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Dat is het aantal inbreukprocedures
dat de Europese Commissie eind 2012
had lopen tegen België. Het gaat om
juridische procedures als een lidstaat
een richtlijn niet tijdig, volledig of correct heeft omgezet in nationale wetgeving. Alleen Italië telt met 99 procedures meer openstaande zaken. Na
België staat Spanje op de derde plaats
met 91 zaken.

Fa Quix (Industria)
@FaQuix op 6/11/2013
Struisvogel @johncrombez in Knack.be
over onze SocialeZekerheid: ‘We zullen die pensioenen later wel kunnen
betalen’. Hoe? #Sinterklaas #BeGov

Alain Mouton (Trends)
@alainmouton op 5/11/2013
Met #toekomstverklaring wil Open
Vld op zoek naar miljarden die ze
voorbije jaren zelf door gootsteen
heeft gejaagd.

“

Nou moe
Bruno Tobback, voorzitter van de sp.a, liet zich begin november opmerken in Het
Nieuwsblad. De sp.a-voorzitter beweerde in alle ernst dat rokers de sociale zekerheid
gezonder maken, en dat een sporter de sociale zekerheid meer kost dan een roker.
Cardioloog Pedro Brugada reageerde prompt. “Klinkklare onzin. De typische visie
van een politicus die enkel en alleen maar de centen telt. Dat hij mij eens zegt hoe
het dan zit met de vele ziektes die je als roker krijgt. Longkanker, hart- en vaatproblemen ... Die kosten toch ook geld? Maar wat me vooral stoort, is dat we in het
huidige gezondheidsbeleid net mensen willen aanpraten om gezond te leven. En dan
zeg je dat sporters meer geld kosten dan rokers?” Straffe toebak, meneer Tobback!

“‘Heer, ze weten wat ze doen, maar ze doen het toch.’ Dat is de domheid van de federale regeringen van ons land: sinds
2000 weten ze welke gigantische uitdagingen ons met de vergrijzing te wachten staan - zeker in het licht van onze precaire
overheidsfinanciën. En toch hebben ze gehandeld alsof er niets aan de hand is. Zoveel domheid is onvergeeflijk.”
Ewald Pironet in Knack, 30/10/2013

© Xavier Lesenne

Goed bezig

De N-VA vindt dat geweld tegen de politie hard moet worden aangepakt.
Daarom steunde de partij uitdrukkelijk de actie tegen geweld die de politie
eind oktober organiseerde in Brussel. “Geweld tegen politie kan nooit en
nergens worden getolereerd”, reageerde Ben Weyts, ondervoorzitter van
de N-VA en lid van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De actie
kwam er naar aanleiding van het geweld tegen de politie in Meulenberg.
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“Neen, wij gaan het woord confederalisme
niet schrappen uit ons programma”, poneerde
Open Vld-ondervoorzitter en congresvoorzitter Maggie De Block in Gazet van Antwerpen/Het Belang van Limburg op 18 oktober.
Haar voorzitter Gwendolyne Rutten had op 7
juni in Het Nieuwsblad nochtans al duidelijk
laten weten dat ze van het confederalisme af
wou. “Allemaal praatjes”, vond De Block
daarvan. Maar in zijn nieuwe toekomstverklaring schrapt Open Vld dan tóch het
woord confederalisme ... Volgt u nog? Jong
N-VA compileerde de markantste uitspraken
van la Rutten in een video (op youtube.com/
JongNVA). En als die iets duidelijk maakt,
dan is het wel de scherpe bocht waarmee
Open Vld zijn kar heeft gekeerd.

UI TGESPROKE N

Het Europees Hof van Justitie veroordeelde België omdat het niet
beantwoordt aan de richtlijn over
de zuivering van stedelijk afvalwater. Maar wie betaalt straks die
EU-boete?

Gedegen en
onderbouwd
© N-VA
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Nog drie maanden en het is zover. Dan start ons congres ‘Verandering voor Vooruitgang’
in Antwerpen. Na de voorstelling van de teksten en een druk bijgewoonde ronde door
de provincies, is het aan onze leden om te amenderen. En daarmee zitten we in de laatste
rechte lijn.

14
“Er moet een sociaal vangnet zijn
in onze maatschappij. Maar we
moeten iedereen ook wijzen op
de plichten.” Aan het woord is
Kurt Naert-Segaert, N-VA'er van
het eerste uur.

Nu de teksten publiek zijn, erkennen vriend en vijand dat het een gedegen en onderbouwd werkstuk is. Onze teksten zijn niet het resultaat van een uit de hand gelopen
brainstormsessie. Maanden van voorbereidend studie- en cijferwerk zijn eraan voorafgegaan. En dat merk je er ook aan.
Twee onlosmakelijk met elkaar verbonden krachtlijnen vormen de basis van ons congres:
sociaal-economische hervormingen en confederalisme. Wij willen wie werkt, spaart en
onderneemt belonen voor zijn inzet. Dat betekent minder belastingen, een slankere overheid en schuldafbouw. Alleen zo kunnen we uit het dal klimmen.

Aanbod
Maar wij kunnen pas structureel hervormen als we de structuren hervormen. Zonder
confederalisme zijn de sociaal-economische maatregelen die we nemen hoogstens tijdelijk. En steeds onder het voorbehoud dat de PS niet terugkeert naar de macht. Daarom
hebben wij confederalisme nodig.
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Eind 2002 vertrokken de eerste
Belgische soldaten naar Afghanistan. Een decennium later wordt
de omgekeerde beweging in gang
gezet. Reden genoeg voor drie N-VAparlementsleden om een bezoek te
brengen aan de militairen ter
plaatse.

Sommigen nemen woorden als ‘onmogelijk’, ‘onhaalbaar’, ‘utopisch’, … maar al te graag
in de mond. Maar in een democratie is het laatste woord aan de kiezer. Het is de kiezer
die beslist wat mogelijk en haalbaar is, en niemand anders. De sterkte waarmee de N-VA
zal kunnen wegen op de onderhandelingen, hangt af van het mandaat dat de kiezer ons
geeft.
Daarom ook deze oproep aan u. Wij formuleren op het congres ons aanbod aan de kiezer.
Ga met dit aanbod de straat op en overtuig zoveel mogelijk mensen. Want hoe groter de
groep N-VA-kiezers is, des te krachtiger klinkt het signaal voor verandering. Voor echte
verandering. Verandering voor Vooruitgang.
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

U kan de Filipijnen helpen!
De N-VA en haar mandatarissen doen een warme oproep aan alle leden om de slachtoffers van de taifoen Haiyan op de Filipijnen effectief
te helpen. Dat kan door een storting op een van volgende rekeningnummers. Uw gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar.
· rekening BE 17 0000 0000 2121 van de actie HAIYAN 21-21
· rekening BE 73 0000 0000 6060 van Artsen zonder Grenzen (mededeling: INT)
· rekening BE 53 0000 0000 5353 van het Rode Kruis-Vlaanderen (mededeling: Filipijnen)
Bedankt voor uw steun!
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Gewoon onderwijs als het kan,
buitengewoon als het nodig is

© Thinkstock

H AL F R O N D

Begin november keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet goed dat maatregelen neemt voor leerlingen met speciﬁeke
onderwijsbehoeften. Het decreet deﬁnieert duidelijk de toelatingsvoorwaarden voor het buitengewoon onderwijs en de voorwaarden
voor GON (geïntegreerd onderwijs)-ondersteuning.
“Wie echt nood heeft aan buitengewoon onderwijs moet er ook terecht Wie in het gewone onderwijs terecht kan, moet
daartoe alle kansen krijgen.
kunnen”, reageert Vlaams volksvertegenwoordiger Helga Stevens, die
tevreden is met het ontwerpdecreet. “Maar vandaag zijn er kinderen met
speciﬁeke onderwijsnoden die op wachtlijsten terechtkomen omdat er steeds meer kinderen in het buitengewoon onderwijs
zitten die daar eigenlijk niet thuishoren. Dat zal niet langer kunnen. We moeten er alles aan doen om elk kind maximale
kansen te geven. Wie dus in het gewone onderwijs terecht kan, moet daartoe alle kansen krijgen.” Het bedrag dat men op
die manier bespaart in het buitengewoon onderwijs zal in het gewoon onderwijs moeten worden ingezet ter ondersteuning
van de leerlingen en leerkrachten die het nodig hebben.

Respect voor Nederlandstalige Brusselaars
Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) was de
laatste die met een beleidsverklaring naar zijn parlement trok. Vervoort werd bij zijn aantreden omschreven
als een pragmaticus en als iemand die verzoening nastreeft tussen Frans- en Nederlandstaligen. Maar zijn
recente uitlatingen in de pers getuigen van weinig respect voor de Nederlandstalige Brusselaars.
Brussels parlementslid Paul De Ridder had niet enkel kritiek
op Vervoorts vage plannen, loze beloftes en zijn juichkreten
rond het bereikte begrotingsevenwicht. De N-VA’er kaartte

ook zijn gebrek aan respect voor de Nederlandstaligen in
Brussel aan. Want Vervoort stelde in de pers dat een meerderheid aan Franstalige - en dus niet aan Nederlandstalige kant volstaat om een regering te vormen in Brussel.
“Dat is niet enkel een juridische en constitutionele blunder,”
reageert Paul De Ridder, “maar vooral een illustratie van zijn
manier van denken. De Vlamingen in Brussel weten meteen
hoe ze worden beschouwd door hun eigen minister-president: als een wat hinderlijke minderheid die in het beste
geval wordt getolereerd.”

© Anne Deknock

Weer een peperduur wafelijzerakkoord
De zogenaamde ‘Comori’, het comité rond de staatshervorming, heeft beslist dat er 75 bijkomende Franstalige rechters komen, 60 Franstalige grifﬁers en 52 Franstalige grifﬁe-assistenten. De Vlamingen krijgen daarentegen slechts drie extra magistraten en gaan er dus gigantisch op
achteruit.
Met de beslissing wordt een situatie van 65 procent Franstaligen tegenover 35
procent Nederlandstaligen omgevormd naar 71 procent tegenover 29 project.
“Typisch Belgische wafelijzerpolitiek”, vindt Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.
“In bijzonder krappe budgettaire tijden wordt zo een zeer duur akkoord afgesloten. Na de Franstalige magistraten in het eentalige Halle-Vilvoorde en de exclusief Franstalige procureur des konings in Brussel, betalen de Vlamingen nu
met 75 extra Franstalige magistraten een derde keer voor een slecht akkoord.”
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Vorig jaar betaalde de RVA 217 miljoen euro
aan onrechtmatige werkloosheidsuitkeringen
uit. Dat stelde Kamerlid Zuhal Demir onthutst
vast in het jaarverslag 2012 van de Rijksdienst.
De RVA betaalt jaarlijks vele tientallen miljoenen
euro te veel aan mensen die er geen recht op hebben. De terugvordering van die onterechte uitbetalingen verloopt bovendien erg moeizaam. De
RVA waarschuwt er daarom in zijn jaarverslag
voor dat hierdoor een budgettair ‘erg verontrustende’ situatie ontstaat.

© Kris Snoeck

De Senaat keurde recent twee horecawetten goed. De eerste wet wil gelegenheidswerk
in de horeca interessanter maken door een vaste bedrijfsvoorhefﬁng van 33 procent in
te voeren. “Vandaag houden die ‘bijverdieners’ op het einde van de dag netto 30 tot
40 procent over van hun brutoloon. Dat wordt nu iets meer dan 50 procent”, weet senator Bart De Nijn. “Maar hoewel gelegenheidsarbeid ook perfect geschikt is voor de
honderdduizenden werklozen kunnen we nu al voorspellen dat er zeer weinig werklozen ook effectief gelegenheidswerk gaan doen. Dat komt door de werkloosheidsval:
ﬁnancieel is er weinig of geen motivatie om een dag stempelgeld om te ruilen voor
een dag loon. Werken moet altijd interessanter zijn dan niet werken. Ieder uur werken
moet lonen!"

217 miljoen
onrechtmatig
uitbetaald

© Miel Pieters

Structurele lastenverlaging
op arbeid broodnodig

"Zonder lastenverlaging zullen duizenden jobs in de horeca verloren gaan",
vreest Bart De Nijn.

Druppel op een hete plaat
De tweede wet moet horecazaken aanzetten om de elektronische kassa met de zogenaamde ‘black box’ versneld in te voeren. Wie dat doet vanaf 2014 kan een lastenverlaging krijgen van 500 euro per kwartaal (800 euro voor werknemers onder de 26
jaar) voor maximum vijf vaste voltijdse werknemers en op voorwaarde dat de horecazaak gemiddeld maximum 49 werknemers in dienst heeft. “De ene horecazaak is echter de andere niet”, zegt De Nijn. “In sommige horecazaken is er amper behoefte aan
voltijdse werknemers. Die zaken vallen dus uit de boot.”
“Deze twee horecawetten zijn een druppel op een hete plaat”, besluit Bart De Nijn.
“Zonder een serieuze structurele verlaging van de lasten op arbeid, zullen de komende
jaren in de horeca duizenden jobs verloren gaan.”

Zuhal Demir: “De belastingbetaler is drie keer
de dupe.”
Uiteindelijk is het de belastingbetaler die opdraait
voor het structurele tekort in de begroting van de
RVA. Zuhal Demir: “De belastingbetaler is drie
keer de dupe: hij betaalt de vergoeding voor de
vakbonden (uitbetalingsinstellingen), draait op
voor de te veel betaalde uitkeringen en wordt vervolgens nog eens extra belast om het begrotingstekort te dichten dat daaruit ontstaat.”

Kritiek van Open Vld op kunstendecreet is onterecht
Vlaams Parlementslid Marius Meremans diende met collega’s uit de meerderheid en van Groen een nieuw voorstel van Kunstendecreet in. Dat legt nieuwe regels vast voor de ondersteuning van de kunstensector.
Vier vijfde van de tijd zat Open Vld tijdens de voorbereidende werkgroepen mee aan tafel. Om louter politiek-strategische redenen haakte de
oppositiepartij op het laatste moment af. Maar nu heeft ze wel kritiek op het Kunstendecreet. Die kritiek valt Marius Meremans zwaar.
“Open Vld vindt dat de cultuursector meer eigen fondsen moet zoeken. Maar tijdens het overleg hebben ze nooit gesproken over alternatieve
ﬁnanciering. Op geen enkel moment bleek dat zij een andere richting wilden inslaan. Hun eis van 25 procent eigen ﬁnanciering is bovendien
totaal onrealistisch. Voor de grote kunstinstellingen is dat misschien haalbaar, maar de kleine organisaties en het experimenteel kunstenveld
knijp je daarmee volledig dood.”
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“Het confederalisme is ons ideaal”
Met haar ontwerp-congresteksten ‘Verandering voor Vooruitgang’
doet de N-VA een duidelijk aanbod aan de kiezer. De bundel
teksten is een gedegen werkstuk dat moeilijke thema’s niet uit
de weg gaat. “Integendeel. We steken onze nek uit omdat het
nodig is”, zeggen Kamerlid Daphné Dumery en Vlaams Parlementslid Lies Jans. Beiden waren mee verantwoordelijk voor een
van de zes werkgroepen die de basisteksten voorbereidden.
De N-VA is vanaf dag één na de verkiezingen bereid in een socio-economische
herstelregering te stappen met partijen
die op termijn willen meewerken aan
het confederalisme. Hoe groot moet dat
engagement zijn?
Daphné Dumery: “Dat zal voor een groot
stuk afhangen van het mandaat dat de kiezer ons geeft. Het is de kiezer die bepaalt
6

met welke sterkte wij onze eisen op tafel
kunnen leggen. Maar het confederalisme is
ons ideaal. Dit willen wij verwezenlijken.
Dat dit niet zal gebeuren van vandaag op
morgen, is evident. Maar wij vragen wel
een engagement om de omslag naar het
confederalisme te maken. Anders zullen de
sociaal-economische hervormingen nooit
structureel worden.”

Lies Jans: “En dat kan enkel als we de structuren veranderen. We beseffen dat de ommekeer naar het confederalisme tijd zal
vergen. Ondertussen maken we werk van
een herstelbeleid dat gericht is op het verlagen van de lasten, het afslanken van de
overheid en het afbouwen van de schuld.”
De Vlaamse partijen reageerden lauw
op de voorstellen van de N-VA. De Franstaligen waren duidelijker: non, non et
non … Hoe kunnen we de verandering
dan ooit realiseren?
Daphné Dumery: “Er worden vóór de verkiezingen vaak veto’s uitgesproken die men
erna net zo snel weer inslikt. In 1988 zouden PS en PSC nooit toelaten dat het onderwijs zou worden gefederaliseerd, en in 1989
was het gefederaliseerd. Vóór de verkiezin-

BREEDBEEL D
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Dat is de enige manier om meer mensen
aan de slag te krijgen en te houden. Een absolute noodzaak indien we ons sociaal
model willen garanderen. In ons voorstel
betaalt een alleenstaande met een gemiddeld maandinkomen van 3 260 euro bruto
jaarlijks 882 euro minder belastingen. Dat
betekent dat hij of zij per maand 74 euro
netto meer overhoudt.”

gen van 2003 verklaarde de VLD dat het
migrantenstemrecht er nooit zou komen, en
in 2004 was het een feit. Het federalisme,
de splitsing van de universiteit van Leuven,
de invoering van het algemeen stemrecht
… het was ooit allemaal taboe. Vandaag
aanvaarden we dat als de normaalste
zaken die er zijn. Dat zal met het confederalisme ook zo zijn.”
Een van de grootste kritieken was dat de
ﬁscale voorstellen vooral ‘de rijken’ ten
goede zouden komen.
Lies Jans: “Dat is klinkklare onzin, ik kan
het niet anders verwoorden. 97,5 procent
van de werkende Vlamingen zal met ons
voorstel aan het einde van de maand een
hoger nettoloon overhouden. Dat is dus
heel concreet: werken meer lonend maken.

Wat stelt de N-VA concreet voor om de
loonkostenhandicap te verkleinen?
Daphné Dumery: “Een algemene lastenverlaging alleen zal het probleem niet oplossen. De ‘all in’-akkoorden die we voorstellen zijn een bijkomend element om
onze concurrentiekracht te herstellen. Ze
moeten het sociaal overleg van onderuit opbouwen. Binnen een sector kan een akkoord worden gesloten over de aanpassing
van de lonen aan de inﬂatie en bijkomende
opslag of andere elementen. Maar de ﬂexibiliteit neemt toe. Gaan de zaken goed, is
er wat meer mogelijk. Gaan de zaken
slecht, kan iedereen een inspanning leveren. Ondernemingen kunnen mits sociaal
akkoord zelfs nog afwijken van het sectoraal akkoord.”

Daphné Dumery: “De sociale zekerheid
wordt een bevoegdheid van de deelstaten
en deels ook van de regio Brussel Hoofdstad. Maar er blijft een solidariteitsmechanisme bestaan. Enerzijds een tijdelijk, zodat
de deelstaten en regio’s bij de start van de
confederatie dezelfde startpositie hebben.
Maar daarnaast ook een permanent solidariteitsmechanisme. Dat zorgt ervoor dat de
ﬁscale basis van de deelstaten niet te veel
van elkaar afwijkt. Op die manier responsabiliseren we elke deelstaat, maar zorgen
we ook voor een transparante en efﬁciënte
solidariteit.”

“

De keuze voor de
kiezer in 2014 is een
scharniermoment: kiest men voor
Elio II? Of kiest men voor de N-VA?

Wil de N-VA het systeem van automatische indexering van onze lonen volledig
afschaffen?
Lies Jans: “Voor de sociale uitkeringen zoals
de pensioenen behouden wij een automatisch indexeringsmechanisme. Zo kunnen
we de koopkracht verzekeren van de meest
kwetsbare groepen in onze samenleving.
Maar we moderniseren het indexeringsmechanisme wel en vormen het om tot een
‘slim’ systeem. Dat houdt in dat er jaarlijks
op een vast tijdstip wordt geïndexeerd. Dat
verhoogt de voorspelbaarheid voor de overheid, de burgers en de ondernemers. Daarnaast zijn ook kwalitatieve aanpassingen
mogelijk, bijvoorbeeld om mensen aan te
zetten rationeler om te gaan met energie."

Hoeveel gaat het confederalisme ons
kosten?
Lies Jans: “Confederalisme zal zorgen voor
een efﬁciëntere overheid, en dus ook voor
een goedkopere overheid. We kiezen voor
minder politici, minder instellingen, meer
beleid op maat. De grootste efﬁciëntiewinst
die we kunnen boeken, is immers de overhead van de federale overheid laten krimpen. Meer nog, het confederalisme breekt
met de aanpak volgens de klassieke staatshervormingen. Want die komen altijd met
een hoge prijs. Zowel een democratische
prijs (we krijgen stukjes en brokjes van bevoegdheden die alles nog complexer
maken) als een ﬁnanciële prijs. Voor de
zesde staatshervorming is het prijskaartje
ondertussen al 4,5 miljard euro.”
Daphné Dumery: “In tegenstelling tot wat
sommigen zullen beweren, zal het confederalisme evenmin zorgen voor paniek op de
internationale markten. Integendeel. We
bouwen namelijk zekerheden in: de zekerheid dat de staatsschuld zal worden betaald, en dat de belastingen efﬁciënt en
eenvoudig kunnen worden geïnd.”

Wordt de sociale zekerheid gesplitst? Er
wordt altijd gezegd dat die splitsing het
einde van de solidariteit betekent en de
facto het einde van het land is.

Verdwijnt de staatsschuld daarmee echt op
25 jaar?
Daphné Dumery: “We kiezen er inderdaad
voor om de schuld op federaal niveau vol7
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ledig af te bouwen. Maar een euro kan
slechts één keer worden uitgegeven. Wanneer wij die euro besteden aan de afbetaling van de federale schuld, betekent dit dat
de deelstaten die middelen niet hebben om
een eigen beleid mee te voeren. Zo komt er
budgettaire druk op de deelstaten. Maar zij
kunnen dan autonoom beslissen of ze eigen
schulden aangaan ter compensatie - en dus

zelf schuld opbouwen - dan wel of ze dit
vermijden door te besparen of inkomsten
te verhogen.”
Lies Jans: “Vlaanderen heeft uiteraard niet
de ambitie om de schuldopbouw die federaal plaatsvond, gewoon over te nemen.
Vlaanderen wil met de Moesennorm (het
bevriezen van de overheidsuitgaven, red.)
zo snel mogelijk de rekeningen op orde zet-

ten en daardoor vermijden dat er nieuwe
schulden worden aangegaan.”
Brussel krijgt geen bevoegdheden inzake personenbelasting of sociale zekerheid. In feite wordt het als volwaardig
Gewest afgeschaft?
Lies Jans: “Het is eigenaardig dat sommigen
vinden dat wij Brussel verzwakken. Hoe

Erg veel reacties op ‘Verandering voor Vooruitgang’
Over de ontwerp-congresteksten is de voorbije weken veel geschreven. Door mensen die de teksten grondig hebben gelezen
en evenzeer door mensen die ze niét hebben gelezen. “Emotie, veel emotie en heel veel emotie”, analyseerde professor
Vuye op Doorbraak.be. “Maar het is op zijn minst een idee”, stelde voormalig reclamemaker Guillaume Van der Stichelen
in Knack. “Het idee van deze jonge partij is duidelijk en sterk afgelijnd. Zo sterk dat velen stellen dat het ‘onhaalbaar’ is. Als
voormalig ideeënmaker kan ik u getuigen dat dit een kenmerk is dat eigen is aan ideeën die iets teweegbrengen: dat de bestaande orde ze 'onhaalbaar' vindt.”
Bart Haeck in De Tijd:

“Het valt op hoe goed de N-VA zich op dat debat heeft
voorbereid”
“Dat de congresteksten van de N-VA er liggen, is belangrijk. Het
is lang geleden dat een politieke partij met zoveel gewicht zo'n
radicale hervorming op tafel heeft gelegd, en in detail uitlegt hoe
ze die wil aanpakken. Nu kan er tenminste een debat ten gronde
plaatsvinden. Het valt bovendien op hoe
goed de N-VA zich op dat debat heeft voorbereid. De congrestekst is om te beginnen
allesbehalve gratuit. Waar het kan, worden voorbeelden uit het buitenland geciteerd. De bezorgdheid dat een ontmanteling van België tot paniek op de ﬁnanciële
markten zal leiden, is gecounterd door de
schuld federaal te laten en via de btw te
ﬁnancieren. De kritiek dat je België niet
kan splitsen omdat je Brussel niet kan
splitsen, heeft eveneens een antwoord gekregen.”
Bart Sturtewagen in De Standaard:

“De N-VA speelt open kaart”
“Door open kaart te spelen legt de N-VA
de verantwoordelijkheid voor haar strategie bij de Vlaamse kiezer. De vraag is nu of die kiezer Bart De Wever een sleutelpositie
toekent. Indien ja, dan weet de N-VA dat ze dit hard kan en moet
spelen. Vindt de Vlaamse kiezer het allemaal wat al te voortvarend, dan kan de N-VA de pragmatische weg kiezen en zich
van haar messiaanse opdracht bevrijd voelen. Ze kan zich dan
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voluit wijden aan het vinden van partners die haar sociaaleconomische recepten mee willen uitvoeren.”
Steven Samyn in De Morgen:

“Het voordeel van de duidelijkheid”
“Eén groot voordeel hebben de toekomstplannen van de N-VA
voor ons land alvast en dat is het voordeel van de duidelijkheid.
Dat artikel 1 van de partijstatuten - een onafhankelijke republiek Vlaanderen - niet
voor morgen was, wisten we al. Dat de
N-VA in afwachting van die onafhankelijkheid voor confederalisme pleit, wisten
we ook al even. Alleen was het tot dusver
een goed bewaard geheim wat dat confederalisme nu precies inhoudt. Sinds gisteren liggen de kaarten op tafel: België zal
niet zomaar verdampen, maar moet volledig worden uitgekleed.”
Politicoloog Carl Devos:

“Een weldaad voor het inhoudelijk
debat”
“De 71 bladzijden zijn het resultaat van
stevig nadenken. Er staat veel in. Veel
voorstellen zijn in detail geregeld en uitgewerkt, veel onduidelijkheid is weggewerkt. Het geheel vormt een coherente, uitgesproken visie. (…) Dat 46 procent van de Vlamingen vindt dat
België confederaal moet worden, is een onverwacht hoog tot zeer
hoog cijfer. De Vlamingen zijn verdeeld over de N-VA-plannen,
maar dat er evenveel die plannen afkeuren is geen nieuws.”

BREEDBEEL D

Johan Van Overtveldt schaart zich achter het N-VA-verhaal
De N-VA is erg verheugd Johan Van Overtveldt bij de partij te kunnen verwelkomen. Johan heeft half november afscheid genomen van zijn functie als hoofdredacteur bij Trends, waar hij in een moeilijke magazinemarkt zijn blad meer dan
stand deed houden.
Van Overtveldt kan zich compleet vinden in de congresteksten die onze partij heeft voorgesteld en schaart zich volledig achter het verhaal van ‘Verandering voor Vooruitgang’.

•
•
•
•
•
•

geboren in 1955
doctor in de toegepaste economische wetenschappen (UFSIA) en MBA (KU Leuven)
begon zijn carrière bij Trends als journalist
was vervolgens kaderlid bij ING (toen BBL) en algemeen directeur van Shoeconfex
van 1992 tot 2004 was hij hoofdredacteur en chief economist van Trends
nadien werkte hij voor het ondernemersplatform VKW, eerst als directeur van de
denktank Metena, later als algemeen directeur
• sinds 2010 stond hij aan het roer bij Trends

kan je spreken van een verzwakking als wij
Brussel een eigen parlement willen geven,
een eigen regering, meer bevoegdheden en
meer ﬁscale verantwoordelijkheid? De
Brusselse regering krijgt op sommige vlakken zelfs meer bevoegdheden dan Vlaanderen of Wallonië, omdat het niet enkel de
grondgebonden bevoegdheden maar ook
alle gemeentelijke bevoegdheden zal hebben. Natuurlijk is het zo dat Brussel op
organisatorisch vlak verschilt van de twee
deelstaten. Dat is ook logisch, omdat het de
hoofdstad is van dit land.”
De congresteksten spreken over een
‘Brusselkeuze’. Is dat in feite niet gewoon de invoering van subnationaliteit?
Daphné Dumery: “Nee, de Brusselaar kiest
voor een aanbod, niet voor een gemeenschap of nationaliteit. Er wordt geen enkele
voorwaarde opgelegd bij de keuze voor het
Vlaamse of Waalse aanbod. Ook geen taalvoorwaarde. Wat het Vlaamse aanbod betreft is iedereen welkom. Daarbij kiest men
voor onze rechten maar ook voor onze
plichten. Het is een puur persoonlijke
keuze. Dat is een extra troef voor de Brusselaars.”
Lies Jans: “Wat wij voorstellen is trouwens
niets nieuws. Vandaag kiezen de Brusse-

laars elke dag. Welke mutualiteit kies ik?
Sluit ik mij aan bij de zorgverzekering?
Stuur ik mijn kinderen naar een Nederlandstalige of een Franstalige school?
Samengevat kan je eigenlijk stellen dat wij
de Brusselkeuze invoeren net omdat wij
Brussel graag zien. De Brusselse schaal is te
klein en de context is er niet naar om bijvoorbeeld een eigen sociale zekerheid uit te
bouwen. Die zou er snel kapseizen. Bovendien zal de Brusselkeuze de Brusselaars de
zekerheid bieden dat de investeringen en
het aanbod van Vlaanderen en Wallonië in
Brussel op vlak van onderwijs, gezondheidszorgen, cultuur enzovoort worden
voortgezet en nog zullen toenemen.”

“

We responsabiliseren
elke deelstaat maar
zorgen ook voor een
transparante en efficiënte
solidariteit.

Wil de N-VA de NMBS echt in zes splitsen?
Daphné Dumery: “Natuurlijk niet, dat is
een kwakkel in de media. De NMBS wordt
niet gesplitst. Infrabel wel. Wat ook logisch
is. Alle infrastructuur is reeds in handen
van de gewesten: de tramsporen, de snelwegen, de waterwegen, … Vlaanderen en
Wallonië worden in onze plannen bevoegd
voor de exploitatie. Dat wil zeggen dat zij

© ID/Wim Daneels

Wie is Johan Van Overtveldt?

bepalen wie er op hun net zal rijden. Dat
kan dus de NMBS zijn, maar ook privépartners. Je mag niet vergeten dat wij tegen
2019 van Europa de markt vrij moeten
maken.”
De N-VA uit haar bezorgdheid over de
werking van de Europese constructie en
vindt dat die beter moet. Tegelijk spiegelt de N-VA zich aan datzelfde Europa
als oplossing en wil ze de Europese constructie op confederaal niveau invoeren.
Is dat geen contradictie?
Lies Jans: “Uiteraard kan en moet de Europese Unie beter. Maar niemand zal ontkennen dat de landen die eraan meedoen, daar
beter van worden. De toekomst van Vlaanderen ligt in Europa, dat is een onomstotelijk gegeven. Vlaanderen is Europa. Daarom
draagt de N-VA Europa ook een warm hart
toe.”
Daphné Dumery: “Bij onze politieke tegenstrevers is er – op het VB na – geen enkele
die Europa de rug toekeert. Als zij dus zouden vinden dat de N-VA een utopisch voorstel lanceert voor een confederaal België
door zich aan Europa te spiegelen, dan
weten we ook meteen hoe zij over Europa
zélf denken: namelijk dat Europa een utopisch verhaal is.”
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Vlaanderen is klaar voor
de herdenking van de Groote Oorlog
Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois opende deze
maand in Londen een van de belangrijkste vakbeurzen voor
de toeristische reisindustrie in de wereld: de ‘World Travel
Market’ (WTM). De minister stelde er ook de nieuwe beursstand van Toerisme Vlaanderen voor aan de internationale
professionele reisindustrie.
Vlaanderen is twee jaar lang gastregio
en officiële partner van de World
Travel Market (WTM) - een primeur!
Het belangrijkste thema is de herdenking van honderd jaar WOI. Met haar
50 000 bezoekers is de beurs een van
de belangrijkste spelers op de markt.
De Angelsaksische wereld vormt de
belangrijkste buitenlandse doelgroep
voor de herdenking van 100 jaar
Groote Oorlog. Daarom is het strategisch erg interessant dat Toerisme
Vlaanderen dit en volgend jaar heel
wat promotie-instrumenten zal kunnen
inzetten op WTM.

Top tien van Lonely Planet
De vooravond van de herdenking in

2014 is voor Vlaanderen het uitgelezen
moment om Flanders Fields en ons
herdenkingsproject rond de Groote
Oorlog in de kijker te zetten en bekend te maken in de reiswereld.
“Vlaanderen is goed op tijd begonnen
met de voorbereiding van de herdenking”, weet Vlaams minister van
Toerisme Geert Bourgeois. “Al sinds
2006 zijn we in de weer met de toeristische infrastructuur en de voorbereiding van de evenementen. Allemaal mooie projecten en initiatieven
die ondersteuning verdienen. We
mogen in alle bescheidenheid zeggen
- en dat bleek eveneens in Londen dat er ook vanuit het buitenland veel
lof en waardering komt voor de manier waarop we in Vlaanderen deze
herdenking aanpakken. Denk maar
aan de vermelding in de bekende
Lonely Planet-reisgids: we staan in de
top tien van bestemmingen die reizigers zeker moeten bezoeken in 2014.
Dat is vooral te danken aan de herdenkingsactiviteiten in het kader van
WOI.”
Vlaanderen is klaar voor de herdenking van de Groote Oorlog. En dat
dankzij de samenwerking tussen vele
partners: de Vlaamse overheid, Westtoer, de steden en gemeenten en de
hele privésector. “De resultaten van
onze gezamenlijke inspanningen wilVlaanderen is twee jaar lang gastregio
en officiële partner van de toeristische
vakbeurs World Travel Market.
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Herinner ons
Geert Bourgeois mocht op WTM het
eerste van 600 000 keramiekbeeldjes kneden van een kunstproject
van Koen Vanmechelen. Dit project
- Coming World Remember Me past in GoneWest, het herinneringsproject van de provincie West-Vlaanderen. Het is de bedoeling dat 600 000
deelnemers de komende jaren deelnemen aan dit kunstig initiatief. Ze
zullen allen een uniek beeldje met
een duimafdruk en een uniek naamplaatje van een gesneuvelde soldaat mogen maken. Dat zal
uiteindelijk terechtkomen in het
niemandsland van de oude frontzone aan de Palingbeek nabij Ieper.
De helft van de opbrengst gaat naar
kinderen in oorlogsgebieden.
len we nu ook tonen aan de buitenwereld”, besluit de minister. “Het
startschot van de internationale marketingcampagne is alvast gegeven in
Londen op de internationale toerismebeurs WTM.”

GEM ANDATEER D

Het is tijd voor investeringen!

Met de nieuwe aanpak van het kaderdecreet ‘Complexe investeringsprojecten’ kunnen voortaan heel wat
verschillende stappen in de realisatie
van een project op hetzelfde moment
gebeuren. Dat zorgt voor flink wat
tijdswinst. De krijtlijnen voor de
nieuwe aanpak zien er als het ware uit
als een ‘drietrapsraket’ met drie beslissingsmomenten: de startbeslissing, het
voorkeursbesluit en het projectbesluit.

Inspraak zorgt voor draagvlak
“Alles begint bij een idee. Stel je een
ondernemer voor die bijvoorbeeld een
splinternieuw hotel wil bouwen. Hij
stapt met zijn idee naar de betrokken
overheid. De overheid toetst het voorstel op haar beurt af en neemt vervolgens een startbeslissing. Daarmee
wordt het zogenaamde voortraject ingezet”, illustreert minister Muyters. Tijdens dat voortraject wordt het project
verder verfijnd en technisch onderzocht. Er komt een onderzoek van de
impact op milieu, economie, landbouw, mobiliteit, enzovoort. Hierna
worden de resultaten van dat onderzoek voorgelegd aan het publiek.
Philippe Muyters: “Ook in de nieuwe
procedure blijft inspraak erg belangrijk. We zetten zelfs maximaal in op
vooroverleg met iedereen die betrokken is. Door van in het begin rekening
te houden met allerhande bezwaren en
opmerkingen ontstaat er een breder
draagvlak voor het project en zal er
minder vaak beroep worden aangetekend tegen de uiteindelijke beslissing.”

Eén voortraject en één
uitvoeringsfase
Op basis van het vooroverleg neemt de
overheid een voorkeursbesluit
met een definitieve keuze. Dit is
een echt ‘klikmoment’ waarop
niet meer kan worden teruggekomen. Nadien volgt de uitwerkingsfase waarin de bestaande
formele procedures van plannen en vergunnen worden geïntegreerd. Deze fase wordt
uiteindelijk afgerond met het
projectbesluit waarin alle beslissingen worden samengevoegd: zowel de definitieve
vaststelling van het bestemmingsplan als de machtigingen
en vergunningen.
“Vandaag moeten er nog elf
stappen worden gezet en zijn er
vijf openbare onderzoeken
nodig om een project te verwezenlijken”, zegt Philippe Muyters. “Wij brengen alles nu
onder in één voortraject en één
uitvoeringsfase. Omdat er minder vormelijke procedures in
het decreet zitten, verkleint ook
de kans op procedurefouten.
Aan het einde van de rit levert
dit nieuwe decreet maanden –
of soms zelfs jaren – tijdswinst
op.” Het decreet werd eind oktober
principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering. Momenteel buigt de
Raad van State zich over het decreet,
en daarna kan het worden ingediend
in het Vlaams Parlement.

Sneller en eenvoudiger
investeren
Na de invoering van de meldingsplicht
en de vrijstelling voor kleine bouwwerken, het uitwerken van de omgevingsvergunning en de de oprichting
van een cel Vlaamse en Strategische
Investeringsprojecten (VIP) zet Philippe
Muyters hiermee opnieuw een belangrijke stap om investeren en bouwen in
Vlaanderen eenvoudiger, sneller en
rechtszekerder te maken.

© Miel Pieters

Tussen het idee om een groot bouwproject te verwezenlijken –
bijvoorbeeld een stationsomgeving of een belangrijke verbindingsweg – en de uiteindelijke realisatie, liggen vaak jaren van
plannen, procedures en processen. Dat is ontmoedigend voor
ondernemers die willen investeren. Daarom lanceert Vlaams
minister van Ruimtelijke Ordening Muyters het decreet ‘Complexe
investeringen’. Dat moet komaf maken met die lange duurtijd.

Vlaams minister Philippe Muyters: “Vandaag moeten er nog elf stappen worden
gezet en zijn er vijf openbare onderzoeken nodig om een project te verwezenlijken. Wij brengen alles nu onder in één
voortraject en één uitvoeringsfase.”
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Wie betaalt
de EU-boetes?

Op 17 oktober veroordeelde het Europees Hof van Justitie België
tot een boete van 10 miljoen euro en een dwangsom van 859 404
euro per half jaar omdat het niet beantwoordt aan de richtlijn
over de zuivering van stedelijk afvalwater. Maar wie betaalt
straks die EU-boete?
Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenschapssenator
voor de N-VA, volgt dit dossier al jaren
op de voet. Hij voelde de bui hangen. In
het Vlaams Parlement stelde hij vragen
aan minister van Leefmilieu Schauvliege
en aan minister-president Peeters. En in
de Senaat kruiste hij de degens met viceeerste minister Milquet.
De Europese richtlijn van 1991 vraagt dat
tegen eind 1998 elk stedelijk gebied
vanaf 10 000 inwoners over een systeem
voor de opvang en zuivering van afvalwater zou beschikken. Op 8 juli 2004
werd België hiervoor een eerste keer veroordeeld. Op 10 oktober 2011 volgde een
tweede dagvaarding. Vlaanderen verdedigde zich door erop te wijzen dat de
laatste ontbrekende collector op 30 juni
2011 - een paar maanden voor die
tweede dagvaarding dus - werd aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Beersel. In zijn recente arrest
van 17 oktober aanvaardt het Europese
Hof dat argument. Minister-president
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Peeters stelde dan ook meteen dat
Vlaanderen geen schuld treft en dus niet
zal betalen.

boeten, en wie het goed doet, moet ook
zelf beloond worden. Als het in het dossier van de waterzuivering klopt dat
Vlaanderen geen schuld treft, dan moet
Vlaanderen inderdaad niet mee betalen.” Vandaele wijst er wel op dat niet
iedereen het arrest op dezelfde manier
interpreteert, zodat er nog ﬂinke discussies kunnen volgen.

Een zoveelste impasse
“Niet één federale euro”

Gewesten en
gemeenschappen moeten
een mechanisme afspreken dat
een verdeling mogelijk maakt volgens objectieve criteria.

Omdat er ook in andere domeinen van het
milieubeleid (natuur, luchtkwaliteit …)
en op andere bevoegdheidsdomeinen in
de toekomst nog veroordelingen kunnen
volgen, pleit Wilfried Vandaele voor een
afspraak tussen de gewesten en de gemeenschappen. “In afwachting dat zij
rechtstreeks verantwoordelijkheid kunnen nemen tegenover Europa - onze
droom - moeten gewesten en gemeenschappen een mechanisme afspreken
dat een verdeling mogelijk maakt volgens objectieve verdeelsleutels en criteria,” vindt Vandaele, “rekening houdend
met het aandeel in de ‘overtreding’ en
met de inspanningen die ze al deden.”

Wilfried Vandaele vat het N-VA-standpunt samen: “De gewesten moeten de
verantwoordelijkheid dragen voor de
zaken waarvoor zij bevoegd zijn. Wie
iets verkeerd doet, moet daar zelf voor

“Straks valt de Europese factuur in de
Belgische brievenbus, maar met de gewesten is nog geen afspraak gemaakt.
Dat zal tot een zoveelste impasse leiden
in dit land”, besluit Wilfried Vandaele.

Voor federaal staatssecretaris Wathelet
(cdH) zijn het in ieder geval de gewesten
die op de blaren moeten zitten. In de Senaat ondervraagd door Vandaele, stelde
vice-eerste minister Milquet het nog
scherper: het federale België zal voor de
boete niet één euro op tafel leggen. Als
er geen akkoord komt tussen de gewesten, zal de federale overheid het bedrag
afhouden van de dotaties.

“
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De ‘fantoomsenaat’:
de functie verdwijnt,
de kosten blijven

Wie verwacht had dat de Senaat dankzij de zesde staatshervorming zou verdwijnen, komt bedrogen uit. De meerderheidspartijen en de groenen lieten uitschijnen dat deze
instelling zich alleen nog zou bezighouden met de volgende
staatshervorming. Toch verdwijnt slechts één van de zes
commissies in de Hoge Vergadering.

moet ze die zeker niet meer hebben in
het buitenland. Een parlementaire
assemblee is geen reisbureau”, vindt de
N-VA-fractievoorzitter. Broers is wel
tevreden dat er een einde komt aan de
zogenoemde ‘senatoren van rechtswege’, de kinderen van de koning.

bureau zijn met een voorzitter, twee ondervoorzitters en twee andere leden?”
vraagt Broers zich af. “En dat slechts
één van de zes commissies verdwijnt is
totaal onlogisch, want het wetgevende
en controlerende werk zullen niet langer aan de Senaat worden toevertrouwd.”

Het oordeel van de N-VA over de Senaat
is duidelijk. Toch is Huub Broers tevreden over het werk dat de N-VA-fractie
de voorbije drie jaar heeft gedaan.
“Vanaf het begin van deze legislatuur
was ons standpunt duidelijk: wij zijn
vóór de volledige ontmanteling van de
Senaat. Maar zolang de instelling blijft
bestaan, doen wij ons werk. En dat is
ook goed gelukt”, blikt Broers terug. “Ik
denk bijvoorbeeld aan het wetsvoorstel
van Inge Faes rond een DNA-databank.
Dat werd mee goedgekeurd door de
meerderheid. Of aan de professionele
input van Elke Sleurs in het euthanasiedebat. Louis Ide heeft zich de voorbije
jaren met succes toegespitst op het
thema ethiek in de politiek. De instelling mag dan wel volledig voorbijgestreefd zijn, onze mensen hebben er
kwalitatief hoogstaand werk verzet.”
Huub Broers hoopte daarom dat er geen
‘fantoomsenaat’ meer hoefde te bestaan, en dat de Hoge Vergadering in
schoonheid de deuren kon sluiten ...

Ooit hadden Kamer en Senaat dezelfde
bevoegdheden. Maar door de staatshervorming van 1993 verdween de politieke rol van de Senaat bijna volledig.
“Alle belangrijke taken waarover een
parlement beschikt – de regering controleren, de begroting vaststellen – waren
de Senaat al ontnomen”, zegt Huub
Broers, voorzitter van de N-VA-fractie in
de Senaat en burgemeester van Voeren.
“Dat de federale regering vaak slechts
één minister of staatssecretaris afvaardigt naar de plenaire vergadering op
donderdag zegt genoeg over het politieke belang van deze instelling.”

“

Als de Senaat geen
politieke rol meer heeft
in eigen land, moet ze die zeker
niet meer hebben in
het buitenland.

Veredeld reisbureau
Toch blijven sommige partijen, in de
eerste plaats Franstalige, vasthouden
aan het rode pluche. “De afschafﬁng
komt er dus niet”, verzucht Broers. “Er
zullen geen rechtstreeks verkozen senatoren meer zijn, maar het blijft mogelijk
om senatoren te coöpteren. Er wordt
bovendien amper gesnoeid in de te verdelen postjes. Waarom moet er nog een

Wat misschien nog het meest tegen de
borst stuit is dat de ‘hervormde’ Senaat
nog steeds buitenlandse reizen zal kunnen ondernemen. Terecht stelt de belastingbetaler zich vragen bij het nut van
dergelijke missies. Het is een gemiste
kans dat aan die reizen geen paal en
perk wordt gesteld. “Als de Senaat geen
politieke rol meer heeft in eigen land,
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LID MA AT

Kurt
Naert-Segaert

Kurt (33) is een N-VA’er van het eerste uur. Hij is al lid sinds het ontstaan van de partij. Momenteel is hij bestuurslid in Deinze. Kurt heeft
bijzonder veel interesse voor sociale thema’s. Niet zo verwonderlijk
voor iemand die werkt met mensen met autisme.
Kurt studeerde logopedie en werkte
enige tijd als logopedist in een instelling in Lovendegem. Daar kwam hij
vooral in contact met kinderen en jongeren met autisme. Vervolgens ging hij
aan de slag in een revalidatiecentrum,
waar hij kinderen met leerproblemen
individueel begeleidde. “En nu combineer ik twee halftijdse jobs”, vertelt
Kurt. “Ik werk voor de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) als regionaal aanspreekpunt voor West-Vlaanderen en
Limburg. Daarnaast werk ik ook als
autismecoördinator in een school van
het buitengewoon onderwijs.”
“Vooral mijn job bij de VVA is erg gevarieerd. Ik werk samen met scholen
en mutualiteiten om infoavonden en
sensibiliserende activiteiten te organiseren. Daarnaast vangen we via basis-
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cursussen ouders op die te horen kregen dat hun kind autisme heeft. Hen
breng ik samen met andere ouders,
zodat ze ervaringen kunnen delen.”
Mede dankzij zijn job hecht Kurt veel
belang aan de sociale aspecten van de
samenleving. “Sociale rechten zijn belangrijk. Er moet een sociaal vangnet
zijn. Maar we moeten ook iedereen
wijzen op de plichten. Voor iemand die
zijn of haar job verliest, betekent dat:
terug op de arbeidsmarkt komen. Met
een werkloosheidsuitkering die niet beperkt is in de tijd en die nauwelijks
minder opbrengt dan de minst betalende jobs, kunnen we mensen niet stimuleren om snel opnieuw werk te
vinden. Dat verhaal van rechten en
plichten vind ik terug bij de N-VA.”
Voor Kurt moet de arbeidsmarkt wel

meer rekening houden met mensen
met een handicap of autisme. “Zij kunnen vaak geen voltijdse job aan. Maar
een halftijdse job is in veel gevallen
wel perfect mogelijk. Alleen is dit omwille van ons huidige systeem van uitkeringen vaak niet interessant.”
Naast zijn werk besteedt Kurt veel tijd
aan zijn gezin. Acht jaar geleden waren
Kurt en zijn partner in hun thuisgemeente het eerste homokoppel dat
voor de burgemeester stond. Samen
met zijn echtgenoot Renzo adopteerde
Kurt ook twee kinderen. Het lokale verenigingsleven – van de oudervereniging
tot het Davidsfonds en natuurlijk de lokale N-VA-afdeling – heeft aan Kurt bovendien een geëngageerd vrijwilliger
en bestuurslid. En daarnaast volgt hij
nog een opleiding tot yogaleraar. “Sommigen beweren dat ik altijd wel iets zal
studeren, en misschien hebben ze wel
gelijk”, lacht hij. “Levenslang leren is
voor mij in ieder geval belangrijk.”

Gezin: gehuwd met Renzo, vake van Briek (4) en

Grootste voorbeeld: Herman Van Reeck, voor

Oone (3)

zijn pacifisme en links Vlaams-nationalisme

Lid sinds: het ontstaan van de N-VA in 2001

Culinair hoogtepunt: lekker Italiaans

Houdt van: lezen en culturele uitstappen

Laatste boek: ‘Boeddha’s brein’ van Rick Hanson

Favoriet tv-programma: momenteel kijk ik graag

Favoriete reisbestemming: met onze jonge kin-

naar ‘Zuidflank’

deren staan verre reizen de laatste jaren niet meer

Levensmotto: Zorg dat je geen spijt hoeft te hebben

op het programma, maar binnen Europa vind ik

van de dingen die je niét hebt gedaan in je leven!

Lissabon en Boedapest wel fijne steden

Anja Declercq: “Meer doen
met dezelfde middelen”

U onderzocht het gebruik van de zogenaamde interRAI-instrumenten.
Wat zijn dat precies?
Een interRAI-instrument bevat vragen
over zowel de fysieke en medische toestand als de sociale omgeving en het
psychisch welbevinden van een kwetsbare persoon. Daarmee krijgen we zicht
op onder meer cognitieve problemen,
het risico op doorligwonden of het risico
op sociaal isolement. Daarnaast kunnen
we er kwaliteitsindicatoren en zorgzwaarte-indexen mee berekenen. Met de
resultaten daarvan kunnen we een geïndividualiseerd zorgplan opstellen of bijsturen.
Worden die instrumenten ook geraadpleegd als basis voor beleid?
Organisaties, regio’s of landen kunnen
de gegevens effectief gebruiken om hun
beleid vorm te geven. Finland gebruikt
ze bijvoorbeeld al enige tijd, en Ierland
is in volle voorbereiding. Bij ons zijn er
reeds pilootprojecten in de ouderenzorg,
de thuiszorg, de ziekenhuizen (geriatrie)
en de woonzorgcentra gerealiseerd en
geﬁnancierd door de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Er is ook speciale software ontwikkeld (BelRAI) waarmee elke
zorgverlener via E-health toegang kan
krijgen tot de instrumenten. De zorgverleners die er gebruik van maken, zijn al-

vast heel tevreden over het zorgplan dat
ze zo verkrijgen. Ze juichen de multi- en
interdisciplinariteit van de instrumenten
toe. En door preventiever in te grijpen,
kan men bijvoorbeeld (her)opnames in
het ziekenhuis vermijden of residentiële
zorg uitstellen.
Idealiter vervangt interRAI de vele instrumenten waarmee de verschillende
beroepsgroepen vandaag werken. Die
meten wel hetzelfde, maar met verschillende schalen. Soms gebeurt dat ook op
vraag van de overheid. Zo is er bijvoorbeeld de Katz-schaal voor verpleegkundigen en voor de zorgzwaarte in

woonzorgcentra, en de Bel-proﬁelschaal
voor de gezinszorg en voor de zorgverzekering. Door deze schalen te vervangen door de interRAI-instrumenten
kunnen we veel efﬁciënter werken.
Hoe evalueert u de zesde staatshervorming op het vlak van de ouderenzorg?
Er is nood aan een diepgaande evaluatie
van wat goed en wat minder goed loopt
om het beleid bij te sturen of zelfs radicale veranderingen door te voeren. Door
het wegwerken van de versnippering en
de fragmentatie, door ‘ontschotting’ en
meer geïntegreerde zorg door te voeren,
kunnen we volgens mij met dezelfde
middelen méér doen. Voor de interRAIinstrumenten is de overdracht van de
ouderenzorg naar - grotendeels - één
overheid een kans voor een meer algemene implementatie.
www.interrai.org

© Miel Pieters

Professor Anja Declercq is hoofd van de sectie Ouderenzorg binnen
LUCAS, een interdisciplinair kenniscentrum van de KU Leuven op
het gebied van zorg en welzijn. Ze is ook hoofddocent bij het Centrum voor Sociologisch Onderzoek aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Sinds 2007 is professor Declercq lid van het
internationale onderzoekconsortium interRAI.

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

BUI TENWACH T

Professor Anja Declercq: “Door
preventiever in te grijpen, kan men
(her)opnames in het ziekenhuis vermijden of residentiële zorg uitstellen.”
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Steven Van Hecke: “De deelstaten kunnen hun
stem te weinig laten horen op Europees niveau”
Steven Van Hecke is professor aan de KU Leuven Kulak, waar hij
vergelijkende en Europese politiek en politieke geschiedenis doceert.
Hij doet onder meer onderzoek op het snijpunt van politieke partijen
en Europese integratie en coördineerde een boek over het Belgische
voorzitterschap van de Europese Unie in 2010. Van Hecke deelt de
analyse van de N-VA dat het huidige Belgische model op vlak van Europese
besluitvorming achterhaald is.
Kan u een van de pijnpunten opnoemen
van het bestaande federale Belgische
model?
De Europese Unie erkent enkel landen als
lidstaat. Daarom heeft België een systeem
ontwikkeld om namens België de deelstaten te vertegenwoordigen op Europese
ministerraden. Dat kan gaan van een exclusief federale vertegenwoordiging, een federale vertegenwoordiging met een rol als
bijzitter voor de deelstaten tot een exclusief
deelstatelijke vertegenwoordiging. Maar
deze regeling is allerminst aangepast aan
de meest recente staatshervormingen. Ze is
dus achterhaald. Zo is bijvoorbeeld de Raad
voor Economische en Financiële Zaken momenteel exclusief federaal, terwijl de deelstaten in deze materies al belangrijke
bevoegdheden hebben en (on)rechtstreeks
te maken hebben met beslissingen die in
dat domein door België worden genomen.
Hoe kunnen we dat probleem aanpakken?
Het probleem is dat de deelstaten te weinig
hun stem kunnen laten horen op Europees
niveau. Het rotatiesysteem, waarbij deelstaten beurtelings aan bepaalde Europese
ministerraden deelnemen, bestaat bij de
andere lidstaten bovendien niet. Dat is dus
een structurele handicap voor Belgische
deelstaten ten opzichte van de andere lidstaten. Die kunnen de hele tijd op hun stoel
blijven zitten. Daarom stel ik voor om over
te stappen naar een systeem met zo weinig
mogelijk rotatie. Zo zouden er intra-Belgische afspraken moeten worden gemaakt
16

over welke deelstaat voorzitter zal zijn bij
welke Europese ministerraad gedurende de
ganse legislatuur.
Dat voorstel heeft als gevolg dat een
deelstaat gedurende vijf jaar het voorzitterschap voor een bepaalde materie
overlaat aan een andere deelstaat. Bestaat het gevaar dan niet om de controle
over die dossiers te verliezen?
Deze regeling geldt voor beide zijden. Het
zou dus voor beide zijden een verhaal van
geven en nemen zijn. Bovendien zou het
veel makkelijker zijn om een verantwoordelijke aan te duiden voor elk dossier. Een
dossier is immers vaak gedurende jaren in
behandeling in de Raad. Een kort rotatiesysteem bemoeilijkt de democratische controle, want het is onduidelijk wie voor
welke beslissing verantwoordelijk is.
Er weerklinkt heel wat kritiek op de EU.
Hoe zou men volgens u de kloof tussen
Europa en de burger kunnen verkleinen?
Er zouden échte Europese verkiezingen
moeten komen, naar Amerikaans model,
met een rechtstreeks verkozen Commissievoorzitter. Een pan-Europese kieskring is
hiervoor niet nodig. In de Verenigde Staten
bestaat die ook niet, en toch werkt het systeem. Een pan-Europese kieskring voor het
Europees Parlement zou wel al een hele
vooruitgang zijn ten opzichte van de huidige situatie.
Een rechtstreekse verkiezing van de
Commissievoorzitter door de burgers is

Steven Van Hecke: “Er zouden intraBelgische afspraken moeten worden
gemaakt over welke deelstaat voorzitter is bij welke Europese ministerraad."
volgens de N-VA geen oplossing om
Europa dichter bij de burger te brengen.
De burger staat nog altijd dichter bij zijn
nationale parlementsleden. Vandaar het
voorstel in de ontwerp-congresteksten
om de Commissievoorzitter te laten verkiezen door de nationale parlementen.
Dat voorstel is te vergelijken met het Amerikaanse systeem van kiesmannen. De
Amerikaanse president wordt ook niet
rechtstreeks verkozen, maar wel via een
systeem van kiesmannen. Die kiesmannen
zijn in het N-VA-voorstel de nationale parlementsleden. Het verschil ligt vooral in het
feit dat de burgers in de VS hun president
feitelijk wel rechtstreeks verkiezen, dat er
doorgaans slechts twee kandidaten zijn
(en dat de kiezer dus een duidelijke keuze
heeft) en dat het ‘alles of niets’ is in de
meeste staten. Terwijl in jullie voorstel de
stemmen proportioneel worden verdeeld
over de kandidaten. Ik heb in ieder geval
jullie congresteksten wel met heel veel
interesse gelezen!

VERREKI J KER

Tien jaar in Afghanistan

Voor de N-VA waren Karolien Grosemans, Patrick De Groote en Karl Vanlouwe van de partij. Ze kwamen terug
met veel bewondering voor de mateloze inzet van onze soldaten, maar
ook met heel wat vraagtekens bij de
verdere evolutie in Afghanistan eens
de internationale ISAF-troepenmacht
het land zal hebben verlaten. ISAF
staat voor International Security
Assistance Force en is een stationering
van NAVO-eenheden in Afghanistan.
Meer dan tien jaar zitten onze troepen
ondertussen in het verre en onherbergzame Afghanistan. Op het hoogtepunt
van hun aanwezigheid waren er meer
dan 600 militairen en zes F-16’s aanwezig in het land, verspreid over drie
locaties. In Kaboel nam men deel aan
de bewaking van de luchthaven, in het
zuidelijk gelegen Kandahar opereerde
een detachement F-16’s en in de noordelijke provincies was het Belgische
leger actief om de Afghaanse veiligheidsdiensten op te leiden. Tegen 2014
zou de terugtrekking voltooid moeten
zijn, maar de vraag blijft of de Afghanen het dan wel helemaal alleen kunnen trekken. Zonder blijvende steun
van de internationale gemeenschap
lijkt dit onwaarschijnlijk.

Opleiding
Vanuit de militaire luchthaven van
Melsbroek trok de delegatie rechtstreeks naar de basis in Mazar-e-Shariff.
“Eind oktober werd de basis in Kunduz overgedragen aan het Afghaanse
leger. Deze basis stond onder Duits
commando. Maar ook onze militairen

gebruikten ze voor het organiseren
van opleiding- en mentoractiviteiten
voor het Afghaanse leger”, vertelt
senator Patrick De Groote. “Nu is alles
geconcentreerd in Mazar-e-Shariff, een
van de belangrijkste zenuwcentra in
het noorden van het land.”
Dag twee van de missie bracht de parlementaire delegatie naar Kandahar,
helemaal in het zuiden van Afghanistan. “Kandahar is op dit ogenblik de

Toch is niet zo dat ons land de veiligheid van Afghanistan alleen militair ondersteunt. “In Kandahar,
bijvoorbeeld, bouwt men een modern hospitaal waar gedurende een
viertal maanden artsen en verplegers uit België actief waren”, aldus
Kamerlid Karolien Grosemans.
In de nabije toekomst, en zeker na
de terugtrekking van de ISAF-troepenmacht in 2014, zal de focus sowieso verschuiven van een militaire
naar een civiele aanpak. “Dit houdt
in dat de internationale gemeenschap Afghanistan zal moeten blijven ondersteunen. Willen we een
blijvende oplossing voor Afghanistan vinden, dan moeten we alle regionale actoren in dit conflict rond

© Belga

© Belga

Eind 2002 vertrokken de eerste Belgische soldaten naar
Afghanistan. Een decennium later wordt de omgekeerde
beweging in gang gezet. Reden genoeg voor onze parlementsleden om samen met de legerstaf en minister van
Defensie De Crem een bezoek te brengen aan de militairen.

Humanitair aspect

Na de terugtrekking van de ISAF-troepenmacht in 2014 zal de focus verschuiven van een militaire naar een civiele aanpak.
grootste militaire luchthaven ter wereld”, weet senator Karl Vanlouwe.
“Hier zijn zes van onze F-16’s gestationeerd. Zij moeten vooraf geplande
opdrachten uitvoeren. Soms moeten
ze ook reageren op onverwachte incidenten, de zogenaamde ‘scrambles’.
Onze F-16-piloten begeleiden en beschermen de ISAF-troepen vanuit de
lucht, en deze tussenkomsten kan je
niet altijd op voorhand inplannen.”

de tafel krijgen. Maar vooral moeten
we de druk verhogen op het regime
van president Karzai om de corruptie in het land aan te pakken. Een
veiligheidsapparaat is maar zo performant als het regime dat het vertegenwoordigt”, besluit De Groote.
“Zonder deze stappen blijft elke
vorm van vooruitgang in deze regio
op drijfzand gebaseerd.”
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J O NGE L E EUWEN

Wet op dataretentie maakt iedereen verdacht
Afgelopen zomer keurden de regeringspartijen in alle stilte het
wetsontwerp voor dataretentie goed. Hiermee voeren zij voor
alle telecomoperatoren een bewaarplicht van gegevens in. Dat
betekent dat de operatoren alle data om gebruikers of klanten
te identificeren verzamelen en dat ze de verkeers- en locatiegegevens een jaar lang moeten opslaan.
Op die manier krijgen overheidsdiensