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Sander Loones en Matthias Diependaele:

“De volgende stap is confederalisme”

Nooit eerder investeerde Vlaanderen meer 
in sociale woningen

Web rond terroristen en zware criminelen 
wordt steeds strakker

Nieuw-Vlaams Magazine



Nou moe
Aan de vooravond van 1 mei voelden de Vlaamse socialisten zich door

de traditie verplicht om nog eens hard uit te halen naar deze regering.

Volgens sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven doet die de burger niet minder

maar net méér belastingen betalen. Daarvoor baseerde hij zich op de cre-

atieve rekenkunde van de eigen studiedienst. Die had de totale belasting-

inkomsten van 2014 en 2017 vergeleken en een stijging van net geen acht

procent vastgesteld. Een blunder van jewelste, zoals ook de media in hun

‘factchecks’ opmerkten. Want als er meer mensen aan het werk zijn, is

het nogal wiedes dat we samen meer belastingcenten afdragen. 

“Als we iets willen doen aan de toenemende

mismatch op de arbeidsmarkt, dan zal Vlaande-

ren meer bevoegdheden moeten krijgen om zijn eigen koers

te bepalen. Daarvoor is een nieuwe staatshervorming nodig.”

Fons Leroy, directeur VDAB,

in De Tijd, 26/04/2017
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Zoveel euro draagt een Vlaams lid

méér bij dan een Franstalige binnen

de Landsbond van de Neutrale Zieken -

fondsen (LNZ). Dat berekende het

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

(VNZ) op basis van de socialezeker-

heidsbijdragen van 2015. Nochtans is

de medische consumptie in Wallonië

significant hoger dan in Vlaanderen. 

Bart Van Craeynest� (Econopolis)
@Bvancraeynest op 27/04/2017

Kris Peeters start campagne voor burgemeesterschap

in Antwerpen. Nochtans nog meer dan genoeg te

doen als minister van Werk, zou ik denken.

Assita Kanko
@Assita_Kanko op 8/05/2017

Bedankt voor de aanmoediging om me verder in te

zetten voor vrouwenrechten & inburgering. Vereerd

en blij de #EbbenhoutenSpoor te aanvaarden.

Goed bezig
Eveneens in de marge van de Dag van de Arbeid onderzocht De Stan-

daard aan welke partijen arbeiders de voorkeur geven. De resultaten

komen neer op een koude douche voor de sp.a. Zij scoren bij de arbeiders

net zo goed - of slecht - als bij de gemiddelde bevolking. Dat gaat ook op

voor de N-VA, wat van onze partij meteen de grootste arbeiderspartij

maakt. Naast de N-VA moet de sp.a eveneens de CD&V en zelfs Open Vld

laten voorgaan. Veel te vieren hebben ze daar dus niet.

De Ebbenhouten Spoor ging dit jaar voor het eerst

naar een politica. Assita Kanko, gemeenteraadslid

voor de MR, is in Vlaanderen vooral bekend als

schrijfster en vrouwenrechtenactiviste. De N-VA

reikt deze prijs al voor de negende maal uit aan

een nieuwe Vlaming met een bijzondere verdien-

ste. “Jij herinnert ons eraan om onze vrijheid en

onafhankelijkheid niet als evident te beschouwen,

omdat velen er hard voor moeten knokken”, sprak

algemeen secretaris Louis Ide bij de prijsuitreiking.
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Op 15 januari 2015 voerden speciale politie-eenheden een antiterreuractie uit in 

Verviers. Zij vielen een huis binnen waar terreurverdachten zich ophielden. Een vuur -

gevecht van een kwartier volgde, waarbij twee verdachten omkwamen. 

Die actie moest worden uitgevoerd met van Frankrijk geleende kogelwerende schilden

en tweedehandswapens uit Nederland. De politieagenten riskeerden hun leven met

verouderd materiaal.

Er was in ons land een acuut veiligheidsprobleem. Niet alleen door de terreurdreiging,

maar ook door de erbarmelijke toestand van het veiligheidsapparaat en de non -

chalance waarmee de veiligheidsproblematiek werd benaderd.

Onder de PS waren kalasjnikovs in Brussel een ‘fait divers’, werden illegale criminelen

geregulariseerd, was Molenbeek de facto een no-gozone en was de politie louter een

besparingspost. Vandaag kunnen we ons dat nog amper voorstellen, maar het was

de realiteit.

Omslag
Op het gebied van veiligheid en migratie werd een enorme omslag bewerkstelligd.

Na jaren van desinvesteringen en verwaarlozing is er weer een echt veiligheidsbeleid.

In de bijlage bij deze editie van het Nieuw-Vlaams Magazine vindt u een overzicht

van de belangrijkste maatregelen.

En wij willen ook verdergaan in de strijd tegen terreur. Zo moet er een wettelijk kader

komen voor de noodtoestand, net zoals gespecialiseerde terreurrechtbanken en meer

armslag voor lokale besturen en politie.

Samen met ons strengere migratiebeleid en de sociaal-economische hervormingen is

de nieuwe veiligheidscultuur de grote verandering die de N-VA op federaal niveau

heeft gebracht. Ondertussen daalt de criminaliteit, werd de rekrutering van Syrië -

strijders vorig jaar lamgelegd en werden er meer illegale criminelen dan ooit terug-

gestuurd. Eens te meer het bewijs dat de Verandering Werkt.

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Veiligheid
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In het confederale model krijgt
het Brusselse gewest een speci-
fieke rol. In het streven naar beter
bestuur is Brussel nu eenmaal
een ‘specialleke’.

13
De superministerraad over veiligheid

en justitie heeft liefst 28 nieuwe

maatregelen opgeleverd. Jan Jambon

is tevreden over wat de N-VA-kabi-

netten hebben gerealiseerd.

25 
Op zondag 17 september is provin-
ciaal domein Puyenbroeck in het
Oost-Vlaamse Wachtebeke hele-
maal van de N-VA. Mis onze vol-
gende familiedag niet en schrijf nu
al in!

17
De N-VA ijvert ervoor om de
salaris wagens en de ecocheques
te kunnen omzetten in cash. 
Helaas botsen de hervormings-
plannen op de behoudsgezind-
heid van de sociale partners en
sterke lobby’s.



In 2016 heeft de Vlaamse zorginspectie 13

van de 53 door Vlaanderen erkende en

gesubsidieer de woonzorgcentra op de 

vingers getikt voor overtredingen tegen de

taalwetgeving. Als de uitbaters niet de

nodi ge maatregelen nemen, kan dat leiden

tot een schorsing van hun erkenning.

Preventieve taalinspecties
Meestal onderzoekt de zorginspectie de

kennis van het Nederlands slechts indirect,

naar aanleiding van een concrete klacht of

aanwijzing dat de kwaliteit van de zorg

vermindert door een gebrekkige commu-

nicatie. In werkelijkheid ligt het aantal in-

breuken op de taalwetgeving wellicht nog

hoger. “Wij pleiten daarom voor preven-

tieve taalinspecties in die zorgvoorzienin-

gen”, aldus Persyn. 
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Kwart Vlaamse woonzorgcentra in 
en rond Brussel overtreedt taalwet

In het verleden is al vaker gebleken dat het personeel van de Vlaamse woonzorg-
centra in Brussel en de Vlaamse Rand het Nederlands niet steeds machtig is. “Ook
vorig jaar kampte één op de vier van die instellingen met dat probleem. En dat
aantal is nog een onderschatting van de reële problematiek”, vermoedt Vlaams Par-
lementslid Peter Persyn.

Elia, de beheerder van het Belgische

hoogspanningsnet, berekent de fede-

rale bijdrage die de DNB’s moeten be-

talen op basis van de elektriciteit die

ook effectief door zijn distributienet

naar die DNB’s stroomt. De federale

bijdrage die de DNB’s aan hun klan-

ten aanrekenen, is echter gebaseerd

op het totale elektriciteitsverbruik. En

een deel daarvan loopt niet via dat

Elia-net. De groene stroom die wind-

molens en warmtekrachtkoppelings-

installaties produceren, wordt bijvoor-

beeld rechtstreeks in het net van de distri-

butienetbeheerders geïnjecteerd. Daardoor

factureren zij systematisch een te hoog be-

drag voor die federale energiebijdrage.

Hernieuwbare 
energie meetellen
“Er ligt nu een voorstel op tafel om

bij de berekening van de federale

bijdrage voor elektriciteit ook reke-

ning te houden met de geïnjec-

teerde stroom van hernieuwbare

energie op het distributienet”, zegt

Gryffroy. “Maar dat is geen oplos-

sing voor de 75 miljoen euro die

door de Vlaamse DNB’s werd op-

gepot. Dat bedrag moet zo snel

mogelijk worden teruggestort aan

de consument.” 

De distributienetbeheerders (DNB’s) in Vlaanderen hebben in totaal reeds 75 miljoen
euro aan federale energiebijdragen te veel geïnd. “De Vlaamse consumenten moe-
ten dat bedrag zo snel mogelijk terugkrijgen”, vindt Vlaams Parlementslid en
energie specialist Andries Gryffroy.

Andries Gryffroy: “De distributienetbeheerders factureren
systematisch een te hoog bedrag voor de federale energie-
bijdrage.”

De N-VA pleit voor preventieve taal -
inspecties in zorgvoorzieningen in Brus-
sel en de Vlaamse Rand.

Federale energiebijdrage: 
Vlaming betaalt te veel 

Stop EU-toetredings-
onderhandelingen met Turkije

In navolging van het federale parle-
ment vragen nu ook de Vlaamse meer-
derheidspartijen in het Vlaams
Parlement om de EU-toetredingsproce-
dure voor Turkije te bevriezen en de
Europese pretoetredingssteun te
schrappen. De N-VA wil zelfs nog ver-
der gaan en de onderhandelingen vol-
ledig stopzetten.

“Turkije kiest steeds meer voor een auto-

ritaire koers, die haaks staat op onze

Europe se normen en waarden”, zegt

Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe. “Na

de mislukte staatsgreep van vorig jaar is

de mensenrechtensituatie er alleen nog

verslechterd, en de democratie moet

steeds meer baan ruimen. In het licht van

die ontwikkelingen is het de hoogste tijd

om een duidelijk signaal te sturen.”

Financiële steun stopzetten
De EU geeft voor de periode 2014-2020

zo’n 4,45 miljard euro steun aan Turkije

om zich voor te bereiden op een toekom-

stig lidmaatschap, onder meer door de ver-

sterking van de democratische instellingen

en de rechtsstaat. “Maar dit doel wordt

alles behalve bereikt”, besluit Vanlouwe.

“Wij vinden dan ook dat deze steun moet

worden geschrapt.”



5

“In ons eigen programma staat uitdrukkelijk dat we de

werkloosheidsuitkeringen in de tijd willen beperken. Daar-

door zou die gelijkstelling de facto niet langer aan de orde

zijn”, verklaart Spooren. “Helaas kan je als langdurig werk-

loze vandaag onbeperkt pensioenrechten blijven opbou-

wen. En dat ondergraaft de betaalbaarheid van ons

pensioensysteem.”

Werken meer doen lonen
“Wij ijveren voor een duidelijkere band tussen werk en

pensioen. Wie werkt, moet daarvoor worden beloond, ook

bij de pensionering”, vindt Spooren. Door de vele gelijk -

gestelde periodes, die gemiddeld ongeveer een derde van

de loopbaan beslaan, is die band nu doorbroken. “Wan-

neer het gaat om een sociaal motief, denk aan ouder-

schapsverlof of palliatief verlof, vinden wij het niet meer

dan terecht dat mensen hun pensioenrechten behouden.

Maar dat het pensioen van een werkloze even hoog is als

dat van iemand die altijd heeft gewerkt, is onrechtvaardig.”

