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Nou moe
Vorig jaar organiseerde CD&V Berchem al een iftar: de maaltijd net na

zonsondergang waarmee moslims tijdens de ramadan het vasten even

verbreken. En dat terwijl diezelfde afdeling al jaren geen kerst-, paas- of

sinterklaasfeest meer viert. Dit jaar gaat de CD&V in Antwerpen nog een

stap verder: de christendemocraten verdeelden er een heuse ramadan -

kalender. Om maar te zeggen: een titel als ‘moslimpartij’ moet je verdienen.

“Deze twee schandalen (Publifin en Samusocial, red.)
tonen vooral de onmacht en de verblinding van een

partijvoorzitter die niets ziet, niets controleert en - als hij dan toch
iets ziet - niets doet. Elio Di Rupo zweert de ene plechtige eed na de
andere - geen cumuls meer en andere grote beloften - maar kan de
enorme kloof tussen zijn woorden en de praktijken van de PS niet
meer verbergen.”

Béatrice Delvaux in

De Standaard, 14/06/2017
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Zoveel gezinnen uit Wallonië verhuisden

vorig jaar naar Vlaanderen. Steeds meer

Walen vonden de afgelopen jaren ook

een job in Vlaanderen. Daarmee lijkt een

eind gekomen aan een trend die jaren-

lang onveranderd bleef. “Walen zijn het

stilaan beu dat de economische groei

beter blijft in Vlaanderen. Bovendien is

het onderwijs er beter en is er de helft

minder werkloosheid”, zei RTBF-journa-

list Christophe Deborsu daarover in De

Ochtend. Waarmee hij klaar en duidelijk

bevestigt: Vlaanderen op kop! 

Fons Duchateau 
(OCMW-voorzitter Antwerpen)
@DuchateauFons op 13/06/2017

In Antwerpen hoeft nooit iemand op straat te slapen.

Daar hebben we geen schimmige vzw's voor nodig.

Dat doen we gewoon binnen de kerntaken.

Pieter Blomme (De Tijd)
@blommepieter op 8/06/2017

Planbureau voorspelt dit en volgend jaar 105 000

nieuwe jobs, brengt totaal in huidige regeer -

periode op 205 000.

Goed bezig
Sharia4Belgium-oprichter Fouad Belkacem, de bekendste jihadronselaar

van het land, heeft lak aan onze democratische rechtsstaat. Behalve als

die wetten hem toevallig goed uitkomen. Hoe verklaar je anders dat de

man zich zoveel moeite getroostte om een burgerlijk huwelijk af te sluiten

met een Belgische vrouw – in de gevangenis desnoods, waar hij een straf

van twaalf jaar uitzit? Zijn herhaalde huwelijksverzoeken werden steeds

geweigerd, onder meer door Zuhal Demir in Antwerpen. Er loopt immers

een procedure om Belkacem de Belgische nationaliteit te ontnemen en

hem aan Marokko uit te leveren, dat al langer daarop aandringt. Een 

huwelijk kan dat bemoeilijken. Maar dat weerhield de bevoegde sp.a-

schepen in Hasselt er niet van om de man toch te huwen. 

Sinds 24 mei zijn het Vlaams Parlement en zijn

voorzitter Jan Peumans gastheren voor het project

Hedd Wyn Centenary Chair, dat de banden met

Wales aanhaalt in het kader van 100 jaar Groote

Oorlog. Een van de bijna 40 000 Welshe oorlogs-

slachtoffers was Hedd Wyn, pseudoniem van de

soldaat Ellis Evans, die in september 1917 postuum

de ‘Bardic Chair’ voor zijn dichtkunst won.
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De verandering werkt, met Vlaanderen op kop. De ploeg van Geert Bourgeois kan uit-

stekende resultaten voorleggen. De economie bloeit en Vlaanderen is een van de 

Europese regio’s met de laagste armoede en de best opgeleide bevolking.

We leveren als enige in 2017 een begroting in evenwicht af en brengen de schuld onder

controle. De Waalse overheidsschuld is groter dan de Vlaamse, terwijl de Waalse eco-

nomie een pak kleiner is. En het Waalse begrotingstekort loopt tegen 2018 op tot een

duizelingwekkende 8 procent.

In Vlaanderen daalt de werkloosheid al 18 maanden op rij. Door de lastenverlagingen

creëren onze bedrijven weer jobs. Als Brussel en Wallonië dezelfde werkzaamheids-

graad als Vlaanderen zouden hebben, waren er 340 000 Franstaligen extra aan de

slag. Het begrotingsprobleem was daarmee opgelost.

Hervormingen
Dat goede rapport kwam er niet zomaar. Vlaanderen heeft de belastingen verlaagd,

het doelgroepenbeleid drastisch vereenvoudigd en de provincies en OCMW’s worden

hervormd – waardoor een pak politieke mandaten zullen verdwijnen.

Ook het onderwijs werd gemoderniseerd met meer aandacht voor taal, wetenschap

en techniek. De kinderbijslag voor jonge gezinnen werd verhoogd, met een gelijk 

bedrag voor elk kind. En voor het eerst is er een echt dierenwelzijnsbeleid, met een

verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019.

Hoe pakken Brussel en Wallonië de crisis aan? Door vier vijfde te gaan werken aan

hetzelfde loon, een robottaks in te voeren, handelsverdragen te blokkeren en een

luchthaven te gijzelen. Maar nergens in Europa groeien er meer kinderen op in werk-

loze gezinnen als in Wallonië. Dat zegt genoeg.

Het is duidelijk: Vlaanderen trekt de kop. Maar willen we doorbreken naar de econo-

mische top, dan hebben we confederalisme nodig. Op de studiedagen van Objectief

V werd dat ook aangetoond. Wij hebben nood aan meer Vlaanderen.

Ik wens u een fantastische Vlaamse feestdag.

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Op kop
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“Vlamingen kunnen goed inter-
nationale samenwerkingen op-
zetten. Wij kunnen coördineren,
dingen gedaan krijgen.” Een ge-
sprek met Hans Bourlon, CEO
van Studio 100.

12
“De aanslagen van 22 maart gaven

het toerisme in Vlaanderen een seri-

euze klap, maar het herstel is inge-

zet”, stelt Ben Weyts vast. “Vlaan -

deren heeft nog altijd alles in huis om

te verrassen en te verwennen.” 

28 
Van harte welkom op de N-VA-
familiedag in provinciaal domein
Puyenbroeck in Wachtebeke!
Schrijf snel in en geniet samen met
familie en vrienden van het spet-
terende programma.

16
Vanaf 1 september krijgen kinde-
ren met ondersteuningsnood die
in het gewone onderwijs les 
volgen, extra hulp. Koen Daniëls
en Kathleen Krekels zijn blij dat
die ondersteuning er komt in de
klas zelf.



Steeds vaker worden zware benzine -

wagens zo omgebouwd dat ze ook kun-

nen rijden op aardgas of CNG (Compressed

Natural Gas). “Voor wagens met een hoog

fiscaal vermogen is het inbouwen van een

beperkte CNG-tank een fiscaal voordelige

operatie, ook al is de tank zo klein dat er

in de praktijk weinig of niet met die alter-

natieve brandstof wordt gereden”, legt

Diepen daele uit. “Daarom hebben we de

vrijstelling van de belasting op inverkeer -

stelling en de jaarlijkse verkeersbelasting

nu beperkt tot voertuigen met maximaal

11 fiscale pk.”

Misbruik tegengaan
Voor beide vrijstellingen gelden geen spe-

cifieke voorwaarden voor voertuigen op

aardgas, zodat ook omgebouwde benzine-

wagens ervoor in aanmerking komen.

“Voor een doorsnee model rendeert dat

slechts in beperkte mate. Maar voor mo-

dellen met een hoge fiscale pk wordt dat

al interessanter. Dikwijls gaat het dan over

luxewagens, waarbij de kostprijs van

enke le duizenden euro’s voor de installatie

niet opweegt tegen de tien- tot twintigdui-

zend euro aan verkeersbelasting die je op

die manier kan uitsparen. Daarom was

een bijsturing essentieel”, besluit Diepen-

daele, die benadrukt dat de nieuwe rege-

ling enkel geldt voor de toekomst en dus

niet voor het bestaande wagenpark.
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Achterpoortje verkeersfiscaliteit aangepakt

Vlaams fractievoorzitter Matthias Diependaele heeft samen met de meerderheids-
partners een achterpoortje in de verkeersbelasting gedicht. 

In 2016 waren er duizenden geschrapte

treinen en heel wat vertragingen te wijten

aan al dan niet wilde stakingen. De fede-

rale regering gaf het sociaal overleg meer

dan twee jaar de tijd om tot een voorstel

voor een minimale dienstverlening te

komen. Omdat dat niets opleverde, komt

de bevoegde minister nu met een eigen

voorstel, dat zowel de wil van de stakers

als die van de werkwilligen en de reizigers

respecteert.

Respect voor stakingsrecht
Wie wil staken, zal dat in het voorstel van

de minister nog steeds mogen, maar zou

minstens vier dagen op voorhand zijn

keuze moeten melden. “Zonder die mel-

dingsplicht kan je onmogelijk een mini-

mumdienst uitwerken”, aldus De Coninck.

De NMBS zal ook 24 uur vooraf moeten

communiceren welke treindienst ze aan-

biedt op een stakingsdag, zodat de reiziger

weet of hij al dan niet met de trein op zijn

bestemming geraakt.

Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft een wetsontwerp klaar om een
minimumdienst bij het spoor in te voeren. Dat wetsontwerp respecteert het sta-
kingsrecht en geeft aan de NMBS ook de nodige middelen om zo’n minimumdienst
te organiseren. “Eindelijk heeft de reiziger zicht op een betrouwbare dienstverlening
bij een spoorstaking”, reageert Kamerlid Inez De Coninck.

Het voorstel voor minimale dienstverlening is een stap in de goede richting.

NMBS op het goede spoor
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Bart Nevens en Lieve Maes, beiden afkomstig uit de Vlaamse Rand,

zijn vooral tevreden dat Vlaamse gemeenten niet langer mee moe-

ten opdraaien voor de schuldenberg van 600 miljoen euro die Hy-

drobru meesleurt. “Hydrobru staat bovendien voor enorm zware

investeringen in een compleet verouderd drinkwaternet”, merkt

Nevens op. “De fusie met Vivaqua zou simpelweg de voorbode be-

tekenen van een verdere verwaarlozing van de waterhuishouding

in de verschillende Vlaamse gemeenten”, vreest Maes. “Daar ont-

snappen de inwoners van de Vlaamse Rand nu aan.”

