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Zoveel treinreizigers had het Securailpersoneel reeds gecontroleerd, één
maand nadat de regering op vraag
van minister Jambon extra veiligheidsmaatregelen had genomen in de
hst-stations van Antwerpen, Brussel
en Luik. De Securail-agenten, bijgestaan door de federale politie, controleren daar nu onder meer op
wapens, munitie en explosieven.

Ivan Van de Cloot
(Itinera)
@IvanVandeCloot op 6/9/2017
Ons pensioensysteem is op drijfzand gebaseerd tenzij
we gelijkstellingen voor niet-gewerkte jaren aanpassen: in België 30 % van de pensioenmassa.

Nou moe
Aan ambitie in woorden heeft het federaal minister van Werk Kris
Peeters (CD&V) nooit ontbroken. Maar zijn gewaagde voorspelling
- of was het toch een persoonlijke belofte? - dat iedereen een job
zal hebben tegen 2025, leverde hem voorlopig enkel de Komkommerprijs van Jong N-VA op. Die prijs wordt elke zomer uitgereikt

Bart Van Craeynest
(Econopolis)
@Bvancraeynest op 1/9/2017
Aantrekkende economie, stevige jobcreatie en verwachting van serieuze inkomensgroei ... Toch een
vreemd moment voor allerlei syndicale acties.

aan de persoon die het grootste komkommernieuws de wereld
instuurt.

“

“In het verleden zijn we altijd solidair geweest met
de individuen – met de Zuid-Afrikaanse dichter die

tegen apartheid ageert, of de Chinese dissident die zich roert tegen
het communistische regime. Maar vreemd genoeg worden islamitische individuen die protesteren nooit als vrijheidsstrijders bekeken, maar eerder als onruststokers, of vervelende aandachtzoekers
– ik denk nu aan mensen als Ayaan Hirsi Ali of Darya Safai.”
Reportagemaker Jan Leyers
in Humo, 29/08/2017

Jong N-VA nam in augustus deel aan de jaarlijkse
Dodentocht in en rond Bornem. Van de acht deelnemende jongeren liepen er zes de honderd kilometer uit. Samen haalden zij meer dan 8 200 euro
op bij 160 sponsors. Die opbrengst gaat integraal
naar de organisatie van de Nationale Kinderkankerdag, een jaarlijkse familiedag voor kankerpatiëntjes. Daarmee kan die bijvoorbeeld het
vervoer van en naar de oncologische centra terugbetalen.
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Goed bezig
Na het Turkse referendum in april, waarbij een nipte meerderheid
stemde voor een uitbreiding van de presidentiële macht, startte
staatssecretaris Zuhal Demir de procedure op om afstand te doen
van haar Turkse nationaliteit. “We zijn uit elkaar gegroeid, Turkije
en ik”, verklaarde ze in Knack. “En we blijven het doen. Ik ben
een Vlaamse vrouw geworden met trotse Koerdische roots. Alles
wat Turkije niet wou.” Het Turkse burgerschap is bovendien onverenigbaar met de job die zij nu mag uitvoeren: “Een regeringslid
kan geen twee heren dienen.”

UI TGESPRO KEN

De Vlaamse Regering keurde het
voorontwerp van het nieuwe Huurdecreet principieel goed. Vlaams
minister van Wonen Liesbeth
Homans legt uit waarom dit decreet
een goede zaak is voor huurders én
verhuurders.

14-15
Liefst vijfduizend leden kwamen
naar domein Puyenbroeck in
Wachtebeke voor de jaarlijkse
familiedag van de N-VA. En of ze
gelijk hadden!

18
Het aanbod van de Vlaamse
Gemeenschap in Brussel is rijk
en gevarieerd, maar tegelijk is
het erg versnipperd. “Dat kan
een stuk efficiënter”, vindt
Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe.

21
“Wilt u dat Catalonië een onafhankelijke staat wordt in de vorm
van een republiek?” Dat is de
vraag die de Catalaanse regering
op 1 oktober voorlegt aan haar
burgers. Anna Arqué (ICEC) geeft
tekst en uitleg.
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Volkspartij

Onze familiedag in Puyenbroeck was een ongelooflijk succes. Vijfduizend N-VA-militanten genoten van de talloze attracties en optredens. Het bewijst eens te meer dat
de N-VA dé volkspartij van Vlaanderen is.
Wij hebben dit land in een andere plooi gelegd. De economie groeit, de lonen stijgen
en er komen duizenden jobs bij. Tegelijkertijd investeren we na jaren van verwaarlozing in onze veiligheid, in politie en leger. We pakken ook de massamigratie kordaat
aan. Wij regulariseren geen criminelen, wij repatriëren ze.
Vlaanderen heeft, onder leiding van Geert Bourgeois, een begroting in evenwicht. En
Vlaanderen investeert ook, ondanks de factuur van de zesde staatshervorming en de
Freyafactuur. Tegelijkertijd hervormt de Vlaamse Regering de kinderbijslag, verzekert
ze de kwaliteit van ons onderwijs en slankt ze de overheid af.

Garantie
Maar we moeten verder gaan. Inzake veiligheid en terreur blijven de uitdagingen
groot. Onze manier van leven staat onder druk. En het economische herstel is pril en
kwetsbaar. De klok laten terugdraaien door links zou rampzalig zijn.
De beste garantie voor Vlaanderen is de N-VA. Wij hebben de moed om sociaal-economische hervormingen te verdedigen en moeilijke beslissingen te nemen. Die moed
is elders ver te zoeken. Zeker met vakbonden die politieke stakingen organiseren. Als
we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA alleen afhangen.
Ook voor onze veiligheid en eigenheid is Vlaanderen aangewezen op de N-VA. Wij
gaan geen millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme, maar ook niet aan zelfschaamte of cultuurrelativisme. De kern van onze gemeenschap is een verlicht burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar naar
handelen.
De opdracht voor 2018 en 2019 is duidelijk. Wie een welvarend, solidair, veilig Vlaanderen wil; wie de Vlaamse identiteit omarmt; wie een zelfstandig Vlaanderen wil:
versterk de N-VA!

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Eindtermen: concreet, duidelijk én ambitieus
Het minimum dat kinderen op school moeten leren, wordt door de overheid vastgelegd in eindtermen. “Om het Vlaamse onderwijs aan de wereldtop te houden,
moeten die minimumdoelstellingen een opfrisbeurt krijgen”, vindt Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialist Koen Daniëls.
van de onderwijskoepels daaraan toevoegen. “En het is waarschijnlijk die transparantie waarvan Boeve bang is”, vermoedt
Daniëls. “De leerkrachten die we ons het
beste herinneren, zijn diegenen die hun

Ambitieus
“Vlaanderen moet bovendien ambitieuzer
durven zijn”, besluit Daniëls. “Uit internationaal onderzoek blijkt
dat onze 15-jarigen het minst
ambitieus zijn om het goed
te doen op de schoolbanken.
We moeten daarom het
minimum dat we verwachten ambitieus durven formuleren, zodat er geen talent
verloren gaat. En zodat leerkrachten trots kunnen zijn
op wat ze met leerlingen bereiken.”
© N-VA

Lieven Boeve, de directeur-generaal van de
katholieke onderwijskoepel, reageerde fel,
omdat hij vreest dat de overheid alles van
begin tot einde zou willen vastleggen.
“Maar dat is net niet het geval”, stelt
Daniëls duidelijk. “Wij willen helder en transparant zijn: wat de
overheid minimaal verwacht, leggen we duidelijk en concreet vast.
Voor de rest krijgen de scholen en
leerkrachten alle vrijheid.”

vak kennen en dat op een goede manier
kunnen brengen, maar die vooral ook iets
anders doen dan slaafs hun propvolle leerplan volgen. Met duidelijke en concrete
eindtermen geven we leerkrachten opnieuw de vrijheid om dat te doen.”

Leerplannen
Op die manier zal niet alleen duidelijk worden wat er door de eindtermen minimaal gekend moet
zijn, maar ook wat de leerplannen

Oorlogspensioenen veilig voor fiscus
In België wonen een honderdtal Nederlandse joden die de vernietigingskampen
van de nazi’s hebben overleefd. Zij krijgen van de Nederlandse overheid een oorlogspensioen. Dankzij minister van Financiën Johan Van Overtveldt zijn die pensioenen voortaan belastingvrij.

hoort de fiscus niet aan te gaan. Ik ben
opgelucht dat minister Van Overtveldt
duidelijkheid en vooral rechtszekerheid
brengt.”

Dat was al jarenlang zo, maar twee jaar
geleden besloot de fiscus ze toch te
belasten. Stokoude oorlogsslachtoffers
kregen plots belastingaanslagen en
boetes die soms opliepen tot tienduizenden euro’s.

Die pijnlijke situatie ontstond omdat de
wet enkel melding maakt van een vrijstelling van belastingen voor ‘Belgische’
oorlogspensioenen. Aan die discriminatie
komt nu gelukkig een eind. Kamerlid
Johan Klaps reageert tevreden: “Achter
oorlogsslachtoffers van negentig jaar
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Rechtszekerheid

Johan Klaps: “Fiscus hoort niet achter stokoude oorlogsslachtoffers aan te gaan.”

H A LFRO ND

Park van Laken:
open voor publiek
Kamerlid Peter Buysrogge en Brussels parlementslid Cieltje Van Achter willen meer
dan de helft van het Park van Laken openstellen voor het publiek: “Zo verhogen
we de hoeveelheid openbaar groen in vooral het noorden van Brussel aanzienlijk.”
koninklijke familie zich steeds het park
toe-eigenen”, betreurt het Kamerlid.