Om internetfraudeurs sneller op te sporen, heeft de FOD Economie

vorig jaar een meldpunt voor fraudebestrijding opgericht. Sinds

februa ri kunnen slachtoffers van oplichting via het internet daar aan-

gifte doen. Sindsdien stromen de meldingen binnen. “Steeds meer

mensen zijn het slachtoffer van internetfraude. Doordat de oplichters

altijd maar professioneler te werk gaan, merken gedupeerden vaak

niet dat het om een valse website, e-mail of factuur gaat. Alert blijven

is dus meer dan ooit de boodschap”, besluit Uyttersprot, die daarom

ook blijvende aandacht én inzet vraagt voor preventie. 

Jan Spooren: 
“Band tussen werk en
pensioen versterken”

De N-VA heeft het dossier van de artsen-

quota jarenlang aangeklaagd vanuit de op-

positie. Maar het ontbrak de opeen -

volgende meerderheden aan politieke wil

om het probleem definitief op te lossen. De

Planningscommissie dreigde de bestaande

toestand recent zelfs nog te verankeren.

Factuur niet doorschuiven
“Vorige regeringen schoven de rekening

voor de medische overconsumptie in Wal-

lonië steevast door naar het federale 

niveau. Ze lieten die dus meebetalen door

de Vlamingen”, benadrukt Van Peel. “De

N-VA zet die historisch scheefgegroeide

situa tie nu recht. We lossen het probleem

voor eens en altijd op in het belang van

onze toekomstige artsen en hun patiënten.

Tegelijk houden we met dit akkoord onze

gezondheidszorg betaalbaar.”

Valerie Van Peel: “Het ingangsexamen
is een voorwaarde voor het hele 
akkoord.”

De N-VA wil de effectief gewerkte periodes meer laten
doorwegen in de pensioenopbouw. “Ook de pensioen -
opbouw van langdurig werklozen moeten we aanpassen
aan dat basisprincipe”, stelt Kamerlid Jan Spooren.
Daarom stelt hij voor om de gelijkstelling van periodes van
langdurige werkloosheid verder te verminderen.

Artsenquota: historisch akkoord

Twee miljoen buit 
via internetfraude

De totale financiële verliezen als gevolg van internetfraude be-
dragen ruim drie miljoen euro. Het grootste deel daarvan, bijna
twee miljoen euro, treft particulieren. “En dat is nog maar het
topje van de ijsberg”, vermoedt Kamerlid Goedele Uyttersprot.
“Want niet iedereen doet aangifte. En wie dat wel doet, vermeldt
niet altijd het bedrag van de geleden schade.”

Na twintig jaar komt er eindelijk een ingangsexamen voor studenten geneeskunde
aan de Franstalige universiteiten. De verdeling van de RIZIV-nummers tussen Vlaan-
deren en Wallonië wordt ook wettelijk vastgelegd volgens het bevolkingsaantal. En
het teveel aan afgestudeerde artsen in Wallonië wordt afgebouwd. “De rekening
voor het overtal aan artsen in Wallonië werd lang genoeg betaald door Vlaanderen.
Dat stopt hier en nu”, zegt Kamerlid Valerie Van Peel.

HALFROND



Vlaanderen kampt met een achterstand aan investeringen in nieuwe

zwembaden. Bovendien moet de bestaande infrastructuur beantwoorden

aan de milieuwetgeving en evoluties in het zwemgedrag. In 2015 trok

minis ter Muyters daarvoor

al eens tien miljoen euro

uit. Midden vorig jaar

volgde een tweede project -

oproep. Nieuw is dat de

initiatiefnemers naast een

financiële impuls nu ook

kunnen rekenen op inten-

sieve begeleiding bij het

ontwikkelen van hun pro-

ject.

Globaal Sport -
infrastructuurplan 

Deze tweede oproep voor zwembaden was meteen ook de laatste in zijn

soort. “Ik heb intussen werk gemaakt van een Globaal Sportinfra -

structuurplan”, verklaart Muyters. “Daarbij investeren we elk jaar in

sportinfrastructuur volgens de effectie ve noden op het terrein.” 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben
Weyts gaat de klassieke flitspalen de
komen de jaren zoveel mogelijk vervan-
gen door trajectcontroles. “Nog dit jaar
realiseren we er dertig extra”, maakt hij
zich sterk.

“De trajectcontrole is een rechtvaardiger sys-

teem dan de flitspaal: je wordt niet meer 

bestraft voor een enkel moment van on-

oplettend heid”, zegt Weyts. “Maar boven-

 al moet het een einde helpen maken aan de

schande van de 400 verkeersdoden. Als we

dat aantal naar beneden willen halen, 

moeten we ook investeren in controle.”
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STAAT VAN ZAKEN

In de strijd tegen mensensmokkel op de Middellandse
Zee gaat België binnenkort de krachten bundelen met
Italië. Minister van Defensie Steven Vandeput heeft
daarover alvast afspraken gemaakt met zijn Italiaanse
collega Roberta Pinotti.

Italië speelt door zijn geografische positie een belangrijke rol

in de strijd tegen mensen smokkel op de Middellandse Zee.

In het kader van de Europese vloot zet ook België daarvoor

marine schepen in.

Geen wettelijk kader
“Om de mensenhandel te stoppen, is het belangrijk dat de

smokkelaars worden vervolgd. Maar België heeft geen wet-

telijk kader om misdrijven als mensenhandel op volle zee

te vervolgen”, zegt minister Vandeput. “Wij detec teerden en

maakten wel beelden, maar konden tot nu geen verdachten

aanhouden. We moesten de mensensmokkelaars als vluch-

teling behandelen en pas bij aankomst in de haven konden

we aangeven dat het om een verdachte ging. Maar intussen

vermomden ze zich als gewone vluchteling.”

“Dankzij het akkoord kunnen we samen met de Italiaanse

justitie meteen aan boord al vaststellingen doen. Mensen-

smokkelaars kunnen zo  worden afgezonderd en onmiddel-

lijk aangehouden”, besluit de minister.

Trajectcontroles 
vervangen flitspalen

Aanpak mensen-
smokkelaars op 
de Middellandse ZeeOp voorstel van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters inves-

teert de Vlaamse Regering opnieuw tien miljoen euro in zwem -
baden. “Ik ben trots dat we daardoor niet minder dan 25
kwaliteitsvolle nieuwbouw- of renovatieprojecten mee helpen rea-
liseren”, zegt Muyters.

Investering die loont
De minister is ambitieus. Na 2020 moeten

alle analoge flitscamera’s vervangen zijn

door digitale camera’s, die ook trajectcon-

troles toelaten. “Concreet pakken we de

komende jaren meer dan 400 oude flits-

camera’s aan”, klinkt het. Om trajectcon-

trole te installeren, moeten er op sommige

plaatsen ook flitspalen bijkomen en moe-

ten de bestaande met elkaar worden ver-

bonden. “In totaal investeren we zo’n 27

miljoen euro, gespreid over vier jaar",

aldus Weyts. “Maar het is een investering

die loont. De meerinkomsten van de boe-

tes gaan naar het Vlaams Verkeersveilig-

heidsfonds en worden dus geïnvesteerd in

maatregelen voor een veiliger verkeer.”
Ben Weyts: “Trajectcontroles zijn recht-
vaardiger dan flitspalen.”

De nood aan zwemwater van goede
kwaliteit blijft groot.

Tien miljoen euro 
voor zwembaden



Om het frauduleuze gebruik van parkeerkaarten voor ge-
handicapten tegen te gaan, wil Zuhal Demir de controles
fors opdrijven. “Binnenkort mogen ook gemeenschaps-
wachten controleren of er een geldige parkeerkaart in de
wagen ligt. Daarnaast werken we aan een app die de
contro le vergemakkelijkt”, zegt de staatssecretaris voor
Personen met een beperking.

Vandaag zijn enkel agenten of erkende parkeerwachters bevoegd

om parkeerkaarten te controleren. Veel overtreders die geen of een

vervallen parkeerkaart gebruiken, blijven daardoor ongestraft. Om

de politie in deze tijden van terreurdreiging te ondersteunen, be-

reidt Demir een wetswijziging voor die de bevoegdheden van de

gemeenschapswachten uitbreidt. “De kans dat je wordt betrapt,

is nu nog relatief klein”, beseft zij. “Maar met de inzet van dui-

zenden gemeenschapswachten komt daarin gauw verandering.”

Nieuwe app
Er komt ook een app waarmee de parkeerkaarten veel gemakkelijker kunnen worden gecontroleerd. Om de privacy niet te schenden,

zullen de gemeenschapswachten, agenten of parkeerwachters enkel een melding krijgen of de kaart nog geldig is of niet. Een naam

krijgen ze niet te zien. “Het doel van die opgedreven controles is om ervoor te zorgen dat wie echt een gehandicaptenparkeerplaats

nodig heeft, er ook zeker gebruik van kan maken”, besluit de staatssecretaris.
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Minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken Jan Jambon heeft zijn hervor-
mingsplan voor de Civiele Bescherming
klaar. De operatie is het sluitstuk van de
hervorming van de brandweer en de
civie le veiligheid.

De nieuwe Civiele Bescherming zal zich

exclusief bezighouden met hooggespecia-

liseerde taken en opdrachten van lange

duur. “Daardoor krijgen we weer een

Civie le Bescherming met een duidelijk 

gezicht”, zegt Jambon. De dienst zal enkel

nog in tweede lijn ope-

reren, waardoor tijd en

afstand om ergens te

geraken van minder be-

lang zijn. De nieuwe

dienst zal het ook met

minder mensen kun-

nen doen, maar die krij-

gen wel een beter

statuut. “Zeker is dat er

geen naakte ontslagen

zullen vallen”, aldus

Jambon. “Wie uit de

boot valt, krijgt een

nieuwe job bij de brandweer of een andere

overheidsdienst.”

Civiele Bescherming 
wordt compacter
Twee kazernes blijven open: Brasschaat in

Vlaanderen en Crisnée in Wallonië. Ghlin,

Jabbeke, Libramont en Liedekerke verdwij-

nen. De brandweerzones in die regio’s

worden klaargestoomd om dezelfde taken

aan te kunnen als in de rest van Vlaande-

ren. “We laten de mensen in Jabbeke en

Liedekerke niet in de steek, wel integen-

deel”, verklaart de minister. En voor wie

eraan mocht twijfelen: Brasschaat is niet

gekozen omdat Jambon daar titelvoerend

burgemeester is. De gemeente, op een

boogscheut van de Antwerpse haven met

veel Seveso-bedrijven, kwam als beste uit

een vergelijkende studie.

Hervorming katapulteert Civiele Bescherming 
21ste eeuw in

STAAT VAN ZAKEN

Zuhal Demir wil het frauduleuze gebruik van parkeerkaarten
tegengaan.

Parkeerkaarten gehandicapten strenger controleren



8

BREEDBEELD

Terwijl dit interview wordt afgeno-

men, raakt bekend dat er op de lucht-

haven van Zaventem 200 jobs ver -

dwijnen. De cargomaatschappij Air

Cargo Belgium verhuist haar activitei-

ten naar de luchthavens van Praag en

Amsterdam omwille van de voortdu-

rende onzekerheid over de Brusselse

geluidsnormen. De actualiteit bewijst

eens te meer: het communautaire

komt altijd terug. 

