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125 euro

Uit cijfers van het Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds blijkt dat de ziekteverzekering
125 euro meer uitgeeft voor een inwoner uit
Wallonië dan voor een Vlaming. “Uit het
onderzoek blijkt ook dat meer dan 20 procent van de inwoners van Wallonië recht
heeft op een verhoogde tegemoetkoming,
tegenover slechts 11 procent van de Vlamingen”, zegt N-VA-senator Louis Ide. “Dat zijn
geen kleine verschillen meer.”

Peter Spiegel (Financial Times)
@SpiegelPeter op 29/05/2013
Ik herlees voor de derde keer de redenering van Olli Rehn om België niet te
beboeten en ze slaat nog steeds nergens op.

Isabel Albers (De Tijd)
@italbers op 29/05/2013
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Slechte Europese punten vertaald als
goed rapport, jongens toch. We hervormden niet genoeg, bespaarden niet
genoeg, werken niet lang genoeg.

Aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Homofobie op
16 mei voerde de holebivereniging
Wel Jong Niet Hetero actie aan het
Brusselse Centraal Station. Twee
jongeren lieten zich twee dagen opsluiten in een stalen kooi om aan te
kaarten dat homoseksualiteit in
tachtig landen nog steeds strafbaar
is. Om die boodschap kracht bij te
zetten, hing Vlaams Parlementslid
Helga Stevens namens de N-VA een
geel lintje aan de kooi.
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Nou moe
Gwendolyn Rutten, voorzitster van Open Vld, heeft het confederalisme begraven. Dat
niet iedereen in eigen rangen op dezelfde lijn zit als de voorzitster, zal haar een zorg
wezen. “Ík ben de voorzitster en ík bepaal en verander de koers”, liet la Rutten optekenen. In de partijnaam lijkt na de ‘V’ van Vlaamse en de ‘L’ van Liberale nu dus
ook de ‘D’ van Democraten te verzanden in opportunisme. “Als we zo verder doen,
nemen we een ‘unique selling position’ in, namelijk een gewezen grote politieke partij
die de kiesdrempel niet meer haalt”, analyseerde een liberaal Vlaams Parlementslid
prompt. Waarop Jong Vld dan weer een verontwaardigd persbericht de wereld instuurde: “Het is jammer dat deze kritiek op de eigen partij het enige is wat we de afgelopen maanden van de Vlaamse fractie hebben gehoord. De Vlaamse fractie zet de
dans der stervende zwanen lustig verder.” Geen wonder dat Fientje Moerman in een
interne mail opbiechtte: “Ik snap het allemaal niet meer.”
“Tenenkrullend, wraakroepend en onverdedigbaar. Andere woorden zijn er
niet voor het schouwspel dat in de Kamer werd opgevoerd. Aanleiding was
de zoektocht van de regering naar vijf CEO's voor overheidsbedrijven. Een
zoektocht waarbij men niet eens de schijn ophoudt dat het niet om zuivere partijpolitieke benoemingen gaat, afgewogen op het apothekersschaaltje van de politieke
belangen. (…) De schaamteloosheid waarmee de regering op dit punt doorzet, doet
wel heel hard denken aan een zeer oude PS-cultuur. Het mag verwonderen dat ook
de Vlaamse partijen hier met de billen bloot willen gaan, maar blijkbaar is de wortel
van de mooie postjes iets aantrekkelijker dan de stok van de publieke verontwaardiging."
Liesbeth Van Impe - Het Nieuwsblad, 24/05/2013

“

Goed bezig
Alle partijen en uiteraard ook de N-VA zijn bereid om de controle op hun partijgelden
en verkiezingsfondsen in handen te geven van een onafhankelijk controleorgaan. Maar
de PS blokkeert die hervorming en wil de controle op de partij- en financieringsfondsen niet aan een extern orgaan overlaten. “Maar aan de andere kant wil de PS wel
graag de regels versoepelen zodat partijen gemakkelijker sponsoring van bedrijven
kunnen krijgen”, vermeldt N-VA-Kamerlid Veerle Wouters nog. Waart de geest van
Agusta nog steeds rond in dit land?

UI TGESPROKE N
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Tragische
realiteit
© N-VA

Vorige maand keurde het
Vlaams Parlement het nieuwe
decreet over het Vlaamse
integratie- en inburgeringsbeleid
goed.

Di Rupo kon zijn triomfalisme amper verbergen. Hij had dan ook iets te vieren: ons land
krijgt géén Europese boete! Dat is le gouvernement du faisable in volle actie. Een regering
die al tevreden is dat ze niet gestraft wordt voor slecht beleid. Dat we de dans alleen ont-

12
Uit een nieuwe studie van de
N-VA blijkt dat de transfers
vanuit Vlaanderen naar Wallonië en Brussel astronomisch
hoog blijven.

sprongen omdat de boete juridisch niet retroactief kan worden opgelegd, kon de pret niet
bederven.
De inhoud van het Europese rapport gooide evenmin roet in het eten. Nochtans is dat
zeer interessante lectuur. Ons tekort is buitensporig groot, vervroegde uittredingsstelsels
moeten worden afgeschaft, de loonindexering moet worden hervormd, de lasten op
arbeid moeten verschuiven naar consumptie en verbruik, de activering van werkzoekenden moet strakker, … Kortom, alles waar de N-VA al jaren om vraagt en waar deze regering exact niéts aan heeft gedaan.
Maar dat is ook helemaal niet nodig. Want wat is het antwoord van Di Rupo op de Europese kritiek? Het is allemaal de schuld van de N-VA. U leest het goed. De N-VA heeft het
land 500 dagen gegijzeld, en daardoor zit Di Rupo nu met de gebakken peren.

15
De Vlaamse Volksbeweging
(VVB) verzamelt één miljoen
Europese handtekeningen voor
‘het recht op zelfbeschikking
van de Europese volkeren’.

Onzin
Dat is uiteraard klinkklare onzin. De eerste opmerkingen van de Europese Commissie
dateren al van 2009, toen de N-VA niet eens betrokken was bij het federale niveau. Bovendien hebben wij tijdens de regeringsonderhandelingen talloze keren aangeboden om over de partijgrenzen heen - aan het begrotingswerk te beginnen. Dat werd steeds afgewezen. Maar het strafst van allemaal: wij hebben tijdens die 500 dagen bespaard! Onder
lopende zaken daalden de overheidsuitgaven, verminderde het overheidstekort sneller
en namen de belastingen minder sterk toe dan onder de regering-Di Rupo.
En dat is de tragische realiteit van dit land. Net geen boete krijgen is hier een bewijs van
goed bestuur, het malgoverno is de schuld van de oppositie en wij zijn beter af met een
regering van lopende zaken dan met de huidige federale regering, die de middenklasse

22
Christoph D'Haese is sinds een
half jaar burgemeester van
Aalst. Haast zonder onderbreking stond hij in het oog van
de politieke storm.

overlaadt met stiekeme belastingverhogingen. Een mens weet niet meer of hij nu moet
huilen van het lachen of van de miserie.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Uitbetaling werkloosheidsuitkeringen:
geen taak voor de vakbond

Om de kosten te dekken die gepaard
gaan met de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen, geeft de overheid de
vier uitbetalingsinstellingen een vergoeding. Die vergoeding wordt jaar na jaar
groter. De laatste tijd steeg het bedrag
met liefst 20 miljoen euro.

Efﬁciënt en transparant
N-VA-Kamerlid Miranda Van Eetvelde
pleit ervoor om de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen exclusief in handen
te geven van de overheid. “Dat kan perfect”, weet Van Eetvelde. “Zo zorgt de
RVA nu al voor de uitbetaling van uitkeringen in het kader van het tijdskrediet. De burger heeft recht op een zo
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In België zijn er vier instellingen die
werkloosheidsuitkeringen uitbetalen:
één overheidsinstelling (de Hulpkas
voor Werkloosheidsuitkeringen, HVW)
en de drie erkende vakbonden. Maar
de N-VA vindt dat dit geen taak is voor
de vakbonden.

“Vakbonden moeten vooral werkzoekenden begeleiden naar een job en een constructieve rol spelen in het sociaal overleg”, vindt Miranda Van Eetvelde.
efﬁciënt mogelijke aanwending van de
publieke middelen.”

Constructieve rol
De regering denkt eraan om het systeem
te hervormen. De vakbonden zouden
dan een lager basisbedrag krijgen maar
een bonus ontvangen wanneer ze frauderende werklozen vatten. Van Eetvelde
kan zich echter niet vinden in dat voor-

stel, dat het systeem nog complexer en
dus ook nog duurder maakt. “De toekomst van de vakbonden zal niet staan
of vallen met hun rol als uitbetalingsloket. Vakbonden moeten zich vooral inspannen om mensen te begeleiden in
hun zoektocht naar werk en om een constructieve rol te spelen in het sociaal
overleg.”

Maatregelen tegen overbevolking gevangenissen

Senator Karl Vanlouwe stelt een reeks dringende maatregelen
voor om de overbevolking in de gevangenissen op te vangen:
• het verdrag tussen België en Marokko strikt toepassen, zodat
de ongeveer 1 300 Marokkaanse gedetineerden hun gevangenisstraf verder kunnen uitzitten in hun thuisland;
• gelijkaardige afdwingbare verdragen afsluiten, zodat ook
het grote aantal gedetineerden met een andere nationaliteit
(Congo, Algerije, Turkije en Albanië) hun straf in hun thuisland kunnen uitzitten;
• de wet van 15 mei 2012 versneld en strikt toepassen, zodat
EU-burgers die in België veroordeeld werden hun straf in
het land van herkomst binnen de Europese Unie kunnen
uitzitten;
4
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In december 2012 zaten er 12 000 gevangenen in een Belgische
gevangenis, terwijl er slechts 9 150 plaatsen zijn. De overbevolkingsgraad in de gevangenissen bedraagt meer dan 23 procent.

N-VA-senator Karl Vanlouwe wil de overbevolking in de
Belgische gevangenissen tegengaan.
• het contract verlengen met de Nederlandse regering voor de
huur van de gevangenis in het Nederlandse Tilburg; en
• bijkomende cellen huren in Nederland, bijvoorbeeld in de
leegstaande gevangenissen van Sittard en Maastricht.

HALFRON D

De N-VA wil neutraliteit
aan het loket

Zit er toekomstmuziek
in de Vlaamse musical?

“Ons standpunt is duidelijk: wij willen één regeling die neutraliteit
aan het loket oplegt voor alle ambtenaren. Lokale autonomie is
voor ons erg belangrijk, maar het neutraliteitsprincipe en de rechtszekerheid zijn dat evenzeer. Vandaag moeten loketambtenaren in
de ene gemeente neutraal zijn en in de andere niet. Als men in de
gemeenten en steden dan ook nog eens het ene jaar wél het neutraliteitsprincipe aanhoudt en het andere jaar weer niet, zoals nu
in Gent, dan is het einde helemaal zoek”, zegt N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts. Voor hem moet er duidelijkheid komen voor
alle burgers en voor alle ambtenaren. “We moeten een duidelijke
lijn trekken. Anders krijgen we alsmaar meer en alsmaar scherpere
debatten op alle bestuursniveaus.”

Uiterlijke symbolen
“Elke burger heeft recht op neutrale dienstverlening. Het is de vrijheid van de burger om aan het loket níet geconfronteerd te worden
met de overtuiging van de ambtenaar. Opzichtige uiterlijke symbolen van religieuze, levensbeschouwelijke, politieke of syndicale
aard mogen ambtenaren bij rechtstreeks contact met burgers
daarom niet dragen”, vat Kamerlid Siegfried Bracke het partijstandpunt samen. Ambtenaren die niet in rechtstreeks contact staan
met de burger, of die een ondersteunende of technische functie
hebben, kunnen eventueel wel praktische werkafspraken maken
met de werkgever.
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De N-VA wil een algemeen geldend neutraliteitsprincipe voor
de lokale, Vlaamse én federale ambtenaren. Het neutraliteitsprincipe voor ambtenaren op alle bestuursniveaus moet worden meegenomen in het federale en Vlaamse regeerakkoord
in 2014.

Vlaams Parlementslid Marius Meremans vraagt overleg
met de musicalwereld.
De projectsubsidie die de Vlaamse Regering toekende aan
‘Musical van Vlaanderen’ wekte heel wat reacties los in
cultuurmiddens. Er zijn kritische vragen over de adviezen
die tot deze beslissing hebben geleid, maar ook over de
hoogte van het bedrag.
Een van die vragen luidt of deze subsidie het budget van de
projectsubsidies niet te veel bezwaart, terwijl vele andere organisaties het met veel minder subsidies moet stellen. “We willen constructief ingaan op de suggesties van de cultuursector”, bevestigt
Vlaams Parlementslid Marius Meremans. “De cultuurcommissie
moet mee nadenken over een toekomstvisie voor de Vlaamse
musical. Projectsubsidies zijn misschien inderdaad niet de beste
manier om deze sector te benaderen. In dat geval moeten we
andere manieren zoeken om hen te ondersteunen. Daarom
vragen wij een gedachtewisseling met Vlaams cultuurminister
Schauvliege (CD&V) en de belangrijkste actoren uit de musicalwereld.”

Kindersigaretten verkleinen de stap
naar echte sigaretten
De zogenaamde ‘shisha-pen’, waarmee kinderen allerlei fruitsmaakjes kunnen inhaleren, is nog net geen hype in Vlaanderen. De rage komt overgewaaid uit Nederland.
Minister van Volksgezondheid Laurette
Onkelinx (PS) heeft de Hoge Gezondheidsraad om een advies gevraagd over
de ‘kindersigaret’. Dat antwoordde ze op
een mondelinge vraag van Gemeenschapssenator Lies Jans.

kend is: propyleenglycol. Maar ook indien
zou blijken dat die stof niet schadelijk is,
moet men toch een regulering invoeren”,
vindt Lies Jans. Ze denkt daarbij aan een
verbod op de verkoop van de sisha-pen
aan min-zestienjarigen.

“De shisha-pen zonder nicotine en teer is
minder schadelijk voor de gezondheid
dan klassieke sigaretten, maar ze bevat
wel een stof die mogelijk kankerverwek-

“De kindersigaret is zeer aantrekkelijk
voor kinderen. Het gevaar bestaat dat jongeren op die manier leren om stoffen te
inhaleren. De stap om over te schakelen

De stap om van ‘kindersigaretten’ over
te schakelen naar de gewone maar
zeer schadelijke sigaretten is niet groot.

naar de gewone maar zeer schadelijke
sigaretten is dan niet groot. En dat moeten
we toch absoluut vermijden.”
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“Dit is een grote en goede onderwijshervo
N-VA-onderwijsspecialist Kris Van Dijck slaakt een zucht als hij
door het bereikte onderwijsakkoord bladert. “Ja, we hebben
lang en soms ook hard onderhandeld met de andere regeringspartijen. Daarbij hadden wij slechts één doel voor ogen: ons
Vlaams onderwijs aan de top houden én vastgestelde knelpunten aanpakken met slimme maatregelen. Dat is ons gelukt.” De
Kempense politicus, zelf een onderwijzer van vorming, recht zijn
rug en kijkt tevreden voor zich uit: “Dit is ook echt een grote
hervorming, die we loyaal zullen uitvoeren.”

De Vlaamse Regering van CD&V, N-VA en
sp.a sloot dan toch een akkoord dat het
onderwijs in Vlaanderen de komende jaren
behoorlijk zal hervormen. De gesprekken
liepen niet altijd even gemakkelijk. Voor de
N-VA voerde viceminister-president Geert
6

Bourgeois de slotonderhandelingen, daarin
bijgestaan door zijn kabinet en Vlaams
minister Philippe Muyters. Zij hielden daarbij nauw contact met de Vlaamse volksvertegenwoordigers Kris Van Dijck, Vera
Celis, Goedele Vermeiren en Willy Segers.

Ook Bart De Wever speelde een belangrijke
rol in de besprekingen.
De N-VA gaf in de aanloop naar deze
hervorming te kennen dat zij eigenlijk
weinig wou veranderen.
Kris Van Dijck: “Dat beeld klopt niet. Al geruime tijd dringen ook wij aan op maatregelen - hervormingen zo u wil - die tot
verbetering leiden. Maar laat me eerst toch
beklemtonen dat het Vlaamse onderwijs
tot het beste in de wereld behoort. Zo
staan we op de tweede plaats in Europa,
na koploper Finland. Ons huidige onderwijs is sterk en kwaliteitsvol, vooral door
de dagelijkse inzet van gemotiveerde leerkrachten en directies. Toch is er nood aan
een aantal hervormingen om de knelpunten weg te werken. Wij pleitten en ijverden

BREEDBEEL D
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orming”
voor wat wij ‘slimme maatregelen’ noemen.”
Zoals?
Kris Van Dijck: “Een hervorming moet er alvast voor zorgen dat er straks minder jongeren de school verlaten zonder diploma op
zak. Want vandaag is dat het geval voor
één op de tien leerlingen. Dat doel halen
moet mogelijk zijn zonder de kwaliteit te
verlagen of de waarde van een diploma uit
te hollen. Tegelijk moet er zeker meer aandacht komen voor wetenschap en techniek
in ons onderwijs, en dit reeds van in de lagere school. Voorts roepen wij al lang dat
een betere kennis van het Nederlands
noodzakelijk is, zeker voor kinderen die
thuis een andere taal spreken. Kortom, wij
kozen en gaan voor een reeks gerichte in-

De N-VA zette stevig in op taal?
Kris Van Dijck: “Precies. De schoolse achterstand van nogal wat kinderen is te wijten
aan een gebrekkige kennis van onze onderwijstaal, het Nederlands. In het akkoord
staan nu concrete maatregelen om daaraan
te verhelpen. Zo zullen leerlingen straks bij
hun overstap van het kleuter- naar het lager
onderwijs en van het lager naar het secundair onderwijs op hun kennis van het
Nederlands worden gescreend. Voor kinderen die onze taal onvoldoende beheersen,
kunnen scholen een ‘taalbad’ inrichten: een
intensieve onderdompeling Nederlands die
tot een jaar kan duren. Indien dit taalbad
in combinatie met de andere maatregelen
onvoldoende zou zijn, dan kunnen leerlingen in het secundair onderwijs ertoe
verplicht worden om tot drie uur per week
Nederlandse les te volgen na de schooluren.
En ook ouders zullen er via het integratiedecreet toe worden aangezet om hun kennis van onze taal te verbeteren. Daarnaast
komen er in het eerste en tweede jaar van
het secundair onderwijs differentiatie-uren,
waardoor een eventuele leerachterstand
kan worden weggewerkt. En sterkere leerlingen zullen mogelijkheden krijgen om
zich nog te verbeteren tijdens diezelfde
differentiatie-uren.”
Ook naar wetenschap en techniek zal
meer aandacht gaan?
Kris Van Dijck: “Dat is absoluut nodig. Een
keuze voor wetenschap en techniek moet
een positieve keuze zijn, gebaseerd op interesse en capaciteiten van de leerling.
Daarom gaan we wetenschap en techniek
als apart leergebied aanbieden in de lagere
school, wat nu niet gebeurt. Het zullen vakleerkrachten zijn die daarvoor instaan: voor
wetenschap en techniek, maar ook voor
Frans. Want de vraag vanuit de bedrijven
is gerechtvaardigd. Vlaanderen heeft nood
aan goed opgeleide technici. Die visie
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grepen die leiden tot een verhoging van de
doeltreffendheid van ons onderwijs. Aan
deze grote hervorming hebben wij, soms in
moeilijke omstandigheden, constructief
meegewerkt. Met resultaat.”

Kris Van Dijck: “Het aso verdwijnt niet.
Een school die vandaag aso-richtingen
aanbiedt, zal dat morgen en later kunnen blijven doen.”

wordt ook doorgetrokken tot in het
secundair onderwijs. In de eerste graad
worden wetenschap en techniek aan de
basisvorming toegevoegd.”
Is dat die ‘brede vorming’ waar zo veel
om te doen was?
Kris Van Dijck: “Alle leerlingen, inbegrepen
de sterkere, moeten we blijven uitdagen.
Daarom wil de N-VA inderdaad een brede
en degelijke algemene vorming. Dat zal gebeuren door de algemene vorming te versterken, of te ‘verbreden’ zoals dat soms
wordt genoemd. Maar het is geenszins een
brede eerste graad zoals die in het begin op
tafel lag. Daarnaast vinden wij de getrapte
studiekeuze die het masterplan voorziet een
goede zaak: de leerling blijft in het tweede
jaar kiezen voor een basisoptie aangevuld
met differentiatie. Sterke leerlingen kunnen
we op die manier blijven prikkelen, en tegelijk kunnen zwakke leerlingen worden
omhoog getrokken.”
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de basisoptie die de leerling kiest - naar de
basisvorming. En in de basisvorming komt
er dus wetenschap en techniek bij. Bovendien blijft de leerling op dertienjarige leeftijd
zijn of haar keuze maken.”
Worden alle scholen nu verplicht hun
aanbod om te gooien en alle soorten
studierichtingen aan te bieden?
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Betekent dat geen ommezwaai?
Kris Van Dijck: “De algemene vorming versterken we, maar wat de uren betreft verandert er aan het eerste jaar van het secundair
onderwijs niets ten opzichte van de huidige
situatie. Het blijft bij een basisvorming van
27 uren en een differentiatiepakket van 5
uren. In het tweede jaar verschuift er één
uur van het differentiatiepakket - met daarin

Naast Kris Van Dijck zijn Willy Segers (links op de foto), Vera Celis (midden)
en Goedele Vermeiren (rechts) de onderwijsspecialisten van de N-VA in het
Vlaams Parlement. Wat vinden zij van dit akkoord?
Goedele Vermeiren: “Het akkoord vraagt meer aandacht voor wetenschap en
techniek. En terecht. De arbeidsmarkt heeft veel nood aan technisch en wetenschappelijk opgeleide mensen. Daarom is het belangrijk dat leerlingen al in het
basisonderwijs wetenschap en techniek als vakken zullen krijgen van vakleerkrachten. Want onbekend is onbemind. Op die manier kunnen zij op hun dertiende een gefundeerde keuze maken.”
Vera Celis: “Het belangrijkste punt voor mij is dat scholen door deze hervorming
de mogelijkheden krijgen om zwakke leerlingen te versterken, maar ook om
sterke leerlingen nog te versterken. De hervorming van het aanbod van scholen
kan geleidelijk gebeuren, voor zij die dat willen. Scholen hebben de vrijheid
om in te stappen of om dat niet te doen. En er komt een grondige evaluatie van
de matrix. We moeten nu vooral een breder draagvlak zoeken bij de onderwijsverstrekkers, de leerkrachten en de ouders. Dat is voor mij de juiste manier om
met een hervorming om te gaan.”
Willy Segers: “Eindelijk een onderwijsakkoord dat ook maatregelen bevat om
de schoolse achterstand van de vele anderstaligen die voor ons onderwijs kiezen
aan te pakken. Er komt een taalscreening, de mogelijkheid tot een taalbad(jaar)
en verplichte bijlessen. “Neem ze een jaar, maar geef ze een leven”, zei onze gewezen collega Chris Vandenbroeke. Ik ben blij dat we dit met de N-VA eindelijk
hebben kunnen realiseren.”
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Kris Van Dijck: “Aan de onderhandelingstafel en in het parlement streed de N-VA
voor de vrijheid van onderwijs. Dat zeer
belangrijke punt hebben we gehaald, want
de vrijwillige keuze van de school blijft verzekerd. Scholen zullen immers kunnen kiezen of zij voor een andere structuur gaan
dan wel hun huidige structuur behouden.
Zij en ook de ouders zullen nooit gedwongen kunnen worden om in eender welk
ander systeem te stappen. Intussen starten
we met de zogenaamde matrix, die alle
bestaande studierichtingen moet bestuderen en indelen. Dat zal halfweg 2016 worden afgerond. Op dat moment zal men
nagaan of de kwaliteit in die nieuwe indeling kan worden gewaarborgd. Pas als die
kwaliteitsgarantie er is, kan het zijn dat de
labels aso, tso, bso en kso verdwijnen.
Maar zonder dat dit effect hoeft te hebben
op het aanbod van de scholen. Geen enkele
school zal worden verplicht om het aanbod,
dat vandaag wordt aangeboden, te wijzigen. Elk schoolconcept dat op de matrix is
gestoeld, zal mogelijk zijn. Dat kan verticaal, dus met alleen doorstroom-studierichtingen (huidige aso- en sommige tsorichtingen) of alleen studierichtingen met
een dubbele ﬁnaliteit (doorstroom/arbeidsmarktgericht), of met uitsluitend arbeidsmarktgerichte studierichtingen. Het kan ook
horizontaal of in een combinatie van beide.”
Voorzitter Bart De Wever zei het net voor
de eindfase van de onderhandelingen:
het aso moet blijven bestaan. Is dat ook
het geval?
Kris Van Dijck: “Het aso verdwijnt niet. De
scholen krijgen de vrije keuze. Een school
die dus vandaag aso-richtingen aanbiedt,
zal dat morgen en later kunnen blijven
doen. Scholen die er evenwel van overtuigd
zijn dat de zogenoemde domeinscholen of
campusscholen beter zijn, kunnen straks
voor dat nieuwe systeem kiezen. Maar het
huidige systeem blijft wel overeind.”
Maar de naam aso verdwijnt op termijn?
Kris Van Dijck: “De naam die men er in de
toekomst aan zal geven, is onbelangrijk.

BREEDBEEL D

Onderhandelingen onderwijshervorming
leveren resultaat op
De onderhandelingen over de onderwijshervorming liepen niet altijd van
een leien dakje. De lange - en soms harde - onderhandelingen met de andere
regeringspartijen hebben echter vruchten afgeworpen.

“De media hebben vooral de knelpunten in de onderhandelingen beklemtoond”, meent viceminister-president
Geert Bourgeois, die namens de N-VA de
onderhandelingen voerde. “De N-VA
heeft het echter sterk inhoudelijk gespeeld door in te zetten op de echte
knelpunten. Met een uitgebreid pakket
aan maatregelen die moeten toelaten
dat het Vlaamse onderwijs zijn koppositie in Europa behoudt.”

Ons gaat het om de inhoud en de kwaliteit.
En die blijven verzekerd.”
Gedaan ook met de driehonderd studierichtingen?
Kris Van Dijck: “Dat is inderdaad niet meer
houdbaar, en evenmin wenselijk. Alle
studierichtingen in de tweede en derde
graad zullen worden gescreend, bijgestuurd
en gereduceerd en afgestemd op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs. Overbodige
richtingen die geen aansluiting geven op
hoger onderwijs of de arbeidsmarkt zullen
worden geschrapt. Tegelijk zal elke kennis
die een leerling verwerft ook worden gecertiﬁceerd. Dat is goed voor de leerling.
Als je alles op een rijtje zet, dan is dat een
grote hervorming die ook tegemoet komt
aan jarenlange en terechte verzuchtingen.
Zo zal men de eindtermen actualiseren en
komt er een verplichte stage in de derde
graad van het tso en bso, om jongeren hun
eerste werkervaringen te laten opdoen.
Tegelijk moedigen we de instroom aan van

Constructieve voorstellen
“Er waren twee punten waar de N-VA
niet van af wilde wijken: de vrijheid
van onderwijs, waarbij scholen niet verplicht worden om allemaal een domeinschool te worden, en de mogelijkheid
van leerlingen om al vanaf de eerste
graad een basisoptie te kiezen, zoals vandaag ook al het geval is.”
Geert Bourgeois werkte zich grondig in
het onderwijsdossier in. Dankzij de volgehouden inzet, de grondige kennis van
het dossier en de voortdurende stroom
aan constructieve voorstellen vanuit de
N-VA konden we een coherent geheel

leerkrachten en vakleerkrachten met ervaring op de werkvloer. Belangrijk vind ik ook
dat alle leerlingen die het bso doorlopen
een diploma secundair onderwijs zullen
ontvangen. Mits een extra voorbereidend
jaar geeft hen dat ook toegang tot het
hoger onderwijs.
Er volgt eveneens een audit van de Centra
voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), die op
hun effectiviteit en efﬁciëntie zullen worden
onderzocht. Ook dat is verrassend, want
lange tijd was dit compleet onbespreekbaar.
En het C-attest blijft bestaan, anders dreigt
een nivellering naar omlaag. Tot slot komt
er een niet-bindende oriëntatieproef op het
einde van het secundair onderwijs. Dat
moet leerlingen én ouders een realistische
inschatting geven van de mogelijkheden in
het hoger onderwijs.”
Wanneer wordt deze hervorming ingevoerd?
Kris Van Dijck: “Sommige voorstellen, zoals
de taalmaatregelen, zullen er op korte termijn komen. Andere zaken vergen uiter-

© ©Guido Vloeberghs

Er ligt een mooie hervorming op tafel
die het goede van het Vlaamse onderwijs behoudt en tegelijk de knelpunten
wegwerkt met concrete maatregelen.

Vlaams viceminister-president Geert
Bourgeois: “De N-VA heeft het sterk
inhoudelijk gespeeld. Met resultaat.”

van doordachte maatregelen bereiken.
Het standpunt van de N-VA wordt overigens ook breed gedeeld bij ouders en
leraars.

aard meer tijd. Wij, en ik mag hopen ook
alle andere betrokken, willen het gesprek
met de ouders en de scholen blijven voeren. In 2014 kan de kiezer zich uitspreken
over de verdere stappen in deze hervorming. Het is effectief de volgende Vlaamse
Regering die de echte besluiten zal nemen
en doen toepassen. Indien wij deel uitmaken van die volgende Vlaamse bewindsploeg zullen wij ons door die ene grote zorg
laten leiden: de kwaliteit van elke studierichting moet zo hoog mogelijk blijven.”

N-VA-leden die professioneel
actief zijn in het onderwijs
(leerkrachten, directies, middenkader, administratief personeel …)
en leden die zich vrijwillig inzetten
in schoolraad, oudercomité of
oudervereniging, kunnen dat
melden aan onze ledenadministratie
via het invulformulier op
www.n-va.be/adresgegevens

9

GE MA N D ATEERD

Een nieuw Vlaams
integratie- en inburgeringsdecreet

De klemtoon van het nieuwe decreet
ligt op een betere afstemming tussen
enerzijds de individuele begeleiding
van nieuwkomers, zoals het leren van
Nederlands, en anderzijds de initiatieven in de samenleving die gericht zijn
op de integratie van nieuwe Vlamingen. Inburgering en integratie worden
op die manier onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
De centrale uitgangspunten van dit
nieuwe decreet zijn actief en gedeeld
burgerschap, een goede kennis van het
Nederlands, antidiscriminatie en respect voor ieders eigenheid, competenties en ambities. Het doel? Ervoor
zorgen dat iedereen deelneemt aan de
samenleving, en de sociale samenhang versterken.

Eén agentschap
Dankzij het nieuwe decreet zal er in
Vlaanderen één inburgerings- en integratiedienst worden opgericht. Deze
dienst moet het beleid beter coördineren en nog resultaatgerichter kunnen
werken. Want op dit ogenblik is de
sector erg versnipperd: acht onthaalbureaus, acht integratiecentra, negen
sociale tolk- en vertaaldiensten, én het
Kruispunt Migratie-Integratie. Al deze
organisaties zullen daarom worden
10
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Vorige maand keurde het
Vlaams Parlement het
nieuwe decreet over het
Vlaamse integratie- en
inburgeringsbeleid goed.
Dat decreet komt er op voorstel
van Vlaams minister Geert Bourgeois, die van de hervorming
van de integratie- en inburgeringssector een van zijn prioriteiten voor deze bestuursperiode
had gemaakt.

Om een inburgeringsattest te behalen, moeten nieuwkomers slagen voor de lessen
‘maatschappelijke oriëntatie’ en ‘Nederlands tweede taal’.

ondergebracht in een extern verzelfstandigd agentschap (EVA). Dat agentschap zal actief zijn in heel Vlaanderen. Niet alleen inburgering en sociaal tolken en vertalen krijgen er een
plaats, ook taalpromotie en taalbeleid
behoren tot de kerntaken van het
nieuwe agentschap.

“

Het nieuwe decreet
hecht nog meer belang
aan een goede kennis
van het Nederlands.

Hoger taalniveau
Voor Geert Bourgeois is de kennis van
de Nederlandse taal van primordiaal
belang. De verhoging van het taalniveau is daarom ook een belangrijke
verbetering. Het onderdeel ‘Nederlands als tweede taal’ (NT2) van het
inburgeringstraject wordt verhoogd tot
het taalniveau A2. Daarvoor heeft de
minister 12 miljoen euro uitgetrokken.

Met de huidige aanpak behalen nieuwkomers slechts een basisniveau. Daarmee kunnen ze wel iemand groeten en
een brood kopen bij de bakker, maar
zijn ze onvoldoende gewapend om
deel te nemen aan onze samenleving.
In de toekomst moet dat niveau dus
naar omhoog.

Voor wat hoort wat
Een derde speerpunt van het nieuwe
decreet is de invoering van een resultaatsverbintenis. Dat betekent dat een
inburgeraar effectief moet slagen voor
de onderdelen ‘maatschappelijke
oriëntatie’ en ‘Nederlands tweede taal’
om een inburgeringsattest te behalen.
Vroeger was dit enkel een inspanningsverbintenis: inburgeraars hoefden
slechts 80 procent van de lessen aanwezig zijn. Op deze manier wordt de
waarde van het inburgeringsattest groter, zowel voor de samenleving als
voor de inburgeraar zelf.

GEM ANDATEER D

Philippe Muyters is expert-minister
in het internationale antidopingbeleid
De Europese ministerraad Sport heeft Philippe Muyters unaniem
aangeduid als expert-minister bij het WADA, het World AntiDoping Agency. Hij zal er het wereldwijde antidopingbeleid mee
bepalen.

Minister Muyters, wat doet het
WADA precies?
Philippe Muyters: “Het World AntiDoping Agency is een onafhankelijke
organisatie die is opgericht en mee
wordt bestuurd door het IOC, het Internationaal Olympisch Comité. Het
WADA bepaalt wereldwijd de dopingregels. Het legt vast welke stoffen en
methodes verboden zijn, het erkent
dopinglabs zoals dat van Gent en het
bepaalt hoe de controle moet gebeuren. Het beleid wordt bepaald door de
Foundation Board (de Raad). Die bestaat uit 38 leden, zowel vertegenwoordigers van sportfederaties als van
regeringen. Tijdens het Europese voorzitterschap van België was ik al eens
lid van de Raad. Maar toen heb ik
slechts twee keer mee vergaderd, dat
was zo vastgelegd. Maar met slechts
twee deelnames kan je niet echt wegen
op het beleid. De functie van expertminister is nieuw én loopt langer. Dat
schept meer mogelijkheden.”
U bent minister van Sport en in
Vlaanderen bevoegd voor het antidopingbeleid. De keuze om u als
expert-minister aan te stellen was
unaniem. Dat moet voor u toch een
opsteker zijn?
Philippe Muyters: “Natuurlijk ben ik
blij dat men mij heeft voorgedragen. Er

zijn drie Europese ministers afgevaardigd. De twee anderen zijn de Ierse en
de Luxemburgse sportminister: dat zijn
de huidige en de toekomstige voorzitter van de Europese Ministerraad. Eén
minister wordt voorgedragen omwille
van zijn speciﬁeke expertise op het
vlak van dopingbestrijding. Ik ben
door de 27 lidstaten unaniem verkozen
voor deze functie. Dat betekent dat het
Vlaamse antidopingbeleid toch weerklank kent in Europa. Als je wereldwijd wil doorwegen, dan is de
Foundation Board van het WADA de
enige plek waar dat ook echt kan.”
Wat denkt u te kunnen verwezenlijken in het WADA?
Philippe Muyters: “Ik wil de principes
die we in Vlaanderen al hebben ingevoerd, toepassen op internationaal
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Begin mei trok hij een eerste keer naar
het hoofdkwartier in Montréal voor een
vergadering van de Foundation Board.
De komende drie jaar zal de minister de
halfjaarlijkse vergaderingen ervan bijwonen.

vlak. Met andere woorden: het
Vlaamse beleid internationaal doortrekken en streven naar een uniforme
regelgeving. Ik sta voor een eerlijke
sport, waarbij je met gelijke wapens
strijdt. Ik ben zelf een fervente sporter
en mede daarom vind ik een eerlijke,
verantwoorde én gezonde sport zo belangrijk. Maar ook: sport moet op een
redelijke en rechtvaardige manier worden beoordeeld. Iemand die een administratieve fout begaat, moet volgens
mij niet op dezelfde strenge manier
worden aangepakt als iemand die op
het gebruik van verboden middelen
wordt betrapt. Zo hebben wij recent de
regelgeving rond de whereabouts aangepast en tot de juiste proporties herleid. Een tweede pijler is de klantvriendelijkheid: het heeft geen zin om
sporters nodeloos te belasten met
allerlei administratieve verplichtingen.
Als we die doseren, zal dat de draagkracht voor een eerlijke sport alleen
maar vergroten.”

Philippe Muyters, zelf een fervent sporter, hecht veel belang aan een eerlijke, verantwoorde én gezonde sport.
11
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Vlaanderen betaalt de Belgische factuur
Ongeveer 8 miljard euro per jaar. Dat astronomische bedrag
laat Vlaanderen jaarlijks naar Wallonië en Brussel stromen.
Dat komt overeen met 3 000 euro per werkende Vlaming. Elk
jaar opnieuw. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de N-VA.
De transfers uit Vlaanderen ontstaan
doordat Vlamingen meer bijdragen
aan de overheid dan de andere gewesten en tegelijk minder van diezelfde
overheid terugkrijgen dan Wallonië of
Brussel. De studiedienst van de N-VA
nam de transfers voor de periode van
2005 tot en met 2010 onder de loep en
probeerde antwoorden te formuleren
op een aantal vragen. Hoe lopen de
transfers? Hoe hoog zijn de bedragen?

Zijn die transfers er altijd geweest? Zullen ze ooit omkeren? Zijn de geldstromen verantwoord? Hoe verhouden
de transfers zich tot andere landen?
Met een nieuwe brochure (zie kaderstukje) geeft de N-VA alvast een klaardere kijk op een van de onduidelijkste
mechanismen in dit land.

Sociale zekerheid
is grootste slokop
Van de bijna 8 miljard
euro aan transfers die in
2010 vanuit Vlaanderen
naar Wallonië en Brussel
stroomden, liep 4,8 miljard euro via de sociale
zekerheid. De rest stroomde via de Bijzondere
Financieringswet (1,8 miljard euro) en de federale
overheid (1,3 miljard
euro). Aan het begin van
de onderzochte periode
bedroegen de transfers 7
miljard euro. Op vijf jaar
tijd is daar bijna 1 miljard

euro bijgekomen. De stijging deed zich
voor in alle drie de transfercategorieën.
Maar de grootste stijging doet zich niet
toevallig ook voor in de grootste transfercategorie: de sociale zekerheid.
De transfers binnen de sociale zekerheid ontstaan voor bijna twee derde
via de arbeidsmarkt en via het RIZIV
(zowel gezondheidszorg als uitkeringen). De grote transfer via de arbeidsmarkt is te verklaren door een sterk
verschillende werkloosheid: in 2010,
het laatste jaar dat deze transferstudie
onder de loep neemt, was de Waalse
werkloosheid (11,4 procent) meer dan
dubbel zo hoog als de Vlaamse (5,5
procent). De Brusselse werkloosheid
stond toen al op Zuid-Europees niveau
(17,3 procent).

Passief arbeidsmarktbeleid
Die proportioneel grote transfer vanuit
Vlaanderen is voor een groot stuk te
wijten aan het passieve federale
arbeidsmarktbeleid en de hoogte van
de totale werkloosheidsuitkeringen in
Brussel en Wallonië. Vlaanderen draagt
veel meer dan Wallonië en Brussel bij
om de factuur van deze uitkeringen te
betalen. Geen wonder dat men in Wallonië veel minder gewonnen is voor
een inperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, zoals al bleek uit
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Matthias Diependaele, fractievoorzitter van de N-VA
in het Vlaams Parlement: “Vlaanderen zou dit geld
goed kunnen gebruiken”

Matthias Diependaele en Jan Jambon: “Willen we in
Vlaanderen een draagvlak behouden voor solidariteit,
dan zal het anders moeten.”
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“Door de traditionele transfers van 8 miljard euro af te bouwen, zou Vlaanderen andere accenten kunnen leggen. Als we
zouden beschikken over die middelen, kunnen we bijvoorbeeld het onveiligheidsgevoel aanpakken, investeren in de modernisering van justitie en gerecht, de wachtlijsten voor zorg
of kinderopvang wegwerken en economisch orde op zaken stellen. En het zou mogelijk zijn onze loonkostenhandicap aan te
pakken, de competitiviteit te versterken of de belastingdruk te
verlagen.”

VI NGER AAN DE POL S
een peiling van La Libre Belgique en
RTBf (2011).
Een gelijkaardig verschil zien we in de
gezondheidszorg. In Vlaanderen speelt
de huisarts een centrale rol in de gezondheidszorg, maar in Wallonië is dat
eerder het ziekenhuis. Dat brengt een
hogere kostprijs met zich mee, maar
Wallonië draagt niet méér bij aan de
ﬁnanciering van de gezondheidszorg.
Zo loopt er ook hier een forse transfer
vanuit Vlaanderen naar de overkant
van de taalgrens.

Vlaamse solidariteit in
internationaal perspectief
In vergelijking met andere landen die
een transfermechanisme kennen, is
Vlaanderen erg solidair. In Zwitserland, bijvoorbeeld, zijn de interregionale transfers goed voor ongeveer 0,6
procent van het bruto binnenlands product (bbp), in Canada voor 0,8 procent
en in Duitsland voor ongeveer 1,5 procent van het bbp. De Vlaamse solidariteit ligt met meer dan 2 procent van
het bbp een pak hoger. In andere landen worden de ‘kosten’ van die solidariteit bovendien gedragen door
meerdere regio’s. In de huidige Belgische constellatie betaalt slechts één
regio: Vlaanderen.
Volgens wijlen professor emeritus Juul
Hannes is het in België bovendien
nooit anders geweest. Al sinds het ontstaan van België lopen er transfers van
Vlaanderen naar Wallonië. Zijn onderzoek wees uit dat dit zelfs het geval
was ten tijde van de rijke industriële
hoogdagen van de Waalse industrie.
Naar het einde van 20ste eeuw werden
er steeds meer transferstudies gepubliceerd. Ze hadden steevast dezelfde
conclusie: de Vlaamse transfers blijven
stijgen.

Jan Jambon, fractievoorzitter van de N-VA in de Kamer:
“Vlaanderen zal nog meer geld verliezen”
“Ook via de federale overheid en via de ﬁnancieringswet zien we de transfers stijgen. De regering-Di Rupo en de groene partijen onderhandelen op
dit moment over de uitvoering van een nieuwe Bijzondere Financieringswet (BFW). Die staat quasi garant voor bijkomende transfers van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel. Ze remt de groei van de middelen voor
de Vlaamse Gemeenschap fors af. Dat zou moeten worden gecompenseerd door meer middelen voor het Vlaams Gewest. Maar zoals Bart
Haeck al schreef in De Tijd (17/01/2013): “De wet is niet transparanter geworden. En wat nog meer stoort is dat behalve de N-VA ook de Leuvense
onderzoekers (André Decoster en Willem Sas, red.) zeggen dat de groei
van de belastinginkomsten te rooskleurig is ingeschat en dat in een meer
realistische prognose Vlaanderen geld zal verliezen.” Het huidige recordbedrag van bijna 8 miljard euro lijkt alvast niet het maximum te zullen
worden dat de Vlamingen in de toekomst aan transfers moeten betalen.”

dige solidariteit, via ondoorzichtige en
complexe transfers, ondergraaft elk
draagvlak om deze solidariteit op langere termijn te behouden. De Vlaamse
transfers voldoen niet aan de basisvoorwaarden van de Wereldbank: ze
zijn complex en niet transparant, ze
kennen geen onder- en bovengrenzen
en ze worden niet periodiek herzien.
Daarenboven hebben ze een pervers
effect, zijn ze overmatig en zetten ze

niet aan tot responsabilisering. Als we
Brussel en Wallonië er bovenop willen
helpen in het confederale model van de
toekomst, dan moeten we ervoor zorgen
dat beide regio’s ﬁnancieel zelfstandig
zijn en geresponsabiliseerd worden.
Zoals een Chinees spreekwoord zegt:
“Geef een man een vis, en hij heeft eten
voor een dag. Leer een man vissen, en
hij heeft eten voor de rest van zijn
leven.”

Meer informatie vindt u op
www.n-va.be/transfers.
U kan er de brochure
‘Vlaanderen betaalt de
Belgische factuur’ meteen
downloaden of gratis een
gedrukt exemplaar
bestellen.

Voorwaarden voor solidariteit
Vlaanderen wil best wel solidair blijven. Maar de organisatie van de hui13
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Lieve
Michaux

Sinds ze op pensioen is, zet Lieve (64) mee de schouders onder
de N-VA-afdeling in Landen. Ze is er voorzitter en communicatieverantwoordelijke. En als voormalig directeur van een gemeenschapsschool en mentor bij de directeursopleiding van het GO!
volgde ze het debat over de onderwijshervorming op de voet.
“Tijdens mijn professionele loopbaan
vond ik het niet opportuun om me
politiek in te zetten. Maar na het overlijden van mijn man Jos in 2008 en nu
ik op pensioen ben, zet ik mij actief in
voor de N-VA in Landen. Mijn Vlaamse
reﬂex had ik met de paplepel al meegekregen”, zegt Lieve. “Landen is voor
de N-VA een moeilijke stad. In de jaren
60 en 70 haalden de socialisten hier de
volstrekte meerderheid. Nadien werden de christendemocraten de grootste
partij. Vlaamsgezinde partijen hebben
in Landen nooit echt een voet aan de
grond kunnen krijgen.”

© N-VA

Vlaamsbewuste mensen, die Landen
als taalgrensstad behoedden voor een
volledige verfransing, waren er nochtans genoeg. N-VA Landen besloot om
in 2012 op eigen kracht naar de kiezer
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te trekken. Met succes. De afdeling
haalde drie zitjes in de gemeenteraad
en maakt nu met twee schepenen deel
uit van de meerderheid. “Een onverhoopt resultaat”, vindt Lieve. “Dit hebben we te danken aan het enthousiasme en de inzet van zowel ‘de oude
garde’ als de nieuwelingen. We merken soms wel dat het ons nog wat ontbreekt aan ervaring. Gelukkig kunnen
we rekenen op veel steun: het arrondissementeel bestuur, de provinciaal
bewegingsverantwoordelijke, de cel
lokaal beleid van het partijsecretariaat
en het vormingsaanbod van N-VA
nationaal helpen ons enorm.”
In maart werd Lieve verkozen tot afdelingsvoorzitter. “Als voormalig directeur heb ik voldoende ervaring met
leiding geven, maar een politieke

partijafdeling is iets totaal anders dan
een school. Hoe dan ook vind ik het
belangrijk dat het bestuur steeds vanuit een breed gedragen beleidsvisie
keuzes maakt. Daarom heeft onze afdeling er veel tijd in geïnvesteerd om
een echt lokaal partijprogramma te
schrijven. In tegenstelling tot onze concurrenten in Landen. Dankzij ons programma hebben we veel van onze
eigen N-VA-accenten kunnen inbrengen
in het stedelijke beleidsplan.”
Lieve nam als communicatieverantwoordelijke deel aan de ‘Dag van de
communicatie’ die het partijsecretariaat organiseerde op 1 juni in Gent.
“Onze afdeling vindt het belangrijk om
zoveel mogelijk gebruik te maken van
het nationale vormingsaanbod en om
er zoveel mogelijk bestuursleden heen
te sturen. Van deze laatste vormingsdag onthoud ik vooral hoe we goede
teksten moeten schrijven voor ons
huis-aan-huisblad en onze website.
Vooral de sessie ‘Lezersgericht schrijven’ van professor Erik Van Vooren
vond ik heel nuttig.”

Gezin: partner Michel, kinderen Machteld, Gudrun,

Grootste voorbeeld: Franciscus van Assisi (ook

Robrecht en zeven kleinkinderen

politiek relevant)

Lid van de N-VA sinds: 2009

Favoriete tv-programma: politieke programma’s,

Houdt van: een actief en doelgericht leven

politiereeksen en humoristische programma’s

Levensmotto: “Iedereen wist dat het niet kon, tot

Favoriete reisbestemming: niet te ver, niet te lang,

iemand kwam die dat niet wist” (en ik ben graag

naar een bestemming waar ik kan genieten van de

die laatste)

schoonheid van de natuur of de rijkdom van een stad

Een miljoen handtekeningen
voor zelfbeschikkingsrecht

Samen met Catalaanse, Baskische
en Schotse partners richtte de VVB
de ‘European Partnership for Independence’ (EPI) op, en onlangs zag
ICEC het licht. Waarom twee verschillende organisaties?
EPI is een Europees samenwerkingsverband van bewegingen - geen partijen - voor onafhankelijkheid. Baskenland, Vlaanderen, Catalonië en Schotland staan volgens ons het dichtst bij
een mogelijke onafhankelijkheid.
Daarom hebben we deze vier landen
samengebracht. We kunnen heel veel
leren van elkaar en samen staan we
sterker. De voorbije twee jaar kreeg EPI
zo’n weerklank dat er nood was aan
uitbreiding voor grotere acties. Omdat
we EPI zelf - dat een langlopend project is - niet wilden uitbreiden, werd
ICEC opgericht, de ‘International Commission of European Citizens’. ICEC is
bedoeld als een verzameling van vertegenwoordigers uit socio-culturele,
economische en politieke middens en
uit alle Europese hoeken. Onder meer
academici, zakenmensen, kunstenaars
en politiek actieve organisaties maken
er deel van uit. Aan ICEC werken dus
wel politieke partijen mee. Zo krijgen
we ook medewerking uit landen als
Duitsland.

Steven Vergauwen:
“Het zelfbeschikkingsrecht is een
universeel mensenrecht. Dat staat zo in
de statuten van de Verenigde Naties.”

ICEC trekt in heel Europa de straat
op met een petitie. Hoe luidt de eis
waaronder jullie een miljoen handtekeningen willen verzamelen?
Die luidt als volgt: “Ik ondersteun het
initiatief dat het zelfbeschikkingsrecht
van de Europese volkeren binnen de
Europese Unie erkend wil zien als een
fundamenteel mensenrecht en wens
dat de Europese instellingen alle Europese burgers en hun naties ondersteunen als ze dit recht wensen toe te
passen.” Het zelfbeschikkingsrecht is
een universeel mensenrecht. Dat staat
zo in de statuten van de Verenigde
Naties. Je kan die niet negeren omdat
het een lokaal land zoals bijvoorbeeld
Spanje politiek beter uitkomt. Maar in
de Europese wetgeving wordt hierover

niets gezegd. Dat kan niet, vinden wij.
In 2014 is er een referendum in Schotland, in 2015 misschien in Catalonië.
En wat gebeurt er in Vlaanderen na de
verkiezingen van juni 2014? Hoe zal de
Europese Unie reageren op een mogelijke onafhankelijkheidsverklaring?
Ook de EU moet de universele mensenrechten naleven. We willen dat de
Europese Commissie dit recht bespreekt, behandelt en inschrijft in de
Europese wetten.
Kunnen onze leden en sympathisanten de actie steunen?
Wie de petitie online wil ondertekenen,
surft naar www.zelfbeschikking.eu.
Voor wie dat liever op papier doet,
volstaat een telefoontje naar het VVBsecretariaat (03 320 06 30) om papieren petitielijsten te ontvangen. En hou
alvast zondag 30 maart 2014 in je
agenda vrij voor onze Europese manifestatie in Brussel.
www.zelfbeschikking.eu

© Reporters

De Vlaamse Volksbeweging (VVB) wil samen met haar Europese
partnerorganisaties in onder meer Catalonië, Schotland en SüdTirol minimum één miljoen Europese handtekeningen verzamelen voor ‘het recht op zelfbeschikking van de Europese volkeren’.
De petitie is de aanloop naar een Europese manifestatie in Brussel op
30 maart 2014. VVB-directeur Steven Vergauwen geeft tekst en uitleg.

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

BUI TENWACH T
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EUR O PA

Vrijhandelsakkoord met VS:
N-VA wil cultuur beschermen
Onlangs nam het Vlaams Parlement een resolutie aan waarin het
de regering vraagt te waken over de culturele verscheidenheid binnen de Europese Unie, haar lidstaten en regio’s. De aanleiding voor
de resolutie is een nieuw vrijhandelsakkoord tussen Europa en de
Verenigde Staten.
Vlaams Parlementslid en Gemeenschapssenator Wilfried Vandaele is de
initiatiefnemer van de resolutie, waarvoor hij de steun kreeg van de
Vlaamse meerderheidspartijen én van
de oppositie. Enkel Open Vld, die eerst
mee tekende, onthield zich uiteindelijk
bij de stemming … blijkbaar na een
kwaad telefoontje van Europees Commissaris De Gucht.

Cultuurparagraaf

“

Europese lidstaten
of regio’s kunnen
beschermende en
stimulerende maatregelen nemen
ten gunste van de eigen cultuur.

© Frank Abbeloos

“Een van de doelstellingen van de EU
was een eengemaakte markt tot stand
brengen, zodat er een vrij verkeer voor
goederen en diensten zou komen. Een

boek, schilderij, ﬁlm of tv-productie
zijn echter meer dan louter economische producten”, legt Wilfried Vandaele uit. “Als men dergelijke culturele
goederen op dezelfde manier zou behandelen als gewone commerciële
goederen, en als men dus ‘het recht
van de sterkste’ laat spelen, dan dreigt
dat ten koste te gaan van vooral kleinere taal- en cultuurgemeenschappen
zoals de onze.”

Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele: “Men mag een boek, schilderij, film of tv-productie
niet behandelen als gewone commerciële goederen.”
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Om die reden werd in 1992 in het Europese Verdrag van Maastricht een ‘cultuurparagraaf’ opgenomen. Die laat toe
dat Europese lidstaten (of regio’s) beschermende en stimulerende maatregelen nemen ten gunste van de eigen
cultuur. Dit principe laat Vlaanderen
bijvoorbeeld toe cultuur te subsidiëren.

Europese verscheidenheid
“Straks gaat Europa een vrijhandelsakkoord onderhandelen met de Verenigde Staten, maar daar kent men de
culturele uitzondering niet. We willen
met name onze audiovisuele producties veilig stellen tegen een altijd al
sterk aanwezige - en straks wellicht nog
gemakkelijker importeerbare - Amerikaanse toevloed. Daarom vragen wij
dat de culturele uitzondering ook in het
vrijhandelsakkoord tussen Europa en
de VS wordt opgenomen.” Zeker voor
onze audiovisuele producties, een belangrijke pijler van onze creatieve industrie, is dat belangrijk. UNESCO en
de Wereldhandelsorganisatie steunen
dat standpunt.
“Niet alleen Vlaanderen zou trouwens
getroffen worden”, weet Vandaele.
“Kijk maar naar het enorme succes van
de Scandinavische televisiereeksen
zoals het Deense Borgen. Die verscheidenheid in Europa moet gegarandeerd
blijven.” Bij eerdere vrijhandelsakkoorden tussen Europa en derde landen was
dat steeds het geval. Wilfried Vandaele
hoopt dat ook de Verenigde Staten de
Europese bekommernis begrijpen, want
hij wil wel dat de onderhandelingen
slagen: “Europa en de VS staan samen
in voor de helft van het bruto binnenlands product in de wereld. Het akkoord biedt voordelen voor onze
bedrijven, bijvoorbeeld voor de baggeraars, en levert werkgelegenheid op.”

VERREKI J KER

N-VA veroordeelt Turkse aanpak
burgerprotesten
N-VA-senator Patrick De Groote en Kamerlid Peter Luykx
veroordelen het buitensporige geweld van de Turkse
autoriteiten. Met een voorstel van resolutie zet de N-VA
haar bezorgdheden kracht bij.
Sinds 27 mei is Turkije in de ban van
de hardhandige aanpak van de regering-Erdogan om de demonstraties
op het Taksimplein en aan het Gezipark uiteen te drijven. “De reactie
van het Turkse politiekorps is ongepast voor een land dat kandidaat-lidstaat is van de Europese Unie”, vindt
senator Patrick De Groote. “Onze
fracties in Kamer en Senaat roepen
de federale regering daarom op om
de aanpak van de Turkse premier Erdogan aan te halen op de EU-raad
van de buitenlandministers. Want
het gebruik van traangas en waterkanon om het democratische burgerprotest de kop in te drukken, is
overmatig gebruik van geweld.”

Afbouwen van de lekenstaat

Invloed op EU-toetreding
Vandaag heeft Turkije nog steeds de
status van kandidaat-lidstaat van de
Europese Unie. De toetredingsonderhandelingen gaan terug tot 2005.
“Vooral op het vlak van democratie,

© © Isopix Hossein Salmanzadeh - Sipa Press

Een kleine betoging aan het Gezipark in de Turkse hoofdstad Istanboel stak het vuur aan de lont.

Erdogan wil op die site de Halil Pasa
Artillerie Barakken heropbouwen,
een complex dat een nieuw winkelcentrum moet herbergen. Op het
nabijgelegen Taksimplein liep het
mis toen de politie met traangas en
waterkanon de opstandelingen uiteen dreef. “Maar het eigenlijke motief van de demonstraties is de
geleidelijke afbouw van de lekenstaat die de AK-regering van Erdogan
doorvoert”, verduidelijkt Kamerlid
Peter Luykx. “Het recente alcoholverbod in Istanboel is de ﬁguurlijke
druppel die de emmer bij veel
demonstranten deed overlopen.”

Het gebruik van traangas en waterkanon om het democratische burgerprotest
de kop in te drukken, is overmatig gebruik van geweld.

vrijheid van meningsuiting, respect
voor de mensenrechten en persvrijheid is er nog werk voor de boeg. De
harde aanpak van de demonstraties
illustreert dat eens te meer. En dat
voor een kandidaat-lidstaat ... Daarom
roept de N-VA de federale regering en
de EU op om de reactie op de onlusten
mee op te nemen in de verdere onderhandelingsgesprekken met Turkije”,
legt Luykx uit. Hij voegt eraan toe dat
zowel de Belgische regering als de EU
erop moet toezien dat de minderheden
in Turkije niet het slachtoffer worden
van de repressiemaatregelen van de
Turkse autoriteiten.

N-VA dient resolutie in
Om haar bezorgdheden kracht bij te
zetten, diende de N-VA een voorstel
van resolutie in. Daarin vraagt onze
fractie om het disproportionele geweld
van de Turkse autoriteiten bespreekbaar te maken bij de Turkse ambassadeur in België en op de EUraad van
de buitenlandministers. Patrick De
Groote hoopt dat de meerderheidspartijen deze keer meer moed zullen
hebben om de resolutie mee goed te
keuren. “Twee maanden geleden lag
een resolutie ter stemming in verband
met de persvrijheid in Turkije. Men is
er toen in geslaagd de verwijzing
naar Turkije te verwateren door de
vermelding uit te breiden met ‘andere
kandidaat-lidstaten van de Europese
Unie’. We moeten de moed hebben
om de onaanvaardbare situatie in
Turkije aan de kaak te stellen. Hopelijk is dat ondertussen ook doorgedrongen tot de federale regering en
steunen de meerderheidspartijen de
resolutie”, besluit Patrick De Groote.
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J O NGE L E EUWEN

De gemeenschap heeft haar verantwoordelijkheid uit handen gegeven …
Het federale parlement heeft de uitbreiding van de gemeentelijke
administratieve sancties (GAS) goedgekeurd. De nieuwe wet verlaagt de leeftijdsgrens voor GAS-boetes van 16 naar 14 jaar. En de
boetes worden duurder. “Gemeentelijke administratieve sancties
zijn noodmaatregelen tegen overlast”, vindt Jong N-VA-voorzitter
Ralph Packet.
De sancties bestaan al sinds 1999 en
moesten het gevoel van straffeloosheid
tegengaan. Ze kwamen er op vraag van
de onderbemande en overbelaste parketten. We zouden dus een heel ander

debat voeren als de Belgische regering
werk zou maken van een echte hervorming van Justitie. In een echte democratie wordt vermeden dat de staat taken
opneemt die burgers beter zelf kunnen
invullen. Een gemeenschapsvormend
beleid stimuleert burgerzin. Verantwoordelijke burgers houden rekening met
elkaar en hun omgeving. Want de vrijheid van het ene individu houdt op waar
de vrijheid van een ander in het gedrang
komt.

Sociaal weefsel ontwricht
Zolang het links-progressieve establishment minachting heeft voor alle redenen waarom mensen gehecht zijn aan
hun thuisomgeving, neemt het gevoel
van zorg voor die omgeving af. Wie
kijkt nog op van wildplassen? Wie
durft wat te zeggen als iemand een papiertje op de grond gooit? Door de individualisering van de maatschappij heeft
de gemeenschap haar verantwoordelijkheid uit handen gegeven.

© Xavier Lesenne

De samenleving, steden en gemeenten
worden geconfronteerd met problemen
en overlast waarvoor ze nauwelijks antwoorden hebben. Zonder een opgelegde regelgeving kunnen problemen
zoals sluikstorten, milieuproblemen en
lawaaihinder niet meer efﬁciënt worden aangepakt. Lokale overheden hebben nood aan een kader. Gemeentelijke
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administratieve sancties zijn noodmaatregelen tegen overlast die onder de
radar van het politieapparaat blijft. Met
de algemene wetgeving kan elke stad
of gemeente bepalen hoe ze dat beleid
in de praktijk invult.

Gemeenschap herstellen
De sancties moeten nu de gaten vullen
die de ontrafeling van ons sociale weefsel heeft achtergelaten. Met GAS treed
je vroeg op tegen jongeren die kans
lopen dat hun gedrag later escaleert.
Via een sanctie zet je als overheid een
voet tussen de deur van gezinnen waar
problemen zijn, en kan je communiceren.
Maar we moeten vooral de gemeenschap herstellen. De regeling geeft lokale
overheden de ruimte om problemen
met gepaste begeleiding echt op te lossen. Hierbij staat de jongere centraal,
maar moeten ook de ouders worden
betrokken. Alternatieve straffen kunnen
een meer doeltreffende aanpak zijn om
concreet wangedrag te vermijden. We
moeten individuen stimuleren om een
zekere mate van verantwoordelijkheid
op te nemen voor het gemeenschappelijke lot.
Ten slotte stoort Jong N-VA zich aan de
huidige populistische discussie: het lijkt
wel alsof de GAS enkel tegen jongeren
gericht zijn. We moeten de maatschappelijke werkelijkheid onder ogen durven zien. Administratieve sancties zijn
er om een heel scala van overlast en
hinder aan te pakken. Het wordt tijd
dat de debatten op een genuanceerde
en pragmatische manier worden gevoerd.

Jong N-VA-voorzitter Ralph Packet: “GAS-boetes zijn niet enkel gericht tegen jongeren. Ze zijn
er om een heel scala van overlast en hinder aan te pakken.”

ONVERGETELI JK

‘Vlamingen in de Wereld’ blaast 50 kaarsjes uit
De stichting Vlamingen in de Wereld (VIW) is in feeststemming, want op 4 juli blaast ze met een ‘Expatparlement’ en een spetterend avondfeest vijftig
kaarsjes uit. Al in 1963 was het
de missie van VIW om banden
te smeden én te onderhouden tussen
Vlaanderen en de duizenden uitgeweken landgenoten op alle continenten.

zingen uit te breiden naar de regionale verkiezingen. De
meeste partijen uit de federale meerderheid blijven zich echter verzetten tegen die uitbreiding. Daardoor hebben de uitgeweken Vlamingen op dit moment geen
stem in regionale materies die hen direct
aanbelangen, zoals de beslissing om het
Nederlandstalig onderwijs in het buitenland al dan niet te financieren.

Sindsdien groeide VIW uit tot een vereniging die de belangen verdedigt van
meer dan 30 000 Vlaamse gezinnen die
in het buitenland wonen en werken.
Met raad en daad helpt VIW de Vlaamse ‘expats’ de administratieve rompslomp bolwerken die bij een verhuizing
komt kijken en zorgt ze mee voor een vlotte afhandeling van,
onder andere, dossiers rond pensioen of sociale zekerheid.

Deze lacune zal in 2014 pijnlijk duidelijk
worden omdat de federale en regionale
verkiezingen dan samenvallen. “Pijnlijk,
verwarrend, maar vooral ondemocratisch”, vindt Jan Van Doren, die dit voorjaar Walter Thiebaut
opvolgde als VIW-voorzitter. Om hun gouden jubileum te vieren én alle Vlamingen in de Wereld een democratisch hart
onder de riem te steken, zou een uitbreiding van het stemrecht naar de Vlaamse verkiezingen nochtans het mooist
denkbare verjaardagscadeau zijn!

In de loop der jaren zette VIW zich eveneens op de kaart als
lobbyorganisatie. Zo ijvert ze onder meer voor betere faciliteiten voor Nederlandstalig onderwijs in het buitenland. De
stichting is ook vragende partij om het recht van Vlamingen
in het buitenland om deel te nemen aan de federale verkie-

Wil u er graag bij zijn op 4 juli? Neem dan contact op
met Inge Roggeman (inge.roggeman@viw.be of
tel. 02 201 73 84).

M EERWAARD E

Een kritische blik op het koningshuis
“Een hulpmiddel om je een
eigen opinie te vormen
over het Belgische koningshuis”, zo noemt politicoloog Carl Devos van de
UGent het boek Zijn we de
koning te rijk? van Brigitte
Balfoort, reporter van het
VTM-programma Royalty.
Naast haar eigen visie op
het Belgische koningshuis
laat ze in haar boek in
aparte hoofdstukken ook
de kritische professoren
Bart Maddens, Herman
Mathijs en Mark Van den

Wijngaert aan het woord. Zij belichten de rol, de relevantie
en de kostprijs van de monarchie in ons land. Voor de lichtere noot zorgen Veerle Segers en Geert Hoste met een bijdrage over de evolutie van de grappen over het koningshuis.
Carl Devos schreef het voorwoord.
Brigitte Balfoort (red.), Zijn wij de koning te rijk?,
Davidsfonds Uitgeverij, 17,50 euro

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van ‘Zijn wij de
koning te rijk?’ Ze moeten wel het juiste antwoord kennen
op onze wedstrijdvraag: “Hoeveel kinderen heeft Albert II
(buitenechtelijke niet meegerekend)?” Stuur uw antwoord
voor 12 juli naar magazine@n-va.be of naar N-VM,
Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnen het boek ‘Ten oorlog’: W. Bouckaert (Torhout), W. De Koster (Middelburg, NL), S. De Maesschalck (Ingelmunster), R. Laureyssens
(Zoersel) en G. Watteyn (Deinze).
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© N-VA

OP D E B A RRI CADEN

© N-VA

Op zaterdag 1 juni zakten bijna vijfhonderd kaderleden af naar het ICC in
Gent. Daar organiseerde de N-VA de
‘Dag van de communicatie’, een vormingsdag voor de lokale N-VA-afdelingen. Het werd een dag boordevol tips
voor onder andere aantrekkelijke huisaan-huisbladen, efﬁciënte websites,
teksten vol dialoogkracht en wervende
Facebookpagina’s.

© N-VA

© N-VA

‘Dag van de communicatie’ in beeld

Meer foto’s vindt u op onze Facebookpagina.

Sinds begin 2013 staat de cel Lokaal Beleid van het partijsecretariaat de 2 500 N-VA-burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters, gedeputeerden, gemeente-, districts-, OCMW- en provincieraadsleden bij met raad en daad. Tijd voor een stand van zaken.
De voorbije zes maanden …
• beantwoordden we meer dan 2 000 vragen van lokale mandatarissen;
• organiseerden we 3 vormingsprogramma’s gespreid over 10 vormingsmomenten;
• verspreidden we een 10-tal pilootvoorstellen en inhoudelijke nota’s;
• hielden we 9 netwerkbijeenkomsten met vakschepenen en burgemeesters;
• publiceerden we 4 edities van de nieuwsbrief ‘Wegwijs in lokaal beleid’;
• woonden de medewerkers 30 studiedagen en opleidingen bij;
lokaalbeleid@n-va.be
• verkochten we meer dan 1 800 VVSG-pockets van Politeia …

© N-VA

Lokaal Beleid: een half jaar in cijfers

De cel Lokaal Beleid: Thomas Vincent,
Toon Dirckx, Lawrence Vancraeyenest,
Arnout De Cuyper en Allessia Claes.

ZOT van Jong N-VA!

© Jong N-VA

De zomer is in aantocht en dat betekent voor Jong N-VA
maar één ding: het ZOmerTreffen - kortweg ZOT - komt
eraan. Plaats van afspraak is dit jaar het pittoreske Malmedy in Wallonië.
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• Wanneer?
van vrijdag 26 juli
tot en met maandag 29 juli 2013
• Waar?
Jeugdherberg Hautes Fagnes,
Route d’Eupen 36, 4960 Malmedy
• Hoeveel?
85 euro

• Wat?
Overnachtingen, maaltijden en uitstapjes zijn in de prijs inbegrepen; vervoer
naar en van Malmedy zijn dat niet.
Inschrijven doe je via
zomertreffen@jongnva.be,
daarna ontvang je alle verdere details

OP DE BARRI CADE N

De N-VA komt naar je toe!
De stand van het land. Dat en niets minder komt volksvertegenwoordiger
Siegfried Bracke toelichten in uw regio, telkens vergezeld door een N-VA-topper uit uw provincie.

© Miel Pieters

Waarom noemen we Di Rupo I een Franstalige belastingregering? Hoe doet de
Vlaamse Regering het inmiddels? Waarvoor ging de N-VA tijdens de discussies over
de onderwijshervorming? U krijgt het antwoord op al die actuele vragen én de vragen die u zelf kan verzinnen. Siegfried begint zijn ronde in september en rondt die
begin oktober af.
De precieze locaties en data vindt u begin juli op www.n-va.be/agenda,
en later op de uitnodiging in uw mailbox of brievenbus.

Vier 11 juli met de N-VA in Brussel

Op de Grote Markt is er op 11 juli een
‘retro dansspektakel’ met initiaties als
lindy hop, swing en hoola hoop. Het
Muntplein richt zich speciﬁek op gezinnen met kinderen en jongeren, met een
circuseditie van Radio Ultra Modern.
Het parkoers tussen de twee podia en
de Spiegelzaal in het Brussels Parlement worden eveneens dans- en feestlocaties.

N-VA Brussel en Jong N-VA
blazen verzamelen …
• de hele dag door aan het Muntplein:
van 14 tot 22 uur vindt u ons aan café
L’Ecuyer (Schildknaapstraat 5), waar
we onder andere ballonnen en snoepjes uitdelen, en
• voor een gratis vat voor alle leden,
sympathisanten en andere aanwezigen
om 20 uur, eveneens in café L’Ecuyer.

© N-VA Zoersel

Brussel stapt af van de traditionele 11 julivieringen die het de voorbije jaren
organiseerde onder de noemer ‘De Gulden Ontsporing’. Maar de feeststemming zal er niet minder om zijn. Het officiële programma krijgt een nieuwe
invulling met een spetterend dansfeest. En de N-VA zal er natuurlijk bij zijn!

Meer informatie over het ofﬁciële
programma: www.brusseldanst.be

Congres confederalisme - Eerste studiedag

‘Werken in België: werken áán België?’
Ter voorbereiding van haar congres over confederalisme (31 januari tot
2 februari 2014) organiseert de N-VA diverse thematische studiedagen.
Zo laat de partij zich inspireren door gerenommeerde deskundigen uit
binnen- en buitenland.

© Imagedesk

© Imagedesk

Een eerste studiedag vond plaats op zaterdag 15 juni in Brussel en zoomde in op
het arbeidsmarktbeleid. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, Michael
Jung (een van de architecten van de zogenaamde ‘Hartz-hervorming’ in Duitsland), en OESO-expert Jens Høj
waren de gesmaakte experten. Er
was ook een geanimeerd panel- Jens Høj, arbeidsmarktspecialist bij de OESO
gesprek met prof. Luc Sels (KU
Leuven), Fa Quix (Fedustria) en Grete Remen (Damhert). Congresvoorzitter Ben Weyts
concludeerde de studiedag met het voorstel om het sociaal overleg te confederaliseren.
Op de N-VA-website vindt u een korte reportage: www.n-va.be/videos
21

DO R P S ST RAAT

Burgemeester van Aalst

Christoph D’Haese
Van gemeenteraadslid naar burgemeester van
een stad van 80 000 inwoners, het doet wat
met een mens. Zeker als je die stad moet besturen onder het vergrootglas van nationale
en zelfs internationale media. Christoph
D’Haese weet sinds een half jaar wat het is.
Zeggen dat het voor mij de voorbije maanden boeiende
maar intense tijden zijn geweest, is een understatement.
Haast zonder onderbreking stond ik in het oog van een of
andere politieke storm. Wie had ooit gedacht dat wij met
N-VA Aalst zoveel mediabelangstelling zouden krijgen?
Wanneer een RTBf-cameraploeg in het stadhuis de nagels
in de muur komt filmen waaraan ooit niet nader genoemde portretten hingen, kan je alleen maar kalm blijven en dankbaar zijn dat je een forum krijgt om het
N-VA-programma te verhalen. Dankzij dergelijke fratsen

weet alvast het hele land: de burgemeester van Aalst is
een N-VA’er en hij heeft een mening!

Burgemeester op een rollercoaster
Want vanuit welke hoek we ook commentaar krijgen, N-VA
Aalst voert consequent het N-VA-programma uit zoals dat
is vastgelegd in ons bestuursakkoord. Het is voor dat programma dat we een mandaat hebben gekregen van de kiezer. Politiek is de kunst van het bondgenootschap. Ik heb
het geluk daarvoor te kunnen rekenen op de steun van
een sterke N-VA-ploeg met nog vier schepenen, tien
gemeenteraadsleden, vier OCMW-raadsleden en een daadkrachtig afdelingsbestuur.
Ik beleef nu de meest intense momenten van mijn hele
professionele leven. Je hoort mij alleszins niet klagen. Burgemeester, of beter: ambassadeur, mogen zijn van de charmantste stad van Vlaanderen is voor mij een echt geluk.
Wat ik heb meegemaakt in amper zes maanden tijd is niet
te beschrijven. Heel wat lief en leed gedeeld, soms tragisch, vaak confronterend. Als sociaalvoelend mens het
coloriet van mijn stad mogen beleven is indrukwekkend:
van onrustwekkende bommeldingen over trieste gasincidenten op de E40 tot carnavaleske momenten. Mijn leven
als burgemeester is een rollercoaster.

Wat zou een normaal mens doen?

© N-VA Aalsts

De vraag die ik me als burgemeester steeds stel, is wat
een redelijk, voorzichtig, normaal mens zou doen in een
gelijkaardig geval. Ik denk dat dit het meest gezonde uitgangspunt is om politiek te bedrijven. Na amper een half
jaar ben ik op twee dossier bijzonder trots. Eerst en vooral
de aankoop van de oude kazerne Pupillen, waardoor we
14 000m2 kunnen ontwikkelen. En ten tweede de centralisatie van de stadsadministratie, die nu nog verspreid zit
over 27 gebouwen. Dat geeft voldoening.

Christoph D’Haese: “Dankzij de fratsen van de voorbije
maanden weet het hele land: de burgemeester van Aalst is
een N-VA’er en hij heeft een mening.”
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Aalst is een leuke stad, met een sterk verenigingsleven.
Onze inwoners zijn ‘moeilijke mensen’. Zwart-wit, maar
wel met het hart op de tong, eigenzinnig en creatief. We
hebben de beste ligging in heel Vlaanderen, vlak bij de
grootsteden. Er is hier nog enorm veel groeimarge. Met die
troeven is in het verleden veel te weinig gedaan. Met de
N-VA gaan we daar wél iets mee doen en ik ben er zeker
van dat we zullen slagen. Daar mag elke Aalstenaar ons
op afrekenen.

VAN LI EDEKERK E
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De Vlaamse socialisten
en de Belgische erfzonde
Carla Galle nam afscheid van De Gordel, niet zonder een sneer
naar het Vlaamse evenement. En naar honderdduizenden
Gordelaars.
Carla Galle was een buurmeisje. We ravotten
vaak samen maar gingen naar een andere
school, zij naar het officiële, ik naar het vrije
onderwijs. Omdat het volop schoolstrijd was onze mini koude oorlog, zeg maar - was met
elkaar praten op weg naar school niet oorbaar.
Wel in de boomgaard of langs de spoorwegberm, onze favoriete speelplaatsen. Een herinnering die blijft.

Geheugenverlies
Ik bewonderde Carla. Ze was een fraaie verschijning en toonde een groot doorzettingsvermogen. Dagelijks ﬁetste ze naar Aalst om zich
in het stedelijk zwembad tot de belangrijkste
competitiezwemster van haar generatie te ontwikkelen. Toen de familie Galle verhuisde, verloren we elkaar uit het oog. Het duurde tot 1977,
het jaar van het Egmontpact, eer we elkaar terugzagen. Zij aan de zijde van Karel van Miert,
een van de Vlaamse partijvoorzitters die mee
het omstreden Gemeenschapakkoord had ondertekend. Plots deed Carla alsof wij elkaar
nauwelijks hadden gekend en ze niet herinnerd
wilde worden aan de kinderjaren. Of dit een
traditie is bij socialistische hoge ambtenaren
weet ik niet, maar een van hen die net als ik
het scoutsuniform had gedragen, weigerde zich
te herinneren dat hij ooit nog misdienaar was
geweest.
Vrijdag 31 mei was de laatste werkdag van Carla
Galle als administrateur-generaal van Bloso.
Daarover geïnterviewd in De Ochtend (Radio 1)
kwam ook De Gordel ter sprake. Hoe iemand
zo negatief kan spreken over wat 32 jaar lang

haar troetelkind was, is niet te vatten. Enkele
uitspraken: “Het concept is versleten, het is deﬁnitief afgelopen; voor mij bestaat De Gordel
niet meer; nu BHV is gesplitst, is de context totaal anders”, enzovoort. Terwijl iedereen weet
dat het probleem van de verfransing (of internationalisering, zo je wil) van de Vlaamse Rand
niet opgelost is met een krakkemikkig akkoord.

“

De Vlaamse socialisten
geraken maar niet genezen
van de Belgische erfzonde.

vatte het zo samen: “Bonte Hans gaat nu ook
de verfransing van de Brusselse Rand tegenhouden. Nadat hij eerst de oorlog in Syrië heeft
beëindigd.” (De Tijd, 1/06/2013) Dodelijk!

Brussels Paard van Troje
Bonte zou geloofwaardiger klinken, mocht hij
als burgemeester van groeistad Vilvoorde mee
de woningmarkt, nog steeds de grootste verfransingsmachine, willen regelen op maat van
de regionale behoeften. Wanneer hij mee de
strijd zou aanbinden tegen de zogenaamde
metropolitane gemeenschap die, als een nieuw
Paard van Troje, enkel Brusselse inmenging in
Vlaams-Brabant nastreeft. Een dreiging die gestalte krijgt in megalomane plannen als Uplace
(Machelen), Neo-project (Heizel) en een Brussels
voetbalstadion op Parking C (Grimbergen).

Schijnheilige Bonte

Integendeel zelfs, als we Hans Bonte (sp.a), burgemeester van Vilvoorde, mogen geloven. Die
verwijt de Vlaamse Regering, zijn partijgenotenministers incluis, van de Vlaamse Rand niets te
snappen, visie te missen en onvoldoende middelen te geven. Een nogal overspannen uitval
van een politicus van wie de kameraden nooit
echt wakker hebben gelegen van de Randproblematiek. Wat wil je met een partij waarvan 47,1 procent van de parlementsleden zich
‘meer Belg dan regionalist’ voelt en eenzelfde
aantal ‘evenveel Belg als regionalist’ (volgens
een studie van Dave Sinardet, VUB). In die omstandigheden mag het een verdacht wonder
heten dat de sp.a haar jongste congres de titel
Het Vlaanderen van morgen meegaf, ook al
vind je in de begeleidende teksten nergens een
verwijzing naar een Vlaams beleid.
In het licht van alles wat reeds in de Vlaamse
Rand geïnvesteerd werd, klinkt Bonte behoorlijk schijnheilig. Kaaiman Koen Meulenaere

Nu we het toch over Brussel hebben. Wat
brengt ons de 11 juliviering 2013 op de Grote
Markt? Op vraag van minister Pascal Smet
(sp.a) wordt het een retro-spektakel Brussel
danst. Let’s dance! … Maar wat zal, naast dansen, de boodschap zijn? En van retro gesproken.
Gents burgemeester Termont (sp.a) ontving omwille van ‘zijn gedurfde kritiek op N-VA’ de B
Plusprijs. Of hoe het papegaaien van Laurette
Onkelinx (“We moeten alles doen om de N-VA
te vermijden. Alles. Alles!” (La Libre Belgique,
01/06/2013) een Vlaamse socialist een Belgische
onderscheiding oplevert! Ach, de Vlaamse
socialisten. Ze geraken maar niet genezen van
de Belgische erfzonde!

Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van
het VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij
zijn kijk op actualiteit en maatschappij.
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Lieve Maes
“Wat kunnen wij er samen aan doen om
de samenwerking tussen de Rand en
(Nederlandstalig) Brussel te verbeteren?” vroeg Brussels parlementslid Paul
De Ridder je in het vorige nummer.
Nu er steeds meer Brusselse N-VA-afdelingen worden opgestart, bieden zich ook
meer mogelijkheden aan om beter samen
te werken. Ik was onlangs samen met collega Karl Vanlouwe uitgenodigd voor een
debat over mobiliteit dat de afdeling
Schaarbeek-Evere organiseerde. Zo hebben we de mobiliteitsproblematiek zowel
vanuit de stad als vanuit de Rand kunnen
belichten. Het is dus zeker nuttig om de samenwerking verder uit te bouwen.
© N-VA
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V.u. & afzendadres:
Bart De Wever, VPRTI vzw,
Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel
Maandelijks behalve in juli en augustus.
Afgiftekantoor Gent X
Juni 2013

Nieuw-Vlaams Magazine

Colofon
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 afbreekbaar is.
Coördinatie en eindredactie:
Nele Hiers.

2

De N-VA in Zaventem neemt elk jaar enthousiast deel aan De Gordel. Wat
zijn jullie op 1 september 2013 van plan?
Vandaag hebben we nog geen volledig beeld van hoe de nieuwe Gordelformule
er zal uitzien. Maar zodra we meer inzicht hebben in de nieuwe organisatie en
het nieuwe traject zullen we met onze afdeling bekijken hoe we ook dit jaar
zichtbaar mee kunnen doen. Als het nieuwe festivalconcept het toelaat, zal
onze drukbezochte N-VA-stand zeker weer klaarstaan voor alle Gordelaars.

Medewerkers:
Mariam Al Merrouni, Arnout De Cuyper,
Sven De Neef, Sofie De Vriese, Ellen Devriendt,
Hans Govaerts, Xavier Lesenne,
Benjamin Muylaert, Joachim Pohlmann,
Kris Snijkers, Pol Van Den Driessche,
Maurits van Liedekerke.
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Je bent nu exact drie jaar senator. Hoe evalueer je die periode?
Ongetwijfeld als een periode waarin ik zeer veel heb geleerd. Zo gebruikt onze
fractie steeds vaker de evocatieprocedure om wetsontwerpen, die anders alleen
in de Kamer worden behandeld, ook in de Senaat grondig te kunnen bekijken.
Ik zit onder andere in de commissie Financiën en Economische Aangelegenheden. Daar komt een heel breed spectrum aan onderwerpen aan bod, van
fiscaliteit en overheidsbedrijven tot mobiliteit, telecom en zelfs ruimtevaart.
Daarnaast ben ik ook ‘internationaal’ actief: in de afvaardiging vanuit de
Senaat in de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa),
als verkiezingswaarnemer, in OESO-vergaderingen. En als mandataris ben ik
de enthousiaste ‘meter’ van zes lokale afdelingen. Het waren al met al dus drie
zeer drukke, maar zeker ook drie van de ‘betere jaren’ uit mijn bestaan.

Directeur:
Piet De Zaeger.
Vormgeving en druk:
JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1,
9860 Oosterzele, T. 09 362 74 33.
Foto voorkaft: © Anne Deknock
Jaarabonnement:
€ 12,50 op rekeningnummer
BE83 4350 2597 0115 van VPRTI vzw.

Naast wie zou je graag zitten tijdens een lange vliegtuigreis?
President Obama. Tijdens een transatlantische vlucht zou ik graag veel willen
opsteken over zijn doelgerichtheid en zijn gedrevenheid. Maar aangezien de
man zijn eigen Air Force One heeft, zal dit wel nooit gebeuren. De rockzanger
John Bon Jovi is een goed alternatief. Of zuster Jeanne Devos. Voor zoveel inzet
en doorzettingsvermogen: petje af!

Contact:

Welke vraag zou je willen stellen aan Vlaams Parlementsvoorzitter Jan
Peumans, die wij volgende keer vijf vragen voorleggen?
Dag Jan, is er een onverwachte ‘bonus’ aan je functie als Parlementsvoorzitter?
Iets wat je helemaal niet had verwacht maar dat verrassend positief meevalt?

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