Praktische afspraken
Het wetsvoorstel van Buysrogge en Van
Achter draagt de Koninklijke Schenking en
de Regie der Gebouwen op om praktische
afspraken te maken met de federale politie
voor beveiligingsinstallaties en maatregelen die de openbare orde moeten garan-

Fors minder
thuisslachtingen
Het aantal dieren dat thuis wordt geslacht
door particulieren, is op vijf jaar tijd met
drie kwart gedaald. Het gaat vooral om
schapen, varkens en in mindere mate geiten. Thuisslachtingen zijn alleen toegestaan
voor verbruik door het eigen gezin. En behalve voor konijnen en pluimvee moet je ze
altijd aanmelden bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en bij de gemeente.
De daling is opvallend, omdat de slachtreglementering in Vlaanderen de voorbije jaren
grondig is veranderd. Zo verbood Vlaams
minister van Dierenwelzijn Ben Weyts vanaf
2015 het onverdoofd slachten op tijdelijke
slachtvloeren. “Toch zien we in de cijfers van
2015 en 2016 geen nieuwe piek in het aantal
thuisslachtingen”, merkt Vlaams Parlementslid
Jelle Engelbosch tevreden op. “Dat geeft goede
hoop dat dit aantal ook niet zal stijgen wanneer
onverdoofd slachten vanaf 2019 volledig wordt
verboden in Vlaanderen.”

Ritueel slachten streng verboden
“De wet is al jaren duidelijk over thuisslachtingen:
het moet onder verdoving”, benadrukt Kamerlid
Yoleen Van Camp. “Thuis slachten is dus geen
alternatief voor wie onverdoofd wil slachten.”

Het volledige park en de gebouwen
zijn al lang honderd procent eigendom
van de Staat.
deren. De expertise van Leefmilieu Brussel
kan worden aangewend voor de openstelling, het beheer en het onderhoud van het
park. “Zo kan iedere burger binnenkort
hopelijk tot rust komen in deze Brusselse
groene long”, besluit Van Achter.

Senioren massaal
naar kunstacademie
Het aantal zestigplussers dat naar de kunstacademie gaat, is op tien jaar
tijd meer dan verdubbeld. “Het deeltijds kunstonderwijs draagt zo actief
bij tot de cultuurparticipatie van ouderen”, reageert Vlaams Parlementslid
Vera Celis tevreden.
Vooral de studierichting Beeldende Kunst is populair bij leerlingen uit de oudere
leeftijdscategorie: ruim tien procent van het totale aantal leerlingen heeft daar de
gezegende leeftijd van zestig jaar bereikt. In de andere kunstdisciplines liggen de
cijfers duidelijk lager: zo bevindt amper 3,5 procent van de leerlingen in de studierichting Muziek zich in die leeftijdscategorie. In de studierichting Woord is dat
0,8 procent. En slechts twaalf moedige Vlaamse senioren waagden zich aan de
opleiding Dans.

Hoge slaagpercentages
Die toename is volgens Celis een gevolg van het steeds laagdrempeligere en flexibelere aanbod. Zo plannen heel wat academies ook overdag lessen en zijn hun
ateliers ook dan toegankelijk. De meeste academies zijn bovendien vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

© Anne Deknock

“Eigenlijk had de bevolking al meer dan
honderd jaar moeten kunnen genieten
van de groene ruimte in een groot deel
van het koninklijk park”, merkt Buysrogge op. Na het overlijden van Leopold
II gaf de wetgeving het vruchtgebruik
immers niet door aan zijn troonopvolgers. Het volledige park en de gebouwen
zijn trouwens al lang honderd procent
eigendom van de Staat. “Toch bleef de

Vera Celis: “Het deeltijds kunstonderwijs draagt actief bij tot de cultuurparticipatie van ouderen.”
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Vlaamse jobmarkt: competenties primeren
Vanaf januari houdt de VDAB bij jobaanbiedingen niet alleen meer
rekening met het vorige beroep maar ook met de competenties van
de werkzoekende. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters is
blij met die federale beslissing: “Werkzoekenden zullen meer jobaanbiedingen ontvangen die aansluiten bij hun profiel. Wie een gepaste job weigert, kan bovendien sneller worden bestraft.”
De oude omschrijving van wat een gepaste
job is, was niet meer van toepassing op de
dynamische Vlaamse jobmarkt. “Nu kunnen we werkzoekenden op een moderne
manier aan een job helpen”, stelt de minister. “Een ex-werknemer van Ford Genk kan
bijvoorbeeld de vereiste competenties hebben om in de zorgsector aan de slag te
gaan. Of iemand die vroeger in de jeugdbeweging zat, is misschien geschikt voor
een baan in de jeugdsector.”

Sneller sanctioneren
Wie niet aan het werk wil, kan bovendien
makkelijker worden gesanctioneerd.
Momenteel kunnen werkzoekenden de eerste vijf maanden jobs weigeren die niet in

de lijn liggen van hun
vorige beroep. Wie jonger
is dan dertig kan dat
enkel nog de eerste drie
maanden. De bredere de- De VDAB helpt werkzoekenden op een moderne manier
aan een job.
finitie van ‘vereiste competentie’ zorgt ervoor dat weigeren vanaf
zelfde periode daalde de jeugdwerkloos2018 een stuk moeilijker wordt.
heid (-25 jaar) met 6,4 procent, de middenleeftijdsgroep met 5,5 procent en de
Vlaanderen werkt
vijftigplussers met 4,7 procent. Ook de alIntussen daalt de Vlaamse werkloosheid al
lochtone werkloosheid daalde met een
twee jaar aan een stuk. En dat in elke leefhalve procent. “Die doelgroep is zich mastijdscategorie, voor elk studieniveau en bij
saal aan het inschrijven bij de VDAB”, stelt
elke werkloosheidsduur. Concreet telde
minister Muyters vast. “Gezien de recente
Vlaanderen eind juli nog slechts 225 044
migratiegolf uit Syrië, Irak en Afghanistan
werkzoekenden. Dat zijn er 13 049 of 5,5
is dat een hoopgevend signaal.”
procent minder dan een jaar eerder. In die-

Steeds minder doden op Vlaamse wegen
In de eerste helft van dit jaar daalde het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op Vlaamse wegen met een vijfde. Zo zet de
dalende trend in de slachtoffercijfers zich steeds verder. “We
gaan onze rol nu niet meer lossen”, reageert Vlaams minister
van Mobiliteit Ben Weyts. “De aantallen moeten nog veel kleiner worden.”
Vorig jaar daalde het aantal verkeersdoden in Vlaanderen reeds met
vijftien procent. En nu doen we daar dus nog een flinke schep
bovenop. “Dat was ook nodig”, onderstreept Weyts. “Toen ik in 2014
aantrad als minister, werd ik al snel geconfronteerd met ‘de schande
van de 400’ verkeersdoden op de Vlaamse wegen in dat ene rampjaar.” Onder Weyts’ impuls werd meteen een omvattend Vlaams
Verkeersveiligheidsplan opgesteld.

Bij elk dodelijk slachtoffer wordt ook een hele familie, vriendenkring en omgeving hard geraakt.

Beste leerling
“Het lijkt erop dat onze inspanningen beginnen te lonen: Vlaanderen is nu veruit de beste leerling van de Belgische klas. Voor mij is dat
een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg”, verklaart Weyts, die nog lang niet op zijn lauweren gaat rusten. “Ik krijg
vaak kritiek als ik met een onpopulaire maatregel kom, zoals de extra trajectcontroles. Maar de barometer geeft 28 verkeersdoden minder
aan. Als ook maar een paar van die mensen zijn gered door de nieuwe beleidskeuzes, dan is dat alle kritiek waard geweest.”
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Regularisaties: achterstand weldra geschiedenis
Door het kordate beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo
Francken behoort de legendarische dossierachterstand voor regularisatieaanvragen stilaan tot het verleden. “Voortaan krijgen vreemdelingen snel
een definitief antwoord op hun verblijfsaanvraag”, aldus Francken.
Vroeger kon je als vreemdeling in illegaal verblijf volledig gratis steeds maar nieuwe
aanvragen tot regularisatie indienen. Dat zorgde voor een stortvloed aan dossiers, die
daardoor jarenlang bleven aanslepen. Francken ging die achterstand kordaat te lijf: “We
hebben het indienen van nutteloze aanvragen sterk ontmoedigd, door een vergoeding
te vragen van 350 euro en door duidelijk te maken dat er geen algemene regularisatie
komt. Met succes: het aantal aanvragen dook naar beneden. Tegelijk zette de administratie alle zeilen bij. Daardoor slonk de achterstand als sneeuw voor de zon.”

Duidelijk beleid
“De achterstand in regularisaties - humanitair en medisch - bedroeg bij mijn aantreden
in 2014 ruim 8 000 dossiers. De lange behandelingsduur zorgde voor onzekerheid en
onrechtmatige verwachtingen bij de vreemdelingen. In augustus was dat aantal gezakt
tot onder de 2 400 dossiers. Tegen eind september willen we de volledige achterstand
weg. Doel is vreemdelingen snel een definitief antwoord te geven, zoals het hoort.
Een duidelijk beleid is een rechtvaardig en een menselijk beleid”, besluit de staatssecretaris.
Theo Francken: “We hebben het indienen van nutteloze aanvragen sterk ontmoedigd.”

Gezocht: cyberexperts
“Om ons beter te wapenen tegen cyberaanvallen, investeren we sinds vorig jaar ook in een eigen cyberdivisie”, zegt minister van
Defensie Steven Vandeput. In het militaire hoofdkwartier in Evere zullen op termijn zo’n tweehonderd cyberexperts aan de slag
zijn in een Cyber Security Operations Center (CSOC).
Die cyberdivisie moet in eerste instantie militaire doelwitten verdedigen, zoals wapensystemen en communicatienetwerken.
Maar ze krijgt ook de middelen om terug te slaan na een aanval.
“Met een van de grootste cyberdiensten van het land zal Defensie
haar expertise ook delen bij andere cyberincidenten”, aldus Vandeput.

Vaardigheden eerst

Steven Vandeput: “We zoeken technische profielen die direct
inzetbaar zijn.”

