
M A G A Z I N E  V A N  D E  

O k t o b e r  2 0 1 7  

Jan Spooren:

“Onze hervormingen garanderen 
uw pensioen”

Het gaat steeds beter met Vlaanderen

Sophie De Wit: 
“Een huis kraken is 
nu eindelijk strafbaar”

Nieuw-Vlaams Magazine



Nou moe
CD&V-voorzitter Wouter Beke sluit uit dat zijn partij in 2018 samen

met PvdA in een Antwerps gemeentebestuur stapt. Enerzijds, ten-

minste. Want naar aloude tsjeventraditie klinkt het anderzijds dat

hij de Antwerpenaren de vrije hand laat in die keuze. De kiezer weet

zo meteen waar hij aan toe is: wie volgend jaar het N-VA-bolletje

niet inkleurt, zou zich weleens aan een nieuwe Oktoberrevolutie

mogen verwachten.

“Ik heb het gevoel dat nieuwkomers onderschatten

hoe ongelooflijk veel kansen je hier krijgt. Zoveel

organisat ies waar je een beroep op kunt doen, zoveel mogelijkheden

om een diploma te halen, in welke richting dan ook. Je kunt hier god-

verdomme zelfs piloot worden als je dat wilt. En bij die rechten horen

plichten, ja. De regels van dit land respecteren is cruciaal. Je bent hier

niet in Syrië of Irak, je bent in België.”
VRT-journalist Majd Khalifeh

in De Morgen, 23/09/2017 
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De btw op onder meer tampons en in-

legkruisjes daalt van 21 naar 6 pro-

cent. Minister van Financiën Johan

Van Overtveldt verwijst daarmee de

zogenaamde ‘tampontaks’ definitief

naar de prullenbak.  De btw-daling is

ook van toepassing op hartritme -

toestellen (AED’s). Dat moet een sti-

mulans geven om meer van deze

apparaten op publiek toegankelijke

plekken te hangen en zo Vlaanderen

hartveiliger te maken.

Ive Marx (armoede-expert en hoogleraar
Universiteit Antwerpen)
@IveMarx op 5/10/2017

Zouden we nu niet eindelijk mogen beginnen inzien

dat we er niet komen zonder structurele hervormingen

in arbeidsmarkt en arbeidsmarktbeleid?

Bart Buysse (directeur VBO)
@Bartbuysse op 10/10/2017

Een staking een ‘succes’ noemen ... Veel hinder

voor schoolgaande jongeren, voor pendelaars en

bedrijven, met welk resultaat?

Goed bezig
Op weinig plekken in Europa wordt beter bestuurd dan in Vlaande-

ren. Dat wisten we natuurlijk al, maar een Europese kwaliteitsindex

bewijst dat nu ook zwart op wit. Onderwijs en gezondheidszorg zijn

betaalbaar, de politie werkt efficiënt en corruptie is amper een pro-

bleem in vergelijking met andere regio’s. En ook hiervan vallen we

niet van onze stoel: Wallonië en Brussel scoren ondermaats in het

Europese rapport. Zij zitten nog niet op het dieptepunt van de landen

rond de Middellandse Zee, maar op het vlak van goed bestuur ben-

gelen ze aan het staartje in West-Europa. Er loopt kortom een breuk-

lijn dwars door België: goed bezig in het noorden, heel wat minder

in het zuiden. Maar ook dat wisten we uiteraard al.

Op 11 oktober stelden staatssecretaris Zuhal Demir

en initiatiefnemer Pieter Paul Moens de European

Disability Card voor in Plopsaland. Personen met

een handicap krijgen op vertoon van de kaart

voordelen bij cultuur-, sport- en vrijetijdsactivitei-

ten. De European Disability Card wordt momenteel

erkend in acht Europese landen. 
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Binnen het jaar trekken miljoenen Vlamingen naar de stembus om te bepalen wie

hen zal vertegenwoordigen in hun provincie- of gemeenteraad. Vervolgens begint het

strategische spel van onderhandelingen op basis van politieke affiniteiten, electorale

sterkte en pure wiskunde. De uitkomst daarvan is onzeker. Maar één ding is wél

zonne klaar: de N-VA gaat uit van haar eigen sterkte. Cadeaus zullen we niet krijgen.

Die hoeven we ook niet. Onze eigen kracht moet volstaan om ook deze verkiezingen

te winnen.

We zetten in op veiligheid, door drugdealers van onze straten te halen, bendes te be-

strijden met buurtinformatie- en cameranetwerken of kwetsbare weggebruikers ruimte

te garanderen op fietsostrades en comfortabele voetpaden. We zetten in op verant-

woord beleid, dat stadskernen laat bruisen, betere dienstverlening biedt en financiën

gezond houdt. En we waken over onze Vlaamse cultuur en onze Europese manier van

leven. Kortom, wij tekenen voor een veilig, verantwoord en Vlaams beleid.

Overtuigingskracht in Wetstraat én Dorpsstraat
Daarnaast kunnen we de Vlamingen ook een stevig bestuurlijk bilan voorleggen.

Vlaanderen staat er vandaag beter voor dan vier jaar geleden. De verandering werkt!

Dat zie je in heel wat steden en gemeenten, dat bewijzen de resultaten die de Vlaamse

en federale regeringen voorleggen.

Maar de structurele hervormingen die daarvoor nodig zijn, wekken ook weerstand

op. Verandering wordt niet steeds op applaus onthaald. Onze V-boodschap vergt over-

tuigingskracht. In de Wetstraat én in de Dorpsstraat. Daarom organiseren we lokale

beleidsmarkten om afdelingen inhoudelijk te voeden met slimme beleidsvoorstellen,

vormingsdagen om ons landelijk vrijwilligersnetwerk organisatorisch te versterken,

en opleidingen om onze mandatarissen en bestuursleden te scholen in de modernste

communicatietechnieken.

Veel werk gebeurt achter de schermen. Maar deze partij stoomt zich klaar om het ver-

kiezingsjaar 2018 in te gaan. Vol vertrouwen!

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Vol 
vertrouwen
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De geopolitieke verhoudingen
tussen Noord-Korea en de Ver-
enigde Staten raken oververhit.
Een sterk eigen veiligheidsbeleid
is daarom meer dan ooit nood-
zakelijk.

12
Vlaams minister-president Geert

Bourgeois toonde zich in zijn jaar-

lijkse Septemberverklaring bij de

start van het politieke jaar tevreden:

“Vlaanderen staat er weer beter voor

dan een jaar geleden.”

20 
Vlaanderen moet meer nationale
parken uitbouwen, vindt Jong 
N-VA. Want een bescherming als
nationaal park kan onze reste-
rende landschappen permanent
beschermen én nieuwe economi-
sche groei creëren.

16
In november 2013 vernietigde het
Grondwettelijk Hof de decretale
regeling rond ‘Wonen in Eigen
Streek’. De N-VA neemt nu in het
Vlaams Parlement de draad weer
op om het voorstel nieuw leven
in te blazen.



Na het zoveelste incident van prins

Laurent vroeg Buysrogge uitleg aan

de eerste minister over de proce-

dure om Laurent te horen. Premier

Michel gaf aan dat hij als sanctie

een deel van de dotatie zou inhou-

den. Ondertussen heeft premier

Michel contact gehad met de advocaat van

prins Laurent, maar niet met de prins zelf.

Die kan wegens ziekte geen onderhoud

met de premier aan.

Duidelijk signaal
“Hopelijk heeft premier 

Michel een duidelijk signaal

aan Laurent gegeven door

een deel van zijn dotatie in

te houden”, zegt Buysrogge.

“De bevolking aanvaardt

niet meer dat iemand die

meer dan 300 000 euro aan

dotaties krijgt gewoon zijn

zin doet, zonder enige ver-

antwoording af te leggen.”

4

HALFROND
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Dotatie prins Laurent schrappen

Afgelopen zomer woonde prins Laurent een officiële gelegenheid van de Chinese
ambassade bij, zonder daarvoor eerst toestemming te vragen aan de minister van
Buitenlandse Zaken. Daarom vroeg Kamerlid Peter Buysrogge aan de premier om
Laurent snel een strenge sanctie te geven. “Een inhouding van de dotatie is een eer-
ste stap, maar van ons mag die dotatie volledig worden afgeschaft.”

Vorig jaar was het aantal toegekende pre-

mies goed voor een subsidie van 2,16 mil-

joen euro. Dat was al ver onder de

verwachtingen van 5 miljoen euro, die de

Vlaamse Regering ervoor had uitgetrok-

ken. Maar dit jaar bleef het subsidie -

bedrag beperkt tot nog geen half miljoen

euro. “Een groot deel van het budget

dreigt dus opnieuw onbenut te blijven”,

vreest Diependaele.

Tijdelijke impulsfinanciering
Tegen 2020 wil de Vlaamse Regering

nochtans 60 000 elektrische wagens op

de baan hebben. “Of we die doelstelling

halen, is nog een vraagteken. Maar hoe

dan ook zal het niet dankzij de premie

zijn”, weet Diependaele. Die neemt na-

melijk elk jaar af, om uit te doven tegen

2020. Allicht zullen particulieren de ko-

mende jaren dus nog minder geneigd zijn

om de premie aan te vragen. Niettemin

blijft die nodig om de prijskloof met tra-

ditionele wagens te verkleinen. “Maar als

er geen impuls uit blijkt, moeten we de

premie kritisch durven bekijken”, besluit

Diependaele, die de bevoegde minister

Bart Tommelein (Open Vld) over dit pro-

bleem zal aanspreken.

De Vlaamse zero-emissiepremie, waarop particulieren recht hebben als ze een elek-
trische wagen kopen, dreigt haar doel niet te halen. Vorig jaar werden nog 471 zulke
premies toegekend, maar in de eerste helft van dit jaar liepen de aanvragen terug
tot amper 118. “Het systeem lijkt niet te werken”, stelt Vlaams fractievoorzitter Matt-
hias Diependaele.

De zero-emissiepremie lijkt niet te werken.
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Elektrische wagens: premie slaat niet aan

Peter Buysrogge: “Van ons mag
die dotatie volledig worden 

afgeschaft.”
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Bijna de helft van alle sociaal-culturele organisa-

ties vermeldt het logo van de Vlaamse overheid

niet op hun website, zo blijkt uit een steekproef

van beide Vlaams Parlementsleden. In de kun-

stensector is dat veertig procent. De cultureel-erf-

goedsector gebruikt het logo wel consequent. 