We gooien er meteen een boude
stelling tegenaan: de discussie over
de geluidsnormen in Brussel bewijst
dat we misschien weer meer
bevoegd heden aan het federale 
niveau moeten geven. 
Sander Loones: “De discussie over de

geluidsnormen gaat juist over de kern

van onze kritiek: het complexe institu-

tionele kluwen in België moedigt onver-

antwoordelijkheid aan. Er is toch

niemand die gelooft dat dit probleem op

magische wijze zou worden opgelost als

België weer bevoegd zou zijn? Je zou

daar precies dezelfde tegenstelling 

tussen Vlaamse en Franstalige politici te-

rugvinden. Laat ons dus wegblijven van

alle schijnoplossingen die een hele of ge-

deeltelijke herfederalisering in houden.

Fundamenteel lossen we dit probleem

enkel op door de deelstaten de gevolgen

van hun keuzes te laten dragen.”

Matthias Diependaele: “Zeer juist. Brus-

sel kan het zich nu namelijk permitte-

ren om het economische belang van de

luchthaven te minimaliseren, of te den-

ken dat Luik of Charleroi de trafiek wel

zullen overnemen. Zíj dragen de gevol-

De N-VA zet het confederalisme bovenaan op de politieke

agenda met Objectief V. Vlaams fractievoorzitter Matthias

Diependae le en N-VA-ondervoorzitter en Europees Parlements-

lid Sander Loones zijn de locomotieven van Objectief V. Een gesprek

over harten en hoofden veroveren en de laatste staatshervorming.

De volgende stap is confederalisme



boven de jobs voor de Brusselaars. Er

zijn nog een aantal technische pistes

mogelijk, maar uiteindelijk zal Brussel

water bij de wijn moeten doen. Punt.”

Is dat uiteindelijk niet hetzelfde pro-
bleem als met de invoering van het
confederalisme? Uiteindelijk zijn we
afhankelijk van de goede wil van de
Franstaligen.
Sander Loones: “De Franstaligen moe-

ten beseffen dat ze in het luchthaven-

dossier met een institutionele atoom -

bom aan het spelen zijn. Het zijn de

Franstaligen die het luidst roepen over

solidariteit en federale loyauteit, maar

die zich er het minst van aantrekken.”

Matthias Diependaele: “Het klopt dat er

veel grendels zijn die moeten worden

weggehaald. Maar als de politieke wil

er echt is, dan kunnen we die verande-

ring niet tegenhouden. Als je door het

boek bladert (Onvoltooid Vlaanderen,

red.), dan merk je hoe vaak er vroeger

veto’s zijn uitgesproken. Federalisme,

de splitsing van de universiteit van Leu-

ven, de invoering van het algemeen

stemrecht ... Ooit was het allemaal

taboe. Vandaag zijn het evidenties. Als

de Vlamingen overtuigd zijn en volhar-

den, kunnen zij alles realiseren. We

moeten uit die defensieve modus

komen en met meer trots ons verhaal

brengen. Enkel zo zullen we meer men-

sen overtuigen om zich Vlaming te noe-

men, om voor ons verhaal te stemmen

en ons programma te realiseren. Elke 

N-VA’er, lokaal én nationaal, is een

ambassa deur van ons veranderings -

verhaal.”

In 2014 was de redenering dat de PS
snel zelf om confederalisme zou vra-
gen. Maar zal Elio Di Rupo niet 
gewoon opnieuw proberen een tri-
partite te vormen, eventueel aan -
gevuld met Ecolo-Groen?
Matthias Diependaele: “Dat zou je den-

ken, maar onderschat toch niet hoe snel
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Is het niet juist door de regionalise-
ring en de staatshervormingen dat
we zulke versnipperde bevoegd -
heden hebben waarbij niemand ver-
antwoordelijk is?
Sander Loones: “Absoluut. De federali-

sering van België is een historisch pro-

ces geweest, onafwendbaar omdat er

geen vergelijk meer mogelijk was tus-

sen de fundamenteel verschillende 

visies van het noorden en het zuiden.

Dan kan je blijven discussiëren. Of je

kan elkeen bevoegd maken om de

eigen problemen met eigen oplossingen

aan te pakken, naar eigen inzichten en

op eigen kosten. Alleen zijn de klas-

sieke staatshervormingen halfweg blij-

ven steken. Steeds werden maar stukjes

en brokjes van bevoegdheden over -

gedragen. En de factuur blijft vooral

voor de Vlamingen.”

Matthias Diependaele: “Daarom is voor

ons de zesde staatshervorming van Di

Rupo ook de laatste. De mensen zijn

het beu te betalen voor die stukjes en

brokjes die alles complexer maken en

geen echte oplossingen brengen. Wij

willen geen ouderwetse staatshervor-

mingen meer. Met confederalisme zal er

iets anders komen.”

Ondertussen moet er wel zo snel
moge lijk een oplossing komen voor
de luchthaven. Hoe geraken we daar
nog uit?
Matthias Diependaele: “De Brusselse

rege ring zit in een loopgravenlogica. Ze

willen geen duimbreed toegeven. Noch-

tans, het enige dat wij vragen is dat de

lasten eerlijk worden verdeeld. De

meeste vliegtuigen vliegen nu al over

Vlaanderen. En heus niet alleen over de

‘vaches flamandes’ (Vlaamse koeien,

red.), zoals men de kiezers in Brussel

wil doen geloven. Eigenlijk weet men

best dat die houding ook voor Brussel

enorm schadelijk is. Maar de Frans -

talige partijen vrezen ook een electorale

afstraffing. Ze plaatsen hun postje
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gen niet als die banen verdwijnen.

Want het is de federale overheid die de

werkloosheidsuitkeringen betaalt, en

de facto dus vooral Vlaanderen. In ons

confederaal model moet Wallonië in-

staan voor de uitbetaling aan diegenen

die in Brussel voor het Waalse model

kiezen. Iets in mij zegt dat deze hele dis-

cussie dan helemaal anders zou wor-

den gevoerd. En dat men dan misschien

wel eerst zou kijken naar de jobs die

Zaventem creëert voor vele Brusselaars.

Ook de sp.a, Open Vld en de CD&V, de

Vlaamse partijen in de Brusselse rege-

ring, moeten nu eens eindelijk hun ver-

antwoordelijkheid nemen. Kiezen zij

voor de broodnodige jobs, of lopen zij

Wallonië achterna?”



schuift, dreigt men alleen het omge-

keerde te bereiken, met nog meer de-

mocratische frustratie aan beide kanten

van de taalgrens. In heel Europa zijn de

gereformeerde socialistische partijen de

instorting nabij. Ook de PS kreunt

onder schandalen. De PS kan niet zon-

der de Belgische macht en de transfers,

maar tegelijk vinden ze ook dat ze zich

kapot regeren door het Belgische com-

promis met de centrumrechtse Vlamin-

gen. Er groeit een nieuw Waals zelf -

bewustzijn.”

geld hebben daar tegen de EU gestemd.

Erg dankbaar waren ze dus niet. Als

Waalse politici denken dat ze de liefde

voor België kunnen kopen met

Vlaamse centen, dan dwalen ze. Ook

Franstaligen zullen niet blijven dulden

dat ze links stemmen en vervolgens een

centrumrechts beleid krijgen.”

Matthias Diependaele: “Heel wat Frans-

taligen vrezen dat we de solidariteit 

tussen Vlaanderen en Wallonië van

vandaag op morgen willen doorknip-

pen. Maar dat is ons verhaal niet. We

zijn voor solidariteit. Maar niet voor

solidari teit waarbij een zak geld wordt

verschoven waarvan niemand weet

hoe groot hij is. Solidariteit moet trans-

parant zijn, een duidelijk doel hebben

en aanzetten tot verbetering. Dat is nu

niet het geval. Met confederalisme gaan

we naar een systeem zoals het in Duits-

land of Zwitserland bestaat. De solida-

riteit tussen de deelstaten financieren

we met de btw-opbrengsten.” 

Een ander punt waar veel Frans -
talige politici niet van houden, is
concurrentie tussen overheden. De
Brusselkeuze vinden ze maar niets.
Matthias Diependaele: “Onze Brussel-

keuze is een  evenwichtig systeem

waarbij Brusselaars die bijdragen beta-

len aan Vlaanderen, genieten van de

uitkeringen van de Vlaamse Gemeen-

schap. In ons confederalisme zijn dat

ook pensioenen, werkloosheidsuit -

keringen en sociale bijstand. Men stelt

het graag te kwader trouw voor, alsof

een kind in een Vlaamse school niet

meer naar een Franstalige sportclub zal

kunnen gaan. Dat is nepnieuws van

mensen die onze voorstellen zelfs niet

hebben gelezen. In onze congrestekst

En Laurette Onkelinx spreekt van de
flamandisation van de federale staat.
Maar de Franstalige partijen zullen
toch nooit aanvaarden dat Wallonië
verarmt?
Sander Loones: “Ik geloof niet dat zij

willen dat Wallonië voor eeuwig en één

dag van transfers afhankelijk is. Het is

overigens interessant om ook eens te

kijken naar wat in andere landen ge-

beurt. Kijk naar de brexit of de Franse

verkiezingen: de gebieden die het

meest afhankelijk zijn van Europees

we op de limieten van de zesde staats-

hervorming zijn gebotst. Onder de

opper vlakte borrelt de vulkaan: woon-

beleid, ouderenzorg, activering, fiscali-

teit, noem maar op. De thuisverpleging

is Vlaams, behalve de medische hulp.

De rusthuizen zijn Vlaams, maar de zie-

kenhuizen blijven een federale be-

voegdheid - behalve dan de normering:

die gaat naar Vlaanderen. Bouwen en

renoveren zijn nog altijd federaal, maar

de financiering ervan is Vlaams. Overal

stuit men op frustraties. Voor de direc-

teur van Solidariteit voor het Gezin, een

van onze belangrijkste zorgorganisaties,

is een staatshervorming onvermijdelijk

om de kosten van de vergrijzing te kun-

nen opvangen.”

Sander Loones: “Ook Fons Leroy, de

topman van de Vlaamse arbeidsbemid-

delingsdienst VDAB, heeft vorige week

nog gepleit voor een nieuwe staatsher-

vorming om het arbeidsmarktbeleid

efficiën ter te maken. Zijn Waalse tegen-

hangster deed krek hetzelfde. Iedereen

erkent dat de bric-à-brac alles nog veel

moeilijker maakt. En dan is er nog het

democratische argument natuurlijk …”

Zou Di Rupo al vatbaar zijn voor dat
argument van de twee democra-
tieën?
Matthias Diependaele: “Bij de laatste

twee regeringsvormingen is er geen

meerderheid gevonden in beide demo-

cratieën. Onderschat dat niet. In de

rege ring-Di Rupo werd tegen een

Vlaamse meerderheid in geregeerd, en

de huidige regering wordt maar ge-

steund door een kwart van de Walen.

Dat bewijst dat dit land niet werkt, en

dat het geen democratie is. Daarom is

het confederalisme ook in het voordeel

van Wallonië: daarmee krijgen de kie-

zers het beleid waarvoor ze stemmen.”

Sander Loones: “Nu de Franstalige

communis ten van de PTB het almaar

beter doen en de PS mee naar links op-
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Sander Loones: “Het complexe institu-
tionele kluwen in België moedigt on-
verantwoordelijkheid aan.”

Wij willen 
geen ouderwetse 

staatshervormingen meer.“



staat letterlijk dat voorzieningen zoals

scholen en sportclubs openstaan voor

alle Brusselaars.”

Sander Loones: “Ik vermoed dat heel

wat Brusselse politici er vooral voor 

beducht zijn dat er postjes sneuvelen.

Wij willen namelijk de gemeenten fuse -

ren tot één Brussels stadsgewest dat de

stedelijke problemen grondig aanpakt.”

Worden de baten van een eigen 
beleid soms niet overschat? Kijk
naar de kinderbijslag: uiteindelijk
hebben Vlaanderen en Wallonië hun
systeem vrij gelijkaardig hervormd.
Matthias Diependaele: “We kunnen

trots zijn op onze hervorming van de

kinderbijslag. Die wordt bijvoorbeeld

een instrument om jonge kinderen naar

de kleuterschool te krijgen. En door de

sociale toeslag uit te breiden naar alle

lage inkomens zorgen we ervoor dat

werken lonend blijft. In de Belgische

context was deze hervorming nooit

moge lijk geweest, want dan was het

een zuivere herverdelingsdiscussie ge-

worden. Nu hebben wij hervormd, en

is Wallonië moeten volgen. De Frans -

talige politici hadden de ambitie om het

zo goed als Vlaanderen te doen. Dat

lijkt me de juiste mentaliteit.” (lacht)

Sander Loones: “België heeft zo’n hoge

lasten en zo’n hoge staatsschuld omdat

het veel te gemakkelijk is om elkaar te

blokkeren in dit land. Neem dat weg

door verantwoordelijkheid te geven

over de eigen uitgaven en inkomsten,

en dan krijgen we beter bestuur en kun-

nen de belastingen omlaag. Kijk naar

ons onderwijs: waar we volledig 

bevoegd zijn, kan Vlaanderen zich

meten met de allerbesten.”

In de discussie over vrijhandel met

Canada kon Wallonië zelf zijn koers
bepalen. Het resultaat was dat het
als enige onder 500 miljoen Europe-
anen een akkoord in de weg stond.
Sander Loones: “Dat er daar een soort

Waals zelfbewustzijn groeide, kan ik 

alleen maar toejuichen. Maar ik denk

dat ze het inhoudelijk bij het verkeerde

eind hebben. Wallonië zal niet slechter

worden van meer handel met Canada.

Vlaanderen is net welvarend door zijn

open economie. Het pad van het protec-

tionisme is een doodlopend straatje. 

Bedrijf na bedrijf sloot in Wallonië,

maar dankzij de transfers moesten de

Waalse beleidsmakers nooit een andere

politiek omarmen. We hebben hun

illu sie in stand gehouden. Gelukkig

gaan er in Franstalig België steeds meer

stemmen op voor een open economie.

Zoals die van de winnares van onze

Ebben houten Spoor, de Brusselse MR-

politica Assita Kanko. Zij klopt wel

vaker op de juiste nagel.”

Een andere nagel van Kanko is iden-
titeit: we durven niet meer zeggen
wie we zijn.
Matthias Diependaele: “Veel volkeren

gaan veel zelfbewuster om met hun

identiteit. Denk maar aan de Catalanen

en de Schotten. Bij ons wordt identiteit

te vaak gezien als een politiek geladen

onderwerp en de voorbode van uitslui-

ting en racisme. Het Belgische verhaal

is er voor veel cultuurdragers een van

identiteit afwijzen.”

Sander Loones: “Daarom doen we ook

laagdrempelige acties zoals het uitdelen

van petjes, of dit boek over onze

Vlaamse geschiedenis (Onvoltooid

Vlaanderen, red.). Daarmee willen we

de positieve aspecten van identiteit

onder de aandacht brengen. Zoals we

dat trouwens ook doen in heel wat

gemeen ten waar nieuwe Vlamingen

hun identiteitskaart ontvangen: we zor-

gen daar voor een beetje ceremonie.

Een ritueel om hen te tonen dat ze wor-

den opgenomen in onze gemeenschap.

Als integratie vandaag soms moeilijker

loopt dan elders in de wereld, dan is

dat omdat wij het vaak moeilijk heb-

ben om te zeggen wie we zijn.”

De Catalanen en de Schotten gaan
voluit voor onafhankelijkheid. Is dat
nog altijd wat de N-VA wil?
Matthias Diependaele: “Politiek gaat

over the events, dear boy. De Vlamin-

gen willen hun democratische keuzes

ongehinderd kunnen maken. Vraag hen

of ze willen dat de PS het asielbeleid

van Theo Francken terugdraait en de

overgrote meerderheid zal zeggen van

niet. Confederalisme garandeert dat.

Maar wat in Catalonië of Schotland ge-

beurt, is natuurlijk interessant.”

Sander Loones: “Uiteraard volgen we

de gebeurtenissen in Catalonië en

Schotland nog altijd met zeer veel aan-

dacht. Je kan nooit voorspellen hoe dat

de geesten misschien op termijn doet

rijpen. We hebben Vlaanderen stap na

stap belangrijker en machtiger ge-

maakt. De volgende stap is confedera-

lisme. Maar onafhankelijkheid blijft

natuurlijk het eindpunt.”
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Het is veel te gemakkelijk 
om elkaar te blokkeren 

in dit land.“

Matthias Diependaele: “Als de Vlamin-
gen overtuigd zijn en volharden, kun-
nen zij alles realiseren”.
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Met een investeringsbudget van 866

miljoen euro, goed voor 4 176 extra

woningen en 4 259 renovaties, ging er

nooit eerder meer Vlaams geld naar

de bouw en renovatie van sociale

wonin gen. “Dankzij dat hoge ritme en

de bijbehorende recordbedragen lig-

gen we momenteel al voor op het

groeipad naar 2025, dat is uitgetekend

in het grond- en pandendecreet”, ver-

klaart Homans. “Sinds 2014 werd er

in totaal al geïnvesteerd in 11 486

socia le nieuwbouwwoningen en 

16 005 renovaties.”

Focus op renovatie
Niet alleen werd er vorig jaar fors

geïnvesteerd in het bijbouwen van

socia le woningen, er gingen ook mer-

kelijk meer middelen naar renovatie.

“Dat is niet onbelangrijk voor de

huurders”, merkt Homans op. “Want

te veel sociale huurders betalen van-

daag meer voor hun energiefactuur

dan voor hun werkelijke huur.” 

Ook het verhogen van de toeganke-

lijkheid is een belangrijk aandachts-

punt, zowel bij de nieuwbouw als bij

de renovatie. “Zo zorgen we ervoor

dat mensen langer in hun woning

kunnen blijven. En dat sociale wonin-

gen toegankelijk zijn voor mensen die

minder mobiel zijn en voor personen

met een beperking”, besluit de minister.

“Nooit eerder ging er zoveel geld naar de bouw en renovatie
van sociale woningen als in 2016”, zegt Vlaams minister van
Wonen Liesbeth Homans. 2016 was een absoluut recordjaar
voor Vlaanderen.

Recordjaar voor sociale huisvesting
in Vlaanderen
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480 miljoen euro extra 
Het bouwen van sociale woningen is

en blijft dus een noodzaak. Bovenop

het voorziene budget werd er al voor

480 miljoen euro extra geïnvesteerd

in sociale woningbouw. 80 miljoen

euro daarvan komt uit het Klimaat-

fonds. Dat bedrag gaat naar de ener-

getische renovatie van sociale woningen.

Strengere maar 
rechtvaardige toegang  
Minister Homans zorgt ervoor dat een

sociale huurwoning terechtkomt bij die

mensen die er het meeste nood aan

hebben. Tegenover deze rechten staan

bepaalde plichten. Om een goede on-

derlinge communicatie te garan deren

zullen sociale huurders ook binnen het

jaar moeten kunnen aantonen dat ze

een basiskennis van het Nederlands

hebben. Inspanningen alleen, zoals in

het verleden, zijn dus niet meer vol-

doende.  Ook de domiciliefraude wordt

efficiënter aangepakt. Dossiers van fic-

tief alleen staanden en mensen die in

welke vorm ook reeds over een eigen-

dom beschikken, worden niet meer

aanvaard. Door de invoering van tijde-

lijke contracten zet Liesbeth Homans so-

ciale huurders die voldoende verdienen

ertoe aan om zich sneller op de private

huurmarkt te begeven. 
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De meest opvallende maatregel is de

geleidelijke invoering van de vinger-

afdruk op elke Belgische identiteits-

kaart of verblijfstitel. Dat wordt een

sterk wapen in de strijd tegen identi-

teitsfraude, maar ook tegen oplich-

ting, mensensmokkel en terrorisme.

Daarnaast zullen vliegtuigmaatschap-

pijen vanaf het najaar voor vluchten

binnen de Schengenzone moeten con-

troleren of de reis- en identiteitsdocu-

menten van passagiers overeen -

komen. In internationale treinstations

komen er bijkomend bewakings -

camera’s en veiligheidspoortjes.

Geen enkel risico nemen
Er is ook groen licht voor extra maat-

regelen om terreurverdachten strak

op te volgen. Zo is beslist om in de

data banken van het centrum voor

terreur dreiging OCAD een nieuwe

catego rie toe te voegen, namelijk de

home grown terrorist fighters. Dat zijn

geradicaliseerde jongeren die geen

direc te link hebben met de strijdge-

bieden, maar zich wel door het

gedachte goed van IS laten inspireren.

Sinds de aanslagen in onder meer

Nice en Charleroi weten we hoe

belang rijk dat is. 

Maar we versterken ook verder onze

informatiepositie in het buitenland.

We moeten ons namelijk voorberei-

den op de mogelijke terugkeer van

meer dan 100 Belgische Syriëstrijders.

“We mogen daarin geen enkel risico

nemen en we zetten dan ook alles op

gecreëerd in onder meer Merksplas en

Steenokkerzeel, en tegen 2020 komt er

in Zandvliet een volledig nieuw cen-

trum, naast de A12 tegen de Neder-

landse grens, op een plaats waar er

geen bewoning is. “We zullen in staat

zijn om fors meer personen in ille gaal

verblijf te repatriëren”, zegt staats -

secretaris voor Asiel en Migratie Theo

Francken. “Nog te veel mensen leggen

het bevel om het grondgebied te ver -

laten naast zich neer.”

De superministerraad over veiligheid en justitie heeft liefst 28
nieuwe maatregelen opgeleverd. Die sluiten het web rond ter-
roristen en zware criminelen opnieuw een stuk strakker, zon-
der dat we daar als burgers in ons dagelijkse leven last van
ondervinden. 
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Web sluit zich nog strakker 
rond terroristen en criminelen

de financiering van terrorisme. Ook

komen er extra maatregelen om de

geldstromen naar moskeeën beter te

controleren.

Meer plaatsen in 
gesloten centra
Een andere opsteker is dat de regering

het aantal plaatsen in gesloten centra

drastisch verhoogt, van 538 naar 1 066.

Op korte termijn wordt extra capaciteit

Minister van Defensie Steven Vande-

put, van zijn kant, stuurt een veertien-

tal militairen extra naar Irak om ons

detachement ter plaatse niet alleen

een maximale bescherming, maar

ook de nodige flexibiliteit te geven.

Want als het over terrorisme gaat,

mogen we nooit vergeten dat onze

nationa le veiligheid start in het bui-

tenland: daar waar het conflict zich

afspeelt.

alles”, zegt minister van Veiligheid en

Binnenlandse Zaken Jambon.

Minister van Financiën Johan Van

Overtveldt engageert zich ondertus-

sen om gerichte controles te doen op

vzw’s die betrokken kunnen zijn in

Jan Jambon is tevreden over wat de N-VA-kabinetten hebben gerealiseerd: “De
crimine le wereld zal stilaan beseffen dat ze in België niet langer zaakjes kunnen
doen.” 
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De Vlaamse Regering keurde het ont-

werp van decreet over de hervorming

goed. De goedgekeurde tekst is een uit-

loper van de discussienota die Marius

Meremans over het sociaal-cultureel

werk in het Vlaams Parlement indiende.

“Het ontwerpdecreet neemt heel wat

voorstellen uit die nota over”, zegt

Mere mans.

Het huidige decreet op het sociaal-cultu-

reel volwassenenwerk dateert van 2003

en is aan herziening toe. Zo is de subsi-

diëring vandaag nog steeds gebaseerd

op het aantal afdelingen dat de erkende

verenigingen telden in het jaar 2000. De

sociaal-culturele organisaties die minder

goed presteren, voelen dat bovendien

nauwelijks in hun middelen. De evalua-

ties gebeuren maar om de vijf jaar, en

bij een negatieve evaluatie vermindert

de subsidie met maximaal tien procent. 

Rol van het middenveld
“Het nieuwe kader is evenwichtig en in

maximaal overleg met de sector zelf tot

stand gekomen. Een mooi voorbeeld

van een participatief traject, waarbij

ik ook de rol van het middenveld wil

benadrukken”, duidt Meremans. Hij

ziet verschillende N-VA-standpunten

terugkomen:

1. Men behandelt de verschillende

soorten sociaal-culturele organisa-

ties niet langer op een verschillende

manier. Daardoor kunnen historisch

gegroeide ongelijkheden gaande-

weg worden weggewerkt.

2. Het sociaal-cultureel werk zal zich

nog enkel richten op volwassenen

in hun vrije tijd. Het huidige sys-

teem, waarbij vakbonden en werk-

geversorganisaties ook subsidies

ontvangen, wordt daarmee stop -

gezet. 

3. De instroom van nieuwe organisa-

ties wordt makkelijker, maar ook de

uitstroom van slecht presterende

organisa ties zal vlotter verlopen.

4. Er komt een heldere en evenwichtige

evaluatie- en beoordelingsprocedure.

Om de werking te kunnen beoor -

delen, zal een commissie (van ex-

perts en ambtenaren) ter plekke gaan

kijken. Wanneer de werking te wen-

sen overlaat, zal een verbetertraject

worden opgesteld.  

Fundamentele waarden
Marius Meremans benadrukt dat het 

sociaal-culturele middenveld maat-

schappelijke thema’s niet alleen mag

maar ook moet aanpakken en daarin

gerust heel kritisch kan zijn. “Maar voor

het eerst zal ook duidelijk decretaal

worden bepaald dat gesubsidieerde

organisa ties zich moeten inschrijven in

onze ‘sokkel van waarden, fundamen-

tele rechten en vrijheden’. Organisaties

die waarden belijden die niet stroken

met die gemeenschappelijke sokkel

komen dus niet langer in aanmerking

voor subsidiëring.” 

Meremans is ervan overtuigd dat er

zowel maatschappelijk als parlementair

in Vlaanderen een ruim draagvlak be-

staat voor deze visie. Hij mikt op een

snelle goedkeuring van de hervorming

door het Vlaams Parlement.   

VINGER AAN DE POLS

Femma, KWB, Vlaamse Volksbeweging, Wakkere Burger, Vredes-

actie, Vormingplus en heel wat andere sociaal-culturele organi-

saties moeten binnenkort werken binnen een nieuw decretaal

kader. “En dat draagt onmiskenbaar een N-VA-stempel”, zegt Vlaams

Parlementslid Marius Meremans. “De criteria voor erkenning en sub-

sidiëring worden grondig hervormd. Daardoor zal het sociaal-cultureel

volwassenenwerk in Vlaanderen dynamischer en flexibeler worden.” 

Sociaal-cultureel
werk wordt 
dynamischer 
en flexibeler
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Het is in België bijna een nationale

sport om de hoge lasten op arbeid te

ontwijken door werknemers te betalen

met allerhande voordelen in natura of

fiscaal vriendelijke cheques. De

bedrijfs wagens en de ecocheques zijn

zo twee verloningssystemen die voort-

spruiten uit de creativiteit van de tradi-

tionele partijen en de sociale partners.

Ecocheques
De ecocheques kwamen er met het in-

terprofessioneel akkoord van 2009-

2010. Maar door de administratieve

rompslomp die ermee gepaard gaat en

de beperkte gebruiksmogelijkheden

zijn ze niet populair. In het parlement

trok voormalig Kamerlid Zuhal Demir

de kar om de ecocheque om te zetten

in een cashvergoeding. 

Haar opvolger in de Kamer, Wim Van

der Donckt, zet die strijd nu verder.

“Maar het pad naar de afschaffing van

de ecocheques ligt bezaaid met juridi-

de werkgever, de werknemer en de

overheid betaalbaar en zelfs budget-

neutraal.”

De oppositie gaat fel te keer tegen die

‘salariswagens’: het zijn bedrijfswagens

die je niet echt nodig hebt om je werk

uit te oefenen en die echt als fiscaal

vriendelijke verloning gelden. Maar

hun voorstellen voor de afschaffing van

de bedrijfswagens of een algemeen

mobiliteits budget hebben een grote

kostprijs voor de bedrijven en/of de

begro ting.

Status quo versus Verandering
Zowel de ‘cash voor cars’ als de af-

schaffing van de ecocheques zijn her-

vormingen die botsen op de be houds-

gezindheid van de sociale partners -

tegen hun achterban in - en sterke

lobby machines. 

“Of het nu gaat over het brugpensioen

of de ecocheque: eens een maatregel is

ingevoerd, krijg je die nog maar heel

moeilijk weg. Wie in België het status

quo verdedigt, is altijd in het voordeel.

Maar de N-VA blijft volop gaan voor

verandering, en voor meer koopkracht

voor de werkende Vlamingen”, be -

sluiten Duméry en Van der Donckt.

sche obstakels”, aldus Van der Donckt.

“Daarom zullen we ons wetsontwerp

bijstellen, want de afschaffing moet

uiter aard op een juridisch sluitende 

manier gebeuren. Anders creëer je 

alleen maar onzekerheid.”

’Cash for cars’
In december 2016 besliste de regering

ook een piste uit te werken die het

moge lijk maakt bedrijfswagens te laten

inruilen voor een vergoeding (het ‘cash

for cars’-principe), waarbij de fiscale en

sociale behandeling niet verandert. In

opdracht van minister van Financiën

Johan Van Overtveldt werkte het sociaal

secretariaat SD Worx een voorstel uit.

De regering mikt op een akkoord na de

zomer. Voor Kamerlid Daphne Duméry

gaat het alvast de goeie richting uit.

“We geven de werknemers die een zo-

genaamde ‘salariswagen’ hebben de

kans om die in te ruilen voor meer

netto loon. Zo halen we die salaris -

wagens al uit de file en blijft het voor

Dat de lasten op arbeid in België veel te hoog zijn, is algemeen

geweten. Met de taxshift wordt daar voor het eerst in lange

tijd ook echt iets aan gedaan. In de regering en het parlement

ijvert de N-VA ervoor om de salariswagens en de ecocheques

te kunnen omzetten in cash.

VINGER AAN DE POLS

Van Belgische 
koterij naar cash



“Die problemen werden nooit echt op-

gelost”, zegt Johan Van den Driessche,

fractievoorzitter in het Brussels Hoofd-

stedelijk Parlement. “Men heeft ze niet

willen aanpakken - wegens de achter-

ban of het eigen postje - en niet kunnen

aanpakken, omdat de politieke struc-

turen van Brussel dat verhinderen.”

BRUSSEL

In het confederale N-VA-model krijgt het Brusselse gewest een

specifieke rol. Want in het streven naar beter bestuur is Brussel

nu eenmaal een ‘specialleke’: een meertalige grootstad én een

meervoudige hoofdstad. Een gewest met een belangrijke econo-

mische en ook symbolische waarde voor Vlaanderen. 
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Vlaams beleid in Brussel. Want wie

in Brussel woont, weet ook dat de

‘verbrusseling’ van bevoegdheden de

voorbije jaren geen vooruitgang heeft

betekend en vooral veel beloftes in

zich droeg, bijvoorbeeld van twee -

taligheid (‘we zijn allemaal Brusse-

laars, nietwaar’), maar dat in de

praktijk het Nederlands sneuvelt.

Brusselkeuze
Wie in Brussel woont, weet ook hoe

belangrijk de Vlaamse Gemeenschap

is voor Brussel op het vlak van onder-

wijs, inburgering, integratie, cultuur.

Dat geldt ook op economisch vlak,

zoals de steeds grotere rol van de

VDAB in Brussel bewijst. “Dat enga-

gement zetten wij voort met de zoge-

naamde Brusselkeuze”, verzekert

Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe.

Daarmee kiezen de Brusselaars zelf

voor ofwel het Vlaamse, ofwel het

Waalse stelsel. Wie kiest voor het

Vlaamse stelsel valt onder quasi de-

zelfde regeling als de Vlamingen in

Vlaanderen.  

“De Brusselkeuze gaat uit van blij-

vende Vlaamse aanwezigheid in Brus-

sel. En die aanwezigheid garanderen

we met een doordacht en evenwichtig

systeem”, legt Vanlouwe uit. “Wie be-

lastingen en sociale bijdragen betaalt

aan de Vlaamse Gemeenschap geniet

van haar uitkeringen (pensioenen,

werkloosheid). Maar de voorzienin-

gen (scholen, cultuurhuizen) staan

open voor alle Brusselaars. Vlaande-

ren gelooft in de vele troeven en

mogelijk heden van Brussel. Dat laat

het vandaag al zien door elk jaar meer

middelen te investeren in de ketjes.”

Als er iets is wat de Brusselaar niet

nodig heeft, is het business as usual

voor het huidige onvoltooide Brussel

of de splendid isolation van een klein

gewest dat de rug keert naar Vlaande-

ren, dat zo veel te bieden heeft.

Vlamingen vormen in Brussel een his-

torische en betekenisvolle minder-

heid. En de Vlamingen worden, net

als de andere Brusselaars, in het

dagelijk se leven geconfronteerd met

wat fout zit in de Belgische en Brus-

selse wanconstructie. Ook commu-

nautair en taalkundig.

Uitdagingen
Brussel is een stad met veel mogelijk-

heden en nog meer uitdagingen. Een

torenhoge werkloosheid, waarbij on-

geveer een derde van de Brusselaars

een inkomen heeft onder de armoede-

grens. Samenlevingsproblemen en on-

veiligheid. Een hopeloos versnipperde

aanpak van de mobiliteitsproblemen

en bedrijven die wegtrekken wegens

de verkeerscongestie. Gemeentelijke

diensten en ziekenhuizen waar je niet

terechtkan in het Nederlands.

Assertief Vlaams
De N-VA wil de problemen wél aan-

pakken. Een speciaal geval als Brussel

krijgt in ons confederaal model dan

ook een speciaal statuut. Van den

Driessche: “Fuseer de gemeenten en

ga voor één Brussels ‘stadsgewest’. Zo

kan je op alle vlakken een gecoördi-

neerd beleid voeren. Ook al sneuve-

len dan de postjes van heel wat

Brusselse politici.”

De N-VA wil ook een assertiever

Onvoltooid Brussel



VERREKIJKER

Vlaanderen leeft van de handel. De

export blijft een van de hoekstenen

van de Vlaamse open economie. Die

tekende in 2016 trouwens een nieuw

record op van 302,4 miljard euro. En

maar goed ook, want een zesde van

onze jobs hangt ervan af. 

De Vlaamse Regering spant zich

daarom constant in om de banden

met andere economieën aan te

halen en de barrières voor onze in-

ternationale ondernemers zo veel

mogelijk weg te werken. En niet het

minst met Japan. Het land is ener-

zijds een partner voor de Vlaamse

bedrijven die werken aan hoog in-

novatieve ontwikkelingen en ander-

zijds een significante afzetmarkt

voor Vlaamse voeding of autotech-

nologie. En bovenal is Vlaanderen een

belangrijke logistieke partner voor de

Japan se automobielindustrie. 

Van bier tot hightech
De Vlaamse voedingsproducenten heb-

ben al enkele jaren stevig voet aan wal

in Japan. We leveren vooral bieren en

chocolade. Maar ook diepvriesgroenten

en andere zoetwaren hebben een positie

weten te veroveren. 

Verder focussen we vanuit Vlaanderen

sterk op de levendige farma- en bio -

techindustrie in Japan, een sector waar -

in Vlaanderen tot de wereldtop behoort.

Dankzij die positie staat de Japan se bio-

tech erg open voor partnering en onder-

zoekssamenwerking met onze be drijven.

Japan is en blijft bovendien een voor -

loper op het vlak van ICT en nano-

technologie. Ook op die markt zijn

de Vlaamse hightechbedrijven

wereld top. Japanse bedrijven wer-

ken dan ook graag samen met

Vlaamse kmo’s. 

Vrijhandel creëert welvaart
Vlaanderen speelt een voortrekkers-

rol om de banden aan te halen tus-

sen Japanse en Vlaamse bedrijven. 

Zo ontmoette minister-president

Geert Bourgeois deze maand nog

gouverneur Ohamura van de prefec-

tuur Aichi voor de ondertekening

van een Memorandum of Under-

standing on Friendship and Mutual

Cooperation tussen Vlaanderen en

Aichi. 

De hoofdstad van Aichi, Nagoya,

heeft de grootste haven van Japan,

en die werkt nauw samen met de

havens van Zeebrugge en Antwer-

pen. Bovendien is de Japanse auto-

mobielsector sterk geconcentreerd

in Aichi en heeft die met Toyota,

Honda en Mazda grote (logistieke)

activiteiten in Vlaanderen. Zo telt

Toyota 3 000 werknemers in Vlaan-

deren en is het een belangrijke af-

nemer van Vlaamse toptechnologie.  

Vlaanderen kijkt intussen reikhal-

zend uit naar het geplande Vrijhan-

delsverdrag tussen de Europese

Unie en Japan. Daarover zou eind

dit jaar een akkoord worden afge-

sloten. Dat Japan en Vlaanderen

vrijhandel kunnen blijven verdedi-

gen, is een belangrijk signaal 

naar landen met protectionistische 

refle xen. Want vrijhandel creëert

welvaart.

Vlaanderen en Japan werken al jarenlang intensief samen.
Zowel op academisch vlak als op het vlak van handelsrelaties.
Vorig jaar voerde Vlaanderen voor meer dan 3 miljard euro

aan goederen uit naar het land van de rijzende zon. Japan is daar-
mee de 16de exportbestemming voor onze bedrijven.

Gouverneur Ohamura van Aichi en minister-president Geert Bourgeois onderteken-
den in mei een 'Memorandum of Understanding' om de banden verder aan te halen.

Vlaanderen en Japan: 
intensieve handelsrelaties
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Volgende week gaat de laatste maand

van het schooljaar in. Ongeveer 50 000

Vlaamse middelbare scholieren zul-

len binnenkort een hogere studie 

kiezen aan een van onze hogescholen

en universiteiten. Voor vele jongeren

is dat een moeilijke keuze. Nochtans

is ze ingrijpend voor hun toekomstige

loopbaan. Het ene diploma opent al

meer deuren dan het andere.

“Welke diploma’s goed liggen op de

arbeidsmarkt, is helaas niet altijd dui-

delijk”, weet Jong N-VA-voorzitter

Tomas Roggeman. “Soms is het zelfs

nattevingerwerk. Startende studenten

baseren zich op getuigenissen van

kennissen, eigen inschatting of bro-

chures van de instellingen zelf, die de

zaken soms rooskleurig voorstellen.

Van HoWest tot UHasselt, van de op-

leiding audiovisuele technieken tot

geologie: als het gaat over ‘moeilijke’

diploma’s, is geen enkele hogeronder-

wijsinstelling echt eerlijk over de job-

kansen achteraf.”

Verplichte informatie
“Geen enkele onderwijsinstelling zal

uit eigen beweging graag toelichten

welke van haar diploma's minder

kansen bieden”, vreest Tomas. “Daar -

om zou de Vlaamse overheid de hoge -

scholen en universiteiten daartoe best

aansporen, in samenwerking met de

VDAB.” 

Concreet vraagt Jong N-VA dat de

VDAB samen met de onderwijsinstel-

lingen jaarlijks cijfers publiceert over

de kansen op werk per diploma. Het

bestaande schoolverlatersrapport van

de VDAB is een eerste aanzet en kan

worden uitgebreid naar alle studie-

richtingen. 

Zo'n uitgebreide doorlichting moet

verschillende elementen omvatten.

“De belangrijkste is de wachttijd. Die

geeft aan hoe lang afgestudeerden ge-

middeld moeten zoeken naar hun eer-

ste job”, verduidelijkt Tomas. “Een

tweede criterium is het aantal afgestu-

deerden dat zich inschrijft in een

tweede opleiding. Vaak is dat name-

lijk een indicator voor geringe kansen

met een eerste diploma. En ten derde

moet, voor zo ver mogelijk, worden

vermeld welk aandeel studenten een

job aanneemt waarvoor de diploma-

vereisten lager liggen.”

Gemiste kansen
Interesse en persoonlijke ontwikke-

ling zijn van groot belang bij een stu-

diekeuze. Een studie volgen die je niet

interesseert, houdt niemand vol. Maar

de loopbaan achteraf is niet minder

belangrijk. “De realiteit is dat je met

sommige diploma’s heel moeilijk

werk vindt. Als jongeren met een der-

gelijk  diploma moeten starten in een

job zonder hogere studievereisten,

missen ze kansen. En studenten heb-

ben het recht om dat vooraf te

weten”, besluit Tomas.

Vlaamse scholieren weten onvoldoende welke carrièremogelijk -

heden ze hebben met welk diploma. Jong N-VA vraagt de Vlaamse

overheid daarom de hogescholen aan te sporen om jaarlijks cijfers

te publiceren over de kansen op werk per diploma. Dat moet af-

studerende scholieren helpen om een gefundeerde studiekeuze te

maken.In
 d
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Geen enkele onderwijsinstelling geeft uit eigen beweging toe welke diploma's minder
kansen bieden op werk.

JONGE LEEUWEN

Tomas Roggeman: “Maak jobkansen
per diploma bekend”
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Wat is er recent veranderd voor de
landen van het VK in termen van
politieke macht?
“De grootste verandering is dat Schot-

land weldra meer dan de helft van

zijn reeds aanzienlijke eigen uitgaven

zal financieren met eigen belasting-

ontvangsten. Daardoor zal het tot de

politiek machtigste regio’s van de 

wereld behoren: machtiger dan

Vlaanderen, en even machtig als een

Zwitsers kanton of een Canadese pro-

vincie. En zoals gewoonlijk heeft

Wales zijn wagonnetje aan die Schot -

se locomotief gehangen.”

Net nu de centralistische Tories aan
de macht zijn in Westminster,
neemt de decentralisatie toe. Vindt
u dat geen paradox?
“De Tories willen met belastingauto-

nomie de Schotse en Welshe regerin-

gen meer rekenschap doen afleggen

over hun beleid tegenover hun bevol-

king. Voordien konden zij hun tekor-

ten al te makkelijk toeschrijven aan

het besparingsbeleid van Westmin-

ster. Daarnaast is die opvallend snelle

toekenning van meer autonomie

natuur lijk ook een paniekreactie op

het Schotse onafhankelijkheidsrefe-

rendum van 2014.”

Westminster had nog maar net de
Schotten gesust met meer autono-
mie, of daar kwam de brexit al aan. 
“En of. De Noord-Ieren stemden voor

de Europese Unie, om hun zachte

grens met de Ierse Republiek te vrij-

waren. Het Schotse parlement, dat

woedend is over het globale resultaat,

stemde prompt voor een tweede on-

afhankelijkheidsreferendum. En de

Labour-regering van Wales, die ook

pro-EU is, wil een zachte brexit, niet

de harde die Westminster bepleit. Met

zijn verwerkende nijverheid is Wales

veel meer aangewezen op uitvoer

naar de EU dan Engeland.”

Hoe kan Wales zijn kersverse auto-
nomie het best benutten? 

“Het beleid van Westminster zette al-

tijd veel te veel in op de Londense

City en de multinationals gebaseerd

in Engeland. Daardoor nam de geo-

grafische inkomensongelijkheid tus-

sen het zuidoosten en de rest van het

VK almaar toe. Maar binnenkort be-

gint de Welshe economie aan een in-

haalbeweging, omdat de nieuwe

belastingautonomie de Welshe rege-

ring vanzelf de vruchten zal doen

plukken van een op maat gesneden

economisch beleid voor Wales. De

Welshe regering moet daarbij de Ierse

Republiek als voorbeeld nemen. Net

als Ierland is Wales klein en dus flexi-

bel genoeg om te focussen op zijn

weinige troeven, zoals schone ener-

gie. Daarnaast zullen we ons belas-

tingstelsel zeer eenvoudig kunnen

houden, wat ideaal is om kmo’s aan

te trekken.”

Op zaterdag 17 juni kan u Ed Poole

aan het woord horen tijdens een stu-

dievoormiddag over confederalisme,

georganiseerd door Objectief V. Meer

daarover leest u op pagina 24 van dit

nummer.
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BUITENWACHT

Net als België is het Verenigd Koninkrijk lange tijd een centra-

listische staat geweest, gedomineerd door één bevolkingsgroep

die de heterogeniteit niet onder ogen wou zien. En net dat

maakt dat het VK, zoals België, steeds meer decentraal bestuur moet

toelaten. Als docent politieke economie aan de Cardiff-universiteit

én als Welshman is Ed Poole perfect geplaatst om die evolutie te

duiden.

Ed Poole: “Miskennen van 
heterogeniteit leidt uiteindelijk 

net tot méér autonomie.”
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Ed Poole: “Belastingautonomie en 
economische groei gaan hand in hand”
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In Ruisbroek waren er ooit 150 cafés, waarvan er vandaag slechts een
handvol overblijft. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw lanceerde dit voor-
jaar een zoektocht naar foto’s en verhalen over de verdwenen cafés.
“De namen van de cafés spreken echt tot de verbeelding. Vaak verwijzen ze

naar anekdotes of naar mensen

die er vaak kwamen”, zegt sche-

pen van Erfgoed Jan Desmeth.

“Daarover willen we graag meer

weten. Daarom deden we een op-

roep om de ontbrekende schakels

in vele verhalen te vinden.” 

In april organiseerde de gemeente

alvast een succesvolle verzameldag, waarop iedereen foto’s kon meebrengen.

Die werden onmiddellijk ingescand en in de erfgoedkast gehangen. “Zo wordt

het materiaal ook bewaard voor de volgende generaties”, legt de schepen uit.
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DORPSSTRAAT

Met een mobiele klas wil Kuurne de interesse in techniek en wetenschap stimuleren bij alle kleuters en lagere-
schoolkinderen van alle schoolnetten.

”De mobiele klas is ingericht in een oude werfwagen. De opdrachten

die de kinderen in dit mobiel atelier krijgen, zijn specifieke techniek-

en wetenschapsopdrachten”, legt schepen van Onderwijs Johan

Bossuyt uit. “De mobiele klas bevat al het nodige gereedschap om

met hout, metaal en elektriciteit aan de slag te gaan: boormachines,

soldeerbouten, zagen, hamers, tangen, … De inrichting van de mo-

biele klas laat verder toe om op een veilige manier in drie aparte

werkruimtes te experimenteren en bij te leren. Zo proeven de kleu-

ters en scholieren al wat van techniek en maken ze later misschien

een positieve keuze voor het technisch of beroepsonderwijs.”

Kuurne pioniert met mobiele techniek- en wetenschapsklas 

Ruisbroek is op zoek naar
150 verdwenen cafés

Burgemeester en schepenen uit Geel
spelen tafeltennis tegen G-sporters

Niemand minder dan Showbizz Bart presenteerde de verkoop van de

eerste aardbeien van dit seizoen, en dit ten voordele van Iedereen tegen

Kanker. N-VA Nijlen bleef niet achter: bestuurslid Brenda Dockx deed

het hoogste bod in naam van de hele afdeling. 

N-VA Nijlen koopt eerste aardbeien 
voor het goede doel
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DORPSSTRAAT

Schepen Brigitte Vanhoutte 
toert rond met ‘babbelbike’ 

Oppositieraadslid Sabine Vermeulen uit Deinze
diende op de gemeenteraad een voorstel in om
de nutskasten in een nieuw kleedje te steken. 

“Iedereen kent die kasten”, zegt Sabine Vermeulen.

“Meestal zijn dat grijze, saaie dozen die technische

apparatuur voor elektriciteit- of gasdistributie bevat-

ten.” Ze zien er niet uit, en daar wil de N-VA iets aan

doen. “Waarom ze niet beplakken met historische

stadsfoto's?” stelt Vermeulen voor. “Zo geven we voorbijgangers een beeld

van de geschiedenis van het gebouw of de plaats waar de kasten staan opgesteld. Op die manier creëren we

een soort Deins openluchtmuseum.” Misschien wel een ideetje voor uw gemeente? 

N-VA Deinze wil oude foto's 
op nutskasten 

In Ronse kan je er niet naast kijken: schepen van Lokale Eco-

nomie en Toerisme Brigitte Vanhoutte toert er sinds kort rond

op haar zelf gepimpte felgele fiets. “Het ideale vervoermiddel

om makkelijk halt te houden en een praatje te maken met

onze inwoners”, legt de schepen uit. “Ik knutselde de  op-en-

top zonnige fiets zelf in elkaar en tooide hem met bloemen,

gele gadgets en twee opvallende draagtassen.” 

Ongedwongen
De schepen noemt de fiets haar ‘babbelbike’. “Ik wil graag

op een ongedwongen manier van de Ronsenaars horen hoe

zij hun stad ervaren, met welke vragen ze zitten en of ze sug-

gesties kunnen meegeven. Je komt immers gemakkelijk met

mensen in contact als je wandelt of fietst. In de draagtassen stopte ik twee zitkussentjes met een blij gezicht erop.

Zo maken we het ons gezellig op een bankje in de stad.”

Gijsbrecht (rechts op de foto, naast schepenen Johan Dewolfs en

Ine Tombeur) werd begin mei schepen van Jeugd, Senioren, Eve-

nementen, Recreatie, Markten en Kermissen, en Toerisme. Alvast

veel succes, Gijsbrecht!

Gijsbrecht Huts (25) is 
jongste schepen ooit in Tienen

Gemeenteraadslid Sabine Vermeulen stelt voor om denutskasten te beplakken met oude foto’s.
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In Onvoltooid Vlaanderen schetst ADVN-onderzoeker Frank Seberechts de geschiedenis van de

Vlaamse natievorming. Alle N-VA-vrijwilligers kregen het boek intussen in de bus. En als lid van

de N-VA geniet u ook 5 euro korting en gratis verzending bij aankoop met de kortings code 

Verlooy1788 via www.onvoltooidvlaanderen.be

De N-VA organiseert de komende weken in alle provincies een boeklezing met auteur Frank 

Sebe rechts. U bent van harte welkom op een van volgende data. Vooraf inschrijven is niet nodig.

• 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)

Via www.n-va.be/inschrijvenobjectiefv kan

u zich nog steeds inschrijven voor de studie-

voormiddagen over confederalisme die

Objec tief V organiseert. U vindt er ook het ge-

detailleerde programma van de drie voor-

middagen.

Op 10, 17 en 24 juni ontvangen we u telkens

vanaf 9 uur in het Vlaams Parlement (zaal De

Schelp). Het programma start om 9.30 uur

stipt en duurt tot 12 uur, waarna u nog kan

napraten bij een drankje. 
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Niet te missen: boeklezingen 
‘Onvoltooid Vlaanderen’

Schreef u zich al in voor de drie 
studievoormiddagen van Objectief V?

Alle mama’s in de bloemetjes
Ook dit jaar zetten de lokale afdelingen

van de N-VA alle mama’s in de bloeme-

tjes naar aanleiding van Moederdag. Een

fijne traditie die telkens op veel sympa-

thie en warmte kan rekenen!

Bart De Wever schreef het slot-
essay voor Onvoltooid Vlaande-
ren, over de confederale strate -
gie van de N-VA.

N-VA Holsbeek N-VA Puurs

N-VA HammeN-VA Moerbeke N-VA Gistel
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Op zondag 17 september is provinciaal domein Puyenbroeck in het Oost-
Vlaamse Wachtebeke helemaal van de N-VA. Het wordt ook dit jaar weer een
op-en-top familiedag, met plezier, muziek en ontspanning voor klein en groot.

Samen met duizenden andere leden ontvangen we u en uw familie en vrienden

vanaf 10 uur ’s morgens te midden van het prachtige domein Puyenbroeck, op het

evenementeneiland in de Klaverbladvijver. Dat eiland is die dag exclusief voorbe-

houden voor de N-VA. En terecht: kinderen, tieners, ouders én grootouders kunnen

er genieten van het kinderdorp, de nostalgische kermis met reuzenrad, attracties voor

jongeren (en iets ouderen), begeleide wandelingen, animatie en optredens.

Zing luidkeels mee
Geen familiedag zonder optredens! Speciaal voor de kleinsten - maar ook voor de

hippe papa’s en de zotste oma’s - treedt om 11 uur De Bende op. Na de toespraak van

voorzitter Bart De Wever om 12.30 uur maken niemand minder dan de Romeo’s hun

opwachting. En afsluiten doen we met … een muzikale verrassing!

Win één van de honderd N-VA-strandstoelen
Het volledige programma van onze familiedag, met alle praktische details, vindt u

op www.n-va.be/familiedag2017. In de tweede helft van de maand juni ontvangt u

ook een uitnodiging met alle nuttige informatie per post. Hou uw brievenbus alleszins

goed in de gaten, want met de uitnodiging maakt u ook kans op één van de honderd

N-VA-strandstoelen die speciaal voor deze familiedag zijn ontworpen. 

Om mee te genieten van de N-VA-familiedag in Wachtebeke volstaat het om tickets te bestellen. Vooraf inschrijven is immers verplicht.

U kunt zoveel mensen inschrijven als u wilt. Dat doet u via ons ledenportaal op https://mijn.n-va.be/familiedag2017/

De kostprijs voor de tickets is 5 euro (voor kinderen tot 12 jaar) of 10 euro. Die krijgt u op de familiedag zelf terugbetaald in de vorm

van drankbonnetjes. Tickets voor kinderen jonger dan 3 jaar zijn gratis.

Problemen bij inschrijving? Contacteer ons via leden@n-va.be of 02 219 49 30.

Familiedag N-VA op zondag 17 september 2017

Kom naar Wachtebeke en feest met ons mee!

OP DE BARRICADEN
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Voor het Baskische volk heeft Gernika al eeuwenlang

grote symbolische betekenis. Het was de hoofdstad van

Bizkaya waar de gezagsdragers - later de koningen van

Spanje - onder een eeuwenoude eik de eed aflegden. In

deze eed beloofden zij de oude wetten van Bizkaya (de fueros)

te eerbiedigen. Nog steeds legt de lehendakari, de minister-

president van de Baskische

Autonome Gemeenschap,

daar zijn eed af.

Tachtig jaar geleden, op 26

april 1937, legde een bom-

bardement het stadje in

puin. Het Condorlegioen,

het luchtmachtonderdeel

waarmee Nazi-Duitsland

de troepen van Franco steunde tijdens de Spaanse Burgeroorlog,

voerde de aanval uit. Allicht wilde het de Basken, die aan de

zijde van de republikeinen tegen Franco streden, demoraliseren

en op de knieën dwingen. Dat een stenen brug het strategische

doel zou zijn geweest, is ongeloofwaardig gezien het gebruik

van brandbommen en de dagboeknotities van de Duitse Luft-

waffe-commandant.

Het was het eerste luchtbombardement op burgers in Europa.

Hele families werden begraven in hun woningen en schuilkel-

ders. De Baskische regering schatte het aantal doden aanvanke-

lijk op meer dan 1 500, maar dat cijfer werd later bijgesteld naar

drie- tot achthonderd.

Toen hij over het bombar-

dement hoorde, koos Pablo

Picasso, die van de Spaanse

republikeinse regering de

opdracht had gekregen een

kunstwerk te maken voor

de Wereldtentoonstelling

van 1937 in Parijs, Gernika

als onder werp. Het schil -

derij bevindt zich sinds

1992 in het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in Madrid,

ondanks Baskische en Catalaanse vragen om het schilderij ten-

toon te stellen in respectievelijk de regio waar het bombarde-

ment plaatsvond of de geboorteplaats van de schilder. Dat

verklaart het wrange Baskische verwijt: “De bommen waren

voor ons, de kunst is voor Madrid.”

Het bombardement op Gernika

ONVERGETELIJK

MEERWAARDE

Toen Sid Lukkassen als VVD-

gemeenteraads lid actief was,

maar ook tijdens zijn stages in

het Europees Parlement en in de

Nederlandse Tweede Kamer,

beland de hij in een wereld die

nog grotendeels uitging van het

wereldbeeld van Thorbecke uit

de negentiende eeuw, toen com-

municatie tussen politiek, media

en burgers nog langzaam verliep.

Thorbeckes ideaalbeeld voor een

goede politicus was dat van een verlicht staatsman, van iemand

die voldoende afstand kon nemen van de kiezer en van de waan

van de dag. Maar dat ideaalbeeld is vandaag niet meer aan de

orde. 

In De democratie en haar media schetst Lukkassen de achtergrond

van onze huidige democratie, toont hij aan waarom de media

daarin zo belangrijk zijn, en hoe de ontwikkeling van de media

in de afgelopen decennia een bedreiging kan vormen voor die-

zelfde democratie.

Sid Lukkassen, De democratie en haar media, Uitgeverij De

Blauwe Tijger, 27,90 euro.

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van De democratie

en haar media. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen

op volgende wedstrijdvraag: “Hoe heet de huidige politieke
leider van de Nederlandse VVD?” Stuur uw antwoord voor

13 juni naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat

47 bus 6, 1000 Brussel.

De democratie en haar media

Winnen een exemplaar van Het Brussel-syndroom: J. van Hoeve (Sint-Gillis-Waas), H. Van Hove (Drongen) en C. Vrancken (Hasselt)



Nieuw-Vlaams Magazine wordt uitgegeven 
door vzw Vlaams Pers-, Radio- en TV-instituut 
en is het partijblad van de Nieuw-Vlaamse Alliantie
(N-VA). Het wordt verzonden onder een folie op basis 
van zetmeel die 100 % biologisch af breek baar is.

Coördinatie en eindredactie:
Nele Hiers.

Medewerkers: 
Bram Bombeek, James De Paepe, Lieven De Rouck, 
Maarten Debruyne, Jeroen Dujardin, Stefaan Huysentruyt,
Jong N-VA, Paul Nagels, Joachim Pohlmann, Olivier 
Van Raemdonck, Jan Verlaak.

Directeur:
Piet De Zaeger.

Vormgeving en druk:
JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1, 
9860 Oosterzele, T. 09 362 74 33.

Foto voorkaft: © Anne Deknock
Foto’s inhoud blz. 3: 
© Thinkstock - © Thinkstock - © N-VA
Jaarabonnement:
€ 12,50 op rekeningnummer
BE83 4350 2597 0115 van VPRTI vzw.

Contact:
T. 02 219 49 30
Fax 02 217 35 10
E-mail: magazine@n-va.be

27

CO
LO

FO
N

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 19 mei 2017.
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“Een beetje anders? 
Toon je trots! Want

LGBTI’s horen er 
helemaal bij.”“

Piet De Bruyn, Vlaams volks-
vertegenwoordiger en coördinator
van het N-VA Regenboognetwerk,
zet zich Vlaams én internationaal in
voor gelijke rechten voor LGBTI’s.* 

UITSMIJTER



De Verandering Werkt
voor meer veiligheid

Toen de N-VA in 2014 toetrad tot de 
Vlaamse en de federale regering, waren 
de sociaal-economische uitdagingen 
enorm. De concurrentiekracht moest 
verbeteren, de belastingen dalen en de 
overheidsuitgaven naar beneden. 

Maar ook de noden op het vlak van 
veiligheid, defensie en asiel & migratie 
waren groot. Na jaren van verwaarlozing 
was er veel werk aan de winkel. 

Jan Jambon, Steven Vandeput en 
Theo Francken brachten ook op die 
departementen de kracht van verandering. 
Er werd opnieuw geïnvesteerd – zowel in 
materiaal als in mensen – en veiligheid 
werd weer serieus genomen. 

Na de aanslagen in Parijs schakelde de 
federale regering een versnelling hoger. 
Op korte termijn nam de federale regering 
een dertigtal maatregelen om een echte 
veiligheidscultuur te installeren, terwijl  
Liesbeth Homans in de Vlaamse Regering 
het voortouw nam in de strijd tegen 
radicalisering. 

Intussen zijn zo goed als al die maatregelen 
in beleid omgezet. Tijd dus voor een stand 
van zaken!



We doen er alles aan om radicalisering te voorkomen. 
Daarom sporen we risicovolle profielen snel op en proberen 
we hen aan boord te houden van onze samenleving. Wie toch 
radicaliseert, houden we nauwlettend in de gaten.

We bieden financiële steun aan 
gemeenten die een eigen preventie-
beleid willen uitwerken.

Gemeenten zijn onze eerste 
partners in de aanpak van 
gewelddadige radicalisering. Zij 
staan het dichtst bij de burger. 
Hun diensten kunnen al in een 
vroeg stadium signalen opvangen 
en doorgeven, en ook zorgen 
voor de nodige begeleiding. Met 
ons actieplan voor de preventie 
van radicalisering versterken wij 
hen. Zo kunnen gemeenten met 
radicaliseringsproblemen extra 
middelen krijgen om te investeren 
in ondersteuningsprojecten in 
jeugdhuizen, scholen en op de 
arbeidsmarkt.

We ontwikkelen een inburgerings-
aanbod op maat van imams. Naast 
lessen Nederlands bevat dat een 
luik maatschappelijke oriëntatie. 
Daarin is er onder meer aandacht 
voor de scheiding van kerk en 
staat en de dialoog met de over-
heid en veiligheidsdiensten.

Moslimpredikers worden grondig 
gescreend. Wie haat predikt, volgen 
we op en wordt uitgewezen. Haat-
predikers komen het land niet meer 
in.

Gemeenten kunnen ook een lokale 
integrale veiligheidscel oprichten. 
Dat is een team van deskundigen 
dat instaat voor de concrete aanpak 
van geradicaliseerden. Zij zorgen 
ook voor een vlottere informatie-
uitwisseling tussen de verschillende 
gemeentediensten (politie, OCMW, 
jeugd, onderwijs …) en met de 
gerechtelijke overheden.

€

Dankzij databanken die permanent 
geactualiseerd worden door 
verschillende instanties krijgen 
burgemeesters informatie over ex-
Syriëstrijders en geradicaliseerden 
die zich op het grondgebied van hun 
gemeente bevinden. Dat laat toe om 
die risicoprofielen nauwgezet op te 
volgen.

Voortaan kunnen gemeenten 
met al hun vragen over 
radicalisering terecht bij 
een helpdesk die speciaal 
daarvoor is opgericht.

Met een integraal actieplan pakken we de 
vele veiligheidsproblemen aan die door de 
jaren heen in de Brusselse Kanaalzone zijn 
ontstaan. Prioritair in dat Kanaalplan is 
de aanpak van de illegale economie en de 
georganiseerde criminaliteit. Daarnaast 
doen we een grondige preventieve 
controle van domicilies, vzw’s, cafés, 
voertuigen en het 
openbaar vervoer.

We organiseren vorming voor 
eerstelijnswerkers, zoals VDAB-
consulenten, leerkrachten en 
jeugdwerkers. Zo krijgen zij 
onder meer een beter inzicht 
in de identiteitsontwikkeling 
van (moslim)jongeren en in 
radicaliseringsprocessen.

Websites die haatboodschappen 
verspreiden, extremistisch 
gedachtegoed delen of terreurstrijders 
rekruteren, sluiten we af. Want steeds 
meer jongeren radicaliseren achter 
hun computer.
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We investeren 400 miljoen euro extra in onze veiligheids- 
en inlichtingendiensten. We maken het hun makkelijker om 
terroristen op te sporen, te bestrijden en uit te schakelen.

Onze Staatsveiligheid wordt 
versterkt. Meer medewerkers van 
onze inlichtingendiensten leggen zich 
nu specifiek toe op terreurbestrijding, 
zonder de andere mogelijke 
dreigingen uit het oog te verliezen.

Bij een cyberincident of -crisis kan 
de overheid terugvallen op een 
nationaal cybernoodplan. Dat plan 
bevat duidelijke afspraken voor alle 
overheidsdiensten over hoe ze moeten 
reageren.

Bijzondere opsporingsmethoden 
kunnen nu ook worden aangewend bij 
terreurmisdrijven. Het gebruik van de 
telefoontap is bovendien uitgebreid. 
Telefoongesprekken afluisteren kan 
nu ook in onderzoeken naar illegale 
wapenhandel. We maken ook gebruik 
van nieuwe technologieën, zoals 
stemherkenning.

Onze veiligheids- en inlichtingen-
diensten, ook op het lokale 
niveau, kunnen nu putten uit een 
gemeenschappelijke gegevensbank 
van Syriëstrijders. Deze gegevensbank 
wordt geactualiseerd door het 
OCAD, dat het dreigingsniveau 
analyseert, door de politiediensten, 
de gevangenissen en het openbaar 
ministerie. Op die manier houden 
we teruggekeerde Syriëstrijders 
nauwlettend in de gaten.

Vroeger waren huiszoekingen niet 
toegestaan tussen 21 uur en 5 uur. Bij 
terreurmisdrijven kunnen die nu op 
elk moment van de dag plaatsvinden. 
Dat geldt ook bij onderzoeken naar 
criminele organisaties en bij ernstige 
aanwijzingen dat er vuurwapens, 
explosieven of andere levensgevaarlijke 
stoffen te vinden zijn.

Met onze deelname aan 
de internationale strijd tegen IS 
(Islamitische Staat), bekampen 
we de terroristen ook op hun 
eigen terrein. De inzet van 
militairen is noodzakelijk 
om het terrorisme bij de 
bron aan te pakken.

Onder bijzondere omstandigheden is 
nu ook de Nationale Veiligheidsraad 
bevoegd om het dreigingsniveau te ver-
hogen. Die raad bestaat uit tal van veilig-
heids- en onderzoeksdiensten, de premier 
en de ministers van Justitie, Defensie, 
Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. 
Vroeger kon enkel het OCAD (Orgaan 
voor de Coördinatie en de Analyse van de 
Dreiging) dat doen. 

Vanaf dreigingsniveau drie kan 
de overheid tijdelijk militairen 
inzetten voor specifieke 
bewakingsopdrachten.
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We maken het moeilijker voor terroristen om hun 
terreurdaden te financieren, te plannen en uit te voeren. Ons 
veiligheidsweb sluit zich steeds strakker rond de terroristen 
en hun aanhangers.

De overheid kan weigeren om de 
identiteitskaart of het paspoort af te 
leveren van geradicaliseerde Belgen 
van wie het vermoeden bestaat dat ze 
willen afreizen naar een gebied waar 
terroristen actief zijn. Of ze kan die 
documenten tijdelijk weer intrekken.

Bij aanwijzingen van terrorisme 
zijn medewerkers van OCMW’s, 
vakbonden, ziekenfondsen en 
ministeries verplicht om het gerecht 
te verwittigen. Op vraag van het 
parket moeten zij ook informatie 
delen.

De lijst van terroristische misdrijven 
werd uitgebreid. Wie naar het 
buitenland trekt voor terroristische 
daden, wordt daarvoor voortaan 
bestraft. Ook de voorbereidingen, 
zoals het aankopen van bommateriaal, 
zijn strafbaar.

We controleren systematisch de gegevens 
van alle passagiers op internationale 
vluchten, schepen, treinen en bussen. 
We analyseren die geregistreerde 
passagiersgegevens (PNR) aan de hand 
van risicoprofielen en vergelijken ze 
met gegevens uit databanken van onze 
veiligheids- en inlichtingendiensten.

Personen die betrokken zijn bij 
terrorisme geraken veel moeilijker aan 
geld. We bevriezen hun rekeningen en 
andere tegoeden in België.

We maakten een einde aan de anonieme 
herlaadkaarten voor smartphones en 
gsm’s: alle herlaadkaarten moeten vandaag 
geregistreerd worden.

Asielzoekers die betrokken zijn bij 
terrorisme kunnen we nu versneld de 
beschermingsstatus afnemen.

De politiecontroles aan onze 
landsgrenzen zijn versterkt.

De screening voor de toegang tot 
gevoelige jobs is versterkt.

We patrouilleren meer online. We 
monitoren het internet op schadelijke 
inhoud en op activiteiten en personen 
die de openbare orde of veiligheid 
bedreigen.

Het ANPR-systeem is uitgebreid. 
Dat is een netwerk van camera’s 
dat dag en nacht automatisch 
verdachte nummerplaten herkent en 
integreert in gegevensbanken. Met dat 
cameraschild kunnen we verdachte 
voertuigen veel sneller op het spoor 
komen, volgen en onderscheppen.
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Wordt vervolgd: 
naar een sterke 
veiligheidscultuur
Met veiligheid ben je nooit klaar. Of om Bart De Wever te 
citeren: “Onze strijd is nog niet gestreden.” 

Zo keurde de federale regering in de superministerraad van 
14 mei nog eens 28 nieuwe veiligheidsmaatregelen goed. 
Wij blijven werken om uw veiligheid te verhogen. 

Met de N-VA aan het roer is de omslag naar een sterke 
veiligheidscultuur eindelijk ingezet. Maar we willen ook 
verder gaan. 

Met Niveau V presenteerden wij concrete voorstellen om 
de strijd tegen terrorisme op te drijven. Zo wil de N-VA 
een wettelijk kader voor de noodtoestand, gespecialiseerde 
terreurrechtbanken, en de lokale politie en besturen laten 
optreden tegen extremisme.

De Verandering Werkt. 
We zijn vandaag veiliger dan een jaar geleden. Maar het werk 
is nog niet af. Met uw steun brengen wij die verandering 
graag verder in de praktijk.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

©
 ID

/ B
as

 B
og

ae
rt

s

Koningsstraat 47 bus 6 • 1000 Brussel
 info@n-va.be • +32 2 219 49 30

  facebook.com/nieuwvlaamsealliantie
  @de_NVA
  linkedin.com/company/N-VA
  instagram.com/de_NVA

19
 m

ei
 2

01
7


	N-VMnr05_2017 (defLR)
	De Verandering Werkt voor meer veiligheid