Egov Select en Selor, het selectiebureau van de federale overheid
waarvoor Vandeput als minister van Ambtenarenzaken eveneens
bevoegd is, moeten de cyberexperts zoeken. “Om kandidaten te
vinden met de nodige vaardigheden, zoals kennis van hacking,
mogen zij soepeler omspringen met de diplomavereisten. We
geven de voorkeur aan profielen met technische kennis die direct
inzetbaar zijn. Via vorming en ervaring op de werkvloer kunnen
zij doorgroeien naar een specialistenfunctie”, besluit Vandeput.
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Een opsteker voor wie werkt, spaart en ond
In september vorig jaar gaf niemand nog een cent om zijn slaagkansen, maar minister van Financiën Johan Van Overtveldt
heeft met het zomerakkoord zijn felbevochten hervorming van
de vennootschapsbelasting te pakken. En het is een hervorming op
maat van de Vlaamse kmo’s, de ruggengraat van onze economie.
Het is een ontspannen Johan Van Overtveldt die we treffen op de fractiedagen van
de N-VA in Antwerpen. Al snel gaat het
over de koers: over de verdachte prestaties
in de Vuelta, en het legendarische anaerobe vermogen van Frank Vandenbroucke
(de renner, red.). Maar we spoelen toch
terug naar de zomer van 2016, toen Van
Overtveldts eerste demarrage voor een
hervormde vennootschapsbelasting sneuvelde in het zicht van de eindmeet.
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Waarom was deze hervorming zo belangrijk?
Johan Van Overtveldt: “België heeft een
hoog belastingtarief voor ondernemingen,
maar met veel ‘niches’, zoals dat in het jargon heet. Dat zijn manieren om aan het
hoge tarief te ontsnappen. Denk maar aan
de notionele interestaftrek1, of de excess
profit rulings2. Vooral internationale
ondernemingen kunnen hun belastingen
drukken omdat ze hun winsten verschui-

ven tussen de verschillende niches. Internationaal komt dat systeem steeds meer
onder druk, en terecht. Daardoor zouden
in dit land alleen de hoge tarieven nog
overschieten als we niet hervormden. En
vergeet niet dat onze kmo’s vaak geen gebruik konden maken van die fiscale spitstechnologie.
Vlaanderen heeft een extreem open economie. Grote bedrijven zijn belangrijk,
maar de ruggengraat van onze economie
zijn onze vele kmo’s. Onze economie
draait op familiekapitaal, op stille kampioenen die de wereld kunnen veroveren
met hun product. De hervorming is dan
ook een hervorming op hun maat: een
lager tarief van 25 procent, en zelfs maar

BRE E DBEE L D
een stuk weerstaan aan lobby’s en druk
die soms via de gekste manieren wordt
opgevoerd. Ik ben geen minister voor bedrijf X of Y, ik moet zorgen voor het algemene belang en onze economische
toekomst.”
De multinationals, bijvoorbeeld, zijn
kritisch. De notionele intrestaftrek
wordt afgebouwd en er komt een
minimumbelasting voor bedrijven.
“We wisten dat er kritiek zou komen vanuit de wereld van de multinationals, maar
al bij al valt dat nog wel mee. Individuele
bedrijfsleiders zijn snel mee in het verhaal
van lagere tarieven, meer rechtszekerheid
en fiscale stabiliteit. Maar er zijn inderdaad
maatregelen die de niches voor de multinationals afbouwen. Het overdragen van
de verliezen wordt afgeremd, waardoor er
die fameuze minimumbelasting is, en de
notionele interestaftrek beperkt zich voortaan tot het nieuwe kapitaal.”

erneemt
20 procent op de eerste 100 000 euro. En
een eenvoudiger systeem waardoor ze
minder administratieve lasten hebben.”
Daar kan niemand tegen zijn. Waarom
was het dan zo moeilijk om te landen?
“De hervorming herstelt de fiscale rechtvaardigheid tussen kmo’s en grote internationale ondernemingen. Iedereen was
het eens over de noodzaak, maar het dossier kwam politiek vast te zitten. Nu was
de wil om te landen er duidelijk wel. Meer
dan 90 procent van de hervorming die ik
voor ogen had, zal er komen. Het tweede
dat speelt, is dat iedereen wel het lagere
tarief wil, maar alleen als de eigen voordelen buiten schot blijven. Zo geraak je
natuurlijk nergens. Dat betekent dus voor

Zullen de multinationals niet weglopen als
ze veel meer belastingen moeten betalen?
“We gaan naar een tarief van 25 procent
voor hen. Daarmee zitten we in de buik
van het peloton. Toen ik hierover voor het
eerst sprak, werkte men in Nederland,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ook
aan een verlaging van het tarief. Hier is het
ervan gekomen en is de beslissing genomen. In het buitenland nog niet. We blijven ook strategisch gelegen in het centrum
van de Europese Unie. Onze loonhandicap
is voor een groot stuk weggewerkt en we
blijven bijzonder innovatief en productief.
We moeten dus niet concurreren op de
prijs, zoals met Ierland, bijvoorbeeld, dat
een tarief van 12,5 procent heeft. In een
internationale omgeving draait het evengoed om de kwaliteit. En die kunnen we
bieden.”
Dan is er nog een tweede bezorgdheid
natuurlijk: zal die hervorming geen gat
in de begroting slaan?
“Net zomin als bij de taxshift kan ik spijkerharde garanties geven dat alle maat-

regelen die we nemen om de lagere inkomsten te compenseren de verhoopte opbrengst zullen hebben. Wie die spijkerharde garanties op voorhand wil, moet
zwijgen over belastinghervormingen,
want dan komen die er nooit. Er zijn een
35-tal maatregelen uitgewerkt, die we in
verschillende fases gaan toepassen. We
hebben alles zeer grondig bestudeerd. Dit
is geen hervorming die ergens in de late
uurtjes in elkaar is gebokst. De rekening
moet kloppen, maar tegelijk is het een
dynamisch gegeven. Je weet nooit op voorhand hoe men zal reageren, een raming zit
er per definitie altijd naast, maar we zullen
het van bijzonder dichtbij opvolgen.”
Over geïmproviseerde maatregelen gesproken: er komt wel een nieuwe effectentaks?
“Als ik op m’n eentje het zomerakkoord
had mogen maken, zou er geen effectentaks inzitten. Maar ik zit helaas niet alleen
aan tafel, en sommigen blijven op zoek
naar de heilige graal van de rijkentaks. Als
ik bekijk wat we allemaal hebben beslist,
dan kan ik ook met de effectentaks leven.

“

Als ik op m’n eentje
het zomerakkoord had
mogen maken, zou er
geen effectentaks inzitten.

De kleinere vermogens ontzien we. Ze treft
enkel wie minstens een half miljoen euro
heeft belegd. En de hoogte van de taks is
beperkt. Iemand met een effectenportefeuille van 1 miljoen euro zal 1 500 euro
betalen. Dat is niet niks, maar ik denk niet
dat men daarvoor met zijn kapitaal op de
vlucht zal slaan.”
Het wordt dus geen speculatietaks bis?
“Ik heb hierin alvast meer vertrouwen dan
in de fameuze speculatietaks3. Die maakte
de financiering van ondernemingen moeilijk en deed de inkomsten uit de beurstaks
kelderen. Men dacht dat er miljoenen te
rapen waren met de snelle handel, de speculatie, maar in de praktijk bleek dat tegen
te vallen. Maar als de effectentaks toch
9
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negatieve effecten zou hebben, dan hoop
ik dat men zal bijstellen.”
Kwatongen beweren dat de opbrengst
van 254 miljoen, blijkbaar zeer nauwkeurig becijferd, nooit zal worden gehaald.
“Ook hier is het een best guess op basis
van alle informatie die we hebben kunnen
inzamelen. Op vier procent van de effectenrekeningen staat meer dan een half miljoen euro. En het zal echt niet zo eenvoudig zijn om meerdere effectenrekeningen te openen om onder de taks uit te
komen. Als ik lees over de vluchtwegen,
zie je ook al snel hoeveel belastingen je
elders moet betalen. Levensverzekeringen,
vastgoed en zelfs oldtimers worden vandaag ook al belast.
Ik denk dat daar nog altijd de zwakke plek
van het Belgische systeem zit. Elke begrotingscontrole is er opnieuw de verleiding
om ergens in het woud een boom bij te
planten, en zo wordt het belastingbos
altijd groter. Eigenlijk moeten we daarmee
breken, maar we zitten aan tafel met andere partijen die nooit iets anders hebben
gekend.”
Zo komen we bij misschien dé zwakke
plek van deze regering: een begroting
op orde blijkt zo moeilijk.
“Er is in dit land een zeer grote weerstand
om te besparen en de uitgaven te verminderen. Ik heb nooit de illusie gehad dat het
gemakkelijk zou gaan, maar dat de drukkingsgroepen en het institutionele gegeven
zoveel barrières kunnen opwerpen, had ik
niet verwacht. Er is natuurlijk wel iéts gebeurd: sinds het hoogtepunt onder Di
Rupo zijn de primaire overheidsuitgaven
(de uitgaven zonder rentelasten, red.) met
tien miljard gedaald. Maar de belastingdruk natuurlijk ook.
Als alles goed gaat, eindigen we volgend
jaar met een structureel begrotingstekort
onder de één procent. We komen van
bijna drie procent. Volgens slimme profes10

Hogere uitkeringen voor de meest kwetsbaren
Op 1 september verhoogde staatssecretaris Zuhal Demir de uitkeringen voor
mensen met een beperking - de zogenaamde InkomensVervangende Tegemoetkoming of IVT - met 2,9 procent. Sinds de start van deze regering zijn de
laagste uitkeringen zoals de IVT al met 903 euro verhoogd. Tegelijk wil Demir
ook strenger optreden tegen misbruik.
Het is een oud zeer dat België weinig deed om het sociale-zekerheidstoerisme te
bestrijden. In de cijfers zien we bijvoorbeeld een sterke stijging van het aantal Roemenen (+21 %) en Bulgaren (+30 %) dat een IVT-uitkering krijgt.

Verblijfsvoorwaarde
“Dat roept uiteraard vragen op”, reageert Demir. “Het systeem vandaag is te coulant.
Sommige Europeanen komen naar België als zelfstandige, maar vragen kort na hun
aankomst en registratie een IVT-uitkering aan.”
Net zoals voor de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) wil Demir daarom een verblijfsvoorwaarde voor de IVT’s. Alleen wie al tien jaar in België woont, waarvan vijf
jaar onafgebroken, zal nog een uitkering kunnen krijgen.

Europese armoedenorm
Harder optreden tegen misbruik en meer doen voor wie het echt nodig heeft, is dus
de insteek van de staatssecretaris. “Ik wil de IVT nog verder verhogen richting de
Europese armoedenorm. Daarover zijn in het zomerakkoord afspraken gemaakt. De
uitwerking is voor de komende maanden”, aldus Demir.
Tegelijk wil Zuhal Demir voor mensen met een beperking ook meer kansen creëren
om te gaan werken wanneer ze dat kunnen.

soren als Wim Moesen is het voldoende
als het tekort daalt tot 1,6 procent van het
bruto binnenlands product, omdat de
overheidsinvesteringen in België op 1,6
procent van het binnenlands product zitten. Daar is zelfs economisch iets voor te
zeggen, maar we moeten ons wapenen
tegen de rente-opstoten en de vergrijzingskosten.”

Over de pensioenen is heel wat te
doen. Sommige mensen krijgen bruto
wel pensioen bij, maar moeten netto
meer belastingen betalen.
“Dat illustreert een groot probleem met het
Belgische belastingstelsel voor gepensioneerden. Je krijgt een belastingvrijstelling
tot 16 000 euro, maar alleen als je geen
andere inkomsten hebt. Ik kan u brieven
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tonen van gepensioneerden die plots meer
dan 1 000 euro belastingen moeten betalen omdat ze bijvoorbeeld met de bus kinderen naar de zwemles vervoerden.
Wij zijn nu de eersten die echt iets doen
aan die fiscale pensioenval. We hebben
een technische oplossing uitgewerkt, die
al in het parlement ligt. En daarnaast breiden we de flexi-jobs en het belastingvrij
bijverdienen uit, zodat gepensioneerden
op een interessante manier hun pensioen
kunnen aanvullen. Niemand zal dus een
euro pensioen verliezen.”
Moeten we meer sparen voor ons eigen
pensioen en minder op de overheid
vertrouwen?
“In België leggen we vandaag te vaak al
onze eitjes in één mand, en dat is niet slim.
Van alle pensioenen die vandaag worden
uitbetaald, is bovendien 30 à 38 procent
opgebouwd tijdens niet-actieve periodes.
Dat is een onhoudbare situatie. We doen
wel inspanningen om alle minima op te
trekken, zodat een pensioen voor iedereen
leefbaar is. Alleen al in de laagste pensioenen hebben we deze legislatuur al meer
dan 1 miljard euro extra geïnvesteerd.
Tegelijk moeten we toch afgunstig kijken
naar landen als Nederland of Noorwegen,
waar ze gigantische pensioenfondsen hebben. Dat is bij uitstek ‘geduldig’ kapitaal
dat aan de lange termijn kan denken.”
En daarom dus ook maatregelen voor
pensioensparen op lange termijn?
“De financiering van onze economie is iets
dat me na aan het hart ligt. Ik ben in het
buitenland al veel Vlaamse ondernemers
tegengekomen die bij ons niet konden
doorgroeien. Voor starters is hier kapitaal
genoeg te vinden, maar als je groter wil
worden is dat veel moeilijker omdat onze
investeringsfondsen relatief gezien te klein
zijn. Als je een fonds hebt van 100 miljoen,
kan je geen 20 miljoen op tafel leggen voor
één bedrijf. Dat is veel te risicovol. Het ecosysteem voor doorgroeiende bedrijven
willen we versterken met een aantal maat-

Johan Van Overtveldt: “We hebben alles zeer grondig bestudeerd. Dit is geen hervorming die ergens in de late uurtjes in elkaar is gebokst.”
regelen, bijvoorbeeld door de instapdrempel voor investeringsfondsen te verlagen
en de fiscale aftrek voor pensioensparen
en de spaarvrijstelling te verbreden. Maatregelen die allemaal samen hun effect
moeten hebben.”
Er zijn al heel wat hervormingen doorgevoerd en inspanningen geleverd,
maar intussen hinken we nog altijd
achterop met een trage groei. De traagste van de eurozone, zegt de oppositie.
“Met een Belgisch cijfer moet je altijd op-

“

Het vertrouwen van de
bedrijven en de consumenten
staat op historisch hoge niveaus.

letten natuurlijk. De laatste regionale cijfers zijn die van 2015. Die tonen in
Vlaanderen al een groei van iets boven de
twee procent. Dat komt doordat wij veel
sneller profiteren van het herstel van de
concurrentiekracht en van de internationale conjunctuur. Voor Wallonië zie
je het omgekeerde: de groei blijft achter
doordat die in het zuiden van het land te
veel is gebaseerd op overheidsconsumptie.
En die is door de besparingen laag –
anders dan onder Di Rupo, die daar niet
echt heeft gesaneerd.
Ik heb de oefening gemaakt op mijn kabinet. Als de overheidsuitgaven zoals in veel
andere landen zouden groeien, dan zou

onze groei ook tegen de twee procent zitten. Dan zouden we nog niet tot de top
behoren, maar we zouden niet meer achteraan bengelen.”
Kortom, het wordt moeilijk voor de oppositie om de doemberichten vol te
houden?
“Dat denk ik wel, ja. De taxshift blijft voor
mij een historische hervorming. Daarvan
moet nog bijna vijf miljard worden uitgevoerd. De grootste brok moet dus nog
komen. Werknemers zullen in 2018 en
2019 weer meer netto krijgen voor hetzelfde bruto. En de Nationale Bank schat
het zuivere effect van de taxshift op dik
50 000 extra jobs.
Daarnaast is de hervorming van de vennootschapsbelasting op maat van de
Vlaamse kmo-economie. En ook de financiering van onze bedrijven moet makkelijker worden, zodat ze kunnen doorgroeien. We zorgen dus voor ruimte voor
wie werkt, spaart en onderneemt. Het vertrouwen van de bedrijven en de consumenten staat op historisch hoge niveaus.”
_________________________________________
1
Notionele interestaftrek: een maatregel waarmee
bedrijven een fictieve rente kunnen aftrekken van
hun winst, waardoor ze minder vennootschapsbelasting betalen.
2
Excess profit rulings (overwinstregeling): dit systeem liet internationale groepen toe om een voorafgaand akkoord te sluiten om een deel van de winst
van hun Belgische filiaal vrij te stellen van belastingen.
3
Speculatietaks: belasting van 33 procent op de
meerwaarde van aandelen die binnen de zes maanden opnieuw werden verkocht.
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Nieuw Vlaams Huurdecreet
goedgekeurd
Op 14 juli keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van het
Vlaams Huurdecreet goed. Vlaams minister van Wonen
Liesbeth Homans legt uit waarom dit decreet een goede zaak is
voor huurders én verhuurders.
Wat was de aanzet voor dit nieuwe
Vlaams Huurdecreet?
Liesbeth Homans: “Door de zesde
staatshervorming werd het federale
huurrecht naar de gewesten overgeheveld. Maar die regelgeving was niet
meer up-to-date en daarenboven te
veel in het nadeel van de verhuurders. Met het nieuwe Vlaams Huurdecreet creëren we nu een kader dat
zowel de woonzekerheid voor de
huurder als een behoorlijk rendement
voor de verhuurder garandeert. Het is
dus een evenwichtig decreet, met
rechten en plichten voor de huurders
maar ook voor de verhuurders.
Bovendien is er nu afstemming met
de huidige woningkwaliteitseisen,
bevat het decreet ook regelingen voor
studentenhuisvesting en medehuur,
en werd alle regelgeving gebundeld in
één decreet.”
Waarvoor waren die laatste regelingen dan nodig?
“De vroegere huurovereenkomsten
waren niet aangepast aan nieuwe
samenlevingsvormen. Daarom werden
een aantal specifieke bepalingen voor
medehuur ook opgenomen, zoals in
het geval van een nieuwe samenwonende partner of het samenwonen
met vrienden.”
Wat zijn de belangrijkste maatregelen voor de verhuurders?
“Eerst en vooral is er de maximale
huurwaarborg. Die wordt verhoogd
van twee naar drie maanden. Dat
moet, onder meer, eigenaars ertoe aan12

zetten hun pand sneller te verhuren.
Daarnaast blijft de verhuurder vrij om
de prijs te bepalen bij aanvang. Die
prijs kan enkel worden geïndexeerd tij-

een fout van de huurder, is die laatste
ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstellingen.”
En welke maatregelen zullen van invloed zijn op de huurders?
“Er komt, naast de bestaande OCMWwaarborgregeling, een renteloze, anonieme huurwaarborglening. De huur-

“Het nieuwe decreet garandeert zowel de woonzekerheid voor de huurder als een
behoorlijk rendement voor de verhuurder.”

dens de huurovereenkomst, tenzij hij
energiebesparende investeringen laat
uitvoeren. Zo willen we verhuurders
stimuleren om hun woningen energiezuiniger te maken, wat resulteert in
een lagere energiefactuur voor de
huurder. Wanneer een huurovereenkomst nietig wordt verklaard omdat
die niet aan de kwaliteitsnormen voldoet, kan er wel een bezettingsvergoeding worden opgelegd aan de huurder
voor het verkregen woongenot. Het decreet bepaalt verder dat de gebruikskosten ten laste van de huurder zijn en
dat zowel huurder als verhuurder een
verzekering dient af te sluiten voor
brand- en waterschade. Indien er
schade aan de woning ontstaat door

waarborg kan enkel worden betaald
door hem op een geblokkeerde rekening te storten of via een bankwaarborg. Betalen in cash is niet toegestaan. Om de woonzekerheid voor
de huurders te bevorderen, blijft de
huurovereenkomst van negen jaar de
regel. Huurovereenkomsten van korte
duur blijven mogelijk en kunnen
voortaan expliciet worden opgezegd
door de huurder. Als een woning niet
voldoet aan de kwaliteitsnormen, kan
de huurovereenkomst worden nietig
verklaard en kan de huurder terugbetaling van de huurgelden vragen. En
bij een dreigende uithuiszetting wordt
het OCMW sneller op de hoogte gebracht.”

GEM ANDAT EERD

Strijd tegen terreur op kruissnelheid
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon zet
zijn kruistocht tegen terrorisme onverminderd voort. Dat
leverde de voorbije maanden weer nieuwe maatregelen op,
die de bewegingsvrijheid van terreurverdachten verder aan
banden leggen.
Luchtvaartmaatschappijen moeten
vanaf volgend jaar hun passagierslijsten op voorhand laten screenen door
Binnenlandse Zaken. Maar in afwachting van die maatregel, die later ook
voor hogesnelheidstreinen en internationale bussen zal worden ingevoerd,
is op alle Belgische luchthavens de
controle drastisch verscherpt.

een nationale server aan elkaar gekoppeld zijn.
De Haven van Antwerpen springt al-

elkaar afstemmen om de drugsmaffia
klem te rijden. De mosterd voor die
verbeterde samenwerking halen ze bij
het Kanaalplan tegen terrorisme,
waarvan de concrete resultaten meer
en meer zichtbaar worden. De kracht
van zowel het Stroom- als het Kanaalplan is dat verdachten die op zwarte
lijsten staan in een soort fuik terechtkomen doordat politie en gerecht,

Het net sluit zich verder
Sinds april haalt de politie de gegevens van alle passagiers die buiten
de Schengenzone reizen door de databanken. Dat moet er bijvoorbeeld
voor zorgen dat Syriëstrijders sneller
tegen de lamp lopen. Sinds de maatregel van kracht is, worden elke dag
185 passagiers uit de rijen gehaald –
meer dan het dubbele van voordien.
Minister Jambon kondigde deze
zomer ook aan dat de controle op
huurwagens wordt verscherpt, aangezien criminelen daarvan gretig gebruikmaken. Er komt nu een procedure waardoor verhuurbedrijven
chauffeurs moeten laten screenen. De
sector is zelf enthousiast over de
nieuwe maatregel.

Antwerpse haven
mee op de kar
Er is ook nieuws over het nationale
cameraschild waardoor verdachte of
geseinde voertuigen uit het verkeer
kunnen worden gehaald. Eerder was
al beslist dat er duizend camera’s die
nummerplaten kunnen lezen op onze
autosnelwegen komen. Die zullen via

In juli stelden burgemeester Bart De Wever en minister Jan Jambon nog nieuwe
veiligheidsmaatregelen voor in het Antwerpse Centraal Station.
vast mee op de kar door te investeren
in een eigen minischild van 64 camera’s die mee op de server komen.
Dankzij dat cameraschild zullen criminelen veel moeilijker kunnen doordringen in het havengebied. Dat is
essentieel in de strijd tegen cocaïnehandel en kadert in het zogenaamde
Stroomplan, waar onder anderen
minister Jambon en burgemeester Bart
De Wever hun schouders onder zetten.

Meer samenwerking,
meer slagkracht
De verschillende veiligheidsdiensten
in het land gaan de violen beter op

maar bijvoorbeeld ook de douane en
de fiscus, gerichter informatie uitwisselen.
Ten slotte werkt Jambon, samen met
zijn collega Koen Geens (CD&V) van
Justitie, aan een compleet nieuwe
wetgeving op het zogenaamde gewapend bestuur. Dat moet de burgemeesters meer slagkracht geven tegen
dekmantels van criminele bendes.
Gemeentebesturen zullen daardoor
kunnen laten checken of mensen die
een vergunning aanvragen voor een
winkel of café, bijvoorbeeld, betrokken zijn bij criminele activiteiten.
13
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Franstaligen
misbruiken
Raad van Europa

De Raad van Europa is nuttig en nodig. “Maar het is jammer dat
de Franstaligen in dit land de Raad misbruiken voor eigen gewin
in de Vlaamse Rand”, vindt Vlaams Parlementslid Karim Van
Overmeire.
De Raad van Europa groepeert zowat
alle Europese landen. Hij focust vooral
op democratie en mensenrechten,
zowel op nationaal als op lokaal vlak.
Voor het lokale niveau is het Congres
van Lokale en Regionale Autoriteiten
(CLRA) bevoegd. Dat bestaat uit 318
lokale bestuurders die zich buigen
over de stand van de lokale democratie in verscheidene landen. Dat kan
nuttig zijn, bijvoorbeeld wanneer het
over Turkije gaat, waar Erdogan talloze burgemeesters en gemeenteraadsleden achter tralies liet zetten.
Helaas misbruiken de Franstaligen in
België al jarenlang de Raad van
Europa om de Vlamingen tot eenzijdige toegevingen te dwingen.
Vooral de Franstaligen in de Vlaamse
Rand rond Brussel presenteren zich
graag als ‘verdrukte minderheid’.

Onrealistisch
In het verleden stuurde de Raad van
Europa al onderzoekscommissies
16

naar Vlaanderen. Hun rapporten leidden vaak tot onrealistische aanbevelingen - “het zou beter zijn als geheel
België tweetalig was” - of ze spraken
mekaar tegen. Maar ze zetten Vlaanderen wel telkens weg als een onverdraagzame regio, waar allerlei dingen
fout lopen met de zogenaamde Franstalige minderheid.
Recent streek er weer een delegatie
van de CLRA neer. De aanleiding was
de niet-benoeming van de rabiate
Franstalige Damien Thiéry tot burgemeester van Linkebeek. Vlaams Parlementslid Karim Van Overmeire, die
namens de N-VA in het Congres zetelt,
maakt zich niet veel illusies: “Als de
doorsnee Vlaming de juridische spitsvondigheden al niet meer snapt waarmee in de Vlaamse Rand de strijd
wordt uitgevochten, dan kan je ook
niet verwachten dat een gemeenteraadslid uit Albanië of een burgemeester uit Armenië zich een heldere

mening kan vormen. Je belandt dan
al snel bij simplistische oplossingen
zoals ‘iedereen tweetalig’.” En dat
speelt natuurlijk in de kaart van de
Franstaligen: een tweetalig statuut
voor de faciliteitengemeenten als eerste stap naar de aanhechting bij Brussel.

Lobbywerk
“De rapporten worden voorbereid
door een kleine groep achter de
schermen en daar werpt het jarenlange lobbywerk van de Franstaligen
zijn vruchten af”, merkt Van Overmeire op. “De meerderheid van de
318 leden van het Congres zal vermoedelijk – te goeder trouw en zonder
kennis van zaken – stemmen wat hun
wordt voorgelegd.”
Voor Karim Van Overmeire spelen de
Franstaligen een oneerlijk spel. “Als je
de Belgische spelregels wil veranderen, moet je rond de tafel gaan zitten.
Dezelfde Franstaligen die in Brussel
pleiten voor een communautair status
quo, gaan in Straatsburg pleiten voor
verandering. Maar je kan niet in Brussel brandweerman zijn en in Straatsburg voor pyromaan spelen.”
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Dringend
gezocht:
een realistisch
plan voor onze
energietoekomst
Eindelijk, na vele jaren van stilstand, toonde het federale
regeerakkoord van 2014 de ambitie om een duidelijke energievisie voor de volgende twintig jaar uit te werken. Voor Kamerlid Bert Wollants is het duidelijk: we hebben recht op
betaalbare, zekere en duurzame energie.
De federale minister van Energie,
Marie Christine Marghem (MR), zou
deze energievisie eind 2015 opleveren,
samen met haar gewestelijke collega’s. Intussen staat de kalender al geruime tijd op 2017 en wordt de
energievisie beloofd “voor het einde
van het jaar”. Hoog tijd dus om een
tandje bij te steken.
Bert Wollants wijst erop dat de kernuitstap vanaf 2022 er snel aankomt.
“De zoektocht naar vervangende
capaciteit voor de kerncentrales is een
bijzonder moeilijke uitdaging. Eigenlijk wordt dat zo goed als onmogelijk
tegen 2022. Door het openhouden van
Doel 1 en 2 hebben we onze bevoorradingszekerheid gegarandeerd, maar
de klokt tikt opnieuw stevig door.”

Startblokken
Bovenop de bestaande capaciteit die
we moeten vervangen, zal de energie-

behoefte de komende jaren nog stijgen, door onder andere meer investeringen in warmtepompen en
elektrische voertuigen. “Dat is een
goede zaak op het vlak van CO2-uitstoot, maar het extra stroomverbruik
vergroot de reeds gigantische uitdaging alleen maar”, voorspelt
Wollants. “Wie de noodzakelijke vervangende capaciteit aan gascentrales
gaat bouwen, is niet bekend. De verschillende energieministers in dit land
staan op dat vlak jammer genoeg nog
steeds in de startblokken.”
Studies tonen intussen aan dat stroom
in dit land nog een pak duurder dreigt
te worden in de volgende jaren. “Die
prijs kan omlaag als we slechts een
deel van de kerncentrales sluiten”,
zegt Bert Wollants. “Door een derde
van de capaciteit op het vlak van
kernenergie te behouden, ligt de factuur ongeveer 0,7 miljard euro per

jaar lager. Dat is zowat evenveel als
de windparken op zee jaarlijks gaan
kosten als ze eenmaal zijn afgewerkt.”

Realistische benadering
Het is dus niet verwonderlijk dat het
Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) eind augustus aan de
alarmbel trok en een lans breekt om
- naast een pak andere maatregelen ook na te denken over het openhouden van een deel van de kerncentrales, uiteraard op voorwaarde dat dat
veilig kan.
“Wie vraagt om de zaken realistisch
te benaderen, kan op onze steun rekenen”, reageert Wollants. “Een energiebeleid voer je op basis van feiten en
cijfers, met een duidelijke visie over
de toekomst. Je moet betaalbaarheid,
bevoorradingszekerheid en duurzaamheid voorop plaatsen. De boel
hier sluiten om vervolgens kernenergie uit Frankrijk of bruinkoolstroom
uit Duitsland te gaan invoeren, is pure
hypocrisie. Aan het eind van de rit
krijg je daarvoor, naast een witgewassen zieltje en een lichtere geldbuidel,
maar weinig terug.”
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Alle Vlaamse initiatieven in Brussel
in één pakket
Het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel is rijk en
gevarieerd, maar tegelijk is het erg versnipperd. “Dat kan een
stuk efficiënter. We moeten alle Vlaamse initiatieven in Brussel
in één geïntegreerd pakket aanbieden”, oppert Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe. Hij schreef zijn voorstel neer in een
conceptnota, die dit najaar aan bod komt in het Vlaams Parlement.

De Vlaamse Gemeenschap is in Brussel op heel wat manieren en plaatsen
aanwezig. Via onder meer Vlaamse
scholen, kinderopvang, welzijnsinstellingen, culturele uithangborden en
sportverenigingen toont Vlaanderen
zich dagelijks aan de Brusselaar. Prijskaartje: bijna 1 miljard euro per jaar.
Maar die Vlaamse inspanning gebeurt
niet altijd even gecoördineerd.

Concreet denkt Vanlouwe onder meer aan
het registreren, verzamelen en bundelen
van gegevens over het zorg- en onderwijstraject dat Brusselse ouders en kinderen
afleggen in Vlaamse instellingen en voorzieningen (consultatiebureaus, kinderopvanginitiatieven, scholen, …). Want vandaag wordt deze informatie onvoldoende
bijgehouden. Ook moeten het – Nederlandstalige – opvang- en onderwijstraject van kinderen sterker op elkaar
aansluiten. Daarnaast zouden onderwijs, tewerkstellingsprojecten, arbeidsbemiddelingsdiensten en het bedrijfsleven meer moeten samenwerken om
de jeugdwerkloosheid doortastender
aan te kunnen pakken.

Van de wieg tot het graf

Zo worden Brusselse ketjes via Kind
en Gezin naar Vlaamse scholen,
Zoveel mogelijk
jeugd- en sportverenigingen begeleid.
Brusselaars betrekken
Vlaamse gezinnen vinden op die
Met een parlementaire conceptnota
manier ook de weg naar culturele inopent Vlaams volksvertegenwoordiger
stellingen
en de Vlaamse Sociale
Karl Vanlouwe het debat. Wat willen
Bescherming, om op hun oude dag de
we met onze Vlaamse aanwezigheid
stap te zetten naar Vlaamse zorginstelin Brussel bereiken? En hoe kunnen
lingen. Op die manier vergroten en
we onze aanwezigheid nog duidelijker
Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe: “Vlaanderen
versterken
we de Vlaamse aanwezigen beter kenbaar maken? “We willen is sterk aanwezig in Brussel, maar veel initiatieven
heid in Brussel van de wieg tot het
het Vlaamse Gemeenschapsbeleid in en inspanningen gebeuren los van elkaar.”
graf.
Brussel versterken door een meer geïntegreerd aanbod van de Vlaamse voorvoeren dat gericht is op nieuwkomers
Vanlouwe merkt nog op dat Vlaanderen
zieningen”, legt Vanlouwe uit.
en anderstaligen en hen warm maken
de Brusselse problemen niet alleen de
voor de Vlaamse Gemeenschap.
baas kan. “De Franse Gemeenschap heeft
Wat hem betreft, heeft dat Gemeenschapshier minstens een even grote verantwoorbeleid drie doelstellingen:
Ketenbenadering
delijkheid. Terwijl de Vlaamse Gemeen1. Eerst en vooral proberen we de Brus“Vlaanderen is sterk aanwezig in Brussel,
schap zich financieel duidelijk engageert
selse Vlamingen zoveel mogelijk aan
maar op dit moment gebeuren veel initiain Brussel, is het oorverdovend stil aan de
hun stad te binden.
tieven en inspanningen los van elkaar, teroverkant. Het is noodzakelijk dat naast de
2. Een tweede oogmerk is het aantrekkewijl ze elkaar veel meer zouden moeten
Vlaamse
ook de Franse Gemeenschap zich
lijker maken van de hoofdstad voor Vlaversterken in een ‘ketenbenadering’”,
financieel engageert. Alleen zo kunnen we
mingen. Te weinig Vlamingen kiezen
vindt Vanlouwe. “Met een geïntegreerd
de uitdagingen aan waarmee Brussel – niet
ervoor om in Brussel te komen wonen,
aanbod willen we zoveel mogelijk Brussehet minst op demografisch vlak – wordt
zelfs als ze er werken.
laars betrekken bij de Vlaamse Gemeengeconfronteerd.”
3. En ten slotte willen we ook een beleid
schap.”
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VERR EKI JKER

In Canada is het weer ‘hoofd boven hart’
Tweehonderdvijftig vluchtelingen per dag. Zo groot is de instroom door ‘irregular migration’ in Canada. De bevoegde
diensten kunnen het tempo niet aan en de asielaanvragen
stapelen zich op. Premier Justin Trudeau moet bijsturen.
Justin Trudeau was een held van
de linkerzijde. De man die altijd
communiceert om te tonen dat hij
het hart op de juiste plaats heeft.
De anti-Trump, zo u wilt. Hij ging
op de luchthaven in Toronto zelf
de Syrische vluchtelingen begroeten die uit de Turkse kampen
waren binnengevlogen. Het voorbije jaar hervestigde Canada
35 000 Syrische vluchtelingen,
waarbij de meest kwetsbaren
eerst werden geholpen.

Leefgeld
Het leefgeld dat de vluchtelingen
van de Canadese regering krijgen,
stopt na één jaar. Daarna moeten
ze volgens de Canadese regels zelf
in hun onderhoud kunnen voorzien. Ondertussen zijn veel Syrische vluchtelingen in de
provinciale bijstand verzeild. De zoektocht naar
jobs blijft enorm moeilijk.
Vooral de mangelende
talenkennis blijkt een
enorme barrière.

een job aannemen in de landbouw of
de industrie.

“

Eén verhaal blijft
overeind: voor
gecontroleerde migratie
kan je een draagvlak
bouwen, voor
ongecontroleerde … niet.

Ongecontroleerde instroom
In de Verenigde Staten worden de promofilmpjes van de knappe Trudeau
intussen gretig gedeeld op de sociale
media door Haïtiaanse inwijkelingen.
De Amerikaanse president Donald
Trump laat verstaan dat hij de 56 000
Haïtianen in de VS weg wil. Zij hopen
naar gastvrij Canada te kunnen, hoewel hun asielaanvraag meestal kansloos is.

zijn er mensen die illegaal het
land proberen binnen te komen.
Aan de grens kwam er een vluchtelingenkamp voor 500 mensen.
In Montreal worden honderden
migranten te slapen gelegd in het
Olympisch Stadion, wat tot veel
kwade reacties en zelfs betogingen leidt.

Economische migratie
Dat brengt de held van de Europese progressieve kosmopoliet in
een lastig parket. “We zijn een
gastvrij land, maar we zijn ook
een land van strenge wetten”, liet
hij optekenen. “Niet iedereen kan
komen.” En verder klinkt het dat
we het traditioneel grote draagvlak voor gastvrijheid moeten beschermen. Lees: geen ongecontroleerde immigratie.
Het Canadese migratiebeleid is
gebaseerd op strikt economische
migratie. Met als resultaat
een zeer hoge activiteitsgraad voor migranten en
zeer goeie schoolprestaties
van
migrantenkinderen.
Daarnaast is er ruimte voor
een gul hervestigingsbeleid.

Ongecontroleerde migratie
De beslissing van de Canakende het land niet, mede
dese regering om te bespadankzij zijn geografische
ren op de taallessen oogst
veel kritiek. Maar veel De Canadese premier Trudeau ging eind 2015 zelf nog positie. Tot Trump en Trudeau
oudere vluchtelingen heb- vluchtelingen begroeten op de luchthaven. Het Canadese dus. Voorbij de politieke
ben zich erbij neergelegd ‘Wir schaffen das’ leidde tot een instroom van 250 illegale zelfpromotie blijft één verhaal overeind: voor gecondat het voor hen niets immigranten per dag.
troleerde migratie kan je een
wordt. Ze stellen alle hoop
draagvlak
bouwen, voor ongeconop hun kinderen, die vaak al veel
troleerde … niet. Zelfs niet als je
beter de Engelse taal beheersen,
En zo wordt Canada voor het eerst in
zo hip en aardig bent als Justin
maar voor wie het moeilijk kiezen
zijn geschiedenis geconfronteerd met
Trudeau.
wordt tussen verder studeren of
irregular migration: voor het eerst
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In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L E EU WEN

Het recht op beledigen
In een vrije samenleving is het normaal dat je dingen ziet en
hoort waarmee je het niet eens bent. “Wie uit schrik voor confrontatie met andersdenkenden lingeriereclames afdekt, kruisjes van kerken uitwist op verpakkingen of beelden bedekt,
perkt zelf onze vrijheid in”, schrijft Jong N-VA-voorzitter Tomas
Roggeman.
Vroeger was vrije meningsuiting een absoluut recht, maar vandaag de dag let je
maar beter op met wat je zegt en schrijft.
Het lijkt wel alsof steeds minder uitspraken worden geduld. Steeds meer meningen botsen op publieke veroordeling.
Vooral op sociale media is dat opvallend.
Op Twitter zit half politiek Vlaanderen te
wachten tot iemand uit de andere helft de
kleinste misstap begaat, klaar om die te
pakken op z’n woorden. Een politicus zegt
iets genuanceerds over de Marokkaanse
gemeenschap? Bam, met wat knip-en-

plakwerk heb je een uitspraak waarover
tegenstanders moord en brand kunnen
schreeuwen.

Verontwaardiging
viert hoogtij
In die loopgravenoorlog van meningen is
bovendien een nieuw wapen verschenen.
Het rationele argument geeft terrein prijs
aan de verontwaardiging. Stellingen die
vroeger klonken als ‘Ik denk A omwille
van Y’ krijgen nu de gedaante ‘Jij zegt B en
dat is beledigend’. In de plaats van rationele argumenten treden taboes
tegen onvertrouwde en tegengestelde ideeën, die als een belediging worden gezien. Voor
respectvol meningsverschil is
steeds minder plaats.

Ben jij ook klaar voor de tweede editie van ons
feestje Zet die ploat op? In samenwerking met AB
Leuven verhuizen we deze keer naar het Musicafé
in Leuven. We starten de avond met een apéroafterwork. Daarna knallen we verder met een
optreden van de enige echte Jong N-VA Band en
enkele top-DJ's. Iedereen is welkom!
Meer informatie: www.jongnva.be/zet-die-ploat-op!
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De confrontatie met mogelijk
schofferende visies is nochtans
een essentieel onderdeel van de
democratie. Het is eigen aan de
vrije samenleving dat je fenomenen waarneemt die je als
confronterend of beledigend ervaart. Of het nu gaat om een
opinie, een affiche van een
vrouw in bikini of Zwarte Piet.
Het recht om dingen te tonen en
zeggen die anderen zouden
kunnen krenken is een hoeksteen van onze vrijheid.

Beledigd worden is
de prijs van de vrijheid
Toen Urbanus in de jaren tachtig voor het eerst zong dat Jeze-

Tomas Roggeman: “Kritiek op de
islam moet mogelijk zijn zonder dat
dit wordt gelijkgesteld aan xenofobie.”

ken geboren was, vonden veel gelovigen
dat beledigend, maar niemand heeft hem
ervoor bedreigd of voor de rechter gesleept. Wanneer extreemlinkse betogers
het naziblad Signal gebruiken om de N-VA
aan te vallen, vind ik dat stuitend, maar
geen haar op mijn hoofd denkt eraan om
die betogers daarvoor aan te klagen. In
een vrije samenleving is het doodnormaal
dat je je vroeg of laat eens beledigd voelt.
“Beledigd worden is de prijs van de vrijheid”, zei De Wever al eerder.
Niemand moet worden beschermd tegen
de blootstelling aan andere meningen, integendeel: het bevestigt mensen in hun
overtuiging dat enkel hun eigen visie telt.
Net uit de confrontatie met andere meningen ontstaat vooruitgang.
Dat geldt ook voor instituten als religies
zelf. Zoals autochtone Vlamingen sinds
een eeuw respectvolle én respectloze kritiek uiten op het christendom, moeten we
ook aanvaarden dat er kritiek op de islam
mogelijk moet zijn zonder dat dit wordt gelijkgesteld aan xenofobie. Ook dat is deel
van echte vrije meningsuiting. Zolang geen
enkele Vlaamse komiek - van welke afkomst dan ook - op het podium een lied
durft te zingen over Mohammedje, zijn we
daarvan nog een heel eind verwijderd.

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

B U IT ENWAC HT

Anna Arqué: “Catalanen zijn vastbesloten
om hun toekomst zelf te bepalen”

Dit is al niet het eerste Catalaanse
referendum over onafhankelijkheid. Of wel?
“Toch wel. In wezen is dit ons eerste
echte referendum over zelfbeschikking. In 2014 aanvaardde onze toenmalige president nog de schorsing
van het oorspronkelijk geplande referendum door het Spaanse Grondwettelijk Hof. In de plaats kwam er een
alternatieve consultatie. Een massale
opiniepeiling, zeg maar. Ironisch genoeg leverde hetzelfde Spaanse recht
dat die president niet wou overtreden,
hem achteraf nog een veroordeling
op: voor de organisatie van dat officieuze referendum kreeg hij een zware
boete opgelegd. Zijn opvolger heeft de
nieuwe volksraadpleging intussen expliciet uitgeroepen tot een officieel en
bindend referendum. Daarvoor beroept hij zich op het internationale
recht dat het universele recht op zelfbeschikking steunt, op de Spaanse
ondertekening van alle internationale
akkoorden die datzelfde recht verdedigen en op de vele resoluties van het
Catalaanse parlement die onze eigen
soevereiniteit en ons recht op zelfbeschikking bekrachtigen.”
Dat heeft het Spaanse Grondwettelijk Hof niet gehinderd om ook dit

referendum ongrondwettelijk te
verklaren. Wat als het resultaat een
duidelijke meerderheid voor onafhankelijkheid oplevert?
“Madrid zal elk resultaat hoe dan ook
minimaliseren om de onafhankelijkheidsverklaring die mogelijk volgt in
diskrediet te brengen. Maar zodra die
verklaring er is, zullen alle Catalaanse
democraten hun overheid volgen en
de facto een onafhankelijke republiek
installeren door het eigen grondgebied te controleren, zoals elke andere staat dat doet. Feit is dat wij het
Spaanse democratische tekort niet
langer als ons probleem zien, noch als
een belemmering om onze rechten als
een volk uit te oefenen. Het maakt
ons dus ook niets uit hoeveel Spaanse
rechtbanken ons beboeten, noch hoeveel Spaanse politici ons met geweld
bedreigen. Wij gaan
samen vooruit als
één volk: vreedzaam, democratisch
en onbevreesd.”
Ook Brussel bekijkt het komende
referendum
op
zijn zachtst gezegd
met argusogen.
Wat verwacht u

van de Europese Unie?
“Kijk, de Europese Unie zal alle cruciale vraagstukken waar zij vandaag
mee worstelt enkel oplossen en de
huidige institutionele crisis alleen
maar overleven, indien zij vasthoudt
aan haar eigen democratische normen. Punt. Met hun democratische
eisen houden de Catalanen alle Europese politici en opinieleiders een spiegel voor. Zij zullen duidelijk moeten
maken waarvoor zij precies staan en
waar hun loyaliteit nu echt ligt. Maar
ik heb er alle vertrouwen in dat de
meerderheid van de Europese democraten, zowel ter linker- als ter rechterzijde, de Catalanen recht zullen
doen. De Catalaanse zaak is uiteindelijk de zaak van alle Europese democraten.”
Wat is uw eigen verwachting van
het referendum? Doet u eens een
voorspelling.
“Ik reken op een opkomst van zestig
procent, waarvan zeventig procent jastemmen. Maak dus al maar werk
van die Vlaamse ambassadeur voor
Catalonië!” (lacht)

© ICEC Catalonia

“Wilt u dat Catalonië een onafhankelijke staat wordt in de vorm
van een republiek?” Dat is de vraag die de Catalaanse regering
op 1 oktober voorlegt aan haar burgers. We vroegen Anna
Arqué, woordvoerster voor Catalonië binnen de Europese onafhankelijkheidsbeweging ICEC, om enige tekst en uitleg te verschaffen bij
dit referendum over zelfbeschikking.

Anna Arqué: “De hertog van Alva dacht ook dat
Vlaanderen Spaans was. Had hij gelijk? Nee toch?”
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Avicii, Brel en Coldplay
op de beiaard van Menen
© N-VA

Opbrengst hondenwandeling
N-VA Hemiksem gaat naar goed doel

“Deelnemers konden kiezen tussen een wandeltocht van 3,5 of 7 kilometer”, legt organisator Rita Goossens van N-VA Hemiksem uit. “En
daarna konden ze nog genieten van een hapje en een drankje op onze
huisdierenbeurs. De opbrengst schenken we aan de vzw Canisha, die
hulphonden opleidt om mensen met een beperking bij te staan in het
dagelijkse leven.”

Frisbeeveld voor Sint-Katelijne-Waver

“Anno 2017 klinken ook beiaardliederen best hip”,
vindt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem.

In het West-Vlaamse Menen weergalmen elk
kwartier bekende hits over de stad. De gemeente investeerde in een beiaardcomputer,
zodat de beiaardier van thuis uit de muziek
kan aansturen.
“Dat was meteen ook de aanleiding om de inwoners te vragen hun drie lievelingsliedjes
door te sturen”, legt schepen van Cultuur Griet
Vanryckeghem uit. “Uit de vele reacties selecteerden we tien nummers die werden omgezet
naar beiaardmuziek. Van Ne me quitte pas
(Jacques Brel) en Strangers in the night (Frank
Sinatra) tot Laat de zon in je hart (Willy Sommers) en Can't stop the feeling (Justin Timberlake). Een reden te meer om eens een bezoek
te brengen aan Menen!”

© N-VA

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver wil een gevarieerd en
laagdrempelig sport- en spelaanbod in de gemeente. Op een grasveld
plaatste het bestuur daarom twee frisbeedoelen. Een informatiebord legt
de regels van de frisbeesport uit. Enkele maanden geleden plaatste de
gemeente ook al zeven fitnesstoestellen op het grasveld aan het gemeentehuis.

© N-VA

N-VA Hemiksem organiseerde deze zomer een heuse hondenwandeling
en huisdierenbeurs. Tientallen viervoeters in allerlei formaten, rassen
en kleuren deden samen met hun baasjes een wandeling doorheen het
Scheldelandschap.

“Het hoeft niet altijd duur en spectaculair zijn”, zegt burgemeester Kristof Sels van Sint-Katelijne-Waver.
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N-VA Dessel verkent nieuwe
culturele en culinaire fietstocht
CulTour is een mooie fietsroute van 26 kilometer langsheen de vele kunstwerken van lokale kunstenaars en toeristische bezienswaardigheden die
Dessel rijk is. Wie onderweg nood heeft aan een drankje of een hapje,
kan kiezen uit een ruim aanbod – van een authentiek schipperscafé en
brasseries tot heuse toprestaurants.

N-VA Herselt geeft er één(dje)
N-VA Herselt verlootte
deze prachtige gele eend
onder iedereen die op
de avondmarkt haar
bevraging invulde.

Boeken ruilen in Haaltert

© N-VA

In heel wat Vlaamse gemeenten tref je ze al aan: de boekenruilkastjes.
In Haaltert kwamen er op initiatief en met de persoonlijke steun van
onze N-VA-mandatarissen, burgemeester Veerle Baeyens en schepen van
Cultuur Laurent Volckaert. En de kinderen van de spelotheek zorgden
voor de versiering.

23

OP D E B ARR ICADEN
Een gezonde geest in een gezond lichaam
In afwachting van de officiële start van het nieuwe werkjaar staken de medewerkers en mandatarissen van de N-VA begin september de koppen bij elkaar op de jaarlijkse fractiedagen in
Antwerpen.

© Imagedesk

Daar namen ze twee dagen lang zorgvuldig de eigen werking onder de
loep. Tegelijk zetten ze er ook de inhoudelijke en organisatorische krijtlijnen uit voor het komende politieke werkjaar. Met een fiets- en looptocht doorheen de Scheldestad bewezen ze bovendien dat een gezonde
geest in een gezond lichaam voor onze partij geen loos gezegde is.

Herk-de-Stad wint
Bart De Wever

3 jaar N-VA-beleid:
De Verandering Werkt!

De ledenwedstrijd ‘Win Bart De Wever’
is intussen afgelopen. De hoofdprijs
gaat naar de afdeling Herk-de-Stad.
Zij wint een avond (of middag) met
Bart De Wever. Het N-VA-partijsecretariaat zorgt voor de organisatie van
de activiteit.

Na drie jaar regeringsbeleid maken we graag een tussenstand op van de
beloofde Verandering. Want cijfers en prognoses van onafhankelijke
instanties bewijzen effectief dat De Verandering Werkt! Na de eerste halte
in Brussel op 22 september, brengen onze kopstukken dat verhaal dit jaar
ook nog op volgende data:
• Bart De Wever – 30 september om 11 uur in Gent (NH-hotel Belfort)
• Jan Jambon – 8 oktober om 10 uur in Lokeren (Den Orchidee)
• Geert Bourgeois – 20 oktober om 20 uur in Dendermonde (Hangar 43)
• Geert Bourgeois – 24 november om 20 uur in Kortrijk (Howest)

Daarnaast wint de beste afdeling uit
elk van de andere provincies een citytrip voor haar afdelingsbestuur naar
Antwerpen. Dat zijn de afdelingen
Langemark-Poelkapelle, Moerbeke,
Boortmeerbeek en Arendonk.

Meer details én de data voor 2018 vindt u op www.n-va.be/agenda

Proficiat aan de winnaars en aan alle
afdelingen die deelnamen aan de

wedstrijd en zo heel wat extra leden
aanbrachten!

En de winnaars van de ‘Vlaanderen op kop’-zomeractie zijn …
Meer dan 35 000 gele petjes deelden de lokale N-VA-afdelingen uit
tijdens onze zomeractie ‘Vlaanderen op kop’. We zagen de petjes opduiken op zomerfestivals, tijdens 11 julivieringen en wielerwedstrijden
en op heel wat vakantiefoto’s. Proficiat aan de zes winnaars van de
fotowedstrijd! Zij winnen een frietkraam of ijskar voor 50 personen.
1 Hugo De Deken
(N-VA Brussel)

3

4

1

2 Pieter Paul Moens
(N-VA Lebbeke)
3 Jeroen Dujardin
(N-VA Kuurne)
4 Emile Speltincx
(N-VA Wuustwezel)
5 Pieter-Jan Gys
(N-VA Dessel)
6 David Clinckspoor
(N-VA Sint-Lievens-Houtem)
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O P D E BARR IC ADEN

Uw mening telt!
Arrondissementele verkiezingen

© N-VA

De samenstelling en de
verkiezing van de
arrondissementele besturen werd onlangs
herzien. De grootste
vernieuwing houdt in
dat alle afdelingen zelf
minstens één afgevaardigde aanduiden om in het arrondissementeel bestuur te zetelen. Deze afgevaardigden kunnen vervolgens kandideren bij de
bestuursverkiezing van hun arrondissement.

© N-VA

Van 14 tot en met 27 oktober vinden de bestuursverkiezingen op arrondissementeel niveau plaats. Iedereen die minstens drie maanden lid
is van de N-VA en minimum zestien jaar oud op de dag van de verkiezing kan zijn of haar stem gaan uitbrengen.

Eerst wordt er rechtstreeks een arrondissementeel
voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris
verkozen. Vervolgens kiezen de leden de partijraadsleden
die het arrondissement zullen vertegenwoordigen in de nationale partijraad.
Na deze verkiezing worden volgende functies in onderling overleg verdeeld:
penningmeester, verantwoordelijke opvolging leden- en afdelingswerking,
communicatieverantwoordelijke en organisatieverantwoordelijke.
Voor meer informatie kan u terecht bij Hans Govaerts, stafmedewerker
interne besluitvorming, op het telefoonnummer 02 219 49 30 of per
mail via hans.govaerts@n-va.be

Verkiezing algemeen voorzitter

Wie leidt de N-VA
de volgende drie jaar?
Dit najaar kiezen de N-VA-leden ook
een nieuwe algemeen voorzitter. Als
bijlage bij dit magazine ontvangt u een
brief met uitleg over de procedure voor
deze voorzittersverkiezing.
Alle kandidaturen moeten binnen zijn
bij het partijsecretariaat ten laatste op
13 oktober 2017. De kandidaten worden
in het volgende magazine voorgesteld.

De verkiezingen vinden per arrondissement plaats op volgende data en locaties:
zaterdag 14 oktober
zondag 15 oktober
zondag 15 oktober
maandag 16 oktober
dinsdag 17 oktober
woensdag 18 oktober
donderdag 19 oktober
zaterdag 21 oktober
zaterdag 21 oktober
zondag 22 oktober
maandag 23 oktober
dinsdag 24 oktober
woensdag 25 oktober
donderdag 26 oktober
vrijdag 27 oktober

19.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Arr. Brussel
Arr. Ieper
Arr. Dender
Arr. Gent-Eeklo
Arr. Aalst-Oudenaarde
Arr. KRT
Arr. Antwerpen
Arr. BTO
Arr. OVD
Arr. Waas
Arr. Limburg
Arr. Leuven
Arr. Turnhout
Arr. Halle-Vilvoorde
Arr. Mechelen

N-VA-partijsecretariaat – Brussel
Willem Tell – Ieper
‘t Sestich – Dendermonde
Studio M – Melle
Feestzaal Bevegemse Vijvers – Zottegem
Regenboogstadion – Waregem
Atrium Bosuil – Deurne
CC De Valkaart – Oostkamp
CC De Branding – Middelkerke
Hotel Serwir – Sint-Niklaas
CC Casino – Houthalen-Helchteren
Brabanthal – Leuven
De Waai – Geel
Kattebroek – Dilbeek
CC De Mol – Lier
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100 jaar zelfbeschikking in politieke affiches
Politieke affiches zijn haast op zichzelf staande kunstwerken, in alle kleuren en vormen. Stijlverschillen, op
het vlak van figuur en slogan, verraden de historische context en de geografische afkomst. De
Europese Vrije Alliantie (EVA) bracht een
driehonderdtal posters samen in een
boek dat tot de verbeelding spreekt.
ImagiNATION, met de nadruk op nation,
schetst aan de hand van politieke posters
honderd jaar wel en wee van het vijftigtal
regionalistische en volksnationalistische
partijen dat de EVA verenigt.
De wortels van die EVA-familie liggen in
de donkere nadagen van de Eerste Wereldoorlog. Naast een gruwelijk militair
treffen was ’14-’18 ook een dramatische
Europese broederstrijd. In verschillende
Europese regio’s kreeg de roep naar erkenning en zelfbestuur politieke weerklank. Bij de oprichting van de eerste
EVA-partijen in de jaren twintig van de vorige eeuw - de Schleswigse Partei (Duitssprekende minderheid in Denemarken, 1920),
Partito Sardo d’Azione (Sardinië, 1921) en Plaid Cymru (Wales,
1925) - stond het recht op zelfbeschikking centraal. Een veelkleu-

rig universeel recht dat gaat van erkenning van taal, cultuur en
identiteit over het streven naar zelfbestuur en fiscale autonomie
tot onafhankelijkheid.
Wie door imagiNATION bladert, kan
evenmin rond de stempel die de Volksunie drukte met haar strijd voor taalrechten, arbeid in eigen streek en
Vlaamse autonomie. Niet het minst
door figuren zoals Maurits Coppieters,
wiens zelfverzekerde blik op de VUcampagnefoto uit 1979 prijkt. De N-VA
bouwt met een modern, democratisch
en volwassen Vlaams-nationalisme verder aan een sterk Vlaanderen in een
ander Europa. Steeds opnieuw solidair
met de talrijke vrienden die onze partij
heeft in Schotland, Corsica, Catalonië en
vele andere regio’s in Europa. Maar in
de eerste plaats wil imagiNATION
vooral de schoonheid van ons continent
illustreren. De mozaïek van talen, regio’s en culturen vormt zonder meer het DNA van Europa.
U bestelt het boek tegen 45 euro op http://shop.e-f-a.org
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Het Duitsland van Merkel
De Duitse bondskanselier Angela
Merkel wekte de laatste jaren
heel wat controverse op. De
linkerzijde viel haar aan omwille
van haar harde besparingspolitiek, de rechterzijde neemt
haar op de korrel wegens haar
vluchtelingenbeleid. Een ding
staat vast: Duitsland en Europa
zullen nooit meer hetzelfde zijn
als toen er nog geen Frau Merkel
ten tonele was verschenen.
Het nieuwe boek van Duitslandkenner en voormalig N-VA-partijbestuurslid Dirk Rochtus is een grondig bewerkte en geactualiseerde versie van Dominant Duitsland dat in 2013 verscheen. Het
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behandelt in vogelvlucht de politieke geschiedenis van het land
en brengt vervolgens een zeer grondige analyse van het huidige
Duitsland en zijn plaats in Europa.

Dirk Rochtus, Duitsland. De macht van Merkel, Uitgeverij Vrijdag,
22,50 euro.

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Duitsland. De
macht van Merkel. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen
op volgende wedstrijdvraag: “Hoe heet de grootste politieke
partij in Duitsland?” Stuur uw antwoord voor 11 oktober naar
magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6,
1000 Brussel.
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“
Europees Parlementslid Anneleen
Van Bossuyt (37) liep dankzij VOKA
een dagje stage in de familiale
Brouwerij Huyghe in haar
thuisbasis Melle.
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Bier leren brouwen
en intussen politieke
ideeën laten gisten?
Ideale combinatie!

