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Pascal Paepen:
“Het gebrek aan besparingen geeft
een vals gevoel van comfort”

Kristien Van Vaerenbergh:

“We moeten Justitie de 21ste eeuw in krijgen”
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8,1 miljoen

Wie dacht dat de hervorming van de
Senaat over vereenvoudigen en besparen
ging, komt bedrogen uit. Want het blijkt
vooral om zelfbediening te gaan. De hervorming zou weliswaar een besparing opleveren van 11,5 miljoen euro, maar in
plaats van die besparing volledig terug te
laten vloeien naar de staatskas – en dus
naar de belastingbetaler – verdwijnt 8,1
miljoen euro … in de partijkassen.
Onfatsoenlijk, vindt de N-VA.

Prof. dr. Michel Maus
(docent fiscaal recht VUB)
@MausMichel op 03/09/2013
Aan de politici die fiscaal luik staatshervorming hebben ontworpen: gelieve gastcollege te komen geven, want
dat krijg ik nooit uitgelegd.

Johan Van Overtveldt (Trends)
@jvanovertveldt op 21/08/2013
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Vakbonden worden vergoed op basis
van aantal werklozen, mutualiteiten op
basis van aantal zieken = garantie op
verspilling en misbruik.

Op 5 september ontving Vlaams
volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele in het Vlaams Parlement een
groep buitenlandse docenten Nederlands. Het is een jaarlijkse traditie dat
de Nederlandse Taalunie docenten
uitnodigt om kennis te maken met
Nederland en Vlaanderen. Dit jaar
kwamen de docenten uit Bulgarije,
Kroatië, Polen, Indonesië, Hongarije,
Georgië, Duitsland, Roemenië en
China. Zowat 700 docenten Nederlands geven aan 170 universiteiten en
hogescholen in het buitenland Nederlands.
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Nou moe
Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) verweet Vlaams minister
van Werk Philippe Muyters (N-VA) hypocrisie, omdat die vorig jaar 38 760 arbeidskaarten uitreikte aan buitenlandse werknemers, en dan vooral aan Bulgaren en
Roemenen. “Veel van de buitenlanders met een arbeidskaart werken onder de prijs
en concurreren stielmannen uit de markt”, klonk het verontwaardigd uit socialistische
hoek. Dat het net de federale regering is die de voorwaarden voor het uitreiken van
arbeidskaarten bepaalt, was even niet van tel. En ook als de sp.a klaagt over
dumpingprijzen, moet ze de hand in eigen boezem steken. Want de relatie tussen
werkgever en werknemer is een bevoegdheid van minister van Werk Monica De Coninck
(eveneens sp.a). Dat de socialisten met hun kritiek het eigen falende beleid proberen
toe te dekken, is misschien begrijpelijk. Maar veel schijnheiliger moet het toch niet
worden.
“Deze drie kwesties (de redding van de banken, de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV en de politieke benoemingen, red.) zijn niet enkel
ergerlijk. Ze vormen een belediging voor de intelligentie van de burgers.
Immers, politici lijken te denken dat zij niet slim genoeg zijn om ze te doorzien, dat
burgers het politieke verhaaltje geloven dat Dexia meevalt, dat de verdeelsleutel in
BHV de échte noden weerspiegelt of dat politici vooral naar competentie op zoek zijn
bij benoemingen. Daardoor spreekt uit deze dossiers zelfs een zekere minachting voor
het volk.”
Prof. Carl Devos (UGent)
Knack.be, 23/08/2013

“

Goed bezig
Opmerkelijk, hoe minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) de beslissing van minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) over het brugpensioen
van de Ford Genk-arbeiders betreurt. Hij noemt het háár exclusieve bevoegdheid,
alsof de regering-Di Rupo bestaat uit diverse, gescheiden republieken. Of zoals
Zuhal Demir, Kamerlid voor de N-VA vaststelde: de liberale minister staat met zijn
afwijzing van het brugpensioenplan geïsoleerd in eigen regering. Demir is anderzijds wél blij dat Alexander De Croo zich aansluit bij het standpunt van de N-VA,
en ze nodigde hem uit om samen initiatieven te nemen die de activering op de
arbeidsmarkt verder kunnen bevorderen.
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Vlaams viceminister-president
Geert Bourgeois bezocht deze zomer verschillende West-Vlaamse
bedrijven met naam en faam. Het
doel van deze bedrijfsbezoeken?
Vlaamse streekproducten op de
wereldkaart zetten!

Onze partij staat bij de verkiezingen van 2014 voor een enorme uitdaging. Anders dan in 2007
en 2010, toen het malgoverno evident was, is er nu een regering die claimt resultaten te boeken.
Een regering die ons vertelt dat we al blij mogen zijn dat we Griekenland niet zijn.
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De zesde staatshervorming zadelt
Vlaanderen op met een miljardenfactuur, berekende Jan Jambon.
Geld dat Vlaanderen goed zou
kunnen gebruiken om te investeren.

Want dat is de boodschap van deze belastingregering: het is erg, maar het kan veel erger. Een
schuldgraad van 104 procent van het bruto binnenlands product, een haast ondraaglijke belastingdruk en steeds stijgende overheidsuitgaven. Dat is goed werk waarmee wij tevreden moeten
zijn. Want alles kan slechter.
Dat totale gebrek aan ambitie mogen wij niet langer aanvaarden. Het is de weg van de gestage
achteruitgang. Als wij op dit pad verdergaan, dan ziet de toekomst van onze kinderen er
dramatisch uit. Daarom moet de N-VA haar verantwoordelijkheid nemen.

Herstel
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Als de kiezer ons een sterk mandaat geeft, moeten wij een sociaal-economische herstelregering
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De N-VA voert in vijf pilootgemeenten actie om de Vlamingen bewust te maken van de
massale bijensterfte. ‘Lidmaat’
Frank Imhof, secretaris van N-VA
De Panne én gepassioneerd imker,
legt uit waarom bijen erg belangrijk zijn.

vormen. Een regering gericht op lastenverlagingen, schuldafbouw en de inkrimping van het
overheidsapparaat. Maar ook een regering die investeert in groei en de middelen toespitst op
wie ze echt nodig heeft.
Een dergelijk beleid heeft echter geen zin zonder institutionele hervormingen. Het sociaaleconomische ís het communautaire. Ons herstelbeleid leidt onvermijdelijk tot de vraag naar institutionele hervormingen. Maar ditmaal niet aan Vlaamse zijde, wel aan Franstalige. Want zij
krijgen zo een federaal staatsapparaat dat niet langer ten dienste staat van hun belangen.
Dat is ons aanbod voor 2014. Wij willen op alle niveaus verantwoordelijkheid nemen om ons
programma – inclusief het confederalisme – uit te voeren. Het is aan de kiezer om zich daarover
uit te spreken. En dat schijnen de traditionele partijen te vergeten. Want zij maken zich klaar
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voor Di Rupo II, al willen ze dat niet openlijk toegeven.

23

De ene feestdag in Vlaanderen op
11 juli, de andere in Catalonië op
11 september. Twee data waartussen een en ander is gebeurd
dat niet onbesproken mag blijven,
vindt Maurits van Liedekerke.

Nog eens een belastingregering gedomineerd door de PS, dat zou nefast zijn voor onze economie.
Het is aan de N-VA om dat te voorkomen. En het is aan ú om dat mogelijk te maken.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Milieuvriendelijk alternatief voor vislood
Vissen op de Noordzee is bijzonder populair, vooral in
de buurt van scheepswrakken. De meeste sportvissers
gebruiken lood als verzwaringsmateriaal aan hun vislijnen. Maar vaak breken de lijnen wanneer die ergens
achter blijven haken. Men schat dat er op die manier
zo’n 200 ton lood per jaar in de Noordzee terechtkomt.
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“Lood is een giftig metaal dat niet afbreekt maar zeer langzaam roest in het zeewater”, legt senator Sabine Vermeulen
uit. “Door corrosie komen er uit het verloren lood langzaam
giftige verbindingen vrij in het ecosysteem. Planten en dieren
nemen die ongemerkt op, waardoor het lood in de voedselketen terechtkomt.”

Beneluxparlement
Sabine Vemeulen vraagt daarom aan de federale regering
om het gebruik van vislood te beperken en de introductie
van milieuvriendelijke alternatieven te promoten. “Ik heb
een resolutie ingediend waarin we vragen dat de regering
initiatieven neemt. Zo zijn er gewichten die worden gemaakt
van staalpoeder en bindmiddel. Die zijn volkomen onschadelijk voor het milieu en kunnen perfect het huidige vislood vervangen.” Omwille van de vele reacties die senator
Vermeulen kreeg uit Nederland, wil ze het thema ook op de
agenda van het Beneluxparlement zetten. “En ten slotte wil

Senator Sabine Vermeulen dook samen met enkele duikers
het water in om giftig vislood boven te halen.
ik het debat ook uitbreiden naar het verlies van vislood op
zoet water”, vervolledigt Vermeulen. “Want ook in de karperen feedervisserij blijft heel wat lood achter in rivieren en
meren.”
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Gebarentaal- en schrijftolken in het basisonderwijs

Helga Stevens: “Dit is een belangrijke stap naar een meer inclusief onderwijs
voor dove kinderen.”
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De Vlaamse Regering trekt extra geld uit om
ook in het gewone kleuter- en lager onderwijs gebarentaal- en schrijftolken te voorzien. Tot voor kort kregen dove leerlingen
enkel in het secundair en hoger onderwijs
tolkondersteuning. Vlaams volksvertegenwoordiger Helga Stevens, die namens de
N-VA amendementen indiende op het
nieuwe onderwijsdecreet, reageert tevreden. “Vlaanderen zet hiermee een belangrijke stap in de richting van een meer
inclusief onderwijs voor dove kinderen.
Want de fundamenten van kennis en taalverwerving worden gelegd in de kleuterklas”, zegt Helga Stevens. “Het is daar dat
de onderwijscarrière begint.”

HALFRON D
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De juiste man/vrouw
op de juiste plaats?

Di Rupo verbreekt
beloften over
staatsschuld
Ondanks alle eerdere beloften om de schuldgraad nog voor 31 december 2013 onder de honderd procent van het bruto binnenlands product
te brengen, heeft Di Rupo half september laten
weten dat hij de deadline voor de schuldgraad
opgeeft.

Op 1 september is er dan toch een einde gekomen aan het getouwtrek in het dossier van de politieke benoemingen. Maar of
dit betekent dat de juiste man/vrouw op de juiste plaats terechtkomt? Zo benoemde de regering-Di Rupo brokkenpiloot JeanPaul Servais (MR) als topman van de financiële toezichthouder
FSMA en Guy Quaden (PS) als voorzitter van Belfius.
“De herbenoeming van Jean-Paul Servais is onverdedigbaar”, aldus
N-VA-Kamerlid Peter Dedecker. “Zijn rol in de bankencrisis in het
algemeen, en in het Dexia-debacle in het bijzonder, mocht nooit grondig onderzocht worden. En dat terwijl het Franse Rekenhof concludeert dat toezichthouder FSMA, onder leiding van Servais, op geen
enkele manier heeft bijgedragen tot het detecteren van de risico’s, en
tot het vaststellen en bestraffen van nalatigheden.”

“Opnieuw schuift de regering de problemen voor
zich uit”, zegt Kamerlid Steven Vandeput over de
lichtzinnigheid waarmee de regering-Di Rupo omgaat met de schuldenproblematiek. “In deze regering is er één constante. Of het nu gaat over de
loonkosten, de competitiviteit van de ondernemingen of de staatsschuld, veel verder dan beloften en
grote woorden komt ze jammer genoeg niet.”

Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet
(cdH) legt de laatste hand aan een aanpassing van
de wegcode. Een van de aanpassingen laat toe dat
takelwagens in de toekomst de pechstrook mogen
gebruiken. “Een goede zaak, maar ook een gemiste
kans”, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger en
Gemeenschapssenator Lies Jans.
Vlaanderen had erop aangedrongen om takelwagens
in de nieuwe wegcode als prioritaire voertuigen te
erkennen. Daardoor zouden ze gebruik kunnen
maken van een blauw zwaailicht en een speciale geluidsinstallatie. “Op die manier zouden de takelwagens sneller de plaats van het ongeval kunnen
bereiken. En vlottere interventie betekent een snellere oplossing voor de verkeershinder. Jammer dat
Wathelet slechts een halfslachtige oplossing voorstelt”, zegt Lies Jans.
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Nieuwe wegcode
mist kansen

“De benoeming van Jean-Paul Servais en Guy Quaden is onverdedigbaar”, vindt Peter De Decker.

Ondermaatse prestaties
Ook de aanstelling van voormalig gouverneur van de Nationale Bank
Guy Quaden tot voorzitter van Belfius doet meer dan één wenkbrauw
fronsen. Diezelfde Guy Quaden was eerder door headhunter Egon
Zehnder niet eens weerhouden voor de raad van bestuur van Belfius.
Geen wonder ook, gezien zijn ondermaatse prestatie bij de bankenreddingen van 2008.
“De regering-Di Rupo heeft duidelijk geen lessen getrokken uit de
financiële crisis en ze acht competentie nog altijd ondergeschikt aan
de juiste partijkaart”, zegt Peter Dedecker. “Dit is een slag in het gezicht van de belastingbetaler die nog altijd mag opdraaien voor de
bankencrisis, en die nog steeds garant staat voor de overheidsbank
Belfius.”
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“We moeten Justitie de 21ste eeuw in krijg
Justitie valt nog het best te vergelijken met het Brusselse
justitiepaleis, vindt N-VA-Kamerlid en voorzitter van de commissie Justitie Kristien Van Vaerenbergh. Al dertig jaar in de
steigers, maar met slechts opsmukwerk als resultaat. Ook de
plannen van huidig minister Turtelboom rond de straffeloosheid, het gerechtelijk landschap en de informatisering, krijgen
nul op drie. Dat zei Van Vaerenbergh bij de lancering van een
nieuwe N-VA-brochure over Justitie.
U bent bijzonder hard voor minister van
Justitie Turtelboom (Open Vld). Een nul
op drie is allesbehalve een mooi cijfer.
Doet ze het dan zo slecht?
Kristien Van Vaerenbergh: “Toch wel. De
minister kondigt veel aan, maar geen enkele van die aankondigingen heeft ze volledig
uitgevoerd. Bij haar aantreden schoof ze
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drie punten naar voor die ze absoluut wou
uitvoeren: de straffeloosheid aanpakken,
ervoor zorgen dat de computer zijn intrede
doet bij Justitie, en het gerecht hervormen.
En op alle drie scoort ze ondermaats.”
Voormalig Open Vld-voorzitter De Croo
toeterde dat alle straffen zouden worden

uitgevoerd en dat het terugdringen van
de straffeloosheid dé lakmoesproef voor
Open Vld zou zijn.
Kristien Van Vaerenbergh: “Met nog nauwelijks een jaar te gaan voor de verkiezingen
lijkt de minister zeker niet te zullen slagen
voor die test. Een van de meest tot de verbeelding sprekende dossiers is bijvoorbeeld
dat van de gevangenissen. Niemand kan
ontkennen dat die nog steeds overvol zitten.
Daardoor kunnen heel wat gevangenisstraffen gewoonweg niet worden uitgevoerd.
Minister Turtelboom zet een deel van die
straffen dan maar om in een alternatieve
straf met enkelband, hoewel de strafrechter
vond dat de dader naar de gevangenis
moest. Op zich kan de enkelband een nuttige straf zijn, maar niet als de minister de
straf dan ook nog eens herleidt tot een

BREEDBEEL D
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gen”
tiende van de oorspronkelijke straf. Wie bijvoorbeeld acht maanden de cel in moet,
krijgt een elektronische enkelband voor
slechts 23 dagen en kan die straf thuis uitzitten. De gemiddelde straf met enkelband
duurt slechts 31 dagen. Hallucinant. Dat
noem ik geen aanpak van de straffeloosheid. Pittig detail overigens: eigenlijk weten
we niet eens hoeveel gevangenisstraffen
wel of niet worden uitgevoerd. Want ondanks herhaalde vragen kan of wil minister
Turtelboom niet zeggen hoeveel gevangenisstraffen er nog moeten worden uitgevoerd.
Nog een voorbeeld: niemand gaat nog na
of het wel een goed idee is om de dader
meteen terug naar huis te sturen na een
gevangenisstraf. Vroeger moest een justitie-

In de brochure ‘Justitie voor de 21ste
eeuw’ besteedt u ook aandacht aan de
achterblijvende informatisering binnen
Justitie en alle problemen van dien.
Kristien Van Vaerenbergh: “Over informatisering kan ik pijnlijk kort zijn: alles is
weer uitgesteld tot 2015. Dat is ronduit dramatisch. Advocaten kunnen bijvoorbeeld
nog steeds niet e-mailen naar de rechtbank, en zelfs de fax is eigenlijk nooit toegelaten geweest. Ook het centraal
strafregister, waarin de rechter kan nagaan
hoe vaak een dader al is veroordeeld,
werd uitgesteld. Het spreekt voor zich dat
rechters hierdoor belangrijke informatie
missen om een aangepaste straf op te leggen.”
De derde onvoldoende krijgt de minister voor haar hervormingsplannen.
Kristien Van Vaerenbergh: “De meeste
Vlaamse partijen waren het erover eens
dat er een eenheidsrechtbank moest
komen. Die zou de rechtbank van koophandel, de arbeidsrechtbank, het vredegerecht en de politierechtbanken in één
rechtbank verenigen. Maar de PS wou dit
niet, en dus komt de eenheidsrechtbank er
niet. De plannen van de minister maken
de eenheidsrechtbank zelfs onmogelijk
voor de toekomst. Anderzijds zit de hervorming vol ongelijkheden en onlogische
stappen. Alle nieuwe gerechtelijke arrondissementen, bijvoorbeeld, krijgen één
parket met aan het hoofd één procureur.
Maar Henegouwen krijgt twee parketten
met twee procureurs, zonder dat daar ook
maar enige redelijke verantwoording voor
is. Dat zeggen intussen ook de Raad van
State en de Hoge Raad voor de Justitie.
Heeft minister Turtelboom een extra postje
moeten creëren op commando van de PS
of de cdH? Wie zal het zeggen ...
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assistent dat onderzoeken, maar Turtelboom heeft deze controle simpelweg geschrapt. Dit beleid is goed om op korte
termijn de cijfertjes wat op te smukken,
maar op lange termijn creëert dit alleen
meer problemen. Welke crimineel voelt
zich in zo’n systeem gestraft?”

Kristien Van Vaerenbergh: “Het beleid
van Turtelboom is goed om op korte termijn de cijfertjes wat op te smukken,
maar op lange termijn creëert het alleen
meer problemen.”

Maar dat betekent natuurlijk niet dat er
niets positiefs te melden is over het beleid.
De uitbreiding van de snelrechtbanken in
alle gerechtelijke arrondissementen is bijvoorbeeld een goede zaak. Maar een minister die hard van stapel loopt en aankondigt
allerlei zaken te zullen aanpakken, mag
natuurlijk harde reacties verwachten als ze
die niet weet te realiseren.”
Hoe wil u de tien voorstellen die de
N-VA op tafel legt (zie bladzijde 8)
ﬁnancieren?
Kristien Van Vaerenbergh: “Bij verschillende voorstellen leggen we in de brochure
uit hoeveel ze kunnen opbrengen of besparen. Dat is ook het mooie aan heel wat van
onze voorstellen: ofwel leveren ze een besparing op, ofwel brengen ze zelfs geld op.
Neem nu de informatisering: doordat er
vandaag nog geen enkele vorm van elektronische procesvoering bestaat, moet alles
nog via de post worden verstuurd. Dat kost
jaarlijks 20,5 miljoen euro aan postzegels.
20,5 miljoen euro! Als het gerecht via e-mail
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Tien speerpunten voor Justitie
1. Snelle en rechtvaardige bestrafﬁng op maat
De N-VA wil de dader van een misdrijf zo snel mogelijk
voor de rechtbank. Bij eenvoudige zaken zoals drugszaken, rellen of winkeldiefstal, moet een performant
snelrecht leiden tot een lik-op-stukbeleid. Straffen moet
niet alleen snel, het moet ook op maat van de dader om
het beste effect te hebben. De N-VA wil ook een echt
jeugdsanctierecht vanaf 12 jaar, waarbij slachtofferherstel centraal staat.

6. Hervorm Justitie: de eenheidsrechtbank
Justitie moet een goed geleid bedrijf worden. De huidige
structuur is een kluwen van rechtbanken waarin één op
de zeven magistraten korpschef is. Dat is niet werkbaar.
De N-VA pleit voor een nieuwe indeling in twaalf arrondissementen: één per provincie, met een uitzondering
voor Brussel en Eupen. In elk arrondissement moet een
eenheidsrechtbank komen, met aan het hoofd één
korpschef-manager.

2. Straffen meteen uitvoeren
Geloofwaardig straffen is meteen straffen, anders mist
een straf zijn effect. De strafrechter moet niet alleen op
maat straffen, hij moet ook kiezen voor de straf die meteen uit te voeren is. De N-VA pleit voor structureel overleg tussen Justitie, gevangenisdirectie en hulpverlening
opdat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.
Het strafrecht is een keten waarin elke schakel zijn rol
moet spelen.

7. Werklastmeting en modern management
Justitie heeft nood aan een werklastmeting, opdat de
korpschef-manager mensen en middelen optimaal kan
inzetten. De N-VA pleit voor meer mobiliteit binnen de
eenheidsrechtbank, met meer specialisatiekansen en
opleiding voor magistraten en personeel. Dat moet leiden tot snellere en betere rechtspraak. Opleidingen moeten meer aandacht hebben voor omgang met de burger.

3. Een gevangenisbeleid met een visie
De N-VA wil een langetermijnplan voor meer capaciteit.
Die realiseren we door nieuwe gevangenissen te bouwen en tijdelijk extra cellen te huren in Nederland. Zo
kunnen we alle straffen uitvoeren. In combinatie met
een recidiveaanpak daalt zo het aantal gevangenen, net
zoals in Nederland. Buitenlandse gevangenen moeten
hun straf in eigen land uitzitten. Geesteszieke criminelen
hebben een eigen aanpak nodig.
4. Begeleiding en re-integratie: naar een recidivemonitor
Meten is weten. De N-VA wil een recidivemonitor die
bijhoudt welke straf werkt en hoe snel een dader
nieuwe feiten pleegt. Daarop moeten we ons beleid afstemmen. Voor elke dader moet er een individueel
traject komen. Wat is zijn proﬁel? Wat is de meest geschikte begeleiding en re-integratie? Begeleiding moet
worden verdergezet na vrijlating, zeker voor seksuele
delinquenten en druggebruikers.
5. Het slachtoffer verdient een plaats
Slachtofferbegeleiding moet een reﬂex worden van
politie en Justitie. Zij moeten de nodige opleiding en
ondersteuning krijgen. Slachtoffers hebben recht op één
aanspreekpunt om informatie te krijgen in elke stap van
de procedure, ook bij de vrijlating van de dader. Daarom
pleit de N-VA voor een centraal slachtofferregister.
Slachtoffers van geweld hebben bovendien recht op een
kosteloze procedure.
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8. Informatisering: Justitie naar de 21ste eeuw
Justitie moet digitaal gaan. Elk dossier moet worden beheerd op één elektronisch platform met een beveiligde
toegang voor alle gebruikers. Een verdachte moet zijn
dossier online kunnen bekijken vanuit de gevangenis.
Ook de betekening van het vonnis of de aangifte van
een misdrijf moet via internet kunnen. Het verhoren van
verdachten en getuigen moet mogelijk zijn via videoconferentie.
9. Hervorm het systeem van de pro-Deoadvocaat
De N-VA wil het puntensysteem voor de vergoeding van
de advocaat hervormen op basis van een werklastmeting
die vastlegt hoeveel tijd voor elk dossier nodig is. Eenvoudige dossiers moeten minder punten waard zijn. Ook
wil de N-VA een pro-Deofonds om het systeem betaalbaar
te houden. Elke veroordeelde moet hieraan bijdragen. Tot
slot wil de N-VA een betere controle van het systeem.
10. Tijd voor moderne wetgeving en procedures
Onze wetboeken zijn aan modernisering toe, zeker in
het strafrecht. De N-VA pleit per wetboek voor een werkgroep van experten, met een duidelijk stappenplan, een
timing en een budget. Parallel moet er een politieke
stuurgroep komen die knopen doorhakt. Wetten moeten
vanaf nu systematisch worden geëvalueerd. Ook wil de
N-VA de procedures hervormen, te beginnen met het
hoger beroep.

zou kunnen communiceren, valt er dus een
serieuze kost weg. Maar ook indirect kan er
veel worden bespaard. Dankzij de informatisering zouden gedetineerden bijvoorbeeld
hun dossier in de gevangenis kunnen inkijken. Daarmee bespaar je dure transporten
van en naar de gevangenis. Ook ons voorstel om een Fonds voor Tweedelijnsbijstand
op te richten, brengt geld op. Volgens het
Rekenhof zo’n 14 miljoen euro. Dit fonds zou
de pro-Deowerking bekostigen, dus de gratis advocaat voor mensen die onvoldoende
ﬁnanciële middelen hebben. In ons voorstel
wordt dat fonds gespijsd door bijdragen van
veroordeelde daders.
Maar bovenal heeft onze brochure tot doel
om een langetermijnvisie in Justitie binnen
te loodsen. Justitie moet roeien met de beperkte middelen die het heeft. Het is dus belangrijk dat elke euro die we vandaag
uitgeven ook morgen nog kan renderen.
Maar dat is nu spijtig genoeg niet het geval.
Elke minister van Justitie kondigt telkens
zijn of haar eigen projecten aan, zonder na
te gaan of die wel stroken met wat op lange
termijn nuttig en haalbaar is. Projecten worden dus vaak niet afgewerkt of zelfs gewoon geschrapt. Dat is een spijtige verspilling van de middelen.”
U kiest ronduit voor een Vlaamse Justitie. Waarom?
Kristien Van Vaerenbergh: “Ook op het vlak
van Justitie is België een uitzondering. In
veel federale landen zoals de Verenigde
Staten, Duitsland en Canada is Justitie geheel of gedeeltelijk een bevoegdheid van de
deelstaten. Justitie is een persoonsgebonden
aangelegenheid. Justitie overhevelen naar
de deelstaten is dus niet meer dan een logische stap in de omvorming van België naar
een confederale staat. We zien ook dat
Franstalig België blind blijft voor de hervormingen die Justitie broodnodig heeft.
Terwijl Vlaamse politici juist wel willen dat
Justitie als een geoliede machine opereert
en ten dienste staat van de mensen. Maar
zolang men aan Franstalige kant heilige
huisjes weigert te slopen, zal een vlot werkende Justitie uitblijven.

© Imagedesk
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Justitie voor de 21ste eeuw
Met een nieuwe brochure geeft de N-VA de aanzet voor een echte hervorming
van Justitie. Op een bevattelijke wijze schetsen we het kluwen van parketten,
magistraten en rechtbanken. We geven duidelijk aan waar de knelpunten zitten. En tot slot presenteren we een tienpuntenplan om Justitie klaar te maken
voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.
U kan de brochure lezen en downloaden op www.n-va.be/justitie. Of vraag
uw gratis exemplaar aan via justitie@n-va.be of telefonisch op het nummer
02 219 49 30.

Is het verschil in visie tussen Vlamingen
en Franstaligen dan zo groot?
Kristien Van Vaerenbergh: “Het verschil
betreft niet enkel de visie op de eenheidsrechtbank. Zo stapt Franstalig België slechts
schoorvoetend mee in de werklastmeting.
Toen Antwerpen en Bergen werden aangeduid als pilootproject voor de nieuwe werklastmeting, stapte Bergen zeer snel uit het
project. Uit de voorlopige cijfers bleek Bergen immers een stuk minder productief dan
Antwerpen. Met veel vertraging als gevolg:
de discussie hierover woedt intussen al vijf
jaar. Of neem de verkeersovertredingen.
Daarmee neemt men het in Franstalig België ook niet zo nauw. Gevolg? De Vlaamse
autobestuurder vult de federale staatskas.”
Gelukkig wordt het jeugdsanctierecht
nu wel overgedragen naar de deelstaten.
Kristien Van Vaerenbergh: “Een goed jeugdsanctierecht was tot nu toe niet mogelijk
omdat Vlamingen en Franstaligen ook daar
anders over denken. Het jeugdbescher-

mingsrecht dat we vandaag kennen, kan
dus bezwaarlijk een succes worden genoemd. Jonge boefjes staan te snel weer op
straat en voelen zich onaantastbaar. De
N-VA pleit voor een snelle bestrafﬁng van
jeugdcriminelen. Wat ons betreft is er nood
aan een echt jeugdsanctierecht vanaf 12
jaar. Het is belangrijk dat jonge criminelen
op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken, dat het herstel van de slachtoffers centraal staat en dat we constructief
en effectief op maat straffen. Wij pleiten
voor een verhaal van rechten en plichten.
Maar tegelijkertijd moeten criminele jongeren een positieve impuls krijgen om zich te
herpakken. Ook de ouders worden nauw
betrokken. Dat alles vraagt doorgedreven
begeleiding van de jongere en zijn omgeving. Lukt dat niet, dan moet de jongere
worden opgesloten in een jeugdinstelling,
waar hij met een aangepast programma
terug op het rechte pad moet worden gezet.
Door de bevoegdheid nu over te hevelen,
kan Vlaanderen eindelijk het jeugdsanctierecht uitwerken.”
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Geert Bourgeois zet Vlaamse
streekproducten op de wereldkaart
Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
bezocht deze zomer een
aantal West-Vlaamse bedrijven met naam en
faam in de regio en ver daarbuiten. Het doel van deze intebedrijfsbezoeken?
ressante
Streekproducten proeven en
de lokale economie beter
leren kennen.
Poppies International in Zonnebeke,
Biscuiterie Jules Destrooper in Lo,
Mestdagh Artisan in Veurne en Brouwerij Sint-Bernardus in Watou. Het
zijn stuk voor stuk familiale bedrijven in de voedingssector die streekproducten produceren en exporteren. Hun wereldfaam is bovendien
voor een groot stuk te danken aan
creatief ondernemerschap.

Authentieke toeristische
ambassadeurs
70 procent van onze Vlaamse ondernemingen zijn familiebedrijven.
Samen zijn ze goed voor een omzet
van 102 miljard euro. Ze staan in
voor 55 procent van de toegevoegde
waarde en zijn verantwoordelijk
voor een derde van ons bruto binnenlands product. Zo dragen ze niet
alleen bij tot de economische welvaart, maar ook aan het maatschappelijk welzijn én aan de toeristische
bekendheid van Vlaanderen in het
buitenland. Een van de productlijnen
van de marketingstrategie van Toerisme Vlaanderen is immers ‘Eten,
drinken en tafelen’: de promotie van
streekproducten en het vakmanschap in de productie ervan. Dat is
waar deze bedrijven ook voor staan.
Streekproducten zijn immers authentieke toeristische ambassadeurs.
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Dat onze Vlaamse streekproducten tot de wereldtop behoren, kon minister Bourgeois
zelf gaan proeven.

Betere promotie
Vlaanderen promoot zijn streekproducten in verdeelde slagorde.
Daarom nam minister van Toerisme
Geert Bourgeois het initiatief om een
verregaande samenwerking op te starten tussen Toerisme Vlaanderen, Flanders Investment & Trade (FIT), Vlaams
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, Horeca Vlaanderen, Vlaanderen
Lekkerland en voedingsfederatie Fevia.
Op die manier kunnen we onze eet- en

drinkcultuur en onze streekproducten
beter promoten. Dankzij het nieuwe
samenwerkingsmodel zullen de typische streekproducten ook worden
meegenomen tijdens buitenlandse zendingen, op beurzen en in buitenlandse
marketingcampagnes.
De bedrijven hadden alvast veel lof
voor dit initiatief, omdat ook zij momenteel een gebrek aan eenvormigheid en ondersteuning ervaren.

Met een hart voor de sociale economie
Minister Bourgeois bezocht niet enkel bedrijven in de voedingssector. Ook de
sociale economie kwam aan bod. Zo bezocht hij de sociale werkplaats Sowepo
en De Lovie in Poperinge.
Sowepo is de drijvende kracht achter ‘Houblonesse’, een ambachtelijk streekproduct op basis van hopscheuten. De Lovie, een centrum voor personen met
een verstandelijke handicap, zet zich dan weer in voor erfgoed, al dan niet in
combinatie met cultuur, toerisme, kunst en gastronomie. Het kasteel met bijhorend park op het domein van De Lovie is beschermd sinds 2000. De Lovie
organiseert begeleide bezoeken en tal van arrangementen voor bezoekers.

GEM ANDATEER D

Word manager van je eigen carrière!
Langer werken, het is het ordewoord van de jongste jaren. Maar
hoe pak je dat aan in de praktijk? Hoe overtuig je mensen om
aan de slag te blijven? “Door plezier te vinden in je werk”, stelt
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. “Wie z’n job graag
doet, blijft gemotiveerd.”
Met de recent gelanceerde loopbaancheque wil Vlaams minister van Werk
Philippe Muyters mensen de kans
geven hun loopbaan zelf in handen te
nemen. “Loopbaanbegeleiding is een
bijzonder nuttig instrument om mensen een prettiger gevoel te geven bij
hun loopbaan”, legt minister Muyters
uit. “De intensieve en persoonlijke
begeleiding in de erkende loopbaancentra doet je nadenken over wat je
waard bent en hoe je je sterke punten
kan benutten. De loopbaancheque is
in het leven geroepen om mensen te
overtuigen de stap naar loopbaanbegeleiding te zetten.”

tuigd dat loopbaanbegeleiding ook een
sleutel is om mensen langer aan het
werk te houden. “Een job waarvan je
houdt, die kan je vanzelfsprekend langer blijven doen. Maar daar blijft het
niet bij. Neem nu een fysiek zwaar
beroep zoals bijvoorbeeld bouwvakker. Zoiets kan je nauwelijks volhouden tot je 65ste. Maar ongetwijfeld zijn
er ook andere jobs die aansluiten bij
de interesses en kwaliteiten van de
persoon in kwestie. Alleen moet dat
potentieel natuurlijk wel worden aan-

geboord. Ook daar komt de loopbaanbegeleiding van pas.”
De loopbaancheque past uitstekend in
het beleid van minister Muyters. “Sinds
mijn aantreden trachten we in Vlaanderen een loopbaanbeleid te voeren dat
zich baseert op talenten en competenties eerder dan louter op diploma’s. Het
blijft mijn ambitie om werknemers én
werkgevers anders te laten nadenken
over carrières en de wijze waarop een
job kan worden ingevuld. Met het invoeren van de loopbaancheque hebben
we daarin weer een belangrijke stap
gezet.”
www.vdab.be/loopbaancheques

Met goesting gaan werken
Concreet kunnen werknemers of zelfstandigen elke zes jaar maximaal acht
uur loopbaanbegeleiding volgen. De
loopbaancheques zijn verkrijgbaar bij
de VDAB. Eén loopbaancheque is goed
voor vier uur en kost de werknemer 40
euro. Maar hij vertegenwoordigt een
reële kost van 550 euro. Een flinke investering dus vanwege de Vlaamse
overheid, maar wel een noodzakelijke.
“Onze arbeidsmarkt kan alleen maar
winnen bij mensen die hun job en
loopbaan actief in handen nemen”,
verklaart de minister. “Als je weet wat
je kan en als je de juiste job hebt, ga je
graag werken. En als je met goesting
gaat werken, dan werk je beter. Daar
word je niet alleen zelf beter van, dat
komt ook onze bedrijven en de economie ten goede.”

Talenten en competenties
eerder dan diploma’s
Minister Muyters is er vast van over-

Met de recent gelanceerde loopbaancheque wil minister Muyters mensen de kans geven
hun loopbaan zelf in handen te nemen en voortaan fluitend naar het werk te gaan.
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Vlaanderen moet
de puinhoop
van Di Rupo en co
oplossen

4,6 miljard euro of 0,7 procent van het bruto binnenlands
product in 2030. Dat is de factuur die Vlaanderen moet betalen
voor de uitvoering van het Vlinderakkoord van de regeringDi Rupo en de groenen.
Om even te illustreren hoe groot de inspanning is die Vlaanderen zal moeten
leveren: 4,6 miljard euro is zowat het
volledige budget dat Vlaanderen op dit
moment jaarlijks spendeert aan mobiliteit en openbare werken. Of nog: het is
quasi een derde van het hele onderwijsbudget dat Vlaanderen op jaarbasis uittrekt voor zijn kwalitatief hoogstaande
onderwijs.

Zware ﬁnanciële klap
“Als we de partijen van het Vlinderakkoord mochten geloven, dan zou
geen enkele deelstaat door de hervorming verliezen”, zegt N-VA-fractievoorzitter in de Kamer Jan Jambon. Maar
ondertussen is de factuur duidelijk. “Zo
benadrukte men kort na het bereiken
van het institutionele akkoord dat voor
elke bevoegdheid die geregionaliseerd
werd, de volledige middelen zouden
worden overgedragen naar de deelstaten. Maar niets is minder waar. Uiteindelijk komt er per 100 euro slechts
87,5 euro over. Dat is meteen de zwaarste ﬁnanciële klap voor de deelstaten.”
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Maar het is niet de enige ﬁnanciële
klap. “De deelstaten moeten ook een
deel van de vergrijzingskosten mee
ﬁnancieren, namelijk de pensioenen
van hun ambtenaren. Vlaanderen
moet dus mee betalen, maar heeft er
verder niets over te bepalen”, verduidelijkt Jambon. “En ten derde beslisten
de vlinderpartijen in de ﬁnale onderhandelingen nog om de dotaties aan
de deelstaten minder snel te laten
groeien dan voorzien.”

Bijkomende last van 1,6 miljard
Deze drie maatregelen samen kosten
de deelstaten tegen 2030 ruim 4,25
miljard euro. Van die 4,25 miljard moet
Vlaanderen er 3 miljard betalen. Maar
de totale factuur ligt nog hoger. Er is
nog steeds de zogenaamde ‘elasticiteitsdiscussie’. De partijen van het Vlinderakkoord gingen er namelijk van uit dat
de ontvangsten van de personenbelasting met 1,66 procent toenemen voor
elk procent economische groei. “Als
dat klopt, zou er zogezegd geen verlies
zijn voor de Vlaamse begroting”, legt

Jan Jambon uit. “Maar dat zou wel betekenen dat de ﬁscale druk enorm toeneemt.” Bovendien is die hypothese
niet realistisch.
Een meer realistische hypothese is, bijvoorbeeld, dat een procent economische groei de inkomsten uit de personenbelasting doet toenemen met 1,2
procent in plaats van 1,66 procent. “In
dat geval stijgt de ﬁscale druk weliswaar minder snel,” zegt Jambon,
“maar dan verliest de Vlaamse begroting fors wat middelen. Gevolg: een bijkomende last van 1,6 miljard euro.”

Doorschuifoperatie
Vlaanderen krijgt zo een rekening gepresenteerd van 4,6 miljard euro.
Geld dat Vlaanderen goed zou kunnen gebruiken om te investeren in
nieuwe scholen, om de wachtlijsten
inzake gezondheidszorg in te perken
of om te investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. “Het is opvallend dat CD&V niet ontkent dat de
genomen maatregelen een extra factuur voor Vlaanderen betekenen”,
besluit Jan Jambon. “Elio Di Rupo en
co schuiven dus naar Vlaanderen
door wat hen federaal niet lukt: besparen en de begroting op orde krijgen.”

VI NGER AAN DE POL S
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Cultuursector
reageert positief
op Kunstendecreet

Parlementsleden van N-VA, CD&V, sp.a én Groen hebben
een nieuw voorstel van Kunstendecreet ingediend en voorgesteld aan de cultuursector. Vlaams Parlementslid Marius
Meremans trok voor de N-VA mee aan de kar.
De discussies die ontstonden na de
vorige subsidieronde maakten duidelijk dat er nood was aan vernieuwing.
Diverse hoorzittingen met vertegenwoordigers van de culturele sector
leverden genoeg stof om de oefening te
maken. Nu de tekst er is, zijn de eerste
reacties vanuit de cultuursector positief.
“Principieel was het voor ons heel belangrijk dat ‘de politiek’ de eindverantwoordelijke blijft voor de subsidies in
het Kunstendecreet”, benadrukt Marius
Meremans. “Minister van Cultuur Joke
Schauvliege (CD&V) wilde de verdeling van kunstensubsidies toevertrouwen aan fondsen uit de sector zelf. Dat
vonden wij niet de juiste weg. Voor
ons moet de Vlaamse Regering de
eindverantwoordelijkheid behouden.
Tenslotte gaat het over de besteding
van meer dan 100 miljoen euro gemeenschapsgeld. Het totale kunstenveld is te breed om dit aan de sector
zelf over te laten.”

Ondernemerschap, promotie
en kunstaankoop
Vlaanderen heeft talent zat, maar we
zetten het veel te weinig in de internationale vitrine”, stelt Meremans. Het
nieuwe decreet zal daarom ondernemerschap, de internationale promotie van kunst(enaars) en de aankoop
van kunst stimuleren. Daarbij is het de
bedoeling om snel te kunnen inspelen
op vragen van kunstenaars om bijvoorbeeld een uitgave te preﬁnancieren. Ook wordt er in een aantal
gevallen rekening gehouden met mogelijke terugverdieneffecten.

“

De Vlaamse Regering blijft
de eindverantwoordelijke
voor de subsidies.

Vanaf nu zal de Vlaamse Regering aan
het begin van haar regeerperiode telkens een beleidsplan voor de kunstensector moeten uitwerken. De diverse

overheden zullen ook meer en beter
moeten overleggen over deze sector.
Dit moet resulteren in meer duidelijkheid en minder dossierlast voor de verschillende spelers binnen het kunstenlandschap.

Vijf functies
Daarnaast is het belangrijk dat de
ondersteuning van organisaties en
kunstenaars voortaan op basis van vijf
‘functies’ zal gebeuren: ontwikkeling,
productie, presentatie, participatie en
reﬂectie. Die functiegerichte benadering vormt het kader voor de meerjarige werkingssubsidie, voor projecten
van kunstenaars en organisaties, en
voor beurzen. Bovendien kan de groep
van grote kunstinstellingen van de
Vlaamse overheid (de Vlaamse Opera
en Ballet, de Singel, de Filharmonie, ...)
worden uitgebreid. Ook de taken van
enkele ondersteunende organisaties
zoals het Kunstensteunpunt, het
Vlaams Architectuurinstituut en het
Kunstenloket worden afgelijnd.
Het voorstel van decreet zal dit najaar
in het Vlaams Parlement worden behandeld met het oog op een ﬁnale
goedkeuring vóór het eind van het jaar.
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Frank
Imhof

Frank (54) is secretaris van N-VA De Panne, een nog jonge afdeling met
één gemeenteraadslid en één OCMW-raadslid. De komende jaren wil
hij samen met de andere bestuursleden de afdeling verder uitbouwen.
Naast de N-VA heeft Frank nog een grote passie. Hij is imker en erg
begaan met het lot van de bestuivers, en in het bijzonder dat van de
bijen in Vlaanderen.

linde, tamme kastanje en acacia, en het
gebruik van pesticiden spelen een grote rol.
Veel van die bestrijdingsmiddelen bevatten
neonicotinoïden, een stof die zelfs bij lage
dosissen inwerkt op de hersenen van de
bijen. Daardoor geraken ze gedesoriënteerd.”

voor het ecosysteem, maar ook voor onze
economie. 52 procent van het volume van
de dagelijkse productenmix in onze supermarkten zou verdwijnen als er geen of onvoldoende bijen meer zouden zijn”, weet
Frank. “In grote delen van de wereld zijn
bijen de belangrijkste natuurlijke bestuivers
van heel wat land- en tuinbouwgewassen.
De massale bijensterfte vormt dus een grote
bedreiging voor de wereldwijde land- en
tuinbouw.”

Toch is het nog niet te laat om de bestuivers- en bijenpopulatie terug te doen aangroeien. “Er zijn eenvoudige maatregelen
die iedereen zelf kan nemen”, zegt Frank.
Hij geeft alvast één voorbeeld: “Soms is het
beter om de natuur gewoon haar gang te
laten gaan. Een hoekje of kantje inplanten
met insectenvriendelijke gewassen geeft
hommels en bijen de kans om zich uit te
leven met wat de natuur hen aanbiedt.
Zulke hoekjes hoeven niet onverzorgd te
zijn en kunnen perfect ingepast worden in
de tuin. Daarnaast kunnen ook de lokale
overheden actie ondernemen. De N-VA
nam hier het voortouw met acties in vijf
pilootgemeenten, waar we ook de ﬁlm
More Than Honey vertoonden”, besluit
Frank, die de vertoning in pilootgemeente
Zonnebeke inleidde.
Op bladzijde 20 leest u meer over
het bijenactieplan van de N-VA.

De bijen hebben het vandaag bijzonder
moeilijk. In Vlaanderen verdween de voorbije jaren na elke winter haast 40 procent
van de bijenkolonies. De oorzaken van die
massale bijensterfte zijn divers: de biodiversiteit neemt af en er worden nog te
veel pesticides gebruikt in de natuur. Ook
de varroamijt - een parasiet die bijenvolken
aantast - en de secundaire besmettingen die
hieruit voortvloeien, bedreigen de bijen.
Daarom voert de N-VA in vijf pilootgemeenten actie om de Vlamingen bewust te maken van dit probleem. Later
zullen andere gemeenten de actie overnemen.
Frank is al vier jaar imker. Het doet hem
plezier dat de N-VA aandacht schenkt aan
het lot van de bestuivingsinsecten in Vlaanderen. “Het belang van bijen als bestuiver
van gewassen is immens. Niet alleen
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“Er zijn drie grote oorzaken voor de bijensterfte”, legt Frank uit. “In de eerste plaats
neemt de biodiversiteit in Vlaanderen af. Er
zijn minder bloeiende bloemen en planten,
en dus ook minder voedsel voor de bijen.
Een tweede factor is de moeilijk te bestrijden varroamijt. Dat is een parasiet die de
bijenvolken sterk verzwakt. Maar ook het
ondoordacht kappen van bomen zoals

Gezin: gehuwd met Adeline, papa van drie

Grootste voorbeeld: Galileo Galilei, de man die

kinderen (Dimitri, Ylias en Zoë)

dogma’s op wetenschappelijke wijze ontzenuwde

Lid van de N-VA: sinds 2011

Culinair hoogtepunt: een overheerlijke fruitsla

Houdt van: lezen, fietsen en wandelen in de natuur

Laatste boek: ‘De perfecte storm’ van

Levensmotto: zoek steeds alternatieven

Geert Peersman en Koen Schoors

Pascal Paepen: “De overheid springt veel
minder goed met geld om dan haar burgers”
Na twaalf jaar als topbankier in de Londense City koos Pascal
Paepen (45) vorig jaar voor een job in het hoger onderwijs. Paepen,
ook bekend van zijn beursrubriek op Radio 1, geeft nu les aan de
Thomas More Hogeschool in Geel. En op 5 oktober modereert hij
het panelgesprek op de N-VA-studiedag over fiscaliteit en begroting.
Heeft u de overstap van het drukke
leven in het ﬁnanciële hart van Europa
naar de iets rustigere schoolbanken
goed verteerd?
Jawel, dat is allemaal heel goed gegaan.
De beslissing om over te stappen naar
het onderwijs was niet makkelijk en ik
was wat bang dat het niet zou lukken.
Maar blijkbaar kan ik de twee uitersten
aan: wereldstad én stille Kempen (lacht).
Sommige economen wagen zich aan
de uitspraak dat het ergste van de
eurocrisis achter ons ligt. Wat denkt u?
We hopen allemaal dat het ergste achter
de rug is, maar een garantie is er niet. Er
zijn nog heel wat vraagtekens en grote
risico's. Griekenland staat voor een
nieuwe schuldherschikking. En ook
elders in Zuid-Europa zal het nog lang
duren voor de werkloosheid weer daalt
tot een aanvaardbaar niveau. In eigen
land blijft Dexia een te groot probleem.
Onze hoge staatsschuld zal bovendien
nog heel wat kopzorgen met zich meebrengen eens de rente weer begint te
stijgen.
Bent u het eens met de stelling dat
België de crisis goed doorstaan heeft?
We zijn de crisis relatief goed doorgekomen omdat de meeste Belgen spaarzaam zijn en in goede tijden een reserve
hadden opgebouwd. We hebben niet zoveel op krediet geleefd als, bijvoorbeeld,

de Britten of de Nederlanders. Dat is een
goede zaak. Maar het is wel teleurstellend om vast te stellen dat onze overheid veel minder goed met geld kan
omgaan dan haar burgers. De besparingen van de Britse en de Nederlandse
regering doen nu weliswaar even pijn,
maar ze zullen later goed renderen. Het
gebrek aan besparingen in België geeft
sommigen een vals comfortabel gevoel
op korte termijn. Maar de uitgestelde
rekening zal ooit hoe dan ook moeten
worden betaald. En des te langer je
wacht met betalen, des te hoger de
rekening zal zijn die we dan gepresenteerd krijgen.

zaamheid bieden bescherming tegen
een nieuwe ﬁnanciële crisis. Maar dat
zijn kwaliteiten die tegenwoordig blijkbaar heel schaars zijn geworden.
Als u morgen één dag premier kon
zijn, van welke drie prioriteiten zou u
werk maken op economisch vlak?
Eerst en vooral: de werkingskosten van
het overheidsapparaat verlagen. Men kan
verstandig besparen door meer in te zetten op technologische ontwikkelingen en
door minder ambtenaren te vervangen
wanneer die op pensioen gaan. Vervolgens zou ik de lasten op arbeid verlagen
zonder elders de belastingen te verhogen.
En ten derde zou ik de administratieve
rompslomp van ondernemers verminderen, zodat ze meer tijd en ruimte hebben
om te ondernemen en werk te creëren.

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

We ‘vierden’ begin september de
vijfde verjaardag van het Lehmanfaillissement. Heeft de ﬁnanciële sector volgens u zijn lesje geleerd?
Bankieren zal altijd risicovol zijn ... Tot
2007 belegden banken in Amerikaanse
hypotheken, nu beleggen ze vooral in
overheidsobligaties. Hebben ze dan hun
les geleerd? Iedere belegging houdt risico’s in. Sommigen willen ons doen geloven dat je die risico's kan uitschakelen
door, bijvoorbeeld, te reguleren. Dat
klopt niet. Iedere regulering leidt tot
nieuwe risico's. Je mag mensen niet misleiden door ze te vertellen dat je de risico's van het ﬁnanciële systeem kan
uitschakelen. Enkel gezond boerenverstand en een voortdurende waak-

Pascal Paepen: “De uitgestelde rekening zal ooit moeten worden betaald.
En des te langer je daarmee wacht,
des te hoger de rekening zal zijn die we dan gepresenteerd krijgen.”
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EUR O PA

Geen plaats voor mensenrechten in de EU?
Het vredesproces in Baskenland zit in het slop. De bereidwilligheid
aan Baskische zijde is nochtans zeer groot, maar de Spaanse regering is oorverdovend stil. Madrid blijft doof voor de Baskische verzuchtingen en gaat zonder blozen verder met zijn brute beleid
tegenover Baskische volksnationalisten.
de bevoegde Spaanse diensten blijft de
poort voor ons onherroepelijk gesloten.”

Kil Spanje
Het illustreert de onverbiddelijke houding
die Spanje aanneemt ten aanzien van Baskische gevangenen. In een poging om hen
psychisch te kraken, worden ze verspreid
en geïsoleerd opgesloten. Vaak honderden
kilometers weg van Baskenland, moeilijk
bereikbaar voor ouders, kinderen en
vrienden. “In Logroño was dit isolement
tastbaar”, zegt Mark. “Wanneer ofﬁciële
delegaties van de Europese Unie worden
geweerd, dan is dat een veeg teken over
de levensomstandigheden binnen de
muren van die gevangenissen.” Ook rapporten van mensenrechtenorganisaties,
Europese instellingen en het Hof van de

‘Diada’

© N-VA

Zo zitten ongeveer 700 Baskische politieke
gevangenen in een Spaanse of Franse cel.
Een probleem dat Europees Parlementslid
Mark Demesmaeker onder de aandacht wil
brengen. Eind juni reisde hij naar Baskenland om er de temperatuur op te meten.
“Het is een beeld dat me zal bijblijven”,
vertelt Mark. “Samen met een paar collega’s van de EVA-fractie in het Europees
Parlement sta ik aan de poort van de gevangenis van Logroño (Noord-Spanje).
Hier zit de gevangene met nummer
8719600510 al twee jaar opgesloten.
Arnaldo Otegi is een prominent leider van
de Baskische onafhankelijkheidsbeweging en zit vast omdat hij ijvert voor een
autonoom Baskenland en het voortbestaan van de Baskische taal en cultuur.
Maar ondanks onze ofﬁciële aanvragen bij

Mark Demesmaeker aan de gevangenis
in Logroño: ondanks officiële aanvragen
blijft de poort onherroepelijk gesloten
voor de delegatie.

rechten van de mens veroordelen het ‘speciﬁeke gevangenisregime’ van de Spaanse
staat.

Onverschillig Europa
En toch zwijgt de Europese Unie in alle
talen over deze schendingen. “Ronduit
hypocriet,” vindt Mark, “want de EU is er
als de kippen bij wanneer mensenrechten
geschonden worden in exotische dictaturen. Het is hoog tijd dat de EU zich krachtig uitspreekt tegen de ontkenning van
democratische rechten binnen de eigen
grenzen.”

© Isopix/EFE

Indrukwekkend Baskenland

Catalonië vierde op 11 september zijn belangrijkste feestdag, de ‘Diada’. Met deze
nationale feestdag herdenken de Catalanen de slag die het einde van de Catalaanse
autonomie en de onderwerping aan de Spaanse kroon inluidde. Bijna 400 jaar
later klinkt de roep om onafhankelijkheid in Catalonië luider dan ooit. Anderhalf
miljoen Catalanen vormden een imposante menselijke ketting van 400 kilometer,
van de Franse grens in het noorden tot de grens met Valencia in het zuiden.
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De politieke en socio-economische toestand van de autonome regio Baskenland is best indrukwekkend. In tegenstelling tot zowat alle regio's in Spanje
- en bij uitbreiding de volledige mediterrane wereld - trotseert Baskenland
de economische crisis. De werkloosheidscijfers blijven er laag, export en
innovatie scheren er hoge toppen. Met
de juiste bevoegdheden in handen
rond ﬁscaliteit, sociale zekerheid en
arbeidsmarktbeleid en vanuit een sterk
concept rond nationale identiteit is
Baskenland een economische topregio.

VERREKI J KER

N-VA vraagt transparantie
over dienstreizen
Kamerlid Peter Luykx vroeg een overzicht op van alle
buitenlandse dienstreizen die de federale regeringsleden
in 2012 ondernamen. De gegevens stroomden slechts
mondjesmaat binnen en Luykx moest zelfs Kamervoorzitter Flahaut inschakelen.
Maar ook na deze vingerwijzing blijven acht van de negentien federale
excellenties in gebreke. Ze weigeren
inzage in hun onkosten.

© N-VA

Opvallende afwezigen zijn de vice-

premiers Laurette Onkelinx, Joëlle Milquet, Didier Reynders en Koen Geens.
Eigen onderzoek bracht aan het licht dat
Didier Reynders (MR) met naar schatting 27 missies het vaakst in het buitenland verblijft. Dat is ook logisch, omdat

Peter Luykx vraagt dat de onkosten van internationale dienstreizen gepubliceerd worden op de websites van de departementen.

hij minister van Buitenlandse Zaken
is. Reynders wordt op ruime afstand
gevolgd door Defensieminister De
Crem (17) en premier Di Rupo (12).

Naar Nederlands voorbeeld
Peter Luykx betwist het nut van de
dienstreizen niet. “Vanuit diplomatiek
oogpunt zijn de verplaatsingen meestal
te verantwoorden”, verduidelijkt hij.
“Maar omdat die buitenlandreizen te
kampen hebben met het negatieve
imago van snoepreisjes, wilde ik het
verkeer in kaart brengen. Want ook
de begroting geeft weinig uitsluitsel
over de posten waarop deze missies
worden ingeschreven.” Luykx ziet dan
ook ruimte voor meer transparantie.
Nederland geeft alvast het goede voorbeeld. De reis- en verblijfkosten van
de Nederlandse ministers, staatssecretarissen en topambtenaren worden
sinds kort gepubliceerd op de website
van de Rijksoverheidsdienst. “Met een
paar muisklikken vindt de burger
daar een overzicht per departement,
inclusief alle onkostenbonnetjes”, zegt
Luykx, die dit voorbeeld wil volgen.
“De publicatie van de onkosten op de
websites van de departementen zou
alvast veel bijdragen aan de transparantie over de internationale dienstreizen.”

Vlaamse expats staan in de kou
Iedereen die voor korte of lange tijd in het buitenland verblijft,
komt er wel eens mee in aanraking: consulaten. Die treden
voornamelijk op als ‘burgerlijke stand’ in het buitenland.
Onlangs stemde de Kamer een
nieuw wetboek voor consulaire
zaken. Een gemiste kans, volgens
Kamerlid Daphné Dumery. “Voor
Vlamingen in het buitenland is het
moeilijk of zelfs onmogelijk om in
het Nederlands geholpen te worden
op een Belgisch consulaat in het

buitenland. Veel ambassademedewerkers spreken amper Nederlands.
De nieuwe wetgeving verandert daar
niets aan.”
“Iemand wiens papieren gestolen
zijn op reis, of die in het buitenland
zijn rijbewijs moet verlengen, doet

een beroep op een Belgisch consulaat. Als overheidsdienst met een
loket is het niet meer dan normaal
dat landgenoten in de eigen landstaal worden geholpen”, legt het
N-VA-Kamerlid uit. “Zeker in dringende gevallen, zoals bij evacuaties,
moet men in het Nederlands worden
geholpen.” De N-VA diende amendementen in om de taalwetgeving toe
te passen op deze buitenlandse
antennes.
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J O NGE L E EUWEN

Jong N-VA vraagt urensysteem
voor studentenarbeid
Heel veel studenten werken als jobstudent, en in allerlei sectoren. Door de hervorming van vorig jaar mogen studenten nu
vijftig dagen werken in plaats van twee keer 23 dagen. Maar
deze wijziging is nog niet helemaal op maat van de jobstudent,
vindt Jong N-VA.

N-VA diende hierover zelfs een wetsvoorstel in. Ook Open Vld is het idee
genegen, maar de liberalen kantten zich
tegen het N-VA-voorstel. En federaal
minister van Werk Monica De Coninck
(sp.a) lijkt het voorstel op de lange
baan te schuiven omdat een dergelijk
systeem de procedure van werkaangifte

© Nationale Beeldbank

zou verzwaren.

Jong N-VA vindt dat studenten 400 ﬂexibele uren zouden mogen werken in plaats van de
huidige 50 dagen, en wie minder verdient per uur, zou meer uren moeten kunnen werken.

De Unie van Zelfstandige Ondernemers

Meer ﬂexibiliteit

(Unizo) pleit al een tijdje voor een meer

Het ballonnetje van Unizo is geen

ﬂexibele regeling voor studentenarbeid.

nieuw voorstel. In het verleden hebben

Een urensysteem is volgens hen een

N-VA-Kamerleden Reinilde Van Moer en

betere oplossing, en ook Jong N-VA ziet

Jan Van Esbroeck het urensysteem con-

er voordelen in om te tellen in uren in

sequent verdedigd in het parlement. De

Nochtans zijn werkgevers en studenten
vragende partij. Naast KMO’s en microondernemingen in de horeca- en distributiesector verlangen heel wat werkende scholieren en studenten naar
meer ﬂexibiliteit. Denk maar aan jongeren die in de horeca werken met een
‘nul-urencontract’. Ook al spoelt een
student maar een paar uurtjes glazen,
toch ‘verliest’ hij een hele dag.

Werkervaring
Jong N-VA ijvert daarom voor een urensysteem. De huidige vijftig dagen moeten voor Jong N-VA worden omgezet
naar minstens 400 ﬂexibele uren. Maar
we kunnen zelfs wat verder gaan. Wie
minder verdient per uur, mag volgens
Jong N-VA ook meer uren werken. Op
die manier worden studenten met een
laag uurloon niet benadeeld. Dit is een
krachtig signaal om studentenarbeid
maximaal te stimuleren. Iedere werkervaring van een jongere, laag- of hooggeschoold, is een enorme troef om later
werk te vinden of te behouden.

plaats van dagen. Want studentenarbeid
biedt vaak verlichting in seizoensgebonden periodes of tijdens piekmomenten,
zoals in het weekend. Horecazaken met
terrassen, bijvoorbeeld, zijn erg afhankelijk van het weer. Vandaag is het nog
heel moeilijk om in dergelijke situaties
vooraf een planning te maken.
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Student@work
Op de website www.studentatwork.be vind je een controlemodule:
student@work. Via deze tool kan zowel de student als de werkgever precies
bekijken hoeveel dagen de student nog kan werken. Wie inlogt op de website, kan zo permanent controleren hoeveel dagen hij of zij al heeft gewerkt
en hoeveel dagen men zich nog kan aanbieden bij een werkgever.

ONVERGETELI JK

Limburgs Voeren viert gouden jubileum
Op 1 september vierde Voeren uitbundig feest. Het was toen exact vijftig jaar geleden dat de gemeente de
overstap maakte van de Waalse provincie Luik naar de Vlaamse provincie Limburg. Op die manier werd het
vastleggen van de taalgrens in 1962 ook
voor de bevolking tastbaar.

© Isopix

De verhuis werd ingevoerd volgens het principe
van ‘volkstaal is standaardtaal’. Omdat in Voeren het Limburgs de volkstaal was, werd de gemeente naar Vlaanderen overgeheveld. De
Franstalige minderheid legde zich daar niet zonActievoerders van TAK kwamen meermaals onzacht in aanraking met de
der slag of stoot bij neer. De voorbije vijftig jaar politie in de straten van Voeren.
waren daardoor soms bijzonder woelig.
Wie in de jaren zeventig of tachtig de televisie
kwestie nationale bekendheid kreeg. Beruchtheid ook, want
opzette, kon er bijvoorbeeld niet naast kijken.
het Voeren-conflict leidde in 1987 tot de val van de regeringMartens VI. Langzaam maar zeker bedaarden de gemoederen
Na de gemeentelijke fusies van 1976 verloren de Nederlandsin ‘de mooiste gemeente van Vlaanderen’ en sinds het aantaligen van Voerbelangen de stembusslag van het Luiksgezinde
treden van Huub Broers als burgemeester in 2001 vaart Voeren
Retour à Liège. Dat dreef het conflict op de spits. Het kwam
een normale koers.
zelfs geregeld tot straatrellen tussen Vlaamse Voerenaars met
de steun van het Taal Aktie Komité (TAK), en de milities van
De N-VA blaast graag mee de kaarsjes uit op de Voerense verJosé Happart. Die laatste eiste in 1982 het burgemeesterschap
jaardagstaart en heft nu al het glas op de volgende halve eeuw!
op maar weigerde Nederlands te spreken, waardoor de taal-

M EERWAARD E

33 bijzondere sporen van de Grote Oorlog
Over de verschrikkingen
van de Eerste Wereldoorlog
zijn al bibliotheken vol geschreven. De herdenking in
2014 van het begin van de
‘Groote Oorlog’ zal ongetwijfeld een nieuwe oogst
aan publicaties opleveren.
Bij die herdenking gaat
steevast veel aandacht
naar Ieper en omstreken.
Een begraafplaats als Tyne
Cot wordt jaarlijks bezocht
door honderdduizenden mensen.
Minder bekend is dat het hele grondgebied van West-Vlaanderen - van Koksijde tot Westvleteren en van Nieuwpoort tot

Waregem - is bezaaid met ontroerende plekjes die de oorlog
van 1914-18 in herinnering brengen. Dit boek leidt u naar 33
van deze plaatsen. 33 bijzondere monumenten, begraafplaatsen en musea. 33 West-Vlaamse hotspots om niet te missen.
Luc Corremans en Annemie Reyntjens,
Sporen van de Grote Oorlog,
Davidsfonds Uitgeverij, 29,95 euro

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van ‘Sporen van
de Grote Oorlog’. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen
op onze wedstrijdvraag: “In welke West-Vlaamse stad
kan u het Flanders Fields Museum bezoeken?” Stuur uw
antwoord voor 10 oktober naar magazine@n-va.be of naar
N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.
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OP D E B A RRI CADEN
Debatteer mee met Geert Bourgeois en Kris Van Dijck

“De onderwijsronde van Vlaanderen”
Net voor de grote vakantie sloot de
Vlaamse Regering een akkoord over
de hervorming van het onderwijs.
Vlaams viceminister-president Geert
Bourgeois en Vlaams Parlementslid en
onderwijsspecialist Kris Van Dijck
komen de onderwijshervorming en de
standpunten van de N-VA over onderwijs toelichten in elke provincie.
• Dinsdag 8 oktober om 20 uur
in De Oude Melkerij, Gits
• Woensdag 9 oktober om 20 uur
in het ICC, Gent
• Maandag 14 oktober om 20 uur
in 7senses Lounge, Zandhoven

Welkom op het
Festival van de
Politiek!

• Dinsdag 15 oktober om 20 uur
in het Cultureel Centrum, Genk
• Maandag 21 oktober om 20 uur
in Auditorium Stuk, Leuven
Deze onderwijsronde is geen eenrichtingsverkeer. Geert Bourgeois en Kris
Van Dijck geven er een duidelijk ant-

woord op uw vragen. En ze willen
ook horen wat er leeft bij leerlingen,
leerkrachten, directies en ouders. Alle
geïnteresseerde leden en niet-leden
zijn van harte welkom!
Meer informatie vindt u op
www.n-va.be/onderwijsronde

Bijen zijn geen bijzaak

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober
2013 organiseert het Vlaams Parlement
voor de tweede keer het Festival van de
Politiek. Het wordt een rijk gevuld
weekend met tal van activiteiten mét
en in aanwezigheid van, onder anderen, de Vlaamse N-VA-volksvertegenwoordigers.
Er is voor elk wat wils: debatten met academici over actuele onderwerpen, lezingen, vragenuurtjes en ‘speed dates’ met
politici, demonstraties, rondleidingen,
tentoonstellingen, wandelingen en busrondritten met als thema ‘politiek Brussel’, muziekoptredens, …
En vooral: laat je verrassen door onze
nagelnieuwe interactieve N-VA-stand,
op zaterdag 19 en zondag 20 oktober in
de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement!
Meer informatie:
www.festivalvandepolitiek.be
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De bijen hebben het vandaag bijzonder moeilijk. Hun belang als bestuiver van
gewassen is nochtans immens. Daarom neemt de N-VA in de verschillende parlementen en op alle bestuurlijke niveaus de bijenproblematiek ter harte.
Zo lanceerde de N-VA in enkele gemeenten een pilootproject om de bijen te helpen.
We vertoonden er de indrukwekkende documentaire More Than Honey en deelden
bloembollen en een informatieve folder uit met leuke, handige en eenvoudige tips
om de bijen een handje te helpen.
Wil u weten hoe ook u een steentje kan bijdragen tot het
welzijn van de bijen?
Surf dan naar www.n-va.be/bijen en download de folder ‘Bijen zijn geen bijzaak’.

OP DE BARRI CADE N

Was u al te gast in ‘Café bij Bracke en vrienden’?
© Miel Pieters

Is het antwoord op deze vraag neen, dan kan u nog terecht op vier locaties.
Siegfried Bracke brengt ‘De Stand van het Land’ deze week voor het laatst:
• in CC Adelberg in Lommel op maandag 30 september
• in CC De Mol in Lier op dinsdag 1 oktober
• in Het Paterspand in Turnhout op woensdag 2 oktober
• en tot slot in Het Depot in Leuven op vrijdag 4 oktober

Aftrap in Dendermonde. Siegfried weet
jong en oud te boeien.

© Miel Pieters

© Miel Pieters

© Miel Pieters

Kon u er toch niet bij zijn en bent u nieuwsgierig naar wie er wel
was? U vindt een uitgebreid foto-album op onze Facebookpagina
én een korte sfeerreportage op www.n-va.be/videos.
De Zuiderkroon in Antwerpen: tot de nok gevuld.

Kamerlid Daphné Dumery vergezelde
Siegfried in Diksmuide.

Napraten bij een glas hoort erbij, ook hier
in Hasselt.

Congres confederalisme - Provinciale ledenvergaderingen

© Anne Deknock

Ben Weyts licht in elke provincie
de ontwerpteksten toe
De N-VA organiseert van 31 januari tot en met 2 februari 2014 haar congres over confederalisme. Elk kiesgerechtigd lid van de N-VA kan hieraan deelnemen. Eind oktober
ontvangt u alvast de ontwerp-congresteksten per post.
Congresvoorzitter Ben Weyts zal deze teksten in alle provincies toelichten. U bent van harte
welkom op de ledenvergadering in uw provincie:

Thematische studiedagen
Ter voorbereiding van het congres organiseert de N-VA diverse thematische studiedagen. Zo laat de partij zich inspireren door gerenommeerde deskundigen uit
binnen- en buitenland.
• Na de gesmaakte studiedag over het arbeidsmarktbeleid in juni, organiseerde
de N-VA op 21 september een studiedag over ‘Brussel: stad van de toekomst?’
Verschillende sprekers gaven hun visie over hoe Brussel kan uitgroeien tot
een sterke kosmopolitische stad met een volwaardige hoofdstedelijke rol.
• Een derde studiedag vindt plaats op 5 oktober en focust op ﬁscaliteit en
begroting, en de lessen die België kan trekken uit de Canadese aanpak om
de overheidsuitgaven, het begrotingstekort en de schuldgraad terug te dringen.
Van elke studiedag maken we een korte videoreportage.
Die kan u terugvinden op www.n-va.be/videos

• Maandag 4 november om 20 uur in Limburg:
Grenslandhallen (Congrestheater), Hasselt
• Dinsdag 5 november om 20 uur
in Vlaams-Brabant: Centraal Auditorium
Gasthuisberg, Leuven
• Woensdag 6 november om 20 uur
in Oost-Vlaanderen: ICC, Gent
• Donderdag 7 november om 20 uur
in West-Vlaanderen: Concertgebouw,
Brugge
• Vrijdag 8 november om 20 uur
in Antwerpen: Zuiderkroon, Antwerpen
Als lid kan u de daaropvolgende dagen en
weken amendementen indienen via de ledenvergaderingen die de lokale afdelingen zullen organiseren.
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DO R P S ST RAAT

Schepen in Antwerpen

Koen Kennis
Van kabinetschef van minister Bourgeois naar
superschepen in ‘’t Stad’. Die metamorfose
leverde Koen Kennis geen enkel probleem op.
Als schepen van Financiën, Mobiliteit, Decentralisatie, Middenstand en Toerisme tracht
Koen Antwerpen niet alleen file- en schuldenvrij te maken, maar ook slachtoffervrij.
Dat doe ik niet alleen, want burgemeester Bart De Wever
is als chef van de politie ook verantwoordelijk voor de
verkeersveiligheid. Op dit punt kunnen we trouwens op
een sterke traditie verder bouwen. Zo investeert de Antwerpse politie sterk in een nauwgezette verkeersongevallenanalyse. En met een stedelijke staten-generaal zetten
we al enkele jaren in op een integraal beleid: verkeerseducatie, engagement vanwege de burgers zelf, hand-

having en het verkeersveilig ontwerp van wegen zijn er
de ingrediënten van.

Van doodlopende naar doorlopende straten
Dankzij het succes van de ﬁets in Antwerpen moeten we in
het bijzonder werk maken van een veiligere oversteek van
kruispunten. Eerder dan in te zetten op 100 kilometer extra
ﬁetspaden werk ik liever de vele zwakke schakels in het
bestaande ﬁetsnetwerk weg. Maar ook het Vlaams Gewest
moet mee, want de kruispunten op de Antwerpse Singel zijn
de zwartste punten in ons wegennet. Nu we als stad vijf miljoen euro investeren in nieuwe Singelﬁetspaden, moeten die
kruispunten absoluut volgen.
Verkeersveiligheidsbeleid moet een samenhangend geheel zijn
en niet vertrekken van ‘leuke ideetjes’. Zo voelen we er vanuit
de Antwerpse context niet veel voor om het Brusselse voorbeeld te volgen en ﬁetsers rechtdoor of rechtsaf door het rode
licht te laten rijden. Er bestaat immers niet zoiets als een
conﬂictvrij kruispunt, want zo creëren we potentieel een
nieuw conﬂict tussen voetganger en ﬁetser. En nu al hebben
we een hoogtewerker nodig om een nieuw verkeersbord aan
onze kruispunten te plaatsen. Dan kiest Antwerpen er liever
voor om 500 signalisatieborden van doodlopende straten om
te toveren tot doorlopende straten zodat voetgangers en ﬁetsers kortere en veiligere verplaatsingen kunnen maken. En dat
zonder één verkeersbord bij te plaatsen.

Verkeersveiligheid moet niet sexy zijn

© Guido Vloeberghs

Als schepen van Mobiliteit wil ik daar ingrijpen waar de
objectieve verkeersonveiligheid het grootst is. Ik wil de vinger
dus op de wonde leggen, en niet op symbooldossiers die
vooral tot doel hebben de bereikbaarheid van het stadscentrum voor auto’s te verkleinen. Bovendien moeten we inzetten op alle verkeersmodi: auto, ﬁets, openbaar vervoer, te
voet … Zo zullen we ook sterk moeten investeren in het veiliger
maken van onze tram- en busbanen.

Koen Kennis: “Verkeersveiligheidsbeleid moet niet sexy zijn,
maar wel doeltreffend.”
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Verkeersveiligheid heeft ook te maken met een beter onderhoud van ons publiek domein. Zeker voor onze senioren moeten we werk maken van een beter onderhoud van voetpaden
en wegen. Een valpartij is snel gebeurd. Alleen komen die ongevallen niet echt bovendrijven in de statistieken. Nochtans
wil ik als schepen van Financiën dat we als stad meer investeren in structureel onderhoud. Dat klinkt misschien niet sexy,
maar verkeersveiligheidsbeleid moet vooral doeltreffend zijn.

VAN LI EDEKERK E

© N-VA

Tussen 11 juli en 11 september

Van de ene volks-nationale feestdag naar de andere. Twee
data waartussen een en ander is gebeurd wat niet onbesproken mag blijven. De ene feestdag hier, de andere in Catalonië.
Niet meteen bij de deur maar toch zo dichtbij.
Zolang 11 juli niet echt een wettelijke feestdag
is, zal hij altijd wat onvolwassen blijven. Erg
is dat niet - in bijna elke Vlaamse gemeente
is er wat feestelijks te doen - maar zolang de
overheden de Vlaamse feestdag ondergeschikt houden aan 21 juli, blijft hij niet echt
vol. Een betaalde vrije dag dus. Voor minder
gaan we niet.
21 juli kreeg dit jaar vanwege de troonswisseling een bijkomende betekenis. Wat de precieze reden is geweest om deze zo plots te
beslissen en zo snel uit te voeren, blijft alsnog
een goed bewaard geheim, maar zeggen dat
Albert (het) moe was, is een foefje. Er zijn te
veel signalen die doen vermoeden waarom
de man er juist nú vanonder muist: het inboeten aan macht en invloed, het financiële
carcan, het besef dat de bevolking (zeker in
Vlaanderen) niet langer gediend is met een
koninklijke erfopvolging. En dan is er nog de
zaak-Delphine, weliswaar een privéaangelegenheid maar omwille van ‘s konings (gedwongen) hardvochtigheid tot bijna-staatszaak verworden.

Weinig verbeelding
Het taalgebruik tijdens de troonswisseling
verraadde hoezeer wordt gepoogd ons te
doen geloven dat het met een nieuwe koning
weer goed komt. Het 183 jaar oude Eendracht
maakt macht werd behendig vermeden en
maakte plaats voor de nieuwe leuze Eenheid
in verscheidenheid. Aldus hopen federale
regering en monarchie de vermeende doodgravers van het land, zijnde de Vlaamse

nationalisten, een stap voor te zijn. Voor deze
nieuwe strijdkreet werd alweer leentjebuur
gespeeld. Het L’union fait la force van 1830
werd gepikt van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en staat tot op vandaag
(nog steeds in het Nederlands!) op het logo
van de politiekorpsen van Holland (Michigan)
en Brooklyn (New York). Het Eenheid in verscheidenheid is dan weer geleend in de VSA
die de Latijnse variant E pluribus unum sinds
1776 in het schild voeren. Van veel verbeelding kun je België dus niet verdenken!

“

Het is verboden om in
Franstalig België te zeggen
dat nationalisme de motor
van de heropstanding is.

Joyeuses-Sorties …
Waarom de Blijde-Inkomsten van het vorstenpaar volk lokken, heeft zo zijn uitleg: schoolkinderen worden massaal aangevoerd,
koningsgezinde huismoeders bieden hun tricolore huisvlijt aan waarna ze gaan shoppen,
enzovoort. Vermakelijk lezen was het Facebookverkeer na de Joyeuse-Entrée in Waver.
Mijn Waalse vriend José Fontaine stak het
vuur aan door te schrijven dat tijdens deze
bezoeken elke verwijzing naar of promotie
voor het Waalse Gewest op de RTBf-radio verboden is. Met de reacties daarop doet elke
Franstalige Geert Hoste zijn voordeel. Een
bloemlezing: “Een dag om alleenstaanden uit
hun isolement te halen …, zo krijgen de trottoirs in mijn straat nog eens een beurt …, ik
kijk uit naar de Joyeuses-Sorties …”

Nationalisme als motor
Tussendoor zorgde Rudi Demotte voor een
rimpel commotie. De Waalse minister-president, jaloers op de werfkracht van het
Vlaams-nationalisme, hoopte dat “Les fêtes
de Wallonie zouden plaatsvinden in een sfeer
van een positief Waals nationalisme, dat
open en inclusief is.” Nadat hij daarom
t’allenkante werd weggehoond, voegde hij er
vlug aan toe: “In tegenstelling tot een bepaald
Vlaams-nationalisme dat een venijn voor België is.” Toch even de krant van de dag eerder
(DS, 22/08/2013) herlezen. Daar zei Demotte:
“We kunnen toch niet in een modern België
leven waarin Vlaanderen zich voluit bewust
mag zijn van zichzelf, Brussel zich meer en
meer manifesteert en Wallonië als enige geen
eigen bewustzijn mag hebben? Het moment
is aangebroken voor Wallonië om in zichzelf
te geloven. Dat is de motor van de heropstanding.” Proﬁciat, meneer Demotte! Maar vergeet niet dat je zoiets niet mag zeggen in het
Franstalige België van 2013.
Tegenover zoveel schaamte stond de Diada
Nacional de Catalunya op 11 september. Die
dag vormden anderhalf miljoen mensen, van
de Frans-Catalaanse grensovergang in El
Pertus tot Alcanar in regio Valencia, een menselijke ketting van 480 kilometer. Jan Jambon
sprak ze namens ons toe, en hoorde er dat
Catalonië kandidaat is om de volgende staat
van de EU te worden. Het kan cliché klinken,
maar er breken voor de volkeren van Europa
boeiende tijden aan.

Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van
het VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij
zijn kijk op actualiteit en maatschappij.
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“Is er een onverwachte ‘bonus’
aan je functie als Parlementsvoorzitter”, vroeg senator Lieve
Maes jou in het vorige nummer.
Ik vreesde dat ik in mijn kantoor
in het Vlaams Parlement wat afgesneden zou raken van de mensen. Maar dat is absoluut niet het
geval. Het tapijt is bijna versleten
van al het volk dat hier over de
vloer komt. Mensen die een rondleiding krijgen, vinden het leuk
om eens binnen te komen bij de
voorzitter, die ze vaak alleen van
de televisie kennen. Dat intensief
contact met de burger is wel een
zeer aangenaam aspect van de
job.
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Wat mogen we nog verwachten
in het Vlaams Parlement vóór de verkiezingen in mei 2014?
Er staat nog een aantal decreten op stapel, en natuurlijk komt de belangrijke
begroting voor 2014 er nog aan. En op 19 en 20 oktober organiseert het Vlaams
Parlement het Festival van de Politiek. Dat wordt een rijk gevuld weekend met
tal van activiteiten mét en in aanwezigheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Zoals tijdens gewone zittingen zijn er ook nu ‘vragenuurtjes’. Maar
deze keer zijn het de burgers die de vragen stellen. Iedereen is dat weekend
welkom in het Vlaams Parlement.

Sven De Neef, Ellen Devriendt, Hans Govaerts,
Xavier Lesenne, Benjamin Muylaert,
Wouter Patho, Joachim Pohlmann,
Dieter Rogiers, Tinne Stukkens,
Maurits van Liedekerke.
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Hoe ben je in de politiek beland?
Ik ben in de politiek gerold via de milieubeweging. Twee founding fathers van
de Volksunie in Riemst zochten me in 1982 op. Ik was toen 31 jaar, een jonkie,
en vond het heel spannend allemaal. Het hele dorp kon plots zien voor welke
partij ik koos. Ik was de eerste jonge politicus in Riemst die van de universiteit
kwam, en dan nog één met wild haar (lacht). Een das droeg ik toen nog niet,
nee. Die is gaandeweg opgedoken.

JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1,

Welke historische figuur zou je graag eens ontmoeten en waarom?
Hendrik Conscience. Hij is een fascinerend figuur. Zijn boek De Leeuw van
Vlaanderen uit 1838 heeft sterk bijgedragen tot de Vlaamse bewustwording in
de 19de eeuw en de groei van de Vlaamse Beweging. Ik zou hem willen vragen
hoe hij aankijkt tegen het Vlaanderen van vandaag.

Contact:

Welke vraag zou je willen stellen aan senator Sabine Vermeulen, die wij
volgende keer vijf vragen voorleggen?
Sabine, toen je Luc Sevenhans vorig jaar in de Senaat moest vervangen, werkte
je al een paar jaar als provinciaal bewegingsverantwoordelijke op het partijsecretariaat. Komt die ervaring van pas in je job als senator?
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