Beter toekijken op naleving
“Ook in de sociaal-culturele en kunstensector is het

gebruik van het logo in de communicatie een voor-

waarde voor subsidiëring. In die sectoren zijn ge-

maakte afspraken er eveneens om na te komen”,

benadrukken Coudyser en Meremans. Daarom gaan

zij Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open

Vld) aansporen om beter toe te zien op het naleven

van die subsidievoorwaarde. Ze willen ook weten

welke pistes hij nog heeft om de Vlaamse cultuur-

instellingen ertoe aan te zetten hun Vlaamse op-

dracht en identiteit uit te dragen.

De Vlaamse overheid stimuleert financieel enkel nog de aanwerving en te-

werkstelling van werknemers ouder dan 55 jaar, laag- en middengeschoolde

jongeren onder de 25 jaar en personen met een arbeidshandicap. Daardoor

krijgen werknemers met traditioneel minder kansen op de arbeidsmarkt nu

meer kansen om aan te slag te gaan.

Meer ouderen aan de slag 
“Steeds meer werkgevers geloven in de talenten en competenties van oudere

werknemers”, stelt Ronse vast. “Zo werden er in het derde kwartaal van 2016

ongeveer 1 000 RSZ-kortingen toegekend voor de aanwerving van 55-plussers.

In het eerste kwartaal van 2017 was dat al opgelopen tot 2 300 kortingen.

Maar ook in de andere doelgroepen zien we een daling van de werkloos-

heid”, besluit Ronse.

Vlaamse 
identiteit
meer uitdragen

“In het verleden bliezen onze federale

coalitiepartners steeds warm en koud”,

stelt N-VA-Kamerlid Wouter Raskin. “Ik

ben dus erg blij dat zij een ingekorte

detacherings duur nu wél voluit steunen.

Het is enkel nog afwachten of andere

landen zullen aansluiten, maar we

hopen op deze manier eindelijk de 

nodi ge stappen te zetten in de richting

van een socialer en rechtvaardiger Europa.”

Duizenden arbeidsplaatsen 
veiligstellen
Momenteel kunnen werknemers nog twee

jaar lang sociale bijdragen betalen in het

land van herkomst. Dat werkt detacherin-

gen om louter financiële overwegingen in

de hand. Als gevolg daarvan gingen de af-

gelopen jaren duizenden arbeidsplaatsen

verloren in kwetsbare sectoren zoals de

bouw en het transport.

Wouter Raskin: “Een kortere detache-
ring zal oneerlijke concurrentie tegen-
gaan.”

Uit onderzoek blijkt dat veel sociaal-culturele
en kunstenorganisaties in Vlaanderen het logo
van de Vlaamse overheid niet of onvoldoende
gebruiken in hun communicatie. “Nochtans
geeft de overheid subsidies aan tal van die 
organisaties”, merken Marius Meremans en
Cathy Coudyser op.

Steun voor kortere detachering

Doelgroepenbeleid werkt

Sinds juli vorig jaar is het nieuwe doelgroepenbeleid van Vlaams 
minis ter van Werk Philippe Muyters van kracht. “Daarin zijn er drie
duidelijke doelgroepen”, zegt Vlaams Parlementslid Axel Ronse. “En de
eerste resultaten zijn fantastisch: het nieuwe beleid hielp al zo’n 32 000
jongere en 140 000 oudere werknemers de arbeidsmarkt op.”

De huidige regels over de tijdelijke tewerkstelling van werknemers in een andere
Europese lidstaat (de zogenaamde detachering) zetten de deur open voor oneerlijke
concurrentie. Frankrijk en Duitsland startten daarom voor de zomer onderhande-
lingen op om de duur van deze tijdelijke tewerkstelling in te korten. Dankzij het
aandringen van de N-VA zal ook België zich achter dit voorstel scharen.

HALFROND

De conjunctuur zit mee en steeds meer mensen gaan aan de slag.



“De structuur en lay-out van de toepassing zelf zijn grondig herwerkt, om

ze gebruiksvriendelijker te maken”, verklaart de minister. “Er zijn ook

nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Zo is het aanbod aan attesten verdub-

beld: van vijf naar tien. Om hun authentieke karakter te versterken, hebben

we ook de inhoud en lay-out ervan aangepast.” Al die attesten hebben

boven dien dezelfde juridische waarde als de papieren versies die de

gemeen te aflevert. Instanties die deze attesten opvragen, mogen de digitale

versie dus niet weigeren. “We bevelen zelfs sterk aan die versie te gebrui-

ken, want enkel in de digitale vorm kan je de rechtsgeldigheid van de 

attes ten goed controleren”, stipt Jambon aan.

Contactgegevens delen
Via Mijn DOSSIER biedt het Rijksregister ook de mogelijkheid aan burgers

om vrijwillig (enkele van) hun contactgegevens te delen. “De overheids -

instanties die toegang hebben tot die gegevens kunnen zo sneller en directer

met de burger communiceren”, besluit Jambon.

Na twintig jaar discussiëren en procederen is de weg nu vrij

om te investeren in een betere mobiliteit en een leefbaarder

Antwerpen. De molenstenen rond de nek van het Ooster-

weeldossier zijn een na een weggenomen. Na de sluiting

van het historische Toekomstverbond - een pact tussen de

Vlaamse Regering, de Stad Antwerpen, het Havenbedrijf én

de Antwerpse burgerbewegingen - is er achter de schermen

hard verder gewerkt. De laatste procedures bij de Raad van

State zijn stopgezet, er is een samenwerkingsakkoord met

de gemeente Zwijndrecht en er is meer duidelijkheid over

het Haventracé, dat al het doorgaande verkeer rond de stad

zal leiden. Zo is er beslist om een tweede Tijsmanstunnel

te bouwen. 

Uit het slop
Omdat de noden vandaag al hoog zijn, worden er ook

maatregelen genomen voor de korte termijn. Zo worden de

tarieven voor de Liefkenshoektunnel aangepast, om meer

(zwaar) verkeer uit de spits te houden. “Niet zo lang geleden

gaf niemand nog één cent om het Oosterweelproject”, zegt

Weyts. “Maar we hebben het dossier stap na stap uit het

slop getrokken. Nu kunnen we het eindelijk op kruissnel-

heid brengen.”
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STAAT VAN ZAKEN

Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken Jan Jambon heeft een
nieuwe versie voorgesteld van Mijn DOSSIER. Via die online toepas-
sing van de FOD Binnenlandse Zaken kan de burger onder meer zijn
persoonlijk dossier in het Rijksregister raadplegen en attesten down -
loaden en afdrukken.

Jan Jambon: “Met Mijn DOSSIER streven we naar
administratie ve vereenvoudiging.”

‘Mijn DOSSIER’ grondig vernieuwd

Weg vrij voor Oosterweel

Ben Weyts: “We brengen het Oosterweelproject nu op kruissnelheid.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts zet
binnenkort de eerste spadesteek voor Oosterweel. Voor één keer is het
woord ‘historisch’ op zijn plaats.



De lijst met restauratiedossiers die wachten op een premietoekenning is
lang. Om het verwerven en restaureren van een beschermd monument aan-
trekkelijker te maken, lanceert Vlaams minister-president Geert Bourgeois,
die ook bevoegd is voor Onroerend Erfgoed, de erfgoedlening.

Die extra stimulans om investeringsprojecten in onroerend erfgoed op te starten, komt

naast de bestaande klassieke erfgoedpremies en de nieuwe fiscale regels voor uitgaven

voor onderhoud en restauratie. Zowel particulieren als ondernemers, publieke entiteiten

en openbare besturen kunnen een erfgoedlening aanvragen voor een bedrag tot 

250 000 euro, tegen een gunstige intrestvoet van één procent (in 2017). Particulieren

kunnen die lening bovendien cumuleren met een erfgoedpremie. 

Giften van particulieren
De restauratie van onroerend erfgoed gebeurt steeds vaker ook via publieksfinanciering.

“Ik hoop dat het zoeken naar crowdfunding voor dat soort projecten nog vaker gebeurt”, besluit Bourgeois. “Het potentieel aan kapitaal

is er en ook de nodige fiscale instrumenten zijn intussen aanwezig.”
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Mensensmokkelaars willen van België een draaischijf maken voor ille-
gale transitmigranten die op weg zijn naar het Verenigd Koninkrijk. De
meesten van hen maken hier geen enkele kans op asiel en vragen dat
zelfs niet aan. Staatssecretaris Theo Francken voert daarom - samen met
minister Jambon - een no-nonsensebeleid om te voorkomen dat bijvoor-
beeld in het Brusselse Maximiliaanpark een ‘jungle’ ontstaat, zoals Calais
die heeft gekend.

Illegale transitmigranten worden systematisch overgebracht naar gesloten 

centra. Daar kunnen ze asiel aanvragen. Doen ze dat niet, dan worden ze 

gerepatrieerd. Dat kan slechts met medewerking van het land van herkomst. 

Verantwoordelijkheid nemen
Theo Francken beklemtoont dat zijn beleid steeds de engagementen van de

Vluchtelingenconventie en het Europese Mensenrechtenverdrag nakomt. Maar

hij spreekt ook duidelijke taal: “Wie weigert asiel aan te vragen, die moet

terug. Of dat nu naar

Soedan is of naar Bolivië.

Onze buurlanden nemen

elk hun verantwoorde-

lijkheid. Wij moeten dat

ook doen. Dit land zal

geen vrijhaven worden

voor personen die be-

wust alle regels aan hun

laars lappen en kiezen

voor illegaal verblijf.”

Zestig procent van de Marokkaanse inwijkelingen
in ons land heeft al een eigendom in Marokko. Wie
die eigenaars precies zijn, daar heeft onze fiscus een
goed zicht op. Alleen mag de fiscus die informatie
niet doorspelen aan onze socialehuisvestingsmaat-
schappijen. “Nochtans is een goede uitwisseling van
informatie belangrijk om domiciliefraude tegen te
gaan”, verklaart minister van Financiën Johan Van
Overtveldt, die intussen een oplossing klaar heeft.

Wie een sociale woning wil huren of kopen, mag geen

andere eigendommen hebben, ook niet in het buiten-

land. Voor woningen in België is dat eenvoudig te con-

troleren via het kadaster. Idem voor woningen in de

Europese Unie. Maar wat als iemand een woning heeft

in Marokko?

Belastingaangifte controleren
“In feite heeft onze fiscus daar ook al wel zicht op, maar

volgens het belastingverdrag met Marokko mogen die

gegevens enkel voor fiscale doeleinden worden ge-

bruikt”, legt Van Overtveldt uit. “Met andere woorden:

om te controleren of de belastingaangifte wel correct was.

Doorspelen aan socialehuisvestingsmaatschappijen mag

dus niet.” De minister heeft zijn administratie daarom de

opdracht gegeven om Marokko een verdragswijziging

voor te stellen, waarin dat luik wel is opgenomen.

Geen ‘Calais-jungle’ 
in Maximiliaanpark

Domiciliefraude 
tegengaan

STAAT VAN ZAKEN

Erfgoedlening: patrimonium bewaren

Wie weigert asiel aan te vragen, moet terug.

De erfgoedlening helpt langdurige leeg-
stand en verval vermijden.
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‘Ruim één Belg op vijf op pensioen’, kopte

De Tijd onlangs. Hoeveel gepensioneerden

er precies zijn in dit land, dat weet geen

mens. Alleen het aantal pensioen -

uitkeringen kent de overheid exact: het 

zijn er 3,4 miljoen. 2,1 miljoen uitkeringen

gaan naar gepensioneerde werknemers, 

643 000 naar mensen met een zelfstandi-

genpensioen en 594 000 naar gepensio-

neerde ambtenaren. De Belgen met een ge-

mengde loopbaan duiken in meerdere

stelsels op en worden dus dubbel geteld. 

Eurostat schat het aantal gepensioneerde

Belgen op 2,8 miljoen in 2015. Minister van

Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) zal

het exacte aantal gepensioneerde Belgen

nu voor het eerst laten berekenen.

Een land dat een eind ver in de 21ste eeuw

niet weet hoeveel gepensioneerden er zijn?

Voor Kamerlid en pensioenexpert Jan

Spooren is het ergens symptomatisch.

“Het lege Zilverfonds, Michel Daerden (PS)

over het ‘wietboek’ en het groenboek …

het toont aan dat wij in dit land zeer graag

de struisvogeltactiek toepassen. Kop in het

zand en hopen op het beste.”

Demografische veranderingen
De logische vraag die zich dan stelt, is of

we ons zorgen moeten maken. Volgens de

vakbonden en de oppositie wordt het pen-

sioenstelsel afgebroken. De jongeren gaan

ervan uit dat het pensioen onbetaalbaar

wordt, en dat het voor hun generatie ver-

dwenen zal zijn. Maar Spooren relativeert

Er gaat geen dag of geen debat voorbij zonder dat er over de

pensioenen wordt gesproken. Het verhaal van de twee Waalse

vriendinnen ging viraal. En twee tegengestelde Open Vld-stand-

punten over de werkloze 50-plussers zorgden ei zo na voor een

regerings crisis. Kamerlid Jan Spooren zet de puntjes op de i: “We

weten zeer goed waar we naartoe willen met deze pensioen -

hervorming.”

Jan Spooren: “Eindelijk de pensioenen garan



Het optrekken van de wettelijke pensioen-

leeftijd is daarbij maar een klein element.

Toen het eerste pensioensysteem door de

Duitse kanselier Otto Von Bismarck werd

opgericht, was dat een verzekering tegen

het risico van een lang leven. De wettelijke

pensioenleeftijd lag toen al op 65, maar de

gemiddelde levensverwachting was 63

jaar. Toen men in België met de werk -

nemerspensioenen begon, was men

gemid deld maar 2 à 3 jaar op pensioen.

Vandaag is dat meer dan 21 jaar. 

België is het laatste land dat zijn wettelijke

pensioenleeftijd aanpast. Zelfs Grieken-

land en Italië gingen ons voor. “Voor veel

mensen is die wettelijke pensioenleeftijd

een referentiepunt”, zegt Spooren. “Maar

de mensen die tot hun 65ste werken, zijn

hier echt de uitzondering. De leeftijd

waarop men effectief stopt met werken en

het aantal jaren dat men effectief heeft ge-

werkt, zijn eigenlijk belangrijker. Met een

gemiddelde leeftijd om uit te treden van

nog geen 60 jaar, is die in België bij de

laagste van de hele Europese Unie.” De 

cijfers van het ABVV over de effectief 

gewerkte jaren zijn al helemaal ver -

bijsterend: de gemiddelde Belgische man

heeft een loopbaan van 42 jaar, maar

werkt er daarvan maar 28 effectief. Voor

14 jaar ontvangt hij dus een uitkering,

waarvan gemiddeld 3,4 jaar werkloosheid

en 3,2 jaar brug pensioen. 

Meteen bij de start van de legislatuur nam

de regering een hele rist maatregelen om

de leeftijd waarop men stopt met werken

te verhogen: de toegang tot het brugpensi-

oen werd strenger, de voorwaarden voor

het vervroegd pensioen werden opgetrok-

ken, een aantal uitzonderingen in de

publie ke sector gingen op de schop, zoals

de studiejaren die meetellen als gewerkte
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oenen van alle gepensioneerden worden

betaald uit de sociale bijdragen van ieder-

een die op dit moment actief is”, legt 

Spooren uit. “Er is dus geen opbouw van

pensioenvermogen op basis van je eigen

bijdragen. Als ik ga spreken voor een 

publiek van gepensioneerden, dan krijg ik

vaak de vraag: maar waar zijn mijn bij -

dragen dan naartoe? Het eerlijke antwoord

luidt: die zijn uitgegeven om vandaag de

pensioenen te betalen.”

Het omslagstelsel is dus gebaseerd op

solidari teit tussen de generaties, maar het

betekent ook dat het stelsel erg kwetsbaar

is voor demografische veranderingen. En

dat is exact wat nu gebeurt: vandaag zijn

er in België voor elke tien werkenden 4,6

gepensioneerden. Dat komt ongeveer over-

een met twee werkenden die samen één

pensioen financieren. Als we uitgaan van

een pensioen van 1 200 euro is dat dus

600 euro per werkende. De vergrijzing

doet dat tegen 2050 nog oplopen tot 7,3

gepensioneer den voor tien werkenden.

Drie gepensioneerden per vier actieven

dus. De financiële gevolgen zijn enorm.

“Vanuit technisch oogpunt is het eenvou-

dig”, zegt Spooren. “Ofwel verhogen we

de verzekeringspremie die we betalen, of -

wel moeten de pensioenuitkeringen wor-

den gekort. In mensentaal: ofwel de

belastingen verhogen, ofwel de pensioe-

nen verlagen.”

Langer leven, langer pensioen
Voor de pensioenexpert zijn dat dood -

lopende sporen. “We hebben al de laagste

brutopensioenen van West-Europa én de

hoogste belastingen. Dat is dus echt geen

optie. Het enige waar nog wat aan gedaan

kan worden is daarom de verhouding tus-

sen het aantal actieven en het aantal ge-

pensioneerden. En dat is exact wat we met

deze regering doen. Meer mensen aan de

slag krijgen, langer werken en werken

doen lonen.” Daarenboven maakt deze

rege ring het ook makkelijker voor gepen-

sioneerden om bovenop hun pensioen nog

iets bij te verdienen.

BREEDBEELD

     nderen”

dat toch: “Voor de toekomst moeten we

onhaalbare beloftes en onhoudbare rege-

lingen bijstellen, maar met de pensioen-

hervormingen zullen we er net voor

zorgen dat het wel mogelijk blijft om de

wettelijke pensioenen uit te betalen, ook

in de verre toekomst. Bovendien wil ik nog

eens benadrukken dat niemand die van-

daag met pensioen is een euro verliest.

Alle rechten die al zijn opgebouwd, blijven

verworven. Zolang we een economie heb-

ben die draait met voldoende mensen die

bijdragen, kunnen we de pensioenen be-

talen.”

Zoals veel landen met een socialistische

erfenis heeft België een omslag- of reparti-

tiestelsel voor de pensioenen. “De pensi-

We moeten meer 
mensen aan de slag 

krijgen, langer werken, 
en werken doen lonen.“



jaren en het verlof voorafgaand aan het

pensioen. Hoewel de pensioenhervorming

een belangrijke aanleiding was voor de

stakingsgolf van 2014-2015, was er toch

grote maatschappelijke consensus te mer-

ken over het belang van langer werken.

De Waalse vriendinnen
Flashback naar 25 april 2017. RTL brengt

het verhaal van Virginie en Caroline, twee

vriendinnen uit Charleroi die op enkele

maanden van hun pensioen staan. Van de

pensioendienst ontvangen ze een schat-

ting: Virginie, die 13 jaar als werknemer en

26 jaar als zelfstandige heeft gewerkt, ont-

vangt een pensioen van 990 euro. Caro-

line, die 6 jaar heeft gewerkt en 33 jaar

gestempeld, krijgt een pensioen van 1 134

euro per maand. Als ze haar pensioen niet

aanvraagt maar blijft stempelen, kan ze

zelfs nog 100 euro meer krijgen.

Vincent Van Quickenborne (Open Vld) in-

terpelleert de minister in de Kamer. Zijn

tussenkomst gaat viraal en wordt 1,2 mil-

joen keer bekeken op Facebook. “Schan-

dalig dat werken minder pensioen

oplevert dan niet werken!”, schreeuwt de

publieke opinie. Van Quickenborne kent

als oud-minister van Pensioenen de pro-

blematiek maar al te goed. Het aandeel

van de zogenaamde gelijkgestelde perio-

des in de Belgische pensioenen is zeer

groot. Dat zijn de periodes waarin men

niet werkt maar die wel worden gelijk -

gesteld met tewerkstelling en daardoor

meetellen in de pensioenberekening. Het

gaat om bijna een derde van alle opge-

bouwde rechten. 

In de onderhandelingen van het Zomer -

akkoord wordt de gelijkstelling van de

langdurige werkloosheid aangepakt:

vanaf het tweede jaar werkloosheid zal de

gelijkstelling voortaan gebeuren op basis

van een fictief brutoloon van iets minder

dan 2 000 euro per maand. De uitzonde-

ring die toeliet dat ontslagen vijftigplussers

verder pensioen blijven opbouwen op

basis van hun laatst verdiende loon ver-

dwijnt. Van Quickenborne verdedigt de

maatregel in het nieuws: “De situatie op

de arbeidsmarkt is anders. Er is vandaag

veel meer kans om terug aan de slag te

gaan dan in 2013.” Alleen had zijn voorzit-

ster Gwendolyn Rutten (Open Vld) dat zo

niet begrepen. In een debat met sp.a’er

John Crombez vindt ze niet de woorden

om de maatregel te verdedigen. Vice-

premier Kris Peeters (CD&V) krijgt naar

eigen zeggen 35 000 e-mails van ongeruste

vijftigers.

Zowel CD&V als Open Vld gaat na de de-

marche van Rutten voor de maatregel lig-

gen. Jan Spooren wil zich op de

uitzondering voor de vijftigers niet laten

vastpinnen: “Het debat over de gelijkstel-

lingen moet breder worden gevoerd. Voor

een aantal sociale verloven zoals mantel-

zorg hebben we de gelijkstelling net uitge-

breid, en terecht. Maar langdurige werk-

loosheid en brugpensioen zijn goed voor

een derde van alle gelijkstellingen, en dat

moeten we durven bekijken. Er zijn men-

sen in dit land die 20, 30 en zelfs 40 jaar

werkloos zijn. Het echte probleem is dat

een werkloosheidsuitkering onbeperkt is

in de tijd en dat brugpensioenen te aan-

trekkelijk waren.”

Werken belonen
“België is uniek door een onbeperkt aantal

jaren werkloosheid te laten meetellen voor

je pensioen”, gaat Spooren verder. “In

Zweden is de werkloosheidsuitkering be-

perkt tot 300 dagen, in Oostenrijk is dat

één jaar, in Frankrijk twee jaar of drie jaar

voor 50-plussers.” In Het Laatste Nieuws

stond recent nog een getuigenis van een

58-jarig kaderlid dat al 868 sollicitaties

had verstuurd maar omwille van zijn leef-

tijd nergens meer aan de bak geraakte.

“Voor een kaderlid van die leeftijd spreken

we toch al gauw van drie jaar opzeg”,

weet Spooren. “En die tellen mee voor je

pensioen. Daarna zou hij voor zijn pen -

sioenopbouw nog een jaar volledig wor-

den gelijkgesteld aan zijn laatste loon, en

nadien zou hij pas op het fictieve loon van 

2 000 euro bruto zijn teruggevallen. Maar

wat erger is: die man wil echt werken. Als

hij niets vindt, wil hij als zelfstandig con-

sultant starten. Maar vanuit pensioen -

oogpunt kan ik hem dat niet aanraden: als

zelfstandige zal hij bijna zeker minder pen-

sioen opbouwen dan als werkloze. Maar

ook als werknemer zal hij in veel gevallen

minder opbouwen. Het systeem straft

mensen die willen werken.”

In heel het gesprek komt het als een rode

draad terug: om de pensioenen betaalbaar

te houden, moeten meer mensen aan de

BREEDBEELD
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slag. Dat de werkzaamheidsgraad zo be-

palend is voor de betaalbaarheid van de

pensioenen, maakt het bij uitstek ook een

communautair thema. De vergrijzing gaat

vandaag sneller in Vlaanderen. 59 procent

van de Vlaamse 50-plussers heeft een job.

In Nederland is dat 70 procent. Voor het

eerst zijn er evenveel vijftigers als dertigers

actief op onze arbeidsmarkt. Het is een

keerpunt in de vergrijzingsdiscussie. Bij de

dertigers is de tewerkstellingsgraad hoger

dan 85 procent. De groeimarge zit in

Vlaanderen dus vooral bij de 50-plussers.

Uit onderzoek van arbeidseconoom Stijn

Baert (UGent) blijkt dat discriminatie op

basis van leeftijd de meest uitgesproken

vorm van discriminatie is, veel meer dan

ras, religie of handicap. Waar Unia dit

vroeger verwaarloosde, krijgt de proble-

matiek meer aandacht sinds een verkoper

een rechtszaak won tegen Dovy Keukens.

Jan Spooren snapt werkgevers niet die 50-

plussers geen kansen geven wegens te

duur of te weinig flexibel. “De mentaliteit

is aan het veranderen en er is demogra-

fisch gewoon geen andere keuze dan

oude re talenten aan boord te houden.

Maar we moeten de zaken ook in het juiste

perspectief zetten: wie als vijftiger wordt

ontslagen heeft nu bijna één kans op twee

om binnen het jaar weer aan de slag te

zijn. Dat is al veel beter dan een paar jaar

geleden, en dankzij een aantal recente

regerings maatregelen zal het er in de

komen de jaren nog op verbeteren. In het

Zomerakkoord is bijvoorbeeld beslist om

vanuit de sectoren zelf een premie te

geven aan oudere werknemers die over-

stappen naar een lichter regime.”

Voor Spooren kan de betaalbaarheid van

de pensioenen niet los worden gezien van

de taxshift of de hervormingen van de

arbeids markt. “De taxshift zal de gemid-

delde koopkracht doen stijgen, maar dat

zijn gemiddelden. Helaas is het zo dat voor

veel gepensioneerden de rekening anders

uitdraait: ze betalen hogere accijnzen of

btw, maar profiteren niet mee van de

lasten verlagingen in de personenbelasting,

omdat hun inkomen op een andere 

manier wordt belast. Ik weet dat je bij veel

gepensioneerden dus niet moet komen

aanzetten met die gemiddelden, maar de

taxshift zorgt wel voor 52 000 jobs die hel-

pen om de pensioenen te garanderen. Ook

voor de hervormingen van de arbeids-

markt gaat die redenering op. We hebben

op dit moment 120 000 openstaande vaca -

tures, het meeste van alle Europese lan-

den. Nooit had de VDAB er meer. Dat die

jobs niet ingevuld raken, weegt op onze

economische groei. Eigenlijk is er geen

beter moment om de werkloosheid in de

tijd te beperken.”

Hogere minimumpensioenen
De bewering van de vakbonden dat het

pensioenstelsel wordt afgebroken en dat

de gepensioneerden in armoede worden

gestort, ligt ver van de waarheid, zegt

Spooren. “We doen vandaag grote inspan-

ningen om de laagste pensioenen op te

trekken, en dat is ook nodig. We stoppen

meer dan een miljard van de welvaarts -

enveloppe in het optrekken van de laagste

pensioenen. De minimumpensioenen

voor werknemers zijn al gestegen met 90

euro per maand, die voor de zelfstandigen

zelfs al met 150 euro. Sinds 1 september

zijn die gelijkgetrokken met de minimum-

pensioenen voor werknemers. De Studie-

commissie voor de Vergrijzing, het

Planbureau en de Nationale Bank conclu-

deren exact het omgekeerde van de vak-

bonden: door alle hervormingen zal het

gemiddelde pensioen stijgen, vrouwen

zullen een hoger pensioen krijgen doordat

ze een langere loopbaan hebben en het

armoede risico bij gepensioneerden zal

verder dalen. Dat zijn de nuchtere feiten.” 

Jan Spooren is optimistisch dat we de pen-

sioenen kunnen blijven garanderen: “Met

de recente pensioenhervormingen zijn we

er al in geslaagd om de vergrijzingskost

met 7 miljard of bijna de helft terug te drin-

gen. Met verdere hervormingen om de ver-

houding tussen werkenden en gepen -

sioneerden verder te verbeteren, in com-

binatie met het creëren van voldoende

jobs, kunnen we het tij keren. Zodat ook

de volgende generaties nog kunnen genie-

ten van een wettelijk pensioen.”
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Jan Spooren: “Dankzij de hervormingen zullen ook de volgende generaties nog
kunnen genieten van een wettelijk pensioen.”

De taxshift zorgt voor 
52 000 jobs en die helpen 

de pensioenen te garanderen.“
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Minister-president Bourgeois, de
Vlaamse Regering gaat haar vierde
beleidsjaar in. Hoe staat Vlaande-
ren er vandaag voor?
“Vlaanderen staat er goed voor. Sinds

de vorige Septemberverklaring gaan

alle cijfers verder de goede richting

uit. Maar als ik de oppositie hoor, dan

krijg ik de indruk dat we in de slecht-

ste regio ter wereld leven. Mij hoor je

zeker niet ontkennen dat er nog veel

werk is. Maar in het algemeen doet

Vlaanderen het goed tot zeer goed.

Onze onderzoeksinstellingen zijn pure

wereldtop. Onze economie groeit met

1,8 procent. Al 25 maanden op rij

daalt de werkloosheid. Er zijn 90 000

jobs bijgekomen en er zijn er nog 

66 000 op komst. Ons exportcijfer is

boven de 300 miljard euro uitgeste-

gen. En we staan in de top tien van

de meest innovatieve regio’s.”

Is dat het gevolg van uw keuze om
te ‘snoeien om te groeien’?
“Absoluut. Onder het devies ‘snoeien

om te groeien’ hebben wij moedige

en doortastende maatregelen geno-

men. Bij het aantreden van deze rege-

ring hebben we, onder meer omwille

van de lage groei en de zesde staats-

hervorming, fors moeten besparen en

snoeien in de uitgaven. Die structu-

rele besparingen werpen dit jaar hun

vruchten af. 

Enerzijds hebben we voor 2017 een

evenwichtsbegroting ingediend. Ook

in 2018 zal onze begroting structureel

in evenwicht zijn. Anderzijds is er

ruimte om te investeren, om te

groeien. Na de twee investeringsgol-

ven van 400 miljoen euro in 2016 en

2017, lanceren we in 2018 een derde

investeringsgolf van liefst 610 miljoen

euro. We blijven de klemtoon leggen

op vier domeinen: mobiliteit en open-

bare werken, scholenbouw, welzijns-

infrastructuur en onderzoek en

ontwikkeling. Allemaal zonder nieu -

we belastingen.”

Ontziet u hierbij de zwaksten in
onze samenleving?
“De Vlaamse Regering blijft zich in-

spannen om het risico op armoede,

dat al bij de laagste in de Europese

Unie is, verder te verminderen. Wij

helpen meer mensen duurzaam aan

het werk, want een job is de beste

verzekering tegen kansarmoede. Een

groeiende, bloeiende economie is

goed voor alle Vlamingen. En de aan-

pak van kinderarmoede blijft een pri-

oriteit. Onze hervorming van de

Vlaams minister-president Geert Bourgeois toonde zich in zijn
jaarlijkse Septemberverklaring bij de start van het politieke jaar
tevreden. “Vlaanderen staat er weer beter voor dan een jaar ge-
leden”, stelt hij. De energieheffing gaat fors omlaag en we blijven
investeren in de groei van morgen.

Geert Bourgeois: “Het gaat steeds beter    
GEMANDATEERD

kinderbijslag zal het armoederisico

van gezinnen met kinderen met tien

procent doen dalen. In tal van domei-

nen bestaan er sociale correcties.

Denk maar aan De Lijn, de drinkwa-

tervoorziening, de kinderopvang, de

zorgverzekering, het inschrijvingsgeld

voor het hoger onderwijs, de correc-

tiestap in de energieheffing – en zo

kan ik nog even doorgaan.”

In uw Septemberverklaring hecht -
te u veel belang aan de kennis van
de Nederlands taal. Waarom?
“Wij moeten assertief en rechtlijnig

opkomen voor onze pluralistische

rechtsstaat en voor het Nederlands als

onze ene publieke taal. Altijd en

overal. Het is de enige manier om met

een verschillend verleden een ge-

deelde toekomst op te bouwen. Taal

emancipeert mensen en vormt het

bindmiddel van elke gemeenschap.

De Vlaamse Regering doet al heel wat

om die kennis te versterken. Denk

aan de verplichte inburgering, Neder-

lands voor anderstalige kleuters, ont-

haalklassen in het basis- en secundair

onderwijs en de toeleiding tot de

arbeids markt door de VDAB.”

Geert Bourgeois: “We blijven fors investeren. En dat zonder nieuwe belastingen.”
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U bent ook bevoegd voor Buiten-
landse Handel. Hoe doen onze
Vlaamse bedrijven het in het
buiten land?
“Zoals ik daarnet al aangaf, brak onze

export vorig jaar door de grens van

300 miljard euro. Voor Vlaanderen

met zijn open economie is dat goed

nieuws. Weet u hoeveel Vlamingen er

hun brood verdienen dankzij export?

Meer dan 850 000! Het is de levens-

lijn van Vlaanderen. Als kleine markt

moeten we heel sterk inzetten op

innova tie en export. Dankzij het 

beleid van de Vlaamse en de federale

regering, en dankzij de inspanningen

van werknemers en werkgevers,

bloeit onze economie.”

Zal de brexit daar geen stokje voor
steken?
“Omdat we zoveel uitvoeren naar het

Verenigd Koninkrijk moet men geen

economisch wonder zijn om in te zien

dat de brexit voor ons gevolgen heeft.

Het is onze vierde grootste export-

markt. Van de Belgische uitvoer naar

Groot-Brittannië komt er 87 procent

uit Vlaanderen. Wij zullen in het

komen de jaar onze jobs assertief ver-

dedigen, onze belangen behartigen en

blijven gaan voor een vrije en faire

wereldhandel.”

Op internationaal vlak zijn ook de
klimaatdoelstellingen belangrijk. Hoe
bereidt u Vlaanderen daarop voor?
“Wij gaan voluit voor hernieuwbare

energie en nemen maatregelen om de

CO2-uitstoot te verminderen. Ook in

dit nieuwe beleidsjaar zal de Vlaamse

Regering Vlaanderen voorbereiden op

de toekomst. En die toekomst zal

koolstofarm zijn. Wij staan voor de

uitdaging om de groei van onze eco-

nomie te realiseren  in een koolstof -

arme samen leving.

betaalbare digitale toepassingen van

verschillende concurrerende operato-

ren.”

Moeten we die ‘competitieve voor-
sprong’ ook niet in een slankere
overheid zien?
“Zeker weten. De kwaliteit van de

overheid bepaalt mee onze concur-

rentiekracht.  Burgers en bedrijven
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        met Vlaanderen”

Innoveren betekent ook digitaliseren.
Hoe doet de Vlaamse Regering dat?
“Zoals de Vlaamse Regering onder lei-

ding van Gaston Geens 35 jaar gele-

den voortrekker was in de Derde

Industriële Revolutie, zo wil deze

Vlaamse Regering het voortouw

nemen in ‘Industrie 4.0’: de vierde

industrië le revolutie, de digitale revo-

lutie. Onlangs lanceerde collega 

Philippe Muyters het voorstel om glas-

vezelkabels tot bij de mensen thuis te

brengen. We willen een super snel 

digitaal netwerk dat onze bedrijven

een competitieve voorsprong geeft en

dat de Vlamingen toegang verleent tot

heb ben recht op een kwaliteitsvolle

en slanke overheid die hun optimaal

diensten verleent. 

Collega Liesbeth Homans neemt in dat

verband een aantal belangrijke maat-

regelen. Vooreerst zullen er in 2019 bij

de Vlaamse overheid 24 entiteiten en

4 000 ambtenaren minder zijn. Ver-

der beperken we het aantal bestuur-

ders in de intergemeentelijke samen-

werkingsverbanden. Er verdwijnen

ongeveer 1 000 mandaten. En vanaf

de volgende lokale bestuursperiode

wordt het aantal provincieraadsleden

gehalveerd.”

De Europese klimaatdoelstellingen

zijn en blijven een enorme uitdaging

voor Vlaanderen. Wíj zijn en blijven

vastbesloten er alles aan te doen om

die doelstellingen te halen. Dat is een

opdracht van ons allen, van iedereen:

burgers, bedrijven en overheden. Om

de klimaatdoelstellingen te kunnen

halen, investeren we verder in inno-

vatieve technologie.”

Philippe Muyters lanceerde het voorstel om glasvezelkabels tot bij iedereen thuis
te brengen. Liesbeth Homans slankt de overheid verder af.
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In november 2013 vernietigde het Grond-

wettelijk Hof de decretale regeling rond

‘Wonen in Eigen Streek’. De N-VA neemt

nu in het Vlaams Parlement de draad weer

op om het vernietigde decreet aan te pas-

sen aan de opmerkingen van het Europees

Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof. 

“We hebben gezocht naar een evenwicht

tussen enerzijds het tegemoetkomen aan

de  juridische bezwaren en anderzijds het

oorspronkelijk idee om sociale verdringing

op de vastgoedmarkt tegen te gaan”, vertelt

Lorin Parys. “We doen dat met een kader

waardoor het voor mensen die een nauwe

band hebben met een gemeente waar het

duur is om wonen, makkelijker wordt om

er te blijven wonen. We focussen daarbij

op mensen die niet in aanmerking komen

voor een sociale woning maar die ook niet

rijk genoeg zijn om alleen op te boksen

tegen de stijgende vastgoedprijzen.” 

104 gemeenten
De regels zullen niet in elke Vlaamse

gemeen te van toepassing zijn. Het voorstel

selecteert gemeenten met de gemiddelde

hoogste bouwgrondprijs of met de hoogste

interne of externe migratie-intensiteit. “In

mensentaal wil dat zeggen dat we gaan

kijken naar de gemeenten die het duurste

zijn om een woning of bouwgrond te

kopen, en naar de gemeenten die het

meeste onder druk staan door inwijking.

Concreet gaat het om 104 gemeenten, of

ongeveer een derde van de Vlaamse

gemeen ten”, legt Parys uit.

In de gemeenten die in aanmerking

komen en de regeling toepassen - want de

gemeenten zijn vrij om al dan niet in het

systeem te stappen - wordt in elk privaat

woonproject van een zekere omvang 20

procent van de woningen of kavels gere-

serveerd voor gezinnen met lokale binding

en een modaal inkomen. Dat kan oplopen

tot 40 procent bij grotere projecten van

publie ke actoren. 

Lokale binding
De potentiële koper van een ‘Woning in

Eigen Streek’ moet dus in de eerste plaats

een lokale binding hebben met de

gemeen te waar hij of zij wil kopen. Daar-

naast zal ook een inkomens- en vermogens -

toets worden uitgevoerd. “We gaan

specifiek kijken naar de gezinnen die zon-

der deze regeling niet in staat zouden zijn

in de eigen of aangrenzende gemeente een

eigen woonst te kopen. Omdat de project-

ontwikkelaar weet dat een deel van zijn

project voor modale inkomens is bestemd,

zal hij binnen zijn project ook woningen

aanbieden die zijn aangepast aan de beurs

van de modale Vlaming,” besluit Parys.

VINGER AAN DE POLS

In de 104 duurste Vlaamse gemeenten moet 20 tot 40 procent

van de grote woonprojecten worden voorbehouden voor de eigen

inwoners en hun kinderen. Op die manier wil de N-VA het

‘Wonen in Eigen Streek’ nieuw leven inblazen. “We maken ons

sterk dat ons voorstel de toets van het Grondwettelijk Hof en het

Europees Hof van Justitie kan doorstaan”, zegt Lorin Parys,

Vlaams Parlementslid en auteur van het voorstel. 

N-VA blaast
‘Wonen in 
Eigen Streek’
nieuw leven in
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Sophie, wat verandert de nieuwe
wet?
“Het bezetten van iemand anders zijn of

haar bewoonde woning wordt nu on-

middellijk strafbaar. Dat doen we door

een uitbreiding van het begrip ‘woonst-

schennis’: niet enkel het binnendringen

van andermans woning maar ook het

bezetten en er verder verblijven is nu

strafbaar. De politie kan meteen tussen-

komen en de krakers verwijderen. Ook

de burgerlijke procedure wordt versterkt.

De vrederechter krijgt een grotere rol en

de procedure gaat sneller. Op die manier

maken we een einde aan de absurde

situa tie van voorheen.”

Is er ook een oplossing voor leeg-
staande woningen, zoals recent nog
de bezetting van Hotel Astrid in Brus-
sel door mensen zonder papieren?
“Ja, ook dat hebben we aangepakt. Het

kraken van onbewoonde woningen is

voortaan strafbaar als de eigenaar klacht

indient. De procureur des Konings kan

zelfs tegenstemden. Politieke spelletjes

van de Franstalige oppositie, vooral van

PS en cdH, hebben bovendien voor heel

wat vertraging gezorgd. Zij lieten het dos-

sier nodeloos aanslepen. Hun houding

en stemgedrag zijn werkelijk onbegrijpe-

lijk. Je krijgt dat niet uitgelegd. Het moest

hun woning maar eens zijn …”

De Gentse burgemeester Termont
(sp.a) vindt dan weer dat de wet niet
ver genoeg gaat.
“De houding van sp.a raakt kant noch

wal. Hun flipflophouding is niet te vol-

gen. In de commissie Justitie beweerden

de socialisten bij hoog en laag dat de wet

te streng was en wilden ze geen regeling

voor leegstaande panden. Vijf minuten

later hoor je Termont dan weer fulmine-

ren dat de wet te soft zou zijn. We heb-

ben sp.a uitgedaagd om in de Kamer de

kritiek van Termont om te zetten in

amendementen, maar het bleef toen oor-

verdovend stil. Uit de kritiek van Ter-

mont blijkt ook duidelijk dat hij de

nieuwe wet niet kent. De wet geeft alle

middelen aan de burgemeesters om er

samen met de politie mee aan de slag te

gaan. Hij zou dat beter doen, in plaats

van nieuwe excuses te verzinnen. Het is

wellicht niet toevallig dat de problemen

zich vooral in Gent voordoen. In andere

steden wordt wél sneller opgetreden.” 

dan op korte termijn een uitzettingsbevel

afleveren. Daarnaast versnellen we ook

hier de burgerlijke procedure. Vroeger

kon een eigenaar enkel via kortgeding en

via de vrederechter de krakers laten ver-

wijderen, maar die laatste procedure kon

zeer lang aanslepen. Voortaan is het kra-

ken van bewoonde én onbewoonde

wonin gen dus sneller en eenvoudiger

aan te pakken. Beide zijn nu strafbaar.

Onze boodschap is heel duidelijk: van

andermans eigendom blijf je af!” 

Die nieuwe wet is de logica zelve,
maar toch werd ze niet unaniem
goedgekeurd in de Kamer?
“Inderdaad. Sp.a en Ecolo-Groen onthiel-

den zich, terwijl PS, cdH, DéFI en PVDA

Herinnert u zich het Gentse gezin dat begin dit jaar terugkwam

van vakantie en zijn eigen woning niet meer in kon omdat 

krakers het bezetten? De politie kon niet optreden, want de

krakers waren beschermd door het recht op wonen. N-VA-

Kamerlid Sophie De Wit schreef mee aan een wetsvoorstel dat

komaf maakt met die grove onrechtvaardigheid.

VINGER AAN DE POLS

Een huis kraken
is eindelijk 
strafbaar

Onze boodschap is 
heel duidelijk: van 

andermans eigendom 
blijf je af!“



EUROPA

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hield in sep-

tember zijn jaarlijkse State of the Union in het Europees Parle-

ment. We vroegen onze vier Europarlementsleden of die

beantwoordde aan hun verwachtingen. Want volgens hen heeft

Europa vooral nood aan fors beleid op het vlak van veiligheid,

de aanpak van migratie en het creëren van jobs.
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Anneleen Van Bossuyt, wat vond
u van de speech van Juncker?
“Het is nuttig om een ‘Stand van de

Europese Unie’ op te maken, zeker na

enkele erg moeizame Europese jaren.

Maar Juncker liet al te vaak uitschij-

nen dat de Commissie ‘goed bezig’

zou zijn. Daar hebben de mensen

geen boodschap aan. Zij verwachten

concrete maatregelen. Volgens Junc-

ker heeft Europa op het vlak van asiel

en migratie veel vooruitgang geboekt.

Zo worden de Europese buitengren-

zen inderdaad beter en efficiënter be-

waakt. Maar er is meer nodig. Het is

hoog tijd dat Europa werk maakt van

terugnameakkoorden zodat mensen

die geen recht hebben op verblijf in

de EU, sneller kunnen worden terug-

gestuurd.”

Sander Loones, u staat erg kritisch
tegenover de sociaal-economische
voorstellen van de Commissie?
“Vanzelfsprekend is er een Europese

aanpak nodig op het vlak van migra-

tie, veiligheid en ecologisch beleid.

Maar daarom moet nog niet alles

Euro pees worden geregeld. Vlaan -

deren heeft nood aan een eigen 

so ciaal-economisch beleid, dat aan -

gepast is aan onze eigen noden. Ieder-

een weet toch dat het onmogelijk is

maatregelen te nemen die tegelijk

goed zijn voor Malta én Ierland, Slo-

venië én Vlaanderen. Onze econo-

mieën zijn gewoon al te verschillend.

Helaas blijkt Juncker blind te zijn voor

deze realiteit. Fiscale en economische

eenheidsworst zijn duidelijk niet het

antwoord. Enkel met maatwerk kun-

nen alle lidstaten - en zo ook de hele

Europese Unie - groeien. Dat Juncker

er bovendien van uitgaat dat de

Vlaamse belastingbetaler zomaar de

factuur moet betalen voor het falende

beleid in Zuid-Europa, getuigt volgens

mij van weinig respect voor de inspan-

ningen die onze mensen hier leveren.”

De blinde hoeken van 
Jean-Claude Juncker

Voor Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens en Sander Loones
moet Europa fors beleid voeren op het vlak van veiligheid, de aanpak van migratie
en het creëren van jobs.

Mark Demesmaeker, u was vooral tevreden dat een mogelijk EU-lidmaatschap
van Turkije de vuilnisbak in kan?
“Inderdaad. Juncker gaf toe dat dit Turkije niet kan toetreden tot de Europese Unie.

Maar voor de N-VA kan er nooit sprake zijn van Turkse toetreding. Vandaag niet,

morgen niet. Ook hoorde ik terechte kritiek op de schandalige manier waarop 

Erdogan fundamentele rechten met de voeten treedt. Maar die kritiek is ongeloof-

waardig als de Commissie niet met evenveel overtuiging en verontwaardiging reageert

tegen de Spaanse regering, die een beenharde repressie voert tegen de Catalaanse

democratische beweging voor zelfbeschikking. Als Europa echt de harten en de hoof-

den van de burgers wil terugwinnen, moet het de democratische processen voor zelf-

beschikking omarmen én verdedigen.”

Helga Stevens, doet Europa voldoende in de strijd tegen sociale dumping?
“Europa moet dringend een tandje bijsteken. Er moet een gelijk speelveld komen en

uitbuiting moet streng worden aangepakt. Dat mag niet te lang meer aanslepen of we

hebben binnenkort geen Vlaamse bouwbedrijven en transporteurs meer. Ik verwel-

kom alvast de oproep om te gaan voor regels die de lidstaten krachtdadig kunnen

handhaven. Daarnaast moet er extra worden gefocust op het antiterreurbeleid. In de

terreurcommissie die in oktober van start gaat, zal ik als mederapporteur alvast mee

aanbevelingen opstellen om het Europese antiterreurbeleid te versterken en de tekort-

komingen op het vlak van terrorismebestrijding weg te werken. De veiligheid van de

burgers is een absolute prioriteit voor de N-VA.”



VERREKIJKER

De nucleaire capaciteit van Noord-

Korea kan niet langer worden ont-

kend. Het land vuurde in strak

tempo opeenvolgende nucleaire

raketten de wereld in. Die vliegen

niet alleen tot Japan of Zuid-Korea

maar kunnen voor het eerst ook

aartsvijand Amerika bereiken.

Meer nog: in september lanceerde

Kim Jong-un een waterstofbom.

Een dergelijke ‘atoombom 2.0’

veroorzaakt meerdere zware ex-

plosies, met nog meer verwoes-

ting tot gevolg.

Vuur en woede
Trump voorspelde ‘fire and fury’

- vuur en woede - en een totale

verwoesting van Noord-Korea als

het zijn dreigement om

kernraketten af te vuren

op de VS zou waar -

maken. Woorden die wei -

nig indruk maakten op

de Noord-Koreanen. “Als

Trump denkt dat hij ons

kan verrassen met zijn

hondengeblaf, dan droomt

hij”, reageerde Ri Yong-

ho, de Noord-Koreaanse

minister van Buiten-

landse Zaken. 

De toon is gezet, de kaar-

ten liggen op tafel. De

geopolitieke instabiliteit is een

feit. Een diplomatieke oplossing

lijkt verder weg dan ooit. De druk

op Noord-Korea neemt toe en het land

heeft het diplomatiek zwaar te verdu-

ren. De VN-Veiligheidsraad legde

nieuwe sancties op. Zelfs de aloude

Noord-Koreaanse bondgenoot China

gaat akkoord met de maatregelen. En

na Koeweit zette Spanje de Noord-

Koreaanse ambassadeur het land uit.

Veel indruk maakt het niet op Kim

Jong-un.  

Geen stabiele bondgenoot
De Europese Unie is nergens te beken-

nen in de crisis rond Noord-Korea.

Nochtans is ook onze veiligheid af-

hankelijk van het internationale 

toneel. Alleen de stem van Angela

Merkel zal in deze nieuwe wereld-

orde niet volstaan. Eén zaak is

wel meer dan duidelijk: de VS als

stabiele bondgenoot bestaan niet

meer. Hun rol als scheidsrechter

op het wereldtoneel lijkt te tanen.

Hun macht wordt uitgedaagd

door nieuwe opkomende landen

die hun stem verheffen. 

Al voor zijn verkiezing liet Trump

optekenen dat de NAVO een ver-

ouderd bondgenootschap is. Ook

luitenant-generaal Vincent Stewart

maakte dat heel duidelijk: “Ver-

geet nooit wie wij dienen, de bur-

gers van de Verenigde Staten van

Amerika.”

Internationale veiligheid
Een sterk eigen veiligheidsbeleid

is daarom niet langer optioneel

maar meer dan ooit noodzakelijk.

In deze nieuwe wereldorde moe-

ten ook kleine landen hun stem

laten horen. België hoeft niet de

politieman van de wereld te zijn,

maar we moeten wel ons aandeel

leveren in de internationale vei-

ligheid. Aan de zijlijn toekijken en

wachten op de inter -

nationale partners is

geen optie. 

De N-VA zet in op veilig-

heid. Minister van 

Defensie Steven Vande-

put trekt het eigen de-

fensiebudget op van 4

naar 6,5 miljard euro

tegen 2030. Dat is een

breuk met het verleden.

Defensie krijgt opnieuw

de middelen om haar

taken naar behoren uit

te voeren. Zo wordt Bel-

gië ook weer een geloofwaardige

partner op het vlak van inter -

nationale veiligheid. 

Er lijkt maar geen eind te komen aan het verbale spierballen-
gerol tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn
Noord-Koreaanse tegenspeler Kim Jong-un. De geopolitieke
verhoudingen raken oververhit. Een oorlog tussen Kim en
Trump lijkt steeds waarschijnlijker te worden. 

De nucleaire capaciteit van Noord-Korea en zijn president Kim
Jong-un kan niet langer worden ontkend.

Trump en Kim: de voorbode 
van een nucleaire oorlog? 
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De Verenigde Staten 
zijn niet langer 

de beschermengel 
van de wereldpolitiek.“



Een nationaal park bestaat uit een

grote aaneensluiting van natuurgebie-

den, waar ontginning van natuurlijke

rijkdommen wordt afgebouwd en be-

zoeken en toeristische ontwikkeling

worden gestimuleerd. Het doel is

vooral om ecosystemen te bescher-

men en uit te breiden. Tegelijk kan

een nationaal park bijdragen aan de

lokale economie door het recreatief

toerisme te bevorderen.

“In ons dichtbevolkte Vlaanderen

wordt natuur schaars”, licht Jong 

N-VA-voorzitter Tomas Roggeman toe.

“Een bescherming als nationaal park

kan onze resterende authentieke land-

schappen permanent beschermen en

tegelijk nieuwe economische groei

creëren.”

Gezamenlijk beheer
Volgens de internationale normen

heeft een nationaal park best een om-

vang van ten minste tien vierkante 

kilometer of duizend hectare. Natuur -

gebieden van dergelijke omvang zijn

er in Vlaanderen amper. Toch hoeft

dat volgens Jong N-VA geen hinder-

paal te vormen. 

“We vertrekken van bestaande clus-

ters van natuurgebieden en groene

zones”, legt Tomas uit. “Aangezien het

bezit van natuurgebieden vaak ver-

snipperd zit tussen overheden en

natuur verenigingen, kan een ge -

zamenlijk beheer worden opgericht

voor het onderhoud en de promotie

van het nieuwe nationale park. Die

praktijk heeft in Limburg uitstekende

resultaten opgeleverd.”

Aaneengesloten biotopen
Bestaande clusters van natuurgebie-

den en groene zones kunnen worden

aaneengesloten tot grotere gehelen,

door op termijn eventuele tussenlig-

gende gronden aan te kopen die nu

een andere bestemming hebben. De

aankoop daarvan kan onder andere

worden gefinancierd met geld uit het

boscompensatiefonds, waarin van-

daag meer dan 7 miljoen euro zit. Het

doel is om te komen tot grote, aaneen-

gesloten biotopen. Belangrijk is ook

om afspraken te maken met andere

partners in de open ruimte, zoals de

landbouw en het wildbeheer.

“Van Vlaanderen houden betekent

ook dat we onze Vlaamse natuur en

landschappen in ons hart dragen en

bewaren voor de toekomst”, besluit

Tomas. “En het statuut van nationaal

park is daarvoor bijzonder goed ge-

schikt.”

Vlaanderen moet meer nationale parken uitbouwen, vindt Jong

N-VA. Vandaag is er slechts één: het nationaal park Hoge Kem-

pen in Midden-Limburg. Dat is een voorbeeld van natuur -

bescherming en toeristische ontwikkeling dat navolging

verdient. Jong N-VA ziet mogelijkheden rond minstens vier

gebie den: het Meerdaalwoud/Mollendaalbos, het Drongen-

goed, het Bulskampveld en de valleien van Schelde en Durme. 
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Meer nationale parken 
in Vlaanderen? Het kan! 
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Jong N-VA ziet mogelijkheden rond minstens vier gebieden: het Meerdaal-
woud/Mollendaalbos, het Drongengoed, het Bulskampveld en de valleien van
Schelde en Durme.



Voelt de joodse gemeenschap zich
veilig in Antwerpen in het huidige
terreurklimaat?
“De joodse gemeenschap is een doel-

wit. Denk maar aan de aanslag op het

Joods Museum in Brussel in 2014. De

school van mijn kinderen heeft kogel-

vrije deuren en militairen bewaken de

omgeving. Dat is natuurlijk niet leuk,

maar het stelt je als ouder wel gerust.

Voor die daadkracht ben ik premier

Michel, minister Jan Jambon en ook

burgemeester Bart De Wever bijzon-

der erkentelijk. Vlaanderen leert ook

van Israël hoe je kan omgaan met ter-

reurdreigingen. Vorig jaar bezocht ik

het land samen met minister Jambon

om te zien welke technologieën en

technieken daar met succes worden

ingezet. Een gevolg daarvan is dat de

opleiding van veiligheidsagenten op

Zaventem nu volgens het Israëlische

principe gebeurt.”

Is het eenvoudig om jood te zijn in
Vlaanderen?
“Voor mij, en voor de meeste van

mijn geloofsgenoten, is er geen enkel

probleem om onze Vlaamse en onze

joodse identiteit met elkaar te verzoe-

nen. Sterker nog: dat spanningsveld is

ons vreemd. Geloof en nationaliteit

worden vaak ten onrechte met elkaar

verward. We zijn Belg of Vlaming en

dat is onze nationaliteit. Maar dat

staat los van religie. Mijn eigen groot-

vader, Louis Davids, speelde een

voortrekkersrol in de Vlaamse ge-

meenschap. Ook Martin Rudelsheim,

oprichter van de eerste volledig 

Nederlandstalige secundaire school in

Vlaanderen, was een joodse flamin -

gant van het eerste uur. 

Betreurenswaardig is wel dat de grote

migratie van de voorbije decennia

politi ci vaak ertoe aanzet om maat -

regelen te nemen waarbij wij ‘collate-

ral damage’ op-

lopen. Als er pro ble-

men zijn met de

hoofddoek omdat

dit vrouwen onder-

drukt, dan moet je

zeker de moed heb-

ben om dat te be-

noemen. Maar mijn

keppeltje staat niet

symbool voor de

onderdrukking van

de joodse man. En

ook de koosjere

slacht verschilt bij-

voorbeeld wezenlijk

van de halalslacht.”  

Hoe kijkt u aan
tegen het groei-
ende antisemitis-
me?

“Terwijl politici voor een nultolerantie

pleiten, onderneemt Justitie nog veel

te weinig tegen antisemitisme. Een

bijkomend probleem is dat de linkse

partijen meeheulen met organisaties

die niet alleen kritiek hebben op 

Israël maar de grenzen van het toe-

laatbare overschrijden. Ik denk bij-

voorbeeld aan een betoging in Borger-

hout in 2014 waarbij onder meer

“Dood aan de Joden” werd gescan-

deerd. Het Centrum voor Gelijke Kan-

sen, Unia, heeft ons al vaker in de

steek gelaten. De joodse gemeen-

schap is dan ook erg blij met de acties

van Vlaams minister Homans en

staatssecretaris Demir om antisemi-

tisme in onze maatschappij doeltref-

fend aan te pakken.”
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BUITENWACHT

Michael Freileich is hoofdredacteur van Joods Actueel en daar-

mee de spreekbuis van de joodse gemeenschap in Vlaanderen.

Hij praat vrijuit over het groeiende antisemitisme, hoe veilig hij

en zijn gezin zich nog voelen en wat het betekent om jood te zijn in

Vlaanderen.

Michael Freilich: “Dat militairen de school van mijn kinderen
moeten bewaken, is niet leuk. Maar het stelt je wel gerust.”

Michael Freilich: “Een spanning tussen mijn
joodse en Vlaamse identiteit is me vreemd”
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DORPSSTRAAT

Jansen & Janssen in Hoogstraten

Meer verkeersveiligheid aan 
begin nieuw schooljaar 

Kortrijk is 
Europese Sportstad 2018 

In 2016 vond de wielerwedstrijd Omloop van het Houtland niet plaats

omwille van financiële redenen. Dit jaar vroegen de organisatoren

daarom de steun van lokale sponsors. Ook N-VA Lichtervelde hielp mee

om de wedstrijd opnieuw te laten doorgaan. Onder het motto 

‘N-VA Lichtervelde altijd sportief’ genoot een grote groep N-VA-leden op

de markt van een spannende wedstrijd. Bovendien volgden twee 

publiciteitswagens van N-VA Lichtervelde de koers.

N-VA Lichtervelde helpt mee 
wielerwedstrijd te redden

Kortrijk mag zichzelf een jaar lang Europese

Sportstad noemen. “De stad overtuigde de

jury onder meer met een aantal mooie top-

sportevents en het sterke sportaanbod van de

vele sportclubs die de stad rijk is”, zegt een

trotse schepen van Sport Ann Vandersteene.

“Meer dan ooit tevoren investeert Kortrijk

structureel in sport en sportieve activiteiten,

op diverse niveaus en voor diverse doelgroe-

pen, en zowel inhoudelijk als infrastructureel.

Dankzij subsidies van Vlaams minister van

Sport Philippe Muyters gaan we ook een

nieuw zwembad bouwen dat voldoet aan de

norm voor internationale zwemwedstrijden.”
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N-VA Hoogstraten organiseerde aan het begin van het schooljaar een

prachtige campagne. Haar banner sierde het Hoogstraatse straatbeeld

en werd op sociale media door heel wat andere afdelingen, parle-

mentsleden en bestuursleden overgenomen.

Wist u trouwens dat …
• ... het meisje op de banners de kleindochter is van 

Michel Jansen, eerste schepen en lijsttrekker in 2018?

• … Jana Van Oerle, dochter van N-VA-schepen Lieve Janssen, 

het ontwerp maakte?

• … Kristin Jansen de foto nam?

• … de lokale voorzitter van N-VA Beerse, Marc Janssen, 

het drukwerk verzorgde?

• … er bij N-VA Hoogstraten veel Jansen & Janssen rondlopen? 
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Burgemeesters kunnen goed zagen! 

De N-VA gaat in de Antwerpse districten de boer op. Tot en met
eind juni bezoeken ze elke maand een andere wijk om te luisteren
naar wat er bij de mensen leeft. 

De mandatarissen uit de districten staan, samen met enkele mandata-

rissen van de stad, de inwoners met veel plezier te woord. Zo ook in

Borgerhout, het enige district waar de N-VA in de oppositie zit, terwijl

de partij op stadsniveau wel mee het beleid maakt. De halte in Bor-

gerhout was dus een goede gelegenheid om het stadsbeleid te verde-

digen én te luisteren naar wat er op districtsniveau aan verbetering

toe is.

N-VA Buurt

“Omdat er in het centrum van de stad parkeerplaatsen ver-

dwenen zijn, moeten onze dokters of verplegers aan huis vaak

lang zoeken naar een parkeerplaats die soms ook ver van de 

woning van hun patiënten ligt”, legt fractievoorzitter Koen 

Coupillie uit. “Met het project ‘Parkeer en Zorg’ geven we een

eenvoudig en vrijwel kosteloos antwoord op die

problematiek: aan de hand van een sticker maken

eigenaars en huurders van een garagepoort duide-

lijk dat ze hun inrit ter beschikking stellen van

zorgverstrekkers.” Het project werd eerder al 

succesvol getest in Antwerpen. De gemeenteraad

van Diksmuide keurde het eenparig goed. De 

Verandering werkt, ook vanuit de oppositie!

N-VA Diksmuide lanceert vanuit 
de oppositie ‘Parkeer en Zorg’

© Het Nieuwsblad, 19/09/2017



De campagne voor de lokale verkiezin-

gen in 2018 zal zich voor een belangrijk

deel afspelen op Facebook. Om onze

lokale afdelingen daarop voor te berei-

den, organiseerde de N-VA dit najaar in

elke provincie een reeks gerichte en

praktische opleidingen rond professio-

neel Facebooken en adverteren. 

“Hoe zetten de andere afdelingen van de N-VA de kracht van Verandering in hun

stad of gemeente op de kaart?” Afdelingen die nog op zoek waren naar frisse ideeën

voor hun verkiezingsprogramma van 2018 kregen op de lokale beleidsmarkt een

antwoord op die vraag.

In 36 verschillende sessies over lokale thema’s konden de bestuursleden in Gent,

Edegem en Genk kennismaken met wervende initiatieven die hun doeltreffendheid

hebben bewezen en handige praktijkvoorbeelden die absoluut navolging verdie-

nen.

OP DE BARRICADEN

De N-VA nodigt u en alle andere partijleden van harte uit om samen
het nieuwe jaar feestelijk in te zetten op zaterdagavond 13 januari in
de Nekkerhal in Mechelen.

Blokkeer 13 januari alvast in uw agenda en kom samen met duizenden

gelijk gezinden in Mechelen klinken op een succesvol verkiezingsjaar 2018!

Wij van onze kant voorzien voor elk wat wils: van de traditionele nieuw-

jaarstoespraak, de gast-DJ en het goede gezelschap van N-VA-toppers tot

lekkere hapjes en drankjes, ambiance op de dansvloer en een rustige

lounge om bij te praten met oude vrienden en nieuwe bekenden.

In het volgende magazine vindt u alle details over dit niet te missen feest!

24

Frisse ideeën en wervende initiatieven 
op drie lokale beleidsmarkten

200 deelnemers
voor opleidings-
traject Facebook 

Adviseur N-VA-studiedienst David Dessin valt in de prijzen
Het boek God is een vluchteling. De terugkeer van het christendom in de Lage Landen
van David Dessin is in Nederland verkozen tot het beste theologische boek van het jaar. 

David is adviseur ideologie op de studiedienst van de N-VA en liet vijf Nederlandse geno-

mineerden achter zich. De prijs voor het beste theologische boek wordt jaarlijks uitgereikt

tijdens de Nacht van de Theologie. De jury bestaat uit recensenten van Trouw en het

Nederlan ds Dagblad.
Van harte proficiat, David!
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De ruim 1 100 deelnemers konden de 36 verschillende sessies ten zeerste smaken! 
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De eerste vormingsavond voor Facebook-

verantwoordelijken vond plaats in Berin-

gen (foto). Daarna volgden Diegem, Gent,

Edegem en Roeselare.

Nieuwjaarsfeest op 13 januari 2018 in Mechelen
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Huidig voorzitter  Bart De Wever is de enige kandidaat die zich heeft aangeboden om de komende drie jaar de partij voor te
zitten. 

Op 6 november ontvangt u als N-VA-lid per post een uitnodiging om uw stem uit te brengen voor de verkiezing van een algemeen voorzitter.

Stemmen kan per brief (poststempel uiterlijk 10 november) of elektronisch via het ledenportaal tot 13 november om 16 uur. De uitslag van

de voorzittersverkiezing wordt bekendgemaakt op de partijraad van 18 november.

Intentieverklaring kandidaat-voorzitter

Beste N-VA-leden,

Bij het lezen van dit magazine zal u al
vernomen hebben dat ik mij opnieuw
kandidaat-voorzitter van onze partij heb
gesteld. Waarom?

De N-VA heeft sinds 2004 – de start van
mijn voorzitterschap – een lange weg
afgelegd. Wij zijn van een kleine partij
uitgegroeid tot de leidende politieke for-
matie in het land en dé volkspartij van
Vlaanderen.

Dat was een werk van lange adem. Velen
onder u herinneren zich de loodzware
jaren waarin we zwoegden voor elke
stem. Er werd toen in de media en bij de
concullega’s nogal lacherig over ons ge-
daan. Maar we volhardden met de moed
van onze overtuiging en de kracht van
onze bezieling.

Die overtuiging en bezieling hebben wor-
tel geschoten in Vlaanderen. Daarom wil
ik al onze leden, militanten en mandata-
rissen bedanken vanuit de grond van mijn

hart. Zonder uw werkkracht en inzet was
het onmogelijk geweest. Ikzelf en de partij
kunnen u daarvoor niet dankbaar genoeg
zijn.

Vertrouwen
Maar het werk is nog niet af en Vlaande-
ren is nog niet af. De N-VA timmert kei-
hard aan de weg om van Vlaanderen een
vrije, veilige en welvarende thuis te

maken. Een Vlaanderen dat zijn eigen
weg zelf kan kiezen.

Hoe sterker de N-VA is, hoe sterker Vlaan-
deren is. En dat is onze opdracht voor de
verkiezingen van 2018 en 2019. Wij heb-
ben laten zien dat we beter af zijn met de
N-VA aan het roer. Nu moeten we de zei-
len bijzetten en doorstomen. De verande-
ring mag niet stilvallen.

Op onze congressen in de Antwerpse
Stadsschouwburg en de Lotto-Arena in
2014 heb ik aan u het mandaat gevraagd
en gekregen om toe te treden tot de
Vlaamse en de federale regering. We wis-
ten dat het niet makkelijk zou worden,
maar dit land staat er nu beter voor dan
vier jaar geleden. En dat is mede dankzij
de N-VA, dus mede dankzij u. 

Vandaag vraag ik uw vertrouwen om de
N-VA opnieuw naar succes te leiden in
2018 en 2019.

Bart De Wever

Drie jaar N-VA-beleid: 
De Verandering Werkt!
Na drie jaar regeringsbeleid maken we graag een tussenstand op van de beloof de

Verandering. Want cijfers en prognoses van onafhankelijke instanties bewijzen

effectief dat De Verandering Werkt! Onze N-VA-kopstukken komen dat verhaal

deze winter en in het voorjaar van 2018 toelichten in uw buurt. De volgende

haltes zijn:

• Geert Bourgeois – 24 november om 20 uur in Kortrijk (HoWest)

• Bart De Wever – 1 december om 20 uur in Brugge (Sint-Lodewijkscollege) 

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

Voorzittersverkiezingen 2017: Bart De Wever enige kandidaat
OP DE BARRICADEN
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Vandaag vraag ik uw 
vertrouwen om de N-VA 
opnieuw naar succes te 
leiden in 2018 en 2019.

“
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MEERWAARDE

Tweehonderd jaar geleden, op 9 oktober 1817, werd

de Rijksuniversiteit Gent opgericht. Een maand later

begonnen de eerste lessen. De nieuwe universiteit

telde zestien professoren en 190 studenten, en er

waren vier faculteiten: letteren, rechten, geneeskunde en

wetenschappen. Bijna tien

jaar later werd ook de Aula in-

gehuldigd, een neoclassicis-

tisch gebouw dat doet denken

aan een Griekse tempel. 

Vlaanderen maakte ten tijde

van de oprichting van de

Rijksuniversiteit Gent deel uit

van de Verenigde Nederlan-

den. Toch was de voertaal aan

de nieuwe universiteit niet het

Nederlands: er werd lesgege-

ven in … het Latijn. Toen de

Zuidelijke Nederlanden zich in 1830 afscheurden van het

Noorden, werd in de nieuwe Belgische staat het Frans de

voertaal van de universiteit.

Intussen evolueerde een Nederlandstalige universiteit tot

een van de belangrijkste eisen van de Vlaamse Bewe-

ging. En daarvoor keek men in de eerste plaats naar

Gent. Er werden allerhande campagnes opgezet, met als

doel ‘de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool’. In

1911 lag er een wetsvoorstel in de Kamer om de universi-

teit te vernederlandsen, maar het duurde tot 1914 eer het

wetsvoorstel ook effec-

tief in behandeling

werd genomen. Maar

door het uitbreken van

de Eerste Wereldoorlog

kwam er niets van in

huis. De Duitse over-

heid vernederlandste

kortstondig de univer-

siteit, maar die werd

onmiddellijk na de be-

vrijding opnieuw ver-

franst. 

Na de oorlog ijverden Vlaamsgezinde politici verder voor

een Nederlandstalige universiteit. Jaren van politieke dis-

cussie waren het gevolg, waarbij de universiteit een tijdje

tweetalig werd. Maar in 1930 was het zover: een Neder-

landstalige universiteit! In Gent!

De lange weg naar een Nederlandstalige universiteit

MEERWAARDE

Op 11 juli 1302, rond het middag-

uur, staat op de Groeningekouter

bij Kortrijk een strijdmacht van

Vlaamse ambachtslieden tegen-

over een schitterend Frans ridder-

leger. Drie uur later is het Franse

leger niet alleen verslagen, maar

zelfs vernietigd. Een tijdgenoot

beschrijft de veldslag als een

‘bijna onmogelijke gebeurtenis’. 

In deze herziene uitgave van zijn boek toont Vlaams volksverte-

genwoordiger Karim Van Overmeire aan dat 1302 in de eerste

plaats een nationale bevrijdingsstrijd was. Het is daarom ook 

logisch dat het een inspiratiebron vormde voor de Vlaamse Bewe-

ging. Van De Leeuw van Vlaanderen tot het hedendaagse debat

over identiteit en natievorming: de Guldensporenslag blijft een erg

belangrijk referentiepunt voor alle zelfbewuste Vlamingen.

Karim Van Overmeire, De Guldensporenslag, uitgeverij Polemos,

24,95 euro. Dankzij Objectief V krijgen alle N-VA-leden met het vol-

gende magazine een kortingsbon voor gratis verzending van het

boek bij bestelling via www.polemos.be

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van De Gulden -

sporenslag. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op

volgende wedstrijdvraag: “Hoe heten de twee volkshelden
die in 1302 een grote rol speelden in het Vlaamse verzet
tegen de Franse koning?” Stuur uw antwoord voor 10 no-

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

47 bus 6, 1000 Brussel.

De Guldensporenslag: een ‘bijna onmogelijke gebeurtenis’

Tot op vandaag is de Aula het symbool van de Universiteit Gent.

Winnen Het Duitsland van Merkel: Fernand Bouche (Vremde), Lutgart De Beul (Dendermonde), Helga Derache (Schilde), Claire Desmedt (Kuurne) en Lode Vlayen (Tienen).
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facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

volg @de_NVA op Twitter

@de_NVA op Instagram

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

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

Dit nummer werd afgesloten op 13 oktober 2017.
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Avui som tots Catalans! 
Vandaag zijn we 

allemaal Catalanen.“

Met die woorden reikte Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans de 
Coppieters Award uit aan zijn Catalaanse ambtgenote Carme Forcadell i Lluis.

UITSMIJTER