Belangenconflict mist effect niet
Willy Segers benadrukt dat Vivaqua door een Vlaams-Brussels

samen werkingsakkoord uit 2014 over de grensoverschrijdende

inter communales al verplicht was om de Vlaamse gemeenten te

laten gaan, indien zij dat wensten. “Maar door hun machtsover-

wicht binnen die watermaatschappij hadden de Brusselaars dat

nooit toegestaan zonder een belangenconflict”, meent hij. 

De stijging van het aantal teruggevorderde schooltoelagen

doet zich vooral voor in het secundair onderwijs en in de

provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Stok achter de deur
Hoewel het aantal terugvorderingen stijgt ten opzichte van

het aantal toegekende toelagen, blijft het gelukkig laag: min-

der dan één procent in alle onderwijsniveaus. “De school-

toelage terugvorderen is de allerlaatste maatregel die wordt

genomen om spijbelen tegen te gaan. Preventie en kort op

de bal spelen zijn veel belangrijker om schoolverzuim te

vermijden”, aldus De Meulemeester. “Bovendien brengen

rechten ook plichten met zich mee: schooltoelagen zijn er

voor leerlingen die effectief naar school gaan.”

Vlaamse gemeenten 
kunnen Vivaqua verlaten

De leeftijdsvergrendeling gebeurt met een

gratis muntje dat alleen aan jongeren

boven de zestien mag worden gegeven.

Net na de invoering van die ‘age coin’ in

2006 bleek ongeveer één op de vijf

tabaks automaten in overtreding. Ruim tien

jaar later is er geen enkele verbetering

merkbaar: in Vlaanderen en Wallonië

stagneert het aantal vastgestelde inbreu-

ken rond de twintig procent. Dat geeft aan

dat er bij de uitbaters nog geen echte men-

taliteitswijziging plaatsvond. In Brussel 

zijn de cijfers ronduit alarmerend, met ge-

middeld meer dan de helft van de auto-

maten in overtreding en in 2013 zelfs negen

op de tien.

Handhaving blijft uit
Een automaat kan bij overtreding worden

verzegeld door de inspecteurs van Volks-

gezondheid, zodat hij geen sigaretten meer

kan verdelen. Maar ondanks de vele vast-

gestelde inbreuken is er tot op heden nog

geen enkele keer overgegaan tot zo’n ver-

zegeling. “Die handhaving moet nochtans

het sluitstuk zijn van het beleid”, aldus

Hufkens. “Als die faalt, moeten we durven

nagaan of tabaksautomaten nog wel hun

plaats hebben in horeca en winkels.”

Renate Hufkens: “Roken terugdringen
bij jongeren moet een absolute priori-
teit zijn.”

Er was een belangenconflict voor nodig, maar de elf Vlaamse
gemeenten binnen Vivaqua kunnen dan toch uit die Brusselse
intercommunale stappen. Nog voor het einde van het jaar
zelfs. “Wij zijn tevreden met die beslissing van de raad van
bestuur van de watermaatschappij”, zeggen de Vlaams Parle-
mentsleden die mee een belangenconflict indienden tegen een
geplande fusie met Hydrobru, een andere Brusselse intercom-
munale.

Leeftijdsvergrendeling op 
tabaksautomaten werkt niet

Meer schooltoelagen
teruggevorderd 
wegens spijbelen

Het aantal terugvorderingen van schooltoelagen van
leerlingen die onvoldoende aanwezig waren op school
is voor het derde jaar op rij gestegen. “Gelukkig gaat
het nog steeds om minder dan één procent van het
tota le aantal uitgekeerde schooltoelagen”, zegt Vlaams
Parlementslid Ingeborg De Meulemeester.

Vandaag is het verplicht om tabaksautomaten te voorzien van een leeftijdsvergren-
deling. Een symbolische maatregel, want tal van uitbaters lappen die verplichte leef-
tijdscontrole aan hun laars.

HALFROND



“De dalende cijfers geven hoop dat het in Vlaanderen stilaan de goede kant

opgaat”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Die daling is des

te opvallender, als je weet dat er sinds zijn aantreden een kordater beleid wordt

gevoerd en meer verwaarloosde of mishandelde dieren in beslag worden ge-

nomen: gemiddeld elke maand zo’n tweehonderd, waarvan een deel in asielen

wordt opgevangen.

Katten-
databank 
Het aantal katten in

asielen kan in de

nabije toekomst

nog verder dalen

door de opstart van

een centrale data-

bank voor de regi-

stratie van katten,

naar analogie met

de hondendata-

bank, die al langer

bestaat. Dankzij die

databank kon vorig

jaar liefst 82 procent van alle gevonden honden worden herenigd met hun

baasje. Dat was bij slechts 5 procent van de gevonden katten het geval.

Heel wat consternatie in de Vlaamse 
judowereld, waar recent een aantal
verhalen over seksueel grens over -
schrij dend gedrag aan de oppervlakte
kwamen. Vlaams minister van Sport
Philippe Muyters vindt het belangrijk
dat slachtoffers gehoor krijgen en wijst
de sportfederaties op hun verantwoor-
delijkheden.

“Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan

niet, punt uit”, stelt de minister onom -

wonden. “Niet in de jeugdbeweging, niet op

school, niet in het bedrijfsleven, niet in de

sport, nergens.” Intussen maken heel wat

sportfederaties al goed gebruik van het in-

strumentarium dat onze overheid de jongste

jaren heeft opgebouwd rond - onder meer -

ethiek in de sport. De minister heeft Sport

Vlaanderen en ICES, het Internationaal 

Centrum Ethiek in de Sport, gevraagd om

die goede en minder goede praktijken in

kaart te brengen. “Zo kunnen we de erva-

ringen van sportfederaties die degelijk werk

leveren rond die problematiek, delen met

federaties waar het minder goed loopt.”

6

STAAT VAN ZAKEN

Na een eerder samenwerkingsakkoord met
Neder land, bundelt België nu ook de krachten met
Duitsland in de strijd tegen asielfraude. Bedoeling
is de controle te verscherpen op zogeheten
vakantie gangers: erkende vluchtelingen die tijde-
lijk terugkeren naar hun thuisland, waar ze naar
eigen zeggen nochtans gevaar lopen.

Zowel hier als in Duitsland komt het voor dat vluchte-

lingen naar hun thuisland terugreizen, ook al is dat

niet toegestaan. De vluchtelingenstatus is nu eenmaal

bedoeld om mensen te beschermen tegen ernstig per-

soonlijk gevaar in hun thuisland. Wagen zij het er toch

op, dan kan hun beschermingsstatus worden ingetrok-

ken. “Sommige vakantiegangers proberen dat te ver-

mijden door via luchthavens in andere landen af te

reizen, ook Duitse”, verklaart staatssecretaris voor

Asiel en Migratie Theo Francken. “Daarom gaan wij

nauwer samenwerken en meer informatie uitwisselen

met Duitsland.”

Geen vodje papier
“De vluchtelingenstatus is geen vodje papier. Het is de

hoogste internationale bescherming die een individu

kan krijgen”, beklemtoont Francken. “Ik ben dan ook

zeer tevreden dat ik ook in mijn Duitse evenknie een

bondgenoot heb gevonden om met vereende krachten

dit asielmisbruik kordaat aan te pakken.”

Grensoverschrijdend gedrag 
in de sport voorkomen

Samen met 
Duitsland asiel-
fraude bestrijden

In 2016 is het aantal dieren in Vlaamse asielen gedaald met zestien pro-
cent. Zelfs bij katten, die traditioneel sterk vertegenwoordigd zijn in asie-
len, was er een voorzichtige daling van vijf procent. De asielen hebben
vorig jaar ook twintig procent minder dieren een spuitje moeten geven. 

Slachtoffers een stem geven
Wie zelf wordt geconfronteerd met seksu-

eel grensoverschrijdend gedrag in de sport,

kan met zijn of haar verhaal terecht bij het

Europese VOICE-project van criminologe

Tinne Vertommen. “De acties die we nu al

enkele jaren voeren, hebben mee gezorgd

voor een sfeer waarin getuigenissen 

moge lijk zijn”, merkt Muyters op. “Het 

belangrijkste is volgens mij dat slachtoffers

die willen getuigen, weten waar ze terecht-

kunnen. VOICE is daarvoor het eerste aan-

spreekpunt.”

www.facebook.com/

seksueelgeweldindesport

Hoe minder dieren noodgedwongen in een asiel 
belanden, des te beter.

Minder dieren in 
Vlaamse asielen



Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil meer inzet-
ten op lokale integrale veiligheidscellen (LIVC) in de strijd tegen terreur. “De
bedoeling is dat we radicalisering zo sneller opmerken”, verklaart hij. Een
ander voordeel is dat zo’n lokale cel ook makkelijker een individuele aan-
pak op maat kan uitwerken.

In een lokale integrale veiligheidscel werken de veiligheidsdiensten op het niveau van

de gemeente samen met bijvoorbeeld het onderwijs en de jeugdhulp. Binnen dat

nieuwe overlegorgaan wisselen de sociale en preventiediensten - denk aan OCMW’s,

scholen of straathoekwerkers - ook informatie uit met de bestuurlijke en gerechtelijke

autoriteiten. Het team van deskundigen komt maandelijks bijeen onder het voorzit-

terschap van de burgemeester. “Bij verontrustende signalen gaan zij na hoe ze het

best met die risico’s omgaan: of ze een preventieprogramma moeten opstarten of met-

een de politie inschakelen”, legt Jambon uit.

Niet enkel in risicogemeenten
De helft van onze gemeenten - 284 in totaal - telt momenteel een lokale integrale vei-

ligheidscel. “Je vindt ze vooral in gemeenten die reeds brandhaarden van radicalise-

ring op hun grondgebied hebben”, merkt Jambon op. “Maar als het van mij afhangt,

moet elke gemeente preventief over zo’n cel beschikken, gericht tegen terreur. 
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Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft in Parijs mee een multilateraal akkoord van de OESO ondertekend dat honder-
den belastingverdragen zal aanpassen. “Met dit akkoord zetten we een belangrijke stap naar meer fiscale transparantie, gelijke
spelregels en meer rechtszekerheid”, verklaart hij.

België heeft steeds een actieve rol gespeeld in de totstandkoming

van dit OESO-akkoord, waaraan een honderdtal landen meewerken

en dat meer dan 1 100 bestaande bilaterale belastingverdragen over-

koepelt. Het akkoord is erop gericht om meer coherentie en syste-

matiek in die vele verdragen aan te brengen. De eerste aanpassingen

worden volgend jaar al verwacht.

Achterpoortjes sluiten
Dit OESO-akkoord stelt overheden in staat om achterpoortjes binnen

de bestaande internationale belastingwetgeving te sluiten. Zo moet

het helpen voorkomen dat bedrijfswinsten verdwijnen of artificieel

verschuiven naar landen met lage of zelfs geen belastingen. Daarom

focust het akkoord ook op een verdere internationale samenwerking

en gegevensuitwisseling. “Op die manier zullen ook onze eigen

instrumen ten tegen fiscale fraude en belastingontduiking aan slag-

kracht winnen”, besluit minister Van Overtveldt.

OESO-akkoord tegen belastingontduiking

STAAT VAN ZAKEN

Jan Jambon: “Een lokale integrale veiligheidscel merkt radicalisering sneller op.”

Een lokale veiligheidscel in elke gemeente

Johan Van Overtveldt: “Fiscale fraude en ontwijking stop-
pen niet aan de landsgrenzen.” 
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‘De verandering werkt. Met Vlaande-
ren op kop’, titelt de campagne. Is dat
inderdaad zo?
Geert Bourgeois: “Dat is zeker zo. Al is ons

harde werk niet altijd even zichtbaar. Deze

Vlaamse regering is er geen van de grote

show, van zware woorden of loze beloftes:

wij beslissen, hervormen, tekenen het

Vlaanderen van de toekomst. In alle be-

scheidenheid denk ik dat deze Vlaamse

regering de belangrijkste hervormings -

regering is die Vlaanderen ooit heeft

gehad. En samen met mijn collega-N-VA-

ministers ben ik ervan overtuigd dat de

resulta ten daarvan zullen volgen, en in de

toekomst ook meer zichtbaar zullen zijn.”

We zijn ondertussen al voorbij halfweg
deze regeerperiode. Heeft u de N-VA-
stempel al voldoende op het beleid

kunnen drukken?
“Ik durf te stellen dat we, bijvoorbeeld in

het onderwijsdebat, heel sterk onze visie

hebben doorgedrukt: het Vlaamse onder-

wijs is al goed, het behoort zelfs tot de

wereld top. Een totale omslag was niet

nodig. Maar een modernisering is wel

nodig, want er zijn pijnpunten. We moeten

de lat hoger durven leggen, zodat ons

Vlaamse onderwijs aan de top blijft. We

zijn erin geslaagd een modernisering – of

noem het liever een versterking – door te

voeren die inspeelt op de zwaktes in ons

onderwijs. Ons doel is zoveel mogelijk jon-

geren een zo hoog mogelijk niveau te laten

halen, zodat elke jongere voldoende wordt

uitgedaagd. Een versterking van het onder-

wijs in het belang van leerlingen en leer-

De eerste week van juni lanceerde de N-VA een nieuwe cam-

pagne, met in de hoofdrol onze vier Vlaamse ministers én de

veranderingen die zij op gang brachten in Vlaanderen. “Want,”

weet minister-president Geert Bourgeois, “deze Vlaamse regering is

de belangrijkste hervormingsregering die Vlaanderen ooit heeft

gehad.”

De verandering werkt, met Vlaanderen op ko



proef in het hoger onderwijs. Eerst in de

leraren- en STEM-opleidingen, later in alle

studierichtingen. Die proef is een eerste in-

dicatie of iemand al dan niet geschikt is

om de opleiding met vlag en wimpel te

doorstaan.”

Op welk vlak heeft u met de Vlaamse
rege ring nog voor verandering gezorgd?
En zal die verandering ook werken? 
“Wij hebben natuurlijk op heel veel vlak-

ken al voor verandering gezorgd. Neem

bijvoorbeeld de Vlaamse belastingverla-

ging, waarbij Vlaanderen 25,99 procent

finan ciert van de lastenverlaging die de

federa le regering via de taxshift heeft door-

gevoerd. Er is ook een daling van de

schenkingsrechten. Of denk aan de om-

schakeling naar industrie 4.0 die we sterk

ondersteunen met een groeiend budget

voor innovatie. Of het bloeiende onder -

nemingsklimaat, dat tot dalende werk-

loosheidscijfers leidt. 

De Vlaamse overheid toont meer dan ooit

het voorbeeld door te besparen op haar

eigen apparaat en toch efficiëntie na te

streven. De investeringen in mobiliteit en

sociale huisvesting waren nooit hoger. Ver-

keersveiligheid staat hoog op de agenda.

Onze dieren hebben nooit meer aandacht

gekregen. Op al onze beleidsdomeinen

leve ren we hard en dankbaar werk. En

daar mogen we best trots op zijn. 

Als ik er nog een dossier mag uitpikken,

dan is het dat van de kinderbijslag. Dat

dossier was geen Vlaamse bevoegdheid

tot voor de zesde staatshervorming, maar

we hebben het nu met de hele ploeg om-

gevormd naar een eenduidig en eenvoudig

systeem. Het is een drastische hervorming,

zelfs ongezien in dit land. Het oude Belgi-
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om deel te nemen aan onderwijs, of zelfs

aan het openbaar leven in het algemeen.

Daarnaast laten we kinderen al in het

basis onderwijs kennismaken met weten-

schap en techniek en promoten we STEM-

opleidingen: Science, Technics, Enginee -

ring en Mathematics moeten deel uit -

maken van de algemene vorming. Ook

aan talenkennis hechten we meer belang.

Een tweede taal leren wordt mogelijk in

het derde leerjaar, en niet pas in het vijfde

zoals nu het geval is. Deze specifieke vak-

ken krijgen ook eigen vakleerkrachten,

zodat we hier de basis leggen voor nieuwe

generaties Vlaams talent.”

En vanaf het secundair onderwijs?
“Vanaf het secundair onderwijs zetten we

in op voldoende differentiatie: geen brede

eerste graad dus, maar leerlingen krijgen

de keuze uit een aantal basisopties na het

eerste jaar. De sterke leerlingen moeten

voldoende worden uitgedaagd, de zwakke

leerlingen moeten kunnen bijbenen. 

Helaas kent ons onderwijssysteem een te

grote uitstroom van jongeren zonder 

diplo ma, zonder kwalificatie. Voor leerlin-

gen die schoolmoe en arbeidsrijp zijn, en

die in een voor hen verkeerde richting

vastzitten, hebben we Duaal Leren opge-

start. Zij krijgen de kans om te leren op

school én op de werkvloer. De afwisseling

en het principe van al doende te leren

moeten leiden tot meer gekwalificeerde

jongeren. En ook de ondernemingen win-

nen erbij. Zij kunnen hun stempel drukken

op kennis en competenties, en een even-

tueel arbeidstekort opvangen. 

Voor leerlingen die verder willen studeren

na het secundair onderwijs is de keuze

vaak zeer moeilijk. Velen weten heel goed

wat ze willen en kunnen, anderen hele-

maal niet. Een betere oriëntering naar het

hoger onderwijs door middel van een

oriënteringsproef moet daarop een ant-

woord bieden. Daarbovenop komt een

verplichte maar niet-bindende toelatings-
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krachten, want onderwijs gebeurt ten-

slotte nog steeds in de klas.”

Over welke zwaktes spreken we dan?
En hoe pakken we die aan?
“Sterk onderwijs begint al in de kleuter-

school. De eerste stap is om peuters en

kleuters, en vooral hun ouders dan, te sti-

muleren om deel te nemen aan kinderop-

vang en onderwijs. Dat doen we op twee

manieren. Met een kleutertoeslag van 150

euro voor drie- en vierjarigen die minstens

100 halve dagen onderwijs per schooljaar

volgen. En door de taalachterstand weg te

werken: kleuterscholen krijgen extra mid-

delen om te investeren in kinderen die

thuis geen Nederlands spreken. Die taal-

barrière is nog steeds een grote drempel

Onze sterktes zijn ons 
onderwijs, het economische 

weefsel, onderzoek en 
ontwikkeling met de daarbij 

horende innovatie, de sociale 
welvaart en de beperkte 

ongelijkheid.

“



waren niet min. Veel bevoegdheden wer-

den ondergefinancierd overgedragen. In de

vorige regeerperiode was bovendien al

twee miljard euro bespaard. Het vet was

daardoor al van de soep. Maar die zware

inspanning loont nu, want dit jaar is de

Vlaamse begroting opnieuw structureel in

evenwicht. 

Nog beter nieuws is dat er nu geleidelijk

aan grotere budgetten vrijkomen voor extra

investeringen: in de economie, zorg, scho-

lenbouw, woningen, mobiliteit, openbare

werken. We voorzien zelfs een record -

bedrag aan investeringen in mobiliteit: 5,7

miljard euro over 2017, 2018 en 2019. En ook

op het vlak van onderzoek en ontwikkeling

houden we het groeipad van drie procent

aan en zullen we liefst 500 miljoen extra

uittrekken in 2019 ten opzichte van 2014.

Volgend jaar staan we weliswaar voor een

zwaar tekort door de eenmalige afrekening

ten gevolge van de financieringswet – dat is

dan weer een positieve noot voor de fede-

rale begroting – maar in 2019 knopen we

weer aan met een structureel evenwicht.”

Als we op deze Vlaamse regering tref-
woorden plakken, dan is ‘hervorming’
er zeker een van. Maar dan belanden
we ook bij Oosterweel. Een dossier
waar u bijna de tanden hebt op stuk ge-
beten? 
“In dat dossier is echt titanenwerk verricht.

Het complexe Oosterweeldossier zat tijdens

de vorige regeerperiode muurvast door het

bochtenwerk van sp.a en toenmalig Ant-

werps burgemeester Patrick Janssens. Van

bij het aantreden van deze regering hebben

we het dossier uit het moeras getrokken en

belangrijke stappen gezet. Daardoor zullen

de werken dit najaar nog kunnen starten.

De overkapping van de ring moet Antwer-

pen mobieler en leefbaarder maken, en

daarvoor moeten overheid en actiegroepen

elkaar ook vinden. Burgerbewegingen

weten als geen ander wat er leeft, en dat

moeten we respecteren. Dankzij dialoog,

onder leiding van een intendant, zijn we tot

een toekomstverbond gekomen. De actie-

groepen aanvaarden een extra Scheldekrui-

sing op het Oosterweeltracé, op voorwaar -

de dat de overheid verder investeert in

alternatieven voor de auto en een ver -

beterde ontsluiting van de Liefkenshoek -

tunnel. Die nieuwe manier om aan politiek

te doen, waarbij burgerbewegingen worden

betrokken in het besluitvormingsproces, is

iets dat ik wil verankeren in het beleid van

onze overheid.”

Een laatste vraag, minister-president.
Hoe kijkt u naar Vlaanderen en wat is
uw ambitie?
“Vlaanderen is een deelstaat met grote troe-

ven en kansen om bij de top van Europa te

blijven horen. Mijn langetermijnbeleid –

Visie 2050 – biedt een antwoord op de kan-

sen en uitdagingen waar onze samenleving

voor staat. Onze sterktes zijn ons onder-

wijs, het economische weefsel, onderzoek

en ontwikkeling met de daarbij horende in-

novatie, de sociale welvaart en de toch wel

beperkte ongelijkheid. Vlaanderen is de

tweede beste in heel Europa op het vlak

van armoede. Wil dat zeggen dat armoede

geen probleem is? Uiteraard niet, elke mens

in armoede is er een teveel. Maar Vlamin-

gen zijn soms wat te pessimistisch en som-

ber ingesteld. Iets meer optimisme en

geloof in eigen kunnen mag wel. We

mogen wat meer ambitie aan de dag leg-

gen, de lat nog hoger leggen. Ons onderwijs

is goed, zeer goed zelfs. Maar we verliezen

voorsprong. Industrie 4.0, een van de prio-

riteiten in Visie 2050, is ambitieus maar we

zijn niet de enige. Door te blijven inzetten

op onderwijs, onderzoek en ontwikkeling

en export plaatsen we Vlaanderen op de

kaart. 

Aan de andere kant ben ik niet blind voor

onze zwakke punten. Mobiliteit vraagt

zware investeringen, waardoor het niet evi-

dent is om grote projecten gerealiseerd te

krijgen. Ook ruimtelijke ordening en milieu

zijn een blijvende uitdaging. We moeten de

open ruimte vrijwaren maar tegelijk land-

bouw en industrie kansen blijven geven.

Ons werk is dus nog lang niet af.”

sche systeem was er een met 700 verschil-

lende stelsels. Wij kozen voor een eenvou-

dig ‘groeipakket’ voor elk kind geboren

vanaf 1 januari 2019. Dat pakket bestaat uit

een eenmalig startbedrag bij de geboorte (of

adoptie) en een maandelijks hoger basis -

bedrag dat gelijk is voor elk kind. Daar -

bovenop komen, afhankelijk van de leeftijd

van het kind, participatietoeslagen voor

deelname aan het onderwijs. Concreet zit-

ten daarin de kleutertoeslag, de school -

bonus en de studietoelagen vervat. Voor

gezinnen met een lager inkomen, of voor

kinderen waarvoor specifieke zorg nodig is,

zijn er sociale en zorgtoelagen. Die sociale

toelagen zullen 10 procent uitmaken van het

budget. Ze moeten ook leiden tot een daling

van het aantal kinderen in armoede.”

Zullen de Vlamingen die uitzonderlijke
hervorming voelen in deportemonnee? 
“Ja, en wel in positieve zin voor gezinnen

met één of twee kinderen. Voor de huidige

grote gezinnen zal een ruime overgangs -

periode bestaan. Kinderen geboren voor 1

januari 2019 behouden hun basisbedrag, in-

clusief rang- en leeftijdstoeslag. Vanaf 2019

zullen gezinnen met één of twee kinderen

een forse verhoging krijgen van de kinder-

bijslag. De basiskinderbijslag vandaag be-

draagt 92,09 euro voor het eerste kind en

170,39 euro voor het tweede, los van moge-

lijke sociale correcties. Een gezin met twee

kinderen krijgt vandaag dus maandelijks

262,48 euro. Vanaf 2019 zal dat, voor kin-

deren geboren vanaf die datum, in totaal

320 euro zijn: een vast bedrag van 160 euro

per kind.” 

Nu we het toch over de centen hebben:
is Vlaanderen financieel gezond?  
“Vlaanderen is inderdaad financieel ge-

zond. En dat dankzij een regering die de

eerste twee jaar van deze regeerperiode

orde op zaken heeft gesteld. We moesten

snoeien om te groeien. We kregen bakken

kritiek, maar we hebben wel structureel

twee miljard euro bespaard op een budget

van veertig miljard. De gevolgen van de

zesde staatshervorming op onze financiën

BREEDBEELD
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De Vlaamse N-VA-ministers denken, durven en doen
De N-VA-ministers in de Vlaamse regering zetten zich iedere dag in voor veranderingen die een wezenlijk verschil betekenen
voor u. Of het nu gaat over onderwijs, sociaal beleid, vlot verkeer of economie. Bekijk de filmpjes met Geert Bourgeois,
Liesbeth Homans Philippe Muyters en Ben Weyts op www.n-va.be/deveranderingwerkt en deel ze via Facebook en Twitter
in uw eigen netwerk.

Liesbeth Homans: “Sociaal, maar niet socialistisch”
• Ieder kind verdient dezelfde kansen. Dankzij de hervorming van het
kinderbijslagsysteem krijgt elk kind dat vanaf 1 januari 2019 wordt ge-

boren, eenzelfde basisbedrag van 160 euro per maand. Gezinnen met

lage inkomens, bijvoorbeeld alleenstaande ouders, krijgen dan tot 80

euro extra per kind. Gaan werken wordt dus niet langer bestraft. De

Vlaamse regering kiest hiermee voor een structurele aanpak van de
armoede, in plaats van gewoon subsidies uit te keren. 

• De voorbije jaren bouwden we ook een recordaantal sociale woningen. Sinds 2014 is er fors geïnvesteerd in de socialewoning-

bouw, in totaal goed voor 11 486 bijkomende sociale woningen en 16 005 renovaties. Sociale woningen zijn er voor mensen met

een laag of geen inkomen, daarom pakken we misbruiken hard aan. 

• We slanken de overheid af en maken haar efficiënter. We doen hetzelfde met minder, waardoor uw belastingen beter worden

besteed. Dat doen we onder meer door de OCMW-raad en de gemeenteraad samen te voegen. We gaan het ook doen met de

helft minder provincieraadsleden. En in het aantal postjes in de intercommunales wordt grondig gesnoeid.

Philippe Muyters: “Vlaanderen werkt”
• Onze Vlaamse economie groeit en we exporteren meer dan ooit: in 2016

voor een recordbedrag van 302,4 miljard euro. Onze bedrijven inves-
teren weer en de Vlaamse ondernemingszin neemt toe. Het aantal star-

ters staat op een recordhoogte. 

• Dankzij voortdurende activering en gerichte maatregelen, zoals een las-

tenverlaging voor de aanwerving van 55-plussers, werkten er nooit
meer Vlamingen dan vandaag. Maand na maand dalen de werkloos-

heidscijfers. In 2016 telden we 4,9 procent werkzoekenden. Vlaanderen

staat daarmee op een mooie vierde plaats in de Europese Unie.

• Vlaanderen neemt ook een deel van de lastenverlaging van de taxshift voor zijn rekening. Door de combinatie van de taxshift en

de aantrekkende economie stijgt de koopkracht van de Vlamingen.

Ben Weyts: “De schop in de grond”
• De investeringen in alle vormen van vervoer stijgen naar record-

hoogte. Vlaanderen investeert meer in de weg, maar ook meer in de

fiets, het openbaar vervoer en de waterweg. De grote infrastructuurpro-

jecten worden eindelijk aangepakt: straks gaat de schop in de grond

voor de Ring rond Antwerpen én de Ring rond Brussel. 

• De schande van de 400 (het aantal verkeersdoden in 2014) wordt stevig

bestreden. Minister Weyts zet in op structurele maatregelen en schuwt

de minder evidente beslissingen niet. Het aantal verkeersslachtoffers

zakt intussen naar een nieuw laagterecord (-15 procent in 2016). Dat is de beste aanmoediging om door te zetten. 

• Er is nu ook eindelijk een echt beleid voor dierenwelzijn. Vlaanderen treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen of mis-

handelen. Het aantal controles is verdubbeld en het personeelsbestand van de Dienst Dierenwelzijn wordt uitgebreid met wel 60

procent: een opstap naar een echte dierenpolitie. Het beleid rond dierenwelzijn maakt een inhaalbeweging, zoals ook het historische

totaalverbod op onverdoofd slachten bewijst.
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2015 was een recordjaar voor de toe-

ristische overnachtingen in Vlaande-

ren en ook 2016 begon veelbelovend.

De mooie cijfers van januari en

februa ri werden echter ruw verstoord

in maart. De aanslagen in Zaventem

en Maalbeek gaven de toeristische

sector een klap die zich maandenlang

liet voelen. Minister van Toerisme Ben

Weyts volgde de situatie op de voet. 

Wat was de impact van 22 maart
op de toeristische sector?
Ben Weyts: “De sector moest in 2016

een verlies van zes procent incasse-

ren. Dat is vooral toe te schrijven aan

de buitenlandse bezoekers, want het

aantal overnachtingen op naam van

binnenlandse bezoekers bleef eigen-

lijk stabiel. De oorzaak van dat verlies

is overduidelijk: je ziet de sterke cij-

fers van begin 2016 kelderen in de

maand maart.”  

Hoe komt het dat de klap zo zwaar
aankwam?
“Het toerisme wordt altijd hard ge-

raakt door terreur. Ook andere landen

die werden getroffen door aanslagen,

zoals Frankrijk of Turkije, zien hun

toeristische cijfers teruglopen. De aan-

slagen van 22 maart vonden ook nog

eens plaats in het midden van het tra-

ditionele boekingsseizoen. Net toen

de reizen voor de zomer werden vast-

gelegd.”

Hoe lang bleef de klap nazinderen? 
“Te lang, maar uiteindelijk keert de

slinger altijd terug. In de laatste

maanden van 2016 zagen we al het

eerste prille herstel. De meeste bui-

tenlandse markten lieten

in november en december

weer positieve cijfers note-

ren. De positieve trend

heeft zich in 2017 voort -

gezet. We hebben de hotel-

bezetting bijvoorbeeld

maand na maand zien stij-

gen. We hebben nog even

te gaan voor we nieuwe

records kunnen neerzet-

ten, maar de eerste stap-

pen zijn gezet.”

Wat is het geheim van
het herstel? 
“De toeristische sector

heeft een formidabele

veerkracht. Ons toerisme

krabbelt altijd weer recht.

De sector bestaat uit hard-

werkende mensen, die ge-

dreven zijn om gasten te

verrassen en te verwen-

nen. Onze troeven blijven

ook ijzersterk. Met onze

Vlaamse gastronomie,

onze Vlaamse Meesters en

ons Vlaamse wielercultuur

hebben we onverwoestbare

uithangborden die een zeer

breed publiek in de hele

wereld blijven aanspreken.”

Wat doet de regering? 
“Ik blijf investeren in onze troeven.

We doen ook extra inspanningen om

de Aziatische markt weer naar Vlaan-

De aanslagen van 22 maart gaven het toerisme in Vlaanderen een
serieuze klap, maar het herstel is ingezet. Minister van Toerisme
Ben Weyts wenst de sector een geweldige zomer. “Vlaanderen
heeft nog altijd alles in huis om te verrassen en te verwennen.”

Toeristische sector heeft 
formidabele veerkracht

GEMANDATEERD

deren te halen. We trekken daar on-

geveer 1 miljoen euro voor uit. Geluk-

kig hoeven we nergens te smeken om

toeristen. We hebben nog altijd een

ijzersterk aanbod. Zelfs veel Vlamin-

gen onderschatten wat Vlaanderen al-

lemaal te bieden heeft. Ik kan dus

maar één advies geven: trek er deze

zomer eens op uit in eigen land. Je

kan nog verbaasd zijn over wat

Vlaanderen allemaal in huis heeft.”

Met onze Vlaamse gastronomie, onze Vlaamse
Meesters en ons Vlaamse wielercultuur hebben we
onverwoestbare uithangborden.



GEMANDATEERD

Vanwaar die vasthoudendheid?
Theo Francken: “We doen dat omdat

we geloven in de rechtsstaat. Een van

de pijlers daarvan is dat burgers legi-

tieme overheidsbeslissingen respecte-

ren. Liefst vrijwillig, maar zo nodig

onder dwang. Dat moet ook gelden

voor migratiebeslissingen. Een bevel

om het grondgebied te verlaten is

géén vodje papier. Maar bovenal is

het een kwestie van gezond verstand.

Mensen die zo’n bevel negeren en on-

derduiken in de illegaliteit, hebben

slechts twee manieren om aan de kost

te komen: zwartwerk of criminaliteit.

Beide fenomenen eisen een zware

maatschappelijke tol. Het terugkeer-

beleid kadert daarom ook in de bre-

dere strijd tegen zwartwerk en vooral

tegen criminaliteit.”

Ondanks de verhoogde aandacht
slaagt de overheid er maar gedeel-
telijk in om mensen in illegaal ver-
blijf daadwerkelijk te doen
terugkeren. Waaraan ligt dat?
“Een belangrijke factor is de beperkte

capaciteit in onze gesloten centra. Bij

mijn aantreden was er een historische

minimumcapaciteit van 430 plaatsen:

het resultaat van decennialange ver-

waarlozing onder de vorige centrum-

linkse regeringen. Om u een idee te

geven van de uitdaging waarvoor we

staan: in 2016 alleen al ontvingen

maar liefst 28 000 personen een eer-

ste bevel om het grondgebied te ver-

laten. Door creatief te zijn, gaan we

eind dit jaar al naar 650 plaatsen.

Maar we hebben er nog veel meer

vangenis gehaald en gerepatrieerd,

zonder te passeren langs de gesloten

centra, wat een enorme efficiëntiewinst

betekent. Op dat vlak blijven we histo-

rische records breken. In 2014 brachten

we 625 criminelen terug. Dit jaar mik-

ken we op 1 800. Daarmee ontlasten

we het gevangeniswezen én verlagen

we de criminaliteit, want onder illegale

criminelen ligt de recidive torenhoog.”

Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder dat staatssecretaris
voor Asiel en Migratie Theo Francken hamert op het belang
van een kordaat terugkeerbeleid voor wie illegaal in het land
verblijft. 
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Kordaat terugkeerbeleid is 
kwestie van gezond verstand

Dat zal toelaten om ook de gedwongen

terugkeer te verdubbelen. Dat is brood-

nodig om illegaal verblijf te ontmoedi-

gen en de vrijwillige terugkeer te

stimuleren.”

Een beperkte capaciteit betekent:
prioriteiten stellen.
“Inderdaad. Mijn mensen moeten

dage lijks keuzes maken: wie sluiten we

op voor terugkeer en wie niet? Dankzij

creatieve oplossingen halen we het

maximale uit de kast en kunnen we

toch focussen op onze prioritaire doel-

groep: illegale criminelen. Die worden

nu grotendeels rechtstreeks uit de ge-

Bent u tevreden over uw realisaties
op dit vlak? 
“Uiteraard wil ik nog meer doen, en

nog sneller. Maar bepaalde factoren

hebben wij helaas niet in de hand. Lan-

den als Iran en Algerije weigeren bij-

voorbeeld categoriek de gedwongen

repatriëring van hun eigen onderda-

nen, tegen alle internationale conven-

ties in. Niettemin boeken we ook op

internationaal vlak grote vooruitgang.

Ik sluit het ene terugnameakkoord na

het andere, ook met complexe landen

als Marokko. Alle dagen trekken we

keihard aan de kar. Alleen jammer dat

er maar 24 uren in een dag zijn. (lacht)”

nodig. Daarom ben ik zeer verheugd

dat onze partij in de regering het mas-

terplan gesloten centra kon doordruk-

ken. Tegen 2020 zal de capaciteit meer

dan verdubbeld zijn, tot 1 066 plaatsen.

Theo Francken: “Illegale criminelen worden nu grotendeels rechtstreeks uit de
gevangenis gehaald en gerepatrieerd.”
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Het nieuwe ondersteuningsmodel

past in de verdere uitvoering van het

M-decreet. Met dat decreet kunnen

meer kinderen met specifieke noden

in het gewone onderwijs les volgen.

De nieuwe manier van werken moet

zorgen voor meer flexibele ondersteu-

ning op maat van elke leerling. “We

hebben nu decretaal vastgelegd dat

de ondersteuningsmiddelen echt

moeten worden gebruikt in de klas en

op school voor de leerling en de leer-

kracht. Ze mogen dus niet naar extra

structuren gaan die ver weg staan van

die leerling en leerkracht”, verduide-

lijkt Koen Daniëls. 

Rugzakfinanciering
Wat de verdeling van die middelen

betreft, zal er een ‘voorafname’ ge-

beuren voor welbepaalde groepen

leerlingen. Het gaat dan specifiek om

leerlingen met een verstandelijke of

motorische beperking en voor blinde

of dove leerlingen. “Voor hen wordt

gewerkt met een zogenoemde rugzak-

financiering: een budget voor onder-

steuning dat ze als een rugzakje kun-

nen meedragen”, legt Daniëls uit.

“Dat zorgt voor een sterk verband tus-

sen de specifieke onderwijsnood van

de leerling en de extra middelen voor

ondersteuning die hij nodig heeft.”

Voor de andere leerlingen met een

zorg- of ondersteuningsnood worden

de middelen verdeeld volgens een

70/30-verdeelsleutel: 30 procent op

basis van het aantal geattesteerde zorg-

noden en 70 procent op basis van de

leerlingenaantallen. “Zo garanderen

we dat ook de vele leerlingen zonder

attest die ondersteuning nodig hebben

die steun ook effectief krijgen, en dat

de ondersteuning flexi beler kan wor-

den ingezet. Nu is die immers beperkt

tot twee uur per week gedurende twee

jaar”, vult Kathleen Krekels aan.

Netoverschrijdend
De N-VA heeft decretaal laten vastleggen

dat de ondersteuning bij voorkeur net-

overschrijdend wordt georganiseerd.

Dat is niet alleen het efficiëntst, zo kan

elke school ook zelf beslissen met wie

ze samenwerkt. “Scholen vertellen ons

dat bepaalde instanties druk uitoefenen

om de samen werkingsnetwerken netge-

bonden te organiseren”, zegt Krekels.

“De N-VA zorgde er daarom voor dat be-

staande netwerken kunnen blijven be-

staan én dat ze geen financieel nadeel

mogen ondervinden. Netoverschrij-

dende netwerken binnen het officieel

onderwijs worden de norm, maar dat

sluit samenwerkingen met het vrije net

niet uit.”

Voor alle duidelijkheid: de ondersteu-

ningsnetwerken komen er voor de

onder steuning van leerlingen met

zorgnoden en hun leerkrachten in het

gewone onderwijs. Daarnaast blijft

uiteraard het buitengewone onder-

wijs bestaan voor die leerlingen die

het nodig hebben. “Gewoon onder-

wijs waar het kan, buitengewoon

onder wijs waar het moet: dat is het

principe waar wij voor gaan”, beslui-

ten Koen Daniëls en Kathleen Krekels.

VINGER AAN DE POLS

Vanaf 1 september krijgen kinderen met ondersteuningsnood die

in het gewone onderwijs les volgen, extra hulp. Vlaams Parle-

mentsleden Koen Daniëls en Kathleen Krekels zijn blij dat die

ondersteuning er komt in de klas zelf. Het is ook belangrijk dat scholen

vrij kunnen blijven kiezen bij welk ondersteuningsnetwerk ze aan -

sluiten en met welke scholen ze (blijven) samenwerken.

Extra 
ondersteuning
voor leerling 
en leerkracht 
in de klas 

De ondersteuningsmiddelen
mogen niet naar extra 

structuren gaan.“
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Het toelaten van nachtwerk in de e-

commerce vloeit voort uit een kader-

cao die sociale partners vorig jaar

afsloten in de sector van de winkel -

bedrijven. Binnen dit akkoord moest

het volgens alle partners mogelijk zijn

om ’s nachts te werken. “Maar in de

arbeids wet staat dat alle vakbondsaf-

vaardigingen binnen de onderneming

daarmee akkoord moeten gaan. In de

praktijk kan een individuele vakbond

de invoering van nachtwerk binnen een

bedrijf dus blokkeren”, verduidelijkt

Werner Janssen. En dat gebeurt ook. Tot

op vandaag kon slechts één onder -

neming nachtwerk invoeren.

Werner Janssen pleit daarom voor een

wijziging aan de arbeidswet. “Het lijkt

me aangewezen slechts een akkoord te

vereisen van één afvaardiging binnen

de onderneming,” stelt hij voor, “zodat

blokkering door een specifieke vak-

bond onmogelijk wordt.”

Meer jobs
Een dergelijke wetswijziging is primor-

diaal om nieuwe werkgelegenheid

die pakketjes ’s nachts klaarmaken

voor verzending.”

Bewuste keuze
Ervaringen in andere sectoren leren ons

dat nachtarbeid helemaal niet zo slecht

is als sommigen beweren. De logistieke

sector is laaiend enthousiast over e-

commerce in dit land. Zij transporteren

de pakketjes die worden klaargemaakt

in Nederland en Duitsland over heel

Euro pa. Het verschil tussen de logis-

tieke sector en overige e-commerce sec-

toren? U raadt het al: de mogelijkheid

tot nachtarbeid.

Buiten de e-commerce is nachtarbeid

bovendien nooit een probleem geweest.

“Wat als verpleegkundigen geen nacht-

arbeid zouden mogen verrichten? Zou-

den verkeersslachtoffers dan aan de

deur van het ziekenhuis moeten wach-

ten?” vraagt Janssen zich af. “Voor ik

volksvertegenwoordiger werd, was ik

zelf arbeider. Ik koos toen bewust voor

nachtarbeid, een drieploegenstelsel en

weekendwerk. Waarom mag niet elke

werknemer die keuze krijgen? Een vrij-

brief mag nachtarbeid natuurlijk niet

zijn. Maar de moderne werknemer kan

heus zelf bewust kiezen voor dit statuut

met alle financiële en andere voor -

delen”, besluit Janssen.

moge lijk te maken binnen deze steeds

groeiende sector. De afgelopen jaren

heeft België door een te rigide arbeids-

markt veel kansen gemist in de online

verhandeling van goederen. “Daardoor

verloren we minstens 30 000 potentiële

jobs aan onze buurlanden”, illustreert

Janssen. “En e-commerce zal blijven

groeien. Zolang onze arbeidsmarkt in-

novatie afremt, zullen kmo’s en start-

ups geen kans krijgen om zich

internationaal te meten met multinatio-

nals die hun bedrijven in het buiten-

land hebben. Tot dan zal e-commerce

niet het werkgelegenheidspotentieel

kunnen creëren dat wij ervan mogen

verwachten.”

Niet iedereen is voorstander van de in-

voering van nachtarbeid in de e-com-

merce. “Het klopt dat de loon kost-

handicap België nog parten speelt.

Maar onze buurlanden inhalen met

enkel en alleen een ‘taxshift bis’ zal al

snel onvoldoende blijken”, vreest Werner

Janssen. “De consument wil zijn be-

stelde pakje de volgende dag in huis

hebben en dat kan alleen als arbeiders

De voorbije maanden vloeide er heel wat inkt over de e-com-

merce in dit land. De wet Werkbaar en Wendbaar Werk zou

nachtarbeid in die sector mogelijk maken. Maar in de praktijk

liggen de vakbonden dwars. Kamerlid Werner Janssen wil

daarom de arbeidswet aanpassen.

VINGER AAN DE POLS

Nachtarbeid in 
e-commerce 
moet duwtje 
in de rug krijgen



op de zetel zelf vinden geen activitei-

ten plaats. Op die manier ontwijken

heel wat oneerlijke transporteurs de

Belgische sociale en arbeidsregels”,

legt Demesmaeker uit. “Nu eist de

BRUSSEL

Europa moet het de nationale lidstaten makkelijker maken om

de sociale wantoestanden en de oneerlijke concurrentie in de

transportsector aan te pakken. “Het misbruik van Europese en

sociale regels, zoals bij het opzetten van schimmige postbus -

bedrijven en het in dienst nemen van onderbetaalde en onopge-

leide chauffeurs, moet stoppen”, vinden Europarlementsleden Mark

Demesmaeker en Helga Stevens.
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ping vanuit de commissie Werk op-

volgt, maakt voorbehoud bij de effec-

tiviteit van deze voorstellen. “Hoewel

de Commissie enkele nuttige voorstel-

len doet voor het bestrijden van soci-

ale dumping, verandert dit pakket aan

maatregelen niets aan de socialezeker-

heidsregels, die erg bepalend zijn voor

de concurrentiekracht van de Vlaamse

transportsector. Willen we een eerlijk

speelveld creëren, dan moet Europa

die regels durven herzien. Daarvoor

zal de N-VA blijven ijveren. Onze

Vlaamse transporteurs kunnen nau-

welijks het hoofd boven water houden

door de oneerlijke concurrentie uit

Centraal- en Oost-Europa.”

Vermoeide cowboys
“Verder is het een schande dat het as-

falt onder de vrachtwagen de enige

service is voor vele truckchauffeurs”,

vindt Demesmaeker. “Op dat vlak

geeft Vlaanderen wel het goede voor-

beeld met zijn plan van aanpak voor

veilige en propere parkeergelegen -

heden, waar chauffeurs op een mens-

waardige manier tot rust kunnen

komen. Zo halen we vermoeide cow-

boys van de baan.”

“Sociale dumping, dodelijke uitstoot-

gassen en de talloze verkeersslachtof-

fers smeken om betere Europese

samenwerking. Transport is bij uitstek

een domein waar Europese afspraken

nuttig zijn en waar de EU moet kijken

waar ze de lidstaten kan bijstaan. We

moeten gaan voor efficiëntere Euro-

pese samenwerking en handhaving,

en de achterpoortjes in de Europese

regels sluiten. Het is dringend tijd

voor een opwaardering van de 

Europese transportsector”, besluiten 

Demesmaeker en Stevens.

Eind mei stelde de Europese Commis-

sie haar plannen voor om tot een be-

tere transportmarkt te komen. Mark

Demesmaeker, die lid is van de Trans-

portcommissie, onthaalt die voorstel-

len als een voorzichtige aanzet om so-

ciaal misbruik aan te pakken en om

tot een groene en eerlijke transport-

markt te komen. 

Eerlijk speelveld
“Europa wil onder meer het opzetten

van zogenaamde postbusfirma’s

tegen gaan. De zetels van die firma’s

zijn in het buitenland gevestigd, maar

Commissie dat de transportbedrijven

gevestigd zijn in het land waar zij hun

bedrijfsactiviteiten effectief uitoefe-

nen. Dat is een stap in de goede rich-

ting, maar ik wil eerst afwachten hoe

alles precies wordt geïmplementeerd.

Veel hangt ook af van een degelijke

samenwerking tussen de lidstaten.”

Ook Helga Stevens, die sociale dum-

Moderne slavernij in de 
transportsector moet stoppen

“Europa moet de socialezekerheidsregels herzien en achterpoortjes in de regelgeving
sluiten”, zeggen Helga Stevens en Mark Demesmaeker.



VERREKIJKER

Meestal valt Trump Schwarzeneg-

ger aan over de tegenvallende

kijkcijfers van The Apprentice,

maar begin juni ging hun vete ook

echt ergens over. Toen de presi-

dent begin juni bekendmaakte dat

hij de VS uit het klimaatakkoord

van Parijs zou terug trekken, veeg -

de de ex-acteur hem in een viraal

filmpje keihard de mantel uit.

Tussen 2003 en 2011 was Arnold

Schwarzenegger the Governator

van California voor de Republi-

keinse Partij. Schwarzenegger gaat

er prat op dat onder zijn bewind

de strengste milieuregels van alle

staten werden gestemd. Met over-

tuiging wreef hij Trump het succes

van het groene kapitalisme in

Califor nië onder de neus. Nergens

in Amerika zijn er meer jobs in de

maakindustrie bijgekomen dan in de

Golden State. Op zijn eentje is Califor-

nië de zesde economie ter wereld.

Verandering en vooruitgang
Anders klonken de tegengeluiden in

Europa. Sp.a’ster Katleen Van Brempt

kwam in een debatprogramma op de

VRT meteen pleiten voor hogere in-

voerheffingen op Amerikaanse pro-

ducten. Econoom Geert Noels reed

haar klem met de simpele vraag op

welke producten ze dan wel die in-

voertaks zou heffen. De wagens van

Tesla? De diensten van Facebook of

Google?

Terwijl Trump de illusie wekt dat hij

de teloorgang van de Amerikaanse

kolenindustrie kan stoppen, zeggen

gouverneurs en burgemeesters van

grote steden eendrachtig dat ze de

engage menten voor een duur -

zamere samenleving wel zullen

respecteren. Ook de Amerikaanse

ingenieurs, wetenschappers en

onder - nemers zijn gebeten om

voor verandering en vooruitgang

te blijven zorgen, samen met een

steeds groter wordende groep be-

wuste consumenten.

Vlaanderen legt lat hoog
Vlaanderen spiegelt zich aan het

Californië van Schwarzie, niet aan

het Washington van Trump. Eco-

nomische groei en meer welvaart

gaan samen met gezonde lucht en

een beter leefmilieu. Waar Califor-

nië zijn Tesla’s exporteert, maken

wij de wereld schoner met onze

expertise in recyclage en met

onze baanbrekende innovatie in

bio technologie. We leggen de lat

hoog voor schonere lucht en

duurzame energie. Waar de Belgi-

sche consensus ontbreekt, gaan

wij alleen door. Met de vergroe-

ning van de wagenfiscaliteit op

Vlaams niveau, of de invoering

van lage-emissiezones om vervui-

lende diesels te weren in Antwer-

pen en Mechelen.

Zeg dus niet te snel hasta la vista

tegen een groenere en duurzame

toekomst. Een revolutie van onder -

uit kan één man niet stoppen.

Zeker niet als de Terminator aan

je kant staat.

Terwijl Donald Trump president van de Verenigde Staten
speelt, neemt Arnold Schwarzenegger het van hem over als
presentator van het Amerikaanse tv-programma ‘The Appren-

tice’. Sindsdien vechten de machtigste man op aarde en de ‘Ter-
minator’ een vete uit op Twitter.

Vlaanderen spiegelt zich aan het Californië van Schwarzenegger, niet aan het 
Washington van Trump.

Donald vs Arnold
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Gouverneurs en 
burgemeesters van 

grote steden zullen de 
engagementen voor een 

duurzamere samenleving 
blijven respecteren.

“



Het vak burgerschapsvorming zou

een grote meerwaarde zijn in het les-

senpakket van het basis- en het

secun dair onderwijs. “Momenteel

worden thema’s rond burgerzin pro-

jectmatig aangeboden op school, of

komen ze ter sprake in vakken als

levens beschouwing, geschiedenis of

wereldoriëntatie. Maar dat is niet ge-

noeg”, zegt Sarah Van Hassel, afde-

lingsraadsvoorzitster van Jong N-VA

en zelf leerkracht. “Onze samenleving

is de laatste jaren bovendien onder-

hevig aan snelle veranderingen. Dat

brengt zowel voor ouders als voor de

school belangrijke maatschappelijke

uitdagingen met zich mee.”

Kritisch bekijken
In de lessen van het vak burgerschaps-

vorming zouden de rechten en plich-

ten van het kind, de jongere, de

burger, worden besproken. De leer -

lingen krijgen er les over de politieke

structuren van het land en maken

kennis met de verschillende instituten

van onze maatschappij. Ook preventie

van druggebruik, seksualiteit, socia le

media, pesten en dergelijke zou men

in dit vak kunnen onderbrengen. “Het

objectief leren omgaan met de actua -

li teit en de vaardigheid ontwikkelen

om je eigen mening te verwoorden is

daarbij erg belangrijk”, vindt Sarah.

“We moeten jongeren voorbereiden

op een zelfstandig leven, zodat ze onze

maatschappij  op een kritische manier

kunnen bekijken.”

Achtergrond en bagage
Het vak burgerschapsvorming moet

een plaats krijgen in de initiële lera-

renopleiding. Een leerkracht is in onze

maatschappij meer dan diegene die

de leerlingen onderwijst. Een leer-

kracht levert een enorme bijdrage aan

de totale ontwikkeling van een kind

op alle vlakken. “Door het vak bur-

gerschapsvorming in de lerarenoplei-

ding op te nemen, krijgen leer -

krachten de nodige achtergrond en

bagage om dergelijke uitgebreide en

diverse materie te onderwijzen en er-

over met de leerlingen in gesprek te

Burgerschap en democratische waar-

den en normen moeten ook worden

weerspiegeld in de schoolse gemeen-

schap. Het is niet omdat je er een vak

van maakt dat het niet vakoverschrij-

dend kan zijn. Burgerschap moet een

engagement zijn van elke leerkracht

en van in de klas tot op de speel-

plaats”, besluit Sarah. 

gaan”, legt Sarah uit. “Leerkrachten

moeten ook de attitude ontwikkelen

om de actualiteit te volgen zodat ze

ingrijpende gebeurtenissen in de 

wereld kunnen duiden in de klas.”

Engagement van 
elke leerkracht
“Jonge mensen positief integreren in

onze diverse samenleving is een grote

maatschappelijke uitdaging waarin

de school een kerntaak te vervullen

heeft. Maar het mag niet alleen bij

theorie blijven. 

In onze scholen verwerven leerlingen kennis en leren ze vaar-

digheden aan. Jonge mensen worden er voorbereid op hun

toekomst en op de arbeidsmarkt. Maar niets bereidt hen voor

op het func tioneren als volwassen burgers in een democrati-

sche samenleving. Jong N-VA pleit daarom voor een apart vak

‘burgerschapsvorming’ in het lessenpakket vanaf het eerste

leerjaar.
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Sarah Van Hassel: "Burgerschap moet een engagement zijn van elke leerkracht, en
van in de klas tot op de speelplaats."

JONGE LEEUWEN

Burgerschapsvorming, een vak apart
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Het schilderij ‘Dulle Griet’ van Pie-
ter Bruegel de Oude is uw favoriete
kunstwerk. In een ‘Brief aan Brue-
gel’ schrijft u dat wij ons in zijn
schilderijen blijven herkennen,
“omdat wij vandaag, 500 jaar later,
nog altijd zijn wie gij toen geschil-
derd hebt.” Maar weinig Vlamin-
gen kijken toch zo naar hun cul -
tuur?
“Het eerste deel van mijn boek gaat

over identiteit. Wie ben ik en waar

kom ik vandaan? Je stamt ergens

vanaf en je draagt je DNA mee over

generaties heen. Dat gaat soms heel

ver. Vijfhonderd jaar maar liefst, als

het over Breugel gaat.” 

Wat dragen we volgens u concreet
mee van de vorige generaties?
“Vlamingen kunnen goed internatio-

nale samenwerkingen opzetten. Wij

kunnen coördineren, dingen gedaan

krijgen. Wat we minder hebben, is

het talent om ons te verkopen in de

wereld. Daar zijn anderen sterker in:

Nederlanders zijn zeevaarders, zij

kunnen dat stukken beter. Duitsers

ook. Dat verklaart meteen ook waar-

om het internationale verkoopsteam

van Studio 100 zich in München be-

vindt.”

Ook tijdens de eerste studievoor-

middag van Objectief V had u het
over het belang van identiteit. Doet
de instroom van nieuwkomers ons
sterker nadenken over wie we zijn?
“We zijn een vergrijzende maatschap-

pij die economisch wel eens zou kun-

nen stagneren, zoals Japan.

Nieuwkomers kunnen een economi-

sche meerwaarde bieden, maar ze

komen nu vaak in een parallelle eco-

nomie terecht. Door als burger men-

sen van niet-Vlaamse afkomst te

begeleiden, kunnen we dat vermij-

den. In een bedrijf krijgen nieuwe

medewer kers een peter of meter die

hen begeleidt. Waarom geven we

nieuwkomers dat respect niet?”

Soms botsen culturen, ook op de
werkvloer. Dat speelt toch ook
mee? 
“Ik ben zelf peter van een minder -

jarige Somalische vluchteling. Ik heb

veel van hem geleerd. Je moet eens

met zo’n jongen naar Temptation Is-

land kijken. Leg dan maar eens uit

hoe ‘superieur’ onze waarden zijn.

Hoe moet ik hem duidelijk maken dat

je niet naar iedere vrouw mag fluiten,

terwijl er overal halfnaakte vrouwen

te zien zijn? Bovendien is dat maar

heel recent, in de jaren zestig was

zoiets hier ook onmogelijk. Voor de

duidelijkheid: natuurlijk kan je niet

alle deuren openzetten, zodat heel

Afrika naar hier komt. Maar wie hier

is, moet je alle kansen en respect

geven, zodat ze hier ook iemand kun-

nen worden. Individualisering en

emancipatie spelen daarbij een rol.”

Doet u dat bewust in uw werk?
Maya de Bij, bijvoorbeeld, is een
zelfbewuste vrouwelijke bij, die
niet goed met regels kan omgaan. 
“Wij doen een aanbod, maar dat is al-

lerminst willekeurig. Plopsaland is

bijvoorbeeld een familiepark, onze

shows zijn familie-evenementen. K3

is een oer-Vlaams gegeven, dat van-

daag vooral bij ons en in Nederland

aanslaat. Een figuurtje als Maya de Bij

is dan weer universeel.”

Meer lezen van Hans Bourlon? In de

rubriek Meerwaarde op bladzijde 26

verloten we 5 exemplaren van ‘De

Blik van Bourlon’. U vindt er ook een

kortingsbon.
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BUITENWACHT

Hans Bourlon, medeoprichter en CEO van de entertainment-

groep Studio 100, is een man met vele gezichten: gevierd zaken -

man, populair televisieproducent en creatief schrijftalent.

Minder bekend is dat hij ook een diploma filosofie op zak heeft. In

het boek ‘De Blik van Bourlon’ geeft hij zijn visie op onderwerpen

als werk, geluk en familie. Daarbij legt hij ook iets van de Vlaamse

ziel bloot.

Hans Bourlon: “Nieuwkomers kunnen een economische meerwaarde bieden.”
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Hans Bourlon: “In Bruegel blijven 
we onszelf herkennen”
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Freddy Van De Putte heeft er in Melle

40 jaar actieve gemeente politiek op-

zitten. Op zijn 22ste werd hij verkozen

tot gemeenteraadslid voor de toen-

malige Volksunie. De jonge en lang-

harige Chiroleider uit Roo groeide in

de voorbije vier decennia uit tot een

gewaardeerd en actief raadslid met

een groot hart voor Gontrode. Hij was

zes jaar OCMW-voorzitter en de af -

gelopen elf jaar voorzitter van de ge-

meenteraad. Freddy was altijd

Vlaams gezind, loyaal tegenover de

gemaakte afspraken, en non-confor-

mist in zijn handelen. Proficiat met

deze mijlpaal, Freddy!
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DORPSSTRAAT

N-VA Melle zet Freddy 
Van De Putte in de bloemetjes

Kadansaangever/trommelaar 
in Brugge

Vorige maand konden alle 10- tot 14-jarigen in Maarkedal deelnemen
aan de fietsklassieker Dwars door Maarkedal. Voor schepen van Onder-
wijs Isabel Van Quickelberghe was dat het ideale moment om de School-
routekaart Maarkedal te onthullen.

Die schoolroutekaart kwam er na talrijke overlegsessies met de schooldirec-

ties, de dienst mobiliteit van de provincie Oost-Vlaanderen, de politie en de

gemeente. “En we riepen ook de hulp in van ouders, leerkrachten en leerlin-

gen”, vult Isabel aan. “Via de website www.route2school.be konden ouders

zich registreren en aangeven welk traject hun kind naar school volgt en welke

knelpunten ze daarbij ervaren. De leerlingen gingen ook op stap met de juf

om foto's te nemen van gevaarlijke verkeerssituaties in de schoolomgeving.”

Zo ontstond uiteindelijk de schoolroutekaart, die een overzicht geeft van de

veilige fietsroutes naar school, de bib, de jeugdlokalen, het centrum en andere

plekken in Maarkedal.

Veilig naar school in Maarkedal 
dankzij de schoolroutekaart 

Gemeenteraadslid Patrick Daels uit Brugge had

de eer mee te mogen lopen als figurant in de

Heilig Bloedprocessie. Hij marcheerde mee in

een peloton Romeinse soldaten als kadansaan-

gever/trommelaar. Alles samen liepen er 1 700

figuranten mee in de processie. 

Schepen Isabel Van Quickelberghe toont
de schoolroutekaart, die een overzicht
geeft van de veilige fietsroutes naar onder
meer school, bib en jeugdlokalen.

(c) G
azet van A
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DORPSSTRAAT

Zonnige West-Vlaamse familiedag 

De Lennikse N-VA-afdeling trekt door de

gemeente met huisbezoeken om de be-

volking te bevragen. “We willen

weten wat er leeft onder de Lennike-

naar, de vinger aan de pols houden

en voor zoveel mogelijk inspraak

zorgen”, zegt N-VA-gemeenteraads-

lid Kristien Van Vaerenbergh. 

De inwoners kunnen hun gedacht

kwijt via een vragenformulier of - en dat is

nieuw voor Lennik - tijdens een babbel tussen pot en pint in een heus pop-upcafé.

N-VA Lennik verrast met pop-upcafé 

Het arrondissementeel bestuur van Kortrijk-Roeselare-Tielt

organiseer de op zondag 21 mei voor al haar leden een prach-

tige familiedag met tal van activiteiten op het domein Balie-

kouter in de gemeente Dentergem. De zonnige foto’s doen

verlangen naar de nationale N-VA-familiedag op 17 september

in Wachtebeke! ☺



OP DE BARRICADEN

Omdat de weg naar succes voor een politieke
partij vergelijkbaar is met die van een voetbal-
ploeg, organiseerde de N-VA drie exclusieve 
lezingen met succesvol voetbaltrainer Francky
Dury. De conclusie? “Niets is onmogelijk!”

Hoe maak ik van onze ploeg een succesploeg voor

de gemeenteraadsverkiezingen van 2018? Hoe ga ik

om met geschillen en tegenslagen? Hoe motiveer ik

mijn bestuur en kandidaten? Francky Dury ging met

brio in op deze en vele andere vragen. In zijn lezing staan communicatie en coaching centraal. Verder legt hij het belang

uit van een goede screening van spelers, het maken van afspraken en het formuleren van doelstellingen. De boeiende 

lezingen vonden - niet toevallig - plaats in de voetbalstadions van Westerlo, OH Leuven en Zulte-Waregem.

Ook dit jaar organiseerde de N-VA een grote internetveiling ten voordele van Kom op tegen

Kanker. Maar liefst 51 mandatarissen boden een activiteit aan. Bij het afsluiten van de veiling

stond de teller op bijna 26 000 euro - zo’n 10 000 euro meer dan vorig jaar. Een dikke ‘dank u’

is hier zeker op zijn plaats!

Vijf teams
Met dit mooie be-

drag kon de partij vijf

teams laten starten aan de 1000 km van Kom op

tegen Kanker in het hemelvaartweekend. Kropen

op de fiets: onder anderen de ministers Johan Van

Overtveldt en Ben Weyts, de parlementsleden Jan

Van Esbroeck, Andries Gryffroy en Axel Ronse, een

team van N-VA Stad Antwerpen, en heel wat N-VA-

medewerkers uit alle geledingen van de partij. Ook

zij leverden een fantastische prestatie.
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Francky Dury: 
“Niets is onmogelijk”

Recordbedrag voor Kom op tegen Kanker

N-VA-afdelingen vieren Vaderdag
In het tweede weekend van juni trokken de lokale N-VA-afdelingen de

straat op om alle papa’s en opa’s een fijne en welverdiende Vaderdag

te wensen.

N-VA BruggeN-VA Kortenberg N-VA Izegem

N-VA Aalst



Vlaanderen op kop

Win een frietkraam of ijskar 
voor 50 personen
Op 11 juli vieren we onze Vlaamse feestdag. En dat 11 juli-gevoel willen

wij een hele zomer lang vasthouden. Daarom organiseren we net zoals vorig

jaar een grote actie. In de hoofdrol deze keer geen gele bril, maar een al even toffe

wielerpet! Die is te verkrijgen bij uw lokale afdeling of op www.n-va.be/vlaanderenopkop

Stuur voor 10 september 2017 uw zaligste selfie, zotste groepsfoto of zomers vakantiekiekje mét wielerpet naar 

vlaanderenopkop@n-va.be en binnen de week vindt u hem op de Facebookpagina van de N-VA. De vijf leukste

foto’s én de foto met het meeste vind-

ik-leuks winnen een frietkraam of ijs-

kar voor 50 personen.

Vier 11 juli mee in Brussel
N-VA Arrondissement Brussel nodigt u

van harte uit om de Vlaamse feestdag

mee te komen vieren in onze hoofdstad.

U bent op 11 juli welkom van 13 tot 20

uur in het N-VA-café ‘The Bar’ in de

Korte Boterstraat 10, op een steenworp

van de Grote Markt.

Meer info: www.n-va.be/brussel
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De N-VA-vrouwen hebben dit jaar de Brusselse arts Tine
Gregoor in de bloemetjes gezet als ‘Vlaamse Madam’
(VlaM). Sinds 2008 onderscheidt de N-VA met die trofee
een verdienstelijke Vlaamse vrouw voor haar bijzondere
bijdrage aan de samenleving. 

De laureate van 2017 was als een van de allereerste hulpver-

leners ter plaatse bij de aanslag op het metrostation in Maal-

beek. “De hulpverleners van de aanslagen op 22 maart in

Brussel zijn voor ons dé mensen van 2016. Tine is daar de ver-

persoonlijking van”, aldus Brussels parlementslid Cieltje Van

Achter, die haar stadsgenote voordroeg.

Echte helden
Tine Gregoor was op het moment van de aanslag in de buurt van het metrostation in Maalbeek. Toen ze hoorde dat daar

een aanslag was gepleegd, aarzelde ze niet om te gaan helpen en diende ze de eerste zorgen toe aan de meest zwaargewonde

slachtoffers. “De moed en inzet van de talloze hulpverleners die dag en in de nasleep van de aanslagen kan niet worden

overschat. Zij zijn echte helden”, vult N-VA-ondervoorzitter Lies Jans aan. “Het is voor die uitzonderlijke moed en doorzet-

tingsvermogen dat onze partijraad voor Tine Gregoor heeft gekozen.” 

Brusselse arts Tine Gregoor is 
tiende ‘Vlaamse Madam’

OP DE BARRICADEN
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MEERWAARDE

Ondernemen gaat gepaard met succes, tegenslag en menselijke

drama's. Daar kan Hans Bourlon als CEO van het succesvolle 

Studio 100 maar al te goed over meepraten. In De blik van Bourlon

geeft de gedreven ondernemer ons met veel gevoel voor humor

en zelfrelativering een inkijk in zijn leven als CEO. Tegelijk legt hij

raak en precies de Vlaamse ziel van vandaag bloot. 

Voor zijn boek herwerkte Bourlon de beste columns die hij schreef

voor de krant De Tijd en combineerde hij die met nooit eerder ge-

publiceerde brieven en verhalen. Zo zoekt hij al schrijvend naar

waar het echt om draait in het leven en schetst hij hoe hij in zijn

gejaagde bestaan (mede)menselijkheid, zingeving en stilte vindt.

Hans Bourlon, De blik van Bourlon, Uitgeverij Manteau, 19,99 euro.

Met onderstaande bon krijgt u 5 euro korting in uw erkende boek-

handel.

Hans Bourlon ontrafelt de Vlaamse ziel

Als 13-jarige jongen verloor voormalig N-VA-fractiesecretaris Johan 

Swinnen op 22 mei 1967 zijn ouders in de brand in de Brusselse Innovation.

Die vreselijke gebeurtenis vormt, vijftig jaar later, de achtergrond voor zijn

eerste roman. Happening. De aanslag in de Innowerd een staalharde sleu-

telroman over de 13-jarige Hervé wiens ouders omkomen in de apocalyptische

brand. De ramp verandert voorgoed zijn leven en verbindt zijn lot aan Delphine, een

militante actievoerster uit het hart van de Brusselse Commune Ché. 

Happening vertelt het fascinerende verhaal van een groep jongeren die uit verontwaardiging over de oorlog in

Vietnam en het kapitalisme met bommen de strijd aanbond tegen de Belgische staat. De filmrechten van het

boek zijn intussen verkocht aan Eyeworks Film & TV Drama, dat de verfilming van de roman als tv-reeks of als bioscoopfilm voorbereidt.

Johan Swinnen, Happening. De aanslag in de Inno, Uitgeverij Vrijdag, 22,50 euro

Terrorisme in een tijd van verwarring

God is een vluchteling
Ruim de helft van de migranten in de Europese Unie behoort tot het christendom. Ook onder de recente vluch-

telingenstromen zijn er veel christenen. Toch horen we daar amper iets over. Vanwaar die vreemde blindheid

voor vervolgde christenen? David Dessin, die als adviseur ideologie op de studiedienst van de N-VA werkt,

beschrijft het verhaal achter de verborgen terugkeer van het christendom in de Lage Landen. Zijn zoektocht

naar de nieuwe christenen voert hem mee door duizenden jaren vergeten geschiedenis. Heel wat actuele vra-

gen rond migratie, vluchtelingen en integratie krijgen een volledig nieuw perspectief als ze door de bril van

de nieuwe christenen worden bekeken. 

David Dessin, God is een vluchteling. De terugkeer van het christendom in de Lage Landen, Uitgeverij Polis,

19,95 euro.

3 x 5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een

exemplaar van één van deze drie

boeken. Stuur voor 12 juli een mail

met vermelding van welk boek u
graag zou winnen naar 

magazine@n-va.be of een kaart

naar N-VM, Koningsstraat 47
bus 6, 1000 Brussel.
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facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

volg @de_NVA op Twitter

volg N-VA Vandaag via 
@de_NVA op Instagram

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

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