”, legt Parys uit. “Want door bij
dat fonds geld te lenen, kunnen zij
vlotter over de nodige eigen middelen
De Vlaming wint, want hij
beschikken om een banklening af te krijgt meer welzijn.
sluiten. Op dat geleende bedrag betalen ze een marktrente. Organisaties
die hun reserves in dat fonds samenvoegen, boeken zo ook een hoger
rendement op hun middelen. Iedereen wint dus,” besluit Parys, “ook
de Vlaming, want hij krijgt meer welzijn.”

H A LFRO ND

Vlaanderen hervormt
parlementaire pensioenen
Het Vlaams Parlement bereikte midden januari al een intern akkoord over
de hervorming van de parlementaire pensioenen. “Bij gebrek aan consensus met de andere deelstaatparlementen gaan wij nu op eigen houtje verder”, zegt Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans.
“Wij vragen van de burgers een inspanning om ons pensioenstelsel
overeind te houden. Het is toch maar
logisch dat we diezelfde inspanning
ook aan onszelf opleggen”, vindt
Vlaams fractievoorzitter Matthias
Diependaele. “Helaas is herhaaldelijk
gebleken dat de andere deelstaten in
die logica niet willen meegaan.”
“Een nieuwe overlegronde heeft - opnieuw - niets opgeleverd”, betreurt
ook Jan Peumans. “De discussie bleef
maar aanslepen. Zoals afgesproken
met de verschillende fracties in het
Vlaams Parlement, gaan we daarom

door met de eigen pensioenplannen.”

Ambtenaren staan model
Het Vlaams Parlement wil de regeling
overnemen die van toepassing is op
ambtenaren, zowel wat de pensioenleeftijd als de loopbaanduur betreft.
Op pensioen gaan vóór de leeftijd van
60 zal dus niet meer kunnen. De pensioenleeftijd voor parlementsleden
wordt vanaf juli 2019 opgetrokken
naar 65 en tegen februari 2030 naar
67 jaar.
“Over die algemene principes zijn wij
het eens met het Vlaams Parlement”,

Tekort aan
geneesmiddelen aanpakken
In 2014 waren gemiddeld 35 geneesmiddelen per maand niet langer leverbaar. In 2015 liep dat al op tot 42. “Het is hoog tijd om onze bevolking te
beschermen tegen de kwalijke gevolgen van die groeiende geneesmiddelentekorten”, vindt Kamerlid Yoleen Van Camp.

Matthias Diependaele: “Andere deelstaten willen niet meegaan in Vlaamse
logica.”
zegt Kamervoorzitter Siegfried Bracke.
Een gelijkaardige regeling wordt ook
in de Kamer ter stemming voorgelegd.

Camp. “Voor een tekort uit overmacht, zoals een fabrieksbrand, kunnen we uiteraard begrip tonen. Maar
steeds vaker spelen er lucratieve
motieven. En dáártegen moeten wij
veel strenger optreden.”

Met een eigen wetsvoorstel wil Van
verplichten om de concrete reden van
Apotheker beter
Camp paal en perk stellen aan het
elk tekort aan te geven”, aldus Van
ondersteunen
probleem.
“Allereerst
Voor geneesmiddelen die prodoor de meldingsplicht
blemen blijven stellen, wordt
aan te scherpen, zodat
het mogelijk om onze markt
duidelijk wordt welke
prioritair te laten bedienen,
medicijnen precies niet
zoals dat in Frankrijk al bemeer leverbaar zijn. Om
staat. “Ten slotte moeten we
te vermijden dat bedrijook eens bekijken hoe we de
ven boetes ontlopen door
apotheker beter kunnen ontekorten niet langer te
dersteunen om alternatieven
melden, komen er ook
aan te bieden, zodat de paverscherpte controles,
tiënten zo goed mogelijk vermet boetes bij niet-nader worden geholpen en de
leving. Verder moeten we Yoleen Van Camp: “We moeten de meerkosten kunnen verhalen op werklast voor de apotheek
bedrijven wettelijk ertoe de verantwoordelijke.”
verlaagt”, besluit Van Camp.
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Geen buitenlandse imams in
niet-erkende moskeeën
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
Theo Francken reikt geen visa meer uit
aan buitenlandse imams die willen prediken in niet-erkende moskeeën. “Die
imams spreken onze taal meestal niet en
importeren bovendien het normen- en
waardenstelsel van het thuisland, dat
soms haaks staat op het onze”, stelt hij.

Theo Francken: “Overheidscontrole op
het discours van imams is onontbeerlijk.”

Tien van de twaalf imams aan wie Theo
Francken om die reden al de toegang en het
verblijf tot het land ontzegde, tekenden beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). De eerste vier beroepen
zijn inmiddels verworpen. “Die juridische
overwinningen zijn een belangrijke stap in

Internationale waardering voor F-16’s
Samen met de leden van de Kamercommissie Landsverdediging bracht minister van
Defensie Steven Vandeput een bezoek aan de F-16's die sinds juni vorig jaar worden
ingezet in de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat. Vanop een luchtmachtbasis
in Jordanië voeren onze gevechtsvliegtuigen operaties uit tegen IS in Irak en Syrië.
Minister Vandeput benadrukt het belang van de missie: “We hebben op 22 maart zelf aan
den lijve ondervonden tot wat die terreurgroep in staat is. Het is evident dat – om de veiligheid in eigen land te kunnen garanderen – we deze schurken dienen te vernietigen, waar
ze zich ook mogen bevinden. De inzet
van onze F-16’s vormt in die strijd een
internationaal gewaardeerde bijdrage.”

Benelux-samenwerking
Het is al voor de tweede keer dat onze
luchtmacht deelneemt aan de door de
VS geleide missie tegen IS. Van oktober 2014 tot juni 2015 was zij ook al
actief in operatie Desert Falcon. “Daarbij werken wij samen met Nederland
volgens een rotatiesysteem”, aldus de
minister. “Nederlandse F-16's namen
in 2015 de rol van onze luchtmacht
over tot midden 2016, terwijl wij
instonden voor de bescherming op de
Minister Vandeput werd in Jordanië uitgebreid grond. Sinds 1 juli 2016 zijn de rollen
opnieuw omgekeerd.”
gebrieft over de strijd tegen IS.
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het uitbannen van radicaal gedachtegoed”, aldus Francken.

Gelijkheidsbeginsel
niet geschonden
“De advocaat van de geweigerde
imams had aangevoerd dat ik hun vrijheid van godsdienstbeleving had geschonden”, verklaart Francken. “De
Raad volgt nu ons pleidooi dat zo’n
schending onmogelijk is, gezien de
imams zich in het buitenland bevinden
en niet eens onder de rechtsmacht vallen van de Belgische Staat. Even
belangrijk is de vaststelling dat de
Raad het gelijkheidsbeginsel niet geschonden acht. Onze strengere behandeling van niet-erkende moskeeën
houdt juridisch dus stand.”

Linkebeek blijft
provoceren
In de faciliteitengemeente Linkebeek is
het gebruik van het Nederlands verplicht tijdens de gemeenteraad. Toch
werd er vorige maand meer dan eens
Frans gesproken, zonder dat kandidaatburgemeester Yves Ghequiere daartegen optrad.
“Dat maakt zijn benoeming onmogelijk”,
aldus Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur Liesbeth Homans. Ghequire was
voorgedragen als burgemeester, nadat de
Raad van State de niet-benoeming van zijn
voorganger Damien Thiéry herhaaldelijk
had bevestigd. “Ik had de hoop dat met de
voordracht van Yves Ghequiere de weg
van de pacificatie was ingeslagen. Het
tegendeel blijkt nu echter het geval te zijn”,
stelt minister Homans vast. Zo gaf
Ghequiere tijdens een gesprek met de
provinciegouverneur aan geen graten te
zien in het gebruik van het Frans tijdens de
gemeenteraad. Tot nader order blijft
ontslagnemend burgemeester Eric De
Bruycker verder in functie.

STAAT VAN Z AK EN

Vestigingswet afgeschaft met kwaliteitsbehoud
De Vlaamse Regering heeft besloten om de huidige vestigingswetgeving af te schaffen. Die houdt in dat je bepaalde
beroepen enkel mag uitoefenen mits je een bewijs van beroepsbekwaamheid kan voorleggen. Om voldoende kwaliteit te garanderen voor de klant, zullen de sectorfederaties
alternatieven uitwerken, zoals labels en opleidingen.
Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen ook bevoegd voor
de vestigingswet. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters
kaartte die intussen aan bij de verschillende sectorfederaties: “Een
ondernemer moet kunnen ondernemen, zonder daarbij gehinderd
te worden door allerlei barrières. Bovendien zorgde de Europese
wetgeving ervoor dat wij met onze eigen wetten meer voorwaarden oplegden voor onze eigen ondernemers dan voor buitenlandse. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.”

Niet van deze tijd

De vestigingswet was log, discriminerend en niet meer van
deze tijd.

De huidige vestigingswetgeving is niet alleen log en discriminerend, maar ook gedateerd. Ze biedt met name geen kader voor nieuwere ondernemingsvormen, zoals de deeleconomie, e-diensten
en pop-ups. De kwaliteit van de dienstverlening wordt bovendien al gewaarborgd door andere wetten. Minister Muyters stelde
daarom voor om de bestaande voorwaarden te schrappen en de kwaliteit van de dienstverlening via andere wegen te garanderen.
“Tot mijn grote tevredenheid stapten al heel wat federaties mee in dat voorstel en loopt het gesprek met de overige, voornamelijk
in de bouw”, besluit de minister.
Zie ook de infografiek op bladzijde 27.

Administratie Handicap neemt telefoon weer op
Staatssecretaris Zuhal Demir heeft bij de begrotingscontrole 3,5 miljoen euro extra
verkregen om de federale dienst voor personen met een handicap structureel te versterken. De dienst krijgt 38 medewerkers erbij en is eindelijk weer telefonisch bereikbaar. “Ik hoop dat er zo een einde komt aan een onhoudbare en onduldbare
situatie”, zegt Demir.
Door grote problemen na de installatie van een nieuw informaticasysteem liep de werking van de
dienst helemaal in het honderd. Die
besloot daarop voorrang te geven
aan het afwerken van de al ingediende dossiers. Een van de gevolgen was dat de telefoon sinds eind
januari niet langer werd opgenomen. Dat leidde tot honderden
klachten over de onbereikbaarheid
van de dienst.

Stappenplan
Omdat de problemen maar niet opgelost
raakten, werkte de staatssecretaris een
stappenplan uit. “Het nieuwe systeem
wordt grondig bijgestuurd en gebruiksvriendelijk gemaakt. In afwachting
keren we tijdelijk terug naar het oude
informaticasysteem”, legt Demir uit. “De
massa gegevens die al in het nieuwe
systeem waren ingegeven, zijn intussen
weer overgezet naar het oude. Tegelijk
werken we de achterstand in de dossiers weg. Tegen uiterlijk dit najaar willen we ook extra mogelijkheden ontwikkelen voor personen met een handicap om gegevens uit hun persoonlijk
dossier online te raadplegen.”
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Ben Weyts: “Eindelijk nemen we dierenwelz

risch nieuws: er komt een totaalverbod
op onverdoofd slachten in Vlaanderen.
Genoeg stof voor een gesprek!

gemaakt dat het onverdoofd slachten op
tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden. Ik ben toen getrakteerd op verwijten, juridische procedures en zelfs
bedreigingen. Toch heb ik doorgezet en
ben ik blijven pleiten voor een totaalverbod op onverdoofd slachten, ook in
slachthuizen. Uiteindelijk hebben we na
een ultieme overlegronde onder leiding
van Piet Vanthemsche een politiek akkoord kunnen sluiten.

Proficiat, Ben. Hoe voelt het om het
debat over onverdoofd slachten te kunnen beslechten?
“Het was het einde van een lange rit. Dat
dossier gaat al zo lang mee. Kort na mijn
aantreden als minister heb ik duidelijk

Dat moment was eigenlijk best emotioneel. Er kwamen voor mij veel gevoelens
bij kijken. Ik voelde me vereerd. Dankbaar
ook. Maar toch vooral heel fier op onze
gemeenschap. Vlaanderen neemt internationaal het voortouw voor meer dieren-

“De mensen voelen dat er eindelijk iets gebeurt voor de
dieren”, zegt Ben Weyts in de loop van dit gesprek. “Mijn mailbox is het bewijs. Over geen enkel thema krijg ik zoveel reacties
als over dierenwelzijn.” Een interview met de Vlaamse minister van
Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme, maar nu
even vooral: Dierenwelzijn.
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste
Vlaamse dierenminister, staat het thema
dierenwelzijn echt op de kaart én de politieke agenda. Ben heeft het beleidsdomein
de voorbije jaren uitgebouwd tot een volwaardige en volwassen bevoegdheid. Dat
Ben een echte dierenvriend is, was dus al
langer duidelijk. Maar toch verraste hij
vriend en vijand toen hij net voor de paasvakantie onverwacht uitpakte met histo8

BRE E DBEE L D
die categorie dieren verplichten we zogenaamde post-cut-stunning: een verdoving
meteen na de halssnede. We spreken
bovendien af dat we elektronarcose ook
verplicht gaan maken voor kalveren en
runderen zodra dat technisch mogelijk is.”
Wat is nu de volgende stap?
“We gaan het politieke akkoord in een decreet gieten. Ik hoop dat er heel brede
steun komt voor deze hervorming, ook
van de oppositiepartijen. We hebben nu
een akkoord tussen de Vlaamse meerderheidspartijen, maar we steken de hand uit
naar de oppositiepartijen. Het zou goed
zijn als de parlementaire steun voor deze
hervorming zo ruim mogelijk is.”

zijn serieus”
welzijn. Daarop mogen we allemaal trots
zijn. Ik denk dat er in onze gemeenschap
een consensus is gegroeid dat we vermijdbaar dierenleed ook maximaal moeten
vermijden. En dat we dieren een waardig
einde moeten gunnen.”
Kunt u nog even kort schetsen wat er is
beslist?
“We stappen in Vlaanderen af van onverdoofd slachten. Vandaag wordt er nog
massaal onverdoofd geslacht in onze
slachthuizen. Daar komt vanaf 1 januari
2019 een einde aan. Voor schapen, kleine
herkauwers en pluimvee maken we verdoving met elektronarcose verplicht. Voor
grotere dieren, zoals kalveren en runderen,
staat die techniek nog niet op punt. Voor

De Moslimexecutieve en het Centraal
Israëlitisch Consistorie, de officiële
spreekbuizen van de islamitische en de
joodse gemeenschap, reageren wel afwijzend.
“Ik heb eigenlijk wel begrip voor hun reactie, ook al is die negatief. Dit is een historische hervorming. We zorgen voor
verandering in een religieus gebruik dat al
zeer veel generaties wordt doorgegeven
van vader op zoon. Iets wat al eeuwen en
eeuwen gebeurt, zal vanaf 1 januari 2019
niet meer mogelijk zijn. Dat is niet makkelijk of leuk om te horen. Wij zouden het
daarmee ook moeilijk hebben.

“

Met de uitbreiding
van de Inspectiediensten
Dierenwelzijn maken we
een opstapje naar een
echte dierenpolitie.

We hebben veel geïnvesteerd in een dialoog met de geloofsgemeenschappen.
Maar na de dialoog is het aan de politici
om daadkracht te tonen en te beslissen.
Volksvertegenwoordigers worden verkozen om knopen door te hakken. Dat is
nu gebeurd. Er is een akkoord en we gaan
ermee door. Met alle respect voor de geloofsgemeenschappen en in alle sereniteit.

De regels rond slachten gaan veranderen
in Vlaanderen. Daarvoor bestaat ook een
heel breed maatschappelijk draagvlak.”
Komen er nog nieuwe onderhandelingen met de geloofsgemeenschappen?
“Ik sta altijd open voor dialoog, maar de
princiepsbeslissing is nu genomen. Als het
Parlement straks het politieke akkoord vertaalt in een nieuw decreet, dan moet
iedereen daarvoor respect hebben. De geloofsgemeenschappen hebben nog bijna
twee jaar om zich voor te bereiden op de
nieuwe regelgeving, die zal gelden vanaf
2019. Maar we kunnen niet langer wachten. We hebben in andere debatten, bijvoorbeeld over het homohuwelijk of
abortus of euthanasie, ook niet gewacht
op de zegen van de katholieke kerk.”
Veel voorstanders van de nieuwe
regels vragen zich af waarom de wetgeving niet meteen verandert. Waarom
wordt de hervorming pas doorgevoerd
vanaf 2019?
“Dit is een historische omwenteling. Dat
soort hervormingen kan je niet van vandaag op morgen doorvoeren. Je mag echt
niet onderschatten hoeveel er nu moet veranderen in onze slachthuizen. De hele
slachtprocedure moet worden herschreven, de slachters zullen een nieuwe opleiding moeten volgen en er zal infrastructuur moeten worden aangepast. Dat
kost allemaal wel wat tijd. Toch mogen we
trots zijn dat de regelgeving vanaf 1 januari
2019 echt verandert. Aan het begin van
deze bestuursperiode had niemand durven denken dat we dit zo snel zouden
kunnen realiseren.”
Met de nieuwe regels voor verdoofd
slachten komt er een einde aan heel
wat dierenleed. Toch lost het niet alle
problemen op. Een schokkend filmpje
bracht onlangs nog wantoestanden aan
het licht. In een slachthuis in Tielt werden varkens zwaar mishandeld.
“De beelden uit Tielt waren ronduit weerzinwekkend. Ik heb er meteen mijn
9

BREE DB EE LD
inspectiedienst op afgestuurd. De vergunningen van de dierenbeulen die in
beeld kwamen, werden meteen ingetrokken en de activiteiten van het slachthuis
werden stilgelegd. Ik heb het dossier ook
overgemaakt aan het parket. Dergelijke afschuwelijke wantoestanden kunnen echt
niet door de beugel. Ik heb er dan ook snel
en hard op gereageerd.”

“

Talloze Vlamingen hebben
al een dierenreflex, maar
als samenleving zien
we dieren soms nog
niet genoeg staan.

welzijn. De capaciteit is uitgebreid met wel
60 procent. Dat is een straffe toer in tijden
van besparingen. De Vlaamse Regering
slankt het overheidsapparaat eigenlijk af
waar mogelijk, en we verminderen het
aantal ‘koppen’ binnen de administratie.
Maar hier kiezen we dus heel bewust voor
meer mankracht om meer te kunnen optreden tegen dierenbeulen. Met de uitbreiding van de Inspectiediensten maken we
een opstapje naar een echte dierenpolitie.
Ik vind het belangrijk om een kordaat

te gaan bij de handelaars, fokkers, slachthuizen, dierentuinen … Maar het grootste
deel van onze controles komt er op basis
van meldingen van bezorgde burgers. Het
aantal meldingen is de laatste jaren geëxplodeerd. De mensen voelen dat er eindelijk iets gebeurt voor de dieren, dat
dierenwelzijn eindelijk serieus wordt
genomen.”

Ben Weyts: “Aan het begin van deze
bestuursperiode had niemand durven
denken dat we het verbod op onverdoofd slachten zo snel zouden realiseren.”

Zijn alle mailtjes die je krijgt positief?
“De grote meerderheid wel. Ik krijg veel
steun, aanmoedigingen om verder te gaan
en tips om het dierenwelzijn verder te verbeteren. Maar dat betekent niet dat alle
mensen al helemaal mee zijn. Er zijn er
jammer genoeg nog altijd die dieren wat
als wegwerpproducten beschouwen. Zo
zijn er echt veel gezinnen die zonder na te
denken een huisdier nemen, bijna zoals je
chips uit de rekken trekt in de supermarkt.
Na een tijdje zijn ze uitgekeken op dat dier
of willen ze de nodige verantwoordelijkheid niet opnemen. En dan moeten de
dieren naar het asiel. Onze asielen doen
trouwens echt schitterend werk. Als je een
huisdier wil en je hebt er wél goed over
nagedacht, ga dan zeker eens een kijkje
nemen in het dichtstbijzijnde dierenasiel.
Je vindt er zeker een lief dier om te adopteren.”

Zijn de beelden uit Tielt representatief
voor alle slachthuizen in Vlaanderen?
“Misschien is Tielt een uitzondering en zijn
er in de andere slachthuizen geen mistoestanden, maar ik neem liever geen risico’s.
Daarom heb ik met de sector afgesproken
dat er een volledige doorlichting komt van
alle slachthuizen in Vlaanderen. Dat zal de
belastingbetaler geen cent kosten, want de
slachthuizen zelf dragen alle kosten. De
controleurs zullen wel van een extern
orgaan zijn, om belangenvermenging te
voorkomen.
Ik wil ook iets veranderen aan de werking
van de slachthuizen. Vandaag moet elk
slachthuis een bevoegde functionaris hebben die toeziet op het dierenwelzijn. Maar
die persoon wordt aangeworven en betaald door de uitbater van het slachthuis.
Hij of zij heeft dus niet echt een sterke en
onafhankelijke positie binnen het bedrijf.
Volgens mij moet de functionaris voor het
dierenwelzijn een beschermd statuut krijgen, zodat er echt kritisch kan worden toegekeken op de behandeling van de dieren.
Zonder dat je moet vrezen voor ontslag.”
Ook buiten slachthuizen worden dieren soms het slachtoffer van mishandeling of verwaarlozing. Wat wordt
daaraan gedaan?
“Ik heb fors geïnvesteerd in meer slagkracht voor mijn Inspectiediensten Dieren10

beleid te voeren. We moeten echt laten
zien dat dierenmishandeling niet meer
wordt getolereerd in Vlaanderen. Daarom
is het aantal boetes vermenigvuldigd sinds
ik minister ben. En het aantal inbeslagnames zit ook stevig in de lift. Elke maand
nemen mijn diensten zo’n 200 dieren in
beslag. Dat is een enorm cijfer, maar er zijn
genoeg schrijnende gevallen waarin dat
echt nodig is in het belang van de dieren.”
Hoe gaat die inspectiedienst eigenlijk
te werk?
“We hebben een controleplan, zodat de
inspecteurs een leidraad hebben om langs

Wat is precies het verschil met vroeger?
“Ik doe soms een kleine test. Dan vraag ik
aan mensen of ze weten wie mijn voorganger was op Dierenwelzijn. Bijna niemand weet dat de vorige bevoegde
minister Laurette Onkelinx (PS) was. Of
wie haar voorgangers waren. Dierenwelzijn was gewoon een restbevoegdheid, die
vaak werd vergeten. Je hoorde er nooit iets
over. Dat is nu wel veranderd, en de Vlamingen weten dat ook. Ze hebben er dus
meer vertrouwen in om met hun bezorgdheden over dierenwelzijn naar het meldpunt te stappen. Of naar de minister zelf,
want ik krijg ook heel veel mailtjes over
dierenwelzijn. Over geen enkele andere
bevoegdheid krijg ik er zoveel.”

BREE DBE ELD
Hoe zou u de ambitie van Vlaanderen
inzake dierenwelzijn samenvatten?
“We kunnen niet ambitieus genoeg zijn.
We zijn nu bezig met de grote inhaalbeweging, maar het is mijn ambitie om met
Vlaanderen aan te knopen bij de Europese
koplopers. Zo hebben we ons aangesloten
bij een nieuw Europees platform dat ijvert
voor dierenwelzijn, samen met pioniers
zoals Nederland, Zweden, Duitsland en
Denemarken. Heel wat dossiers hebben
overigens een internationale dimensie en
vereisen een Europese aanpak. Ik denk
bijvoorbeeld aan onze strijd tegen malafide puppyhandel, met broodfokkers die
vaak opereren in Oost-Europa. Maar bijvoorbeeld ook het dossier van de foie gras
is een Europese aangelegenheid. Het zijn
immers Europese normen die bepalen hoe
vet een lever moet zijn om het gegeerde
etiket ‘foie gras’ te krijgen. De huidige
Europese normen liggen veel te hoog,
zodat veel boeren hun ganzen onderwerpen aan wrede dwangvoedertechnieken.
Zoiets kunnen we niet vanuit Vlaanderen
oplossen, dus zoeken we bondgenoten om
het ook op het internationale toneel op te

nemen voor de dieren.”
We horen het al: ook voor dierenwelzijn blijft de lat hoog liggen. Toch wordt
er soms wat lacherig gedaan over de
bevoegdheid. Raakt u dat?
“Niet echt. Ik denk dat er enorm veel Vlamingen zijn met een enorm groot hart
voor dieren. Er zijn meer dan genoeg mensen die vragende partij zijn voor een echt
dierenwelzijnsbeleid. Al was het maar
omdat er miljoenen Vlamingen zijn met
een huisdier in hun leven. Zelf haal ik de
gemiddeldes nog altijd naar boven met
onze twee varkens, een kat én onze laatste
aanwinst: hond Jerry.”
Wanneer is het dierenwelzijnsbeleid
geslaagd?
“Er zijn nog heel veel uitdagingen. In het
algemeen zou ik zeggen: er moet een
dierenwelzijnsreflex komen. Talloze Vlamingen hebben al zo’n dierenreflex, maar
als samenleving zien we dieren soms nog
niet genoeg staan. Ik lanceer bijvoorbeeld
bij elke winterprik nog een oproep om oog
te hebben voor de impact van de koude

Ben Weyts: “Heel wat dossiers inzake
dierenwelzijn vereisen een Europese
aanpak.”

op dieren. Dat doe ik ook in de zomer, om
duidelijk te maken dat bijvoorbeeld wedstrijden met dieren echt niet kunnen tijdens een hittegolf. Of tijdens de feestdagen, als er traditioneel heel wat vuurwerk in de lucht gaat, met alle gevolgen
van dien voor dieren. Het zou mooi zijn
als dat in Vlaanderen niet meer nodig was,
en als we allemaal spontaan zorg droegen
voor dieren.”

Meer dierenwelzijn voor alle dieren
Ben Weyts is de eerste Vlaamse minister van Dierenwelzijn, en die kans
wil hij met beide handen aangrijpen. De minister voert beleid voor álle
dieren, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en proefdieren. Zo werkt hij ook prioritair aan de volgende dossiers:

Vlaanderen neemt het voortouw tegen
dierproeven.

• Uitdoofscenario voor de nertskweek (geen nieuwe kwekerijen, geen uitbreiding bestaande kwekerijen)
• Pioniersrol in de zoektocht naar alternatieven voor dierproeven
• Nieuw meldpunt speciaal voor dierenartsen, zodat zorgwekkende
situaties sneller kunnen worden gemeld
• Invoering van een ‘No kill’-beleid in de Zoo van Antwerpen en het
dierenpark Planckendael
• Gespecialiseerde cursus op maat van asielmedewerkers
• Oprichting van de eerste Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn
• Bestrijding van malafide websites die dieren aanbieden tegen dumpingprijzen
• Centrale databank voor de identificatie en registratie van katten
• Dierenmishandeling en -verwaarlozing als Vlaamse vervolgingsprioriteit
voor de parketten
• Verhoging van de minimumleeftijd voor de verkoop van pups
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Vlaanderen sluit Toekomstverbond
De schop voor Oosterweel gaat dit najaar in de grond. De
Vlaamse Regering sluit een breed Toekomstverbond met de
Stad Antwerpen en de burgerbewegingen. Die trekken de
procedures bij de Raad van State in. Er komt een ambitieus
project voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de
Antwerpse regio.

De Vlaamse Regering zal een
meerjarig investeringsplan opstellen dat steunt op vier investeringsassen:

creëren”, maakt Vlaams ministerpresident Geert Bourgeois zich sterk.

1. een gesloten R1 met nieuwe
mogelijkheden voor de stad;

Toegeving noch compromis

2. een verbeterde en versterkte R2
als hoofdontsluiting voor de
haven, die doorgaand verkeer
rond de stad stuurt;

Het recente jaarrapport van het
Vlaams Verkeerscentrum drukt ons alweer met de neus op de feiten: de stilstand rond Antwerpen en Brussel
verlamt mens, milieu en economie.
Tijdens de avondspits zijn de ringwegen rond Antwerpen en Brussel
goed voor liefst 52 procent van alle
files in Vlaanderen.
Een herinrichting van de ring rond
Brussel staat in de steigers. Maar ook
rond Antwerpen dringen investeringen zich op: vorig jaar nam Antwerpen de fakkel over van Brussel als
nieuwe filehoofdstad van Vlaanderen.
De filezwaarte rond Antwerpen steeg
met 22 procent, terwijl er al twintig
jaar wordt gepalaverd over een derde
Scheldekruising. “We moeten nu investeren om nieuw perspectief te

Het Oosterweeldossier werd sinds
2014 stapsgewijs gedeblokkeerd en
het draagvlak voor het project werd
vergroot met gerichte aanpassingen,
zoals de verlenging van de tunnel
onder het Albertkanaal en het vrijwaren van het Sint-Annabos. “Er kwam
ook overleg met de burgerbewegingen
onder leiding van de intendant die de
Vlaamse Regering aanstelde”, blikt
Bourgeois tevreden terug. “Mede
dankzij het harde werk van minister
van Mobiliteit en Openbare Werken
Ben Weyts leidde het overleg ten
slotte tot een ambitieus Toekomstverbond.”

“Deze Vlaamse Regering heeft het conflictmodel ingeruild voor een nieuw samenwerkingsmodel”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.
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Vier investeringsassen

3. een verzachte ring voor de stad,
die wordt ingekapseld in het
stedelijk weefsel met een ambitieus flankerend beleid gericht
op een ambitieuze modal shift;
4. een overkapping van de volledige ring.

Om het met de woorden van intendant Alexander D’Hooge te zeggen:
“Dit Toekomstverbond is toegeving
noch compromis.” Het bevat de juiste
en nodige stappen voor mobiliteit en
leefbaarheid. Het sluit de historische
agenda’s van overheden en actiegroepen aan op elkaar. “De Vlaamse Regering, met minister Weyts als grote
trekker, heeft de hand gereikt aan de
burgerbewegingen”, zegt Bourgeois.
“Maar onze samenwerking stopt hier
niet. Het verbond is de ideale basis
om in de toekomst te blijven samenwerken. Deze Vlaamse Regering doet
wat moe(s)t gebeuren!”
Na 20 jaar stoppen we eindelijk met
discussiëren en procederen. We gaan
investeren. We hebben nu een brede
coalition of the willing en een blauwdruk voor de komende decennia. Nog
dit najaar gaat de eerste schop in de
grond.

GEM ANDAT EERD

Historische hervorming van de
financiering van de sociale zekerheid
Vorige maand werd de hervorming van de financiering van de
sociale zekerheid definitief gestemd. “Een belangrijke stap om
de sociale zekerheid budgettair gezond te maken en te houden”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt.
De nieuwe wet was de aanleiding
voor de bazen van de vakbonden en
de ziekenfondsen om eensgezind
kritiek te geven op wat zij ‘een paradigmashift’ noemen. “Het zogenaamde
responsabiliseringsmechanisme is
een hefboom om bij elke begrotingsbespreking eerst een debat over
besparingsmaatregelen aan te vatten
en de akkoorden van de sociale partners in vraag te stellen”, klonk het in
een open brief.

Die situatie was onhoudbaar, vond
minister Van Overtveldt. “De sociale
partners sluiten bijvoorbeeld gemakkelijk akkoorden over de brugpensioenen. Want de factuur is toch voor
de belastingbetaler. In de toekomst
zal de regering telkens een zogenaamde objectivering van de budgettaire impact van sociale akkoorden

war van belastingstromen gegroeid.
“Op zich is de alternatieve financiering een goeie zaak”, verduidelijkt
Van Overtveldt. “Het betekent een
taxshift weg van arbeid en naar consumptie en kapitaal. We houden nog
twee bronnen van alternatieve financiering over: een deel van de roerende voorheffing en een deel van de
btw. De vermogens zullen dus wel
degelijk bijdragen aan de financiering
van de sociale zekerheid. Het is veel
transparanter en eenvoudiger nu.”

Alternatieve financiering
en staatstoelagen
De uitgaven van de sociale zekerheid
- jaarlijks zowat 85 miljard euro worden voor ongeveer 50 miljard gefinancierd met de sociale bijdragen
van werkgevers en werknemers. De
regering past de overige 35 miljard bij
uit de pot van de algemene middelen. Daarvoor werden een alternatieve financiering en een staatstoelage in het leven geroepen.
De alternatieve financiering compenseert de sociale zekerheid voor de
lastenverlagingen op arbeid met
andere belastinginkomsten, zoals de
btw. Maar ondertussen bedraagt die
alternatieve financiering een veelvoud van de belastingverlagingen die
werden doorgevoerd: ze steeg van 3,5
miljard in 2001 naar meer dan 16 miljard vandaag. Via de staatstoelagen
wordt nog eens een vergelijkbaar
bedrag gestort om het evenwicht te
garanderen. Alles samen gaat het
over 30 miljard.

kunnen vragen. Een onafhankelijke
commissie Financiën en Begroting zal
dat in de gaten houden. Op basis van
haar analyse zal de regering beslissen
om die sociale akkoorden al dan niet
geheel of gedeeltelijk uit te voeren.
Die uitvoering is dus niet langer vanzelfsprekend.”

Transparantie
Via de alternatieve financiering komt
een stuk van de opbrengsten van de
btw, de roerende voorheffing, de
accijnzen en de vennootschapsbelasting in de kas van de sociale zekerheid terecht. Door de jaren is een wir-

Tot slot is er ook goed nieuws over de
taxshift: de verlaging van de sociale
bijdragen leidt niet tot minder inkomsten. Dat wil zeggen dat belastingverminderingen worden gecompenseerd
door de jobcreatie. De onzekere inkomsten uit de roerende voorheffing
wegen dan weer wel op de begroting
van de sociale zekerheid. “Dat bewijst dat meer mensen aan de slag de
beste manier is om onze sociale
zekerheid zeker en sociaal te houden”, besluit Van Overtveldt. “Met
deze hervorming wordt het gemakkelijker om iedereen mee te krijgen in
dat verhaal.”
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Vlaanderen
is nog steeds
voorbeeld
van activering
Vorige maand brachten enkele kranten het bericht dat de
Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB lakser zou optreden tegen
niet zo hard werkzoekenden dan de federale RVA. Fictief nieuws,
zo bleek na de hoorzitting met VDAB-topman Fons Leroy.
De hoorzitting met de VDAB was er
gekomen op vraag van Vlaams Parlementslid Axel Ronse. “De cijfers uit
de krantenberichtgeving waren gefragmenteerd, er werd een oude definitie gehanteerd en ze gaven dus een
verkeerd beeld van het sanctioneringsbeleid van de VDAB”, zegt
Ronse.
In 2015 verwees de VDAB 22 000
werkzoekenden door naar de sanctioneringsdienst van de RVA. In 2016
verwees de VDAB er 26 292 door
naar de eigen sanctioneringsdienst.
Dat is een stijging met 17 procent, die
zich bovendien verderzet in de eerste
maanden van 2017. Die stijging is ook
terug te vinden in de sancties. In
2015 waren dat er 6 809 en in 2016
al 8 720. Daarbovenop waren er in
2016 maar liefst 10 694 verwittigingen aan het adres van werkzoekenden die niet actief genoeg op zoek
gingen. Vandaag zijn er in Vlaanderen in totaal 213 000 werkzoekenden.
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Krapte op de arbeidsmarkt
“De eerste taak van de VDAB is werkzoekenden begeleiden naar werk.
Sancties zijn voor de N-VA geen doel
op zich,” verklaart Ronse, “maar wie
niet van goede wil is, moet daarvoor
worden gesanctioneerd. Op mijn
voorstel zal de VDAB nu ook bekijken
hoe we de ‘actief beschikbare’ werkzoekenden beter kunnen opvolgen in
hun zoekgedrag naar werk.”
De werkloosheid in Vlaanderen daalt
al 18 maanden op rij, sinds augustus
2015. Zowel de jeugdwerkloosheid
(-5,9 procent) als de werkloosheid bij
50-plussers (-5,5 procent) daalde. De
Vlaamse werkloosheid is bij de laagste in de Europese Unie. Enkel Duitsland en Tsjechië doen beter.
“Het gaat goed met de Vlaamse
arbeidsmarkt”, bevestigt Ronse. “Vandaag klagen bedrijfsleiders vooral dat
ze geen mensen vinden met de juiste
profielen om de jobs in te vullen. In
heel wat sectoren, zoals de bouw, is

er zelfs al sprake van een acuut tekort
aan arbeidskrachten. We zouden nog
veel sneller kunnen groeien als die
bedrijven de juiste mensen vinden.”

Beperken in de tijd
De aanpak van de VDAB omvat ook
het inzetten op de juiste omscholing.
Zo stelde Vlaams minister van Werk
Philippe Muyters onlangs nog een
actieplan voor met tien maatregelen
specifiek gericht op de bouw. Werkzoekenden kunnen bijvoorbeeld met
behoud van hun uitkering een opleiding volgen voor de zwaarste knelpuntberoepen zoals houtconstructie.
Ook de samenwerking tussen secundaire scholen en de VDAB wordt nog
versterkt.
“De aanpak van Vlaanderen is altijd
geweest om te investeren in mensen
en het misbruik eruit te halen. We
helpen mensen om hun talenten te
ontwikkelen en hun lot in eigen handen te nemen. Met alles wat de VDAB
aanbiedt aan opleidingen en omscholing blijft het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd een
logische volgende stap”, besluit
Ronse.

VI N GER AAN DE PO LS

Uitkeringsfraude:
artsen en
ziekenfondsen mee
verantwoordelijk

In Limburg is een grootschalige zaak van uitkeringsfraude aan
het licht gekomen. Honderden personen kregen onterecht een
ziekte- of invaliditeitsuitkering op basis van valse medische
attesten. De fraude zou al vijftien jaar aan de gang zijn en er
is een bedrag mee gemoeid van 18 miljoen euro per jaar.
Limburg telt 32 300 langdurig zieken.
Nergens in Vlaanderen zijn dat er verhoudingsgewijs meer. En in België moet
Limburg enkel de regio Charleroi laten
voorgaan. “Die cijfers zijn niet verwonderlijk, met zulke uitkeringsfraude”,
verklaart Kamerlid Valerie Van Peel.
“Dergelijke misbruiken halen ons socialezekerheidssysteem onderuit. Dat is
geld dat naar zieken moet gaan, niet
naar fraudeurs.”

Controlefunctie ziekenfondsen
“Het is hoog tijd dat iedereen op zijn
verantwoordelijkheid wordt aangesproken”, vindt Van Peel. “Niet alleen de
betrokken artsen, maar ook het ziekenfonds dat er - ondanks zijn controleplicht - vijftien jaar lang niet in is geslaagd om de fraude te doorprikken. En
dat terwijl sommige betrokkenen niet
eens in dit land verbleven.”

controlefunctie bij de ziekenfondsen
weg te nemen en de adviserende
geneesheren onder te brengen bij het
RIZIV. “Adviserende geneesheren zitten
vandaag - als werknemer van een ziekenfonds - tussen hamer en aambeeld.
Zij moeten nagaan of iemand terecht
aanspraak maakt op een uitkering,
maar zij doen dat voor een werkgever
die wordt vergoed voor elke euro die hij
uitkeert of terugbetaalt. Het ziekenfonds
verliest namelijk financieel wanneer
verzekerden vlugger aan het werk kunnen of wanneer gezondheidszorgen niet
meer worden vergoed”, aldus Van Peel.
“De parameters om de toelagen voor
een ziekenfonds te berekenen, moeten
hoe dan ook op de schop. Het kan niet
dat ziekenfondsen meer geld krijgen als
ze meer uitkeringsgerechtigden hebben.
Dat werkt misbruik in de hand.”

Rotte appels aanpakken
Van Peel pleit er al langer voor om de

Een adviserend geneesheer is ook de

persoon bij uitstek om manifest oneigenlijk schrijfgedrag bij artsen op te
merken en te melden aan het RIZIV.
Vandaag gebeurt dat jammer genoeg
niet. Er werd nog geen enkele melding
van zogenaamde welwillendheidsattesten gemaakt.
“Het RIZIV heeft nochtans twee sociale-inspectiediensten en een meldpunt
voor sociale fraude. Maar de focus ligt
volledig op de burger die fraude pleegt.
Een arts die willens en wetens aan die
fraude meewerkt, heeft niets te vrezen.
En dat kan niet”, stelt Van Peel. “Het is
geenszins de bedoeling een heksenjacht te voeren. Het uitschrijven van
een ziekteattest is geen exacte wetenschap. Maar manifest oneigenlijk
schrijfgedrag moet worden aangepakt.
Het gaat over enkele rotte appels die bij
de betrokkenen snel bekend zijn”,
besluit Van Peel.
Deze zaak is helaas slechts het topje
van de ijsberg. De N-VA wil alles op
alles zetten om dergelijke fraude in de
toekomst te voorkomen. En dat kan
alleen door zogenaamde ‘historisch
gegroeide’ zaken binnen de ziekenfondsen aan te pakken.
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EUR O PA

N-VA’ers vallen in de Europese prijzen
Sinds 2009 brengt VoteWatch Europe het politieke werk van de
Europese verkozenen in kaart. Onlangs deed die organisatie dat
ook voor onder meer het Europese milieubeleid en het Europese
digitale en telecombeleid.
Daaruit blijkt dat van alle Vlaamse
Europarlementsleden Mark Demesmaeker het sterkst zijn stempel op het
Europese milieubeleid drukt. “De
N-VA laat zien dat het ook in dossiers
rond leefmilieu en volksgezondheid

Mark Demesmaeker drukt het sterkst
zijn stempel op het Europese milieubeleid.

anders kan en moet”, reageert Demesmaeker opgetogen.
Hij onderhandelde recent nog mee
over de nieuwe doelstellingen voor
het Europese afvalbeleid, waarvoor
Vlaanderen model stond. Als ondervoorzitter van de Dieselgate-onderzoekscommissie werkte Mark mee
een reeks aanbevelingen uit om een
nieuw uitstootschandaal te voorkomen. Én hij speelde met zijn biodiversiteitsrapport een doorslaggevende
rol bij het redden van de vogel- en
habitatrichtlijnen.
Anneleen Van Bossuyt viel in de prijzen als meest invloedrijke Europarlementslid in België op het vlak van
digitale dossiers. “Ook in dossiers
rond de digitale economie en samenleving maakt de N-VA het verschil,
meer dan welke andere Vlaamse par-

Het meest invloedrijk op het vlak van
digitale dossiers is Anneleen Van
Bossuyt.

tij”, zegt een verheugde Van Bossuyt.
Met het oog op de hervorming van het
Europese auteursrecht organiseerde
Anneleen vorig jaar nog een debat
over de vergoeding die artiesten ontvangen van streamingdiensten als
YouTube en Spotify. Daarnaast onderhandelt zij momenteel volop om het
kopen en verkopen op internet makkelijker te maken voor zowel consumenten als bedrijven.

N-VA wil strijd tegen sociale dumping stevig opvoeren
nen maken tussen risicosectoren,
waarin de kans op misbruik groot
is, en niet-risicosectoren. En terwijl
je voor die eerste de maximale
detacheringsduur moet kunnen inperken, hoef je in die laatste zelfs
geen maximumduur op te leggen.

Europarlementslid Helga Stevens
en Kamerlid Wouter Raskin hebben een lijst met concrete maatregelen opgesteld om de strijd
tegen sociale dumping een pak
efficiënter te maken.
Daarvoor kijkt Stevens in de eerste
plaats naar Europees Commissaris
Marianne Thyssen (CD&V): “Zij
moet dringend een beter kader
scheppen dat minder ruimte laat
voor misbruik in risicosectoren
zoals de bouw en de schoonmaak.”
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“Door rekening te houden met de
eigenheden van de nationale
arbeidsmarkten kan je sociale dumping doeltreffender aanpakken”,
stelt Stevens. Daarom moeten de
EU-lidstaten zelf een opdeling kun-

“Het vrije verkeer van diensten is
voor een open economie als Vlaanderen op veel vlakken een enorme
economische meerwaarde. Het is
niet de bedoeling dat we dat onnodig inperken”, benadrukt Stevens.

VERR EKI JKER

Wet moet import van politieke
tegenstellingen aan banden leggen
Het regime-Erdogan gaat steeds driester te werk in het
ronselen van steun bij mensen met Turkse wortels in WestEuropese landen. Veel politici vinden dat de maat vol is. Maar
de juridische basis om daadwerkelijk op te treden blijft smal.
Kamerfractievoorzitter Peter De Roover zocht en vond oplossingen.
Een referendum moet in Turkije het
licht op groen zetten voor een nieuwe
grondwet, die de macht van president
Erdogan nog uitbreidt. Turkse minis-

menigte van zo’n 15 000 geestdriftige aanhangers. En ook nu zocht de Europese tak
van Erdogans AKP weer naar locaties voor
dergelijke meetings. De Gentse burgemees-

In 2015 trad Erdogan in de Hasseltse Ehtias Arena nog op voor een menigte
van zo’n 15 000 geestdriftige aanhangers.
ters kwamen daarom in februari naar
West-Europese landen om stemmen te
ronselen in de Turkse diaspora. De
Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, de christendemocraat
Sebastian Kurz, noemde als een van
de eerste Europese politici die Turkse
campagnes ‘ongewenst’. Politici in
Duitsland en Nederland volgden. Ook
zij vonden dat Turkse politiek niet
mag worden bedreven in hun eigen
land.

Openbare orde
Ook wij kennen het fenomeen. In 2015
trad Erdogan in Hasselt op voor een

ter Termont leek radeloos en richtte zich
tot de federale overheid. Minister van
Binnenlandse Zaken Jan Jambon wees
erop dat lokale overheden meetings kunnen verbieden als de openbare orde in het
gedrang komt, maar dat onze wetgeving
verder geen mogelijkheden biedt.
“Wat Jan opmerkte, klopt natuurlijk”, vertelt De Roover. “De regering kan maar handelen binnen het wettelijke kader. Als dat
onduidelijk is of niet volstaat, ligt de bal
bij ons, parlementsleden.” De Nederlandse
regering reageerde gevat op de aangekondigde komst van Turkse ministers, maar
ze moest zich behelpen met de regels op

de ordehandhaving. “Maar ook als de
orde bij een meeting niet meteen in
gevaar komt, kunnen zulke politieke
activiteiten zorgen voor onrust en
tegenstellingen in bepaalde wijken
opjutten”, vindt De Roover.

Staatshoofden en ministers
Anderzijds wil hij niet raken aan burgerrechten, zoals het recht op vrij vergaderen. Hij zocht en vond inspiratie
bij Duitse rechtbanken en de beginselen van het internationale recht. Die
maken een onderscheid tussen burgers die basisrechten kunnen afdwingen en gezagsdragers die op het
terrein van het buitenlandse beleid
komen als ze optreden in andere
landen.
“We zijn niet over één nacht ijs gegaan”, getuigt De Roover. “Geconsulteerde Vlaamse academici en hoogleraren in Duitsland bevestigen dat we
mogen eisen dat staatshoofden en
ministers toelating moeten vragen om
deel te nemen aan politieke activiteiten in een ander land. Dat principe
schreven we uit in een wetsvoorstel.
Zo reglementeren we de optredens
van de zogenaamde politieke vedetten, die in de praktijk uiteraard voor
de meeste controverse zorgen.”
Coalitiegenoten CD&V en Open Vld
reageerden eerder koel. De Roover: “Je
kan moeilijk zeggen geen import van
buitenlandse politieke tegenstellingen
te willen, en tegelijkertijd weigeren
om daar iets tegen te ondernemen.
Laat iedereen nu maar open en bloot
zeggen of ze meewerken aan een
deugdelijke wettelijke basis of niet.”
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In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L E EU WEN

Na veilige auto’s is het nu
tijd voor veilige chauffeurs
Moord! Brand! De rijopleiding wordt strenger. Een rondje jongeren
pesten? Of zit er meer achter? We vroegen het aan Bob D'hoedt
(30), naast Jong N-VA'er ook raadgever verkeersveiligheid van
minister Ben Weyts.
Bob, wat was de aanleiding om de rijopleiding te hervormen?
“Vlaanderen en verkeersveiligheid zijn tot
op heden geen geslaagd huwelijk te noemen. Minister Weyts sprak in 2014 terecht
van ‘de schande van de 400 verkeersdoden’, een getal waarmee we in internationaal perspectief zwak scoren.
Vooral het hoge aantal verkeersdoden bij de jongvolwassenen valt
op. Daarmee staan we in vergelijking met de 28 EU-landen pas op
de 25ste plaats.”

model, dat de vrije begeleiding toelaat, is
uniek in de wereld en we willen dat behouden. Begeleiders spelen echt een hoofdrol in het leerproces en krijgen daarom een
betere omkadering met een vormingsmoment. Zo vermijden we dat het verkeerde rijgedrag wordt doorgegeven.”

afleggen van het theoretische examen al
een definitief rijbewijs afhalen. Terwijl het
recept voor een verkeersveilige bestuurder
bestaat uit drie ingrediënten: oefenen,
oefenen en nog eens oefenen. Een kandidaat is klaar om in het hedendaagse verkeer zelfstandig te rijden na 3000 km, liefst
in verschillende (weers)omstandigheden.
Daarom opteren we voor een oefenperiode van negen maanden.”
Zodat ze slagen voor het moeilijkere rijexamen.
“We vragen meer van de kandidaten, dat klopt. Maar ik betwijfel dat
het echt moeilijker wordt. Fleetmanagers uit de ‘Big 4’-bedrijven,
met traditioneel veel jonge werknemers, tekenden sinds de vorige
hervorming - toen een aantal manoeuvres werd geschrapt - hogere
schadecijfers op. Het is dus in ons
eigen belang om weer te leren parkeren.”

De rijopleiding wordt moeilijker
en langer, horen we. Nou moe.
“Na een gestage daling sinds de
jaren 80 zagen we weer een opstoot in het aantal verkeersongevallen. Dan weet je dat het
Er wordt ook een terugkomlaaghangend fruit geplukt is. Na
moment ingevoerd. Wat is dat?
veilige auto’s is het nu tijd voor vei“Na
het behalen van het definitief
“Het recept voor een verkeersveilige bestuurder bestaat uit
lige autobestuurders. En dat moe- drie ingrediënten: oefenen, oefenen en nog eens oefenen”, rijbewijs roepen we de bestuurders
ten we bereiken met soms on- zegt Bob D’hoedt.
na 6 à 9 maanden terug. In een
populaire maatregelen. Een zoveelvorming focussen we dan op de
ste affichecampagne met de vraag om
grootste gevaren in het verkeer, zoals afleitraag te rijden zal de snelheidsduivel echt
Ma en pa dus weer op de schoolbank.
ding, vermoeidheid en snelheid, zowel via
niet overtuigen. Een gebiedsdekkend
Prijskaartje?
een praktijkgedeelte op de baan als ertrajectcontroleweb op de autosnelwegen
“De vorming zal 20 euro kosten en drie
naast. Dat kost 120 euro. Na de hervorvolgens ons wel. Ook in de rijopleiding
uur duren. De begeleiders krijgen er niet
ming blijven we met 174 euro trouwens de
gaan we meer vragen. Willen we het
alleen een opfrissing van de wegcode of
goedkoopste rijopleiding in de EU aanpedagogische tips mee, maar ook praktidodental omlaag, dan moet de lat omhoog.”
bieden. Ter vergelijking: Bulgarije is met
sche zaken. Zo komt Rijbewijzer aan bod,
300 euro de tweede goedkoopste.”
een app waarmee het leertraject samen
Oké dan. Met z’n allen dan maar naar
met zoon en dochter kan worden gede rijschool?
Overtuigd! Wanneer beginnen we eraan?
volgd.”
“Dat is niet de keuze die Ben Weyts maakt.
“Op 1 juni gaan de vernieuwde rijexamens
Ook al omdat er geen onderzoek bestaat
van kracht en op 1 oktober volgt de nieuwe
Dat leertraject wordt ook langer?
dat aangeeft dat leren rijden via de rijrijopleiding. Alvast veel succes aan alle
“Tot nu toe kon men drie maanden na het
school betere resultaten oplevert. Ons
kandidaten!”
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De Zwitsers behoren niet alleen tot de rijkste maar ook tot de
gelukkigste mensen ter wereld. En daar zit hun staatsstructuur
voor veel tussen. Geen enkel ander land legt immers zo veel
macht bij zijn lagere overheden: gemeenten en kantons. We vroegen
politiek econoom David Stadelmann, docent aan de universiteit van
Bayreuth (Beieren), om de Zwitserse oplossing toe te lichten.
Hoe maakt die extreem gedecentraliseerde structuur precies het verschil voor de Zwitsers?
“Bij échte decentralisatie hebben de
lagere overheden niet alleen het recht
om uitgaven te doen, maar ook om belastingen te heffen. Dat heeft als eerste
voordeel dat het een rem zet op de
omvang van de overheid. In de westerse wereld geeft bijna elke overheid
meer uit dan nodig is of wordt gevraagd door de kiezer. Belastingconcurrentie is daarop het Zwitserse
antwoord: kiezers kunnen makkelijk
belastingtarieven tussen kantons vergelijken, en zo hun kantonnale overheid bij de les houden. Daarnaast
biedt het Zwitserse recept een laboratorium waarin de verschillende kantons naar hartenlust eigen beleidsoplossingen kunnen bedenken voor
hun eigen problemen. Immers: one
size fits no one in een land dat cultureel zo heterogeen is en maar liefst
vier taalgroepen telt. Bovendien kunnen kantons sommige van die oplossingen van elkaar kopiëren. Het kleine
Sankt Gallen stond zelfs model voor
de schuldenrem van het reusachtige
Duitsland.”

Maken die mee het verschil?
“Systematische referenda zijn inderdaad het andere belangrijke instrument om Zwitserse politici te doen
uitvoeren wat de kiezers wensen.
Referenda verhinderen met name dat
politici jarenlang hun kiezers negeren:
een groot probleem in getrapte democratieën. Op dat punt is Zwitserland
trouwens minder exotisch dan het
lijkt. Het is niet toevallig dat het succesvolle Beieren zijn burgers uitgebreide rechten verleent op het vlak
van directe democratie. In referendumdemocratieën zijn mensen beter
geïnformeerd, rijker en gelukkiger.”

inspelen op veranderingen. De meeste
centrale overheden zijn daartoe niet in
staat, omdat hun machthebbers het
onderling over te weinig eens zijn: een
gevolg van de heterogeniteit van hun
kieskringen. De schaalvoordelen van
centrale overheden zijn bovendien
overroepen. Met een boutade stel ik
weleens dat de ideale grootte van een
land die van Liechtenstein is, met zijn
38 000 inwoners. Liechtenstein heeft
uitstekende instituties en is een van de
allerrijkste landen ter wereld. Dat
houdt ook een boodschap in voor
minder rijke regio’s: die hebben vaak
nog meer te winnen bij decentralisatie, aangezien zij hun schaarse troeven
nog meer moeten uitspelen. In Wallonië, bijvoorbeeld, zou dat een lage
vennootschapsbelasting kunnen zijn,
omdat die regio toch vertrekt van een
klein aantal bedrijven en zij bij zo’n
lage belasting dus weinig overheidsontvangsten te verliezen heeft.”

Wat kunnen wij nog leren van Zwitserland in deze tijd van globalisering?
“Globalisering betekent dat we met
steeds meer landen moeten concurreren. Daarom moeten we snel kunnen

Op zaterdag 24 juni kan u David
Stadelmann aan het woord horen tijdens een studievoormiddag over confederalisme, georganiseerd door
Objectief V. Meer daarover leest u op
bladzijde 24 van dit nummer.

© University of Bayreuth, Germany

David Stadelmann: “In referendumdemocratieën zijn mensen gelukkiger”

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

B U IT ENWAC HT

Zwitserland associëren wij hier
spontaan ook met referenda.

David Stadelmann:
“Echte decentralisering is dé beleidsaanbeveling voor álle landen.”
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DOR PSSTRA AT

N-VA gaat de straat op

1

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 organiseerde de N-VA een aantal
provinciale vormingsdagen voor afdelingen
over ledenwerving en huisbezoeken. 1
Heel wat lokale afdelingen voegden onmiddellijk de daad bij het woord. Enthousiast
gingen zij op pad om de realisaties van de
N-VA, zowel nationaal als lokaal, deur aan
deur in de kijker te zetten.
N-VA Brugge
N-VA Damme
4 N-VA Beringen
5 N-VA Kuurne
6 N-VA Peer
2
3

2

4

5

3

6
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Dilbeek heeft eerste
chloorarm zwembad
van Vlaanderen
“Door enkele aanpassingen aan ons filtersysteem is het zwembad van Dilbeek het eerste
chloorarme zwembad in Vlaanderen”, zegt
schepen van Sport Anneleen Van den Houte
trots. “Uit testen blijkt dat de kwaliteit van het
water zeer goed is. Bovendien irriteert het de
ogen niet meer én is het ook beter voor het
milieu. Er gaat nu immers minder chloor de
riolering in.”

Schepen Anneleen Van den
Houte met directeur Stef
Desmet
en Jan Van den Bulcke va
n Oxytronic, dat het systee
m
bedacht.

Schrijverstalent bij N-VA Moerbeke
N-VA-lid Kenneth Van Daele uit
Moerbeke debuteert met Kameleon,
een thriller. Zijn boek verscheen
vorige maand bij uitgeverij Boekscout.
Houdt u van spannende verhalen en
wilt u een exemplaar kopen? Stuur
dan snel een mailtje naar
kenneth.van.daele@skynet.be

Wuk?
Met Werkmens Uit Kortrijk verenigt N-VA Kortrijk elke drie maanden
dynamische Kortrijkzanen van alle leeftijden voor een gezellige drink
na het werk, telkens in een andere deelgemeente of locatie.
De tweede editie in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk was
weer een voltreffer!

Bedankt voor
de jarenlange inzet, Linda!
Op 1 april was het precies 40 jaar geleden dat Linda Van den
Eede voor het eerst de eed aflegde als gemeentelijk mandataris in Roosdaal. Daarom zetten de N-VA-gemeenteraadsleden
haar bij het begin van de gemeenteraad in de bloemetjes.
Op 1 april 1977 legde Linda de eed af als OCMW-raadslid voor
de toenmalige Volksunie. Zes jaar later, in 1983, werd ze
verkozen als jongste gemeenteraadslid. Een zitje dat ze sindsdien niet meer
heeft afgegeven. Bij de Roosdaalse bevolking staat Linda gekend om haar enorme werkkracht en dossierkennis.
Dat leverde haar in 2000 ook een ‘zitje’ in de Vlaams-Brabantse provincieraad op.
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OP D E B ARR ICADEN

Objectief V organiseert drie studievoormiddagen
Sinds de jaren 60 zijn Vlaanderen en Wallonië sociaal-economisch steeds verder uit
elkaar gegroeid. Daardoor wordt het steeds moeilijker om op het federale
niveau een sociaal-economisch beleid te voeren dat voldoende rekening houdt met
die regionale verschillen. De oplossing? Confederalisme!
Dat is meteen ook het centrale thema van drie studievoormiddagen die Objectief V organiseert in het Vlaams Parlement. Ondervoorzitter Sander Loones en Vlaams fractievoorzitter
Matthias Diependaele ontvangen u graag voor:
• ‘Het gestolde land’ – zaterdag 10 juni –
inleiding door Axel Ronse
In een eerste sessie brengt prof. Erik Buyst
(KU Leuven) het relaas van Het gestolde
land: een Belgische sociaal-economische
geschiedenis vol compromissen en kortetermijnoplossingen zonder duidelijke keuzes, vooral gericht op de instandhouding
van het Belgische status quo. Hans Bourlon (Studio 100) getuigt vervolgens over
zijn ervaringen als Vlaamse ondernemer
in deze omgeving en vergelijkt die met de
internationale context.
• ‘Twee-landen-land’ – zaterdag 17 juni –
inleiding door Sarah Smeyers
Edwin De Boeck, directeur van de N-VAstudiedienst, brengt in de tweede sessie

de sociaal-economische heterogeniteit tussen de gewesten in kaart. Hoe is die sinds
de jaren 60 geëvolueerd? En heeft het
regeringsbeleid impact op de prestaties
van elk gewest? In dezelfde sessie spreekt
prof. Ed Poole (University of Cardiff) over
regionale verschillen in het VK en de
manier waarop de brexit het streven naar
meer regionale autonomie versterkt.
• ‘Meer Vlaanderen: confederalisme’ –
zaterdag 24 juni – inleiding door Peter
De Roover
De derde sessie ten slotte toont hoe een
confederale staatsstructuur goed is voor
zowel de Vlaamse als de Waalse economie en dus voor Vlamingen én Franstaligen. Dat argument wordt geïllustreerd

Vlaanderen op kop!
De zonnige 101ste editie van ‘Vlaanderens Mooiste’ zal in de herinnering
voortleven als de eerste Ronde van Vlaanderen met start in Antwerpen.
En langs het parcours deelden de lokale N-VA-afdelingen liefst tienduizend
petjes uit.
Al bij het ochtendgloren liep de Grote Markt van Antwerpen vol met fans die hun
wielerhelden kwamen toejuichen. En toen burgemeester Bart De Wever om klokslag half
elf met een luid “Heeren, vertrekt!” het startschot gaf van deze Ronde, kleurde de mensenmassa geel van de wielerpetjes die N-VA Antwerpen gul uitdeelde.
Met een niet mis te verstaan ‘Vlaanderen op
kop’ supporterden duizenden Vlamingen ook
voor hun favorieten langsheen het parcours in
Aalst, Beveren, Hamme, Kruibeke, Temse,
Zele, Zottegem en Zwijndrecht.
Bekijk het uitgebreide fotoalbum op de
Facebookpagina van de N-VA.
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door het Zwitserse voorbeeld. Prof.
Stadelmann (Universiteit van Bayreuth)
legt uit hoe het Zwitserse model erin
slaagt om van dat land, ondanks de grote
regionale verschillen, een van de meest
welvarende ter wereld te maken.
We ontvangen u met koffie in het Vlaams
Parlement vanaf 9 uur. Het programma
start om 9.30 uur stipt en duurt tot 12 uur,
waarna u nog kan napraten bij een
drankje. Wenst u een of meerdere van
deze studievoormiddagen bij te wonen?
Schrijf dan snel in via
www.n-va.be/inschrijvenobjectiefv

O P D E BARR IC ADEN

Onvoltooid Vlaanderen
Van taalstrijd tot natievorming
ADVN-onderzoeker Frank Seberechts schetst met zijn boek Onvoltooid
Alle kaderleden
Vlaanderen de geschiedenis van de Vlaamse natievorming.
van de N-VA krijgen
Van Hendrik Conscience en Jan Frans Willems over Frans Van
rond 8 mei een gratis
exemplaar van
Cauwelaert en Hugo Schiltz tot Nelly Maes en Bart De Wever. Hij
Onvoltooid Vlaanderen
brengt
het moeizame maar succesvolle verhaal van de Vlaamse
in hun brievenbus.
beweging om de Nederlandstaligen hun rechtmatige plaats te geven in
België, eerst als taalgroep, later als volk met een eigen deelstaat.
In samenwerking met uitgeverij Vrijdag en het ADVN organiseert de N-VA in elke provincie een
boeklezing met auteur Frank Seberechts. U bent van harte welkom op een van volgende data:
• maandag 29 mei in Roeselare
Ter Eeste, Brouwerij Rodenbach - Spanjestraat 133
• woensdag 31 mei in Antwerpen
Antwerp City Brewery - Mechelsesteenweg 291
• maandag 19 juni in Leuven
De Hoorn - Sluisstraat 79

• woensdag 21 juni in Gent
Tinnenpot, Bonbonnière - Tinnenpotstraat 21
• maandag 26 juni in Genk
C-mine, Creativity Loft - C-mine 12: parking 2

Vanaf 4 mei is het boek verkrijgbaar in de boekhandel tegen 24,95 euro. Als lid van de N-VA geniet u van 5 euro korting
en gratis verzending bij aankoop met de kortingscode Verlooy1788 via www.onvoltooidvlaanderen.be
(Wat Jan Baptist Verlooy in 1788 precies deed, leest u uiteraard in het boek.)

1000 km trappen tegen kanker
In het hemelvaartsweekend scheren wij bij de N-VA de benen, zetten we onze fietshelm op en smeren we de ketting. Dat geldt dan vooral voor de tientallen N-VA’ers
die al voor de achtste keer deelnemen aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker.
De partij stuurt alweer vier N-VA-teams
naar de ‘langste fietstocht van Vlaanderen’.
Ook N-VA Stad Antwerpen stelt een team
samen. Zo versterken we ons engagement
om zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor de wetenschappelijke strijd tegen
kanker. Onder anderen Vlaams minister
Ben Weyts, federaal minister Johan Van
Overtveldt en parlementsleden Axel
Ronse, Andries Gryffroy en Jan Van

Esbroeck zijn nu al volop aan het trainen,
samen met tientallen enthousiaste N-VAmedewerkers.

Wij hebben ook uw steun nodig!
De N-VA engageert zich om minstens
20 000 euro in te zamelen. Ook u kan dit
initiatief steunen. Maak uw gift rechtstreeks over aan ‘Kom op tegen Kanker’
op het rekeningnummer BE14 7331 9999

9983 (BIC-code: KREDBEBB). Belangrijk:
vermeld in de ruimte voor de mededeling zeker het N-VA-actienummer
‘170-043-275 + gift’! De N-VA en haar
mandatarissen danken u voor uw steun!

Doe mee met de veiling en steun Kom op tegen Kanker te land, ter zee of in de lucht
Gaan rocken op Graspop samen met Kris Van
Dijck of Paul Van Miert? Of blijft u liever thuis
in het gezelschap van Jan Jambon, die zijn
chef-kok meebrengt en u verrast op een heerlijk viergangenmenu? Misschien toch liever
wat avontuur op het water? U kan samen met energiespecialisten Andries Gryffroy en Bert Wollants een bezoek brengen aan
een windmolenpark op zee. U kan ook met parlementslid Lies
Jans mee op ‘brunchcruise’. En zoekt u het liever hogerop? Wat

dacht u dan van een vlucht over de Vlaamse
Rand, samen met parlementslid Bart Nevens
(en een piloot)? Dit en veel meer kan u allemaal doen om Kom op tegen Kanker te steunen. We veilen alweer enkele unieke
activiteiten met, of bezittingen van, bekende N-VA-gezichten.
Hou vanaf 8 mei de website in de gaten:
www.n-va.be/kotk2017
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Open frontbrieven: de Vlaamse strijd aan de IJzer
Een open brief schrijven aan de koning, in het Nederlands dan nog: dat was in het België van 1917 heel wat.
Nochtans is dat precies wat een aantal Vlaamse intellectuelen aan het IJzerfront deden. In die brief zetten
zij de grieven en eisen van de Vlaamse
frontbeweging uiteen. En het bleef niet
bij die ene brief. Vandaag gelden de verzamelde manifesten van die ‘fronters’ als
een mijlpaal in de emancipatie van
Vlaanderen.
Helaas ontbrak tot op heden een historischkritische, geannoteerde tekstuitgave van die
belangrijke brievencollectie. Met het oog op
de eeuwherdenking dit jaar namen de
Vlaamse Vredesvereniging VOS en Aan de
IJzer (IJzerbedevaartcomité) samen het initiatief om die leemte op te vullen. In april presenteerden zij de eerste wetenschappelijke
editie, waarin zij ook stilstaan bij de betekenis van de open frontbrieven anno 2017. De teksten worden aangevuld met omkaderende bijdragen van taalkundigen en
historici. Bovendien streeft de uitgave volledigheid na, met op-

name van tot op heden onuitgegeven bronteksten. Honderd jaar
na de eerste open frontbrief is het actuele belang van deze historische teksten nog voer voor discussie. Maar hun betekenis
voor de Vlaamse beweging en de politieke ontvoogdingsstrijd
van de Vlamingen staat onmiskenbaar vast:
van de verboden frontbeweging loopt er via
die clandestiene brieven een duidelijke lijn
naar de officiële Frontpartij. Die eerste echte
Vlaams-nationalistische partij wist het al
jarenlang groeiende Vlaamse ongenoegen
na de Eerste Wereldoorlog in concrete politieke eisen te vertalen. Tot dan zochten
Vlaamsgezinden noodgedwongen onderdak bij bestaande partijen. Niet voor niets
genieten deze brieven een eeuw later nog
altijd een haast mythische status binnen de
Vlaamse beweging.
G. Leemans, R. Praet, L. Vandeweyer & F.-J.
Verdoodt (red.), “Alleen in u – o koning –
geloven wij nog.” Open brieven van de Vlaamse Frontbeweging
tijdens de Eerste Wereldoorlog, Antwerpen, Peristyle, 2017.

ME ER WA ARD E

Een politieke thriller met een boodschap
Zij is een bekende Europa-journaliste. Hij een Brits toponderhandelaar. Samen met de
kersverse Europese president
krijgen ze een vreemd ultimatum. Wanneer zes eurocommissarissen gelijktijdig worden
ontvoerd, moet het trio verplicht
samenwerken. Zij is haar bewegingsvrijheid kwijt. Hij is gewoon
om met de duivel te onderhandelen. De president zit verstrikt in
het Europese machtsweb.
De ontvoerders bespelen de publieke opinie via perfect geregisseerde onthullingen. Is de journaliste een marionet in de manipu-

latieve handen van de ontvoerders? Wat verbergt de Britse onderhandelaar? Welk spel speelt de Europese president? Het Brusselsyndroom staat garant voor nagelbijtende spanning en vlijmscherpe satire tegen de achtergrond van de brexit.
Marc Buelens & Raf Vermeiren, Het Brussel-syndroom, Uitgeverij
Houtekiet, 19,99 euro. Meer info: www.buelensvermeiren.com

3 x gratis
Drie lezers krijgen van ons een exemplaar van Het Brusselsyndroom. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op volgende wedstrijdvraag: “Hoe noemt men het verschijnsel
dat gegijzelden sympathie krijgen voor hun ontvoerders?” Stuur uw antwoord voor 11 mei naar magazine@
n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnen een exemplaar van De geldmakers: J. Callaerts (Reet), M. Donkers (Stabroek), F. Everaert (Aalst), D. Smekens (Zottegem) en L. Stoffelen
(Sint-Job-in-‘t-Goor)
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“

Grensverleggend
voor mezelf.
Maar niets in
vergelijking met
een strijd tegen
kanker.

Johan Van Overtveldt (62),
minister van Financiën en flandrien,
fietst ook dit jaar weer mee in
de 1000 km voor Kom op tegen Kanker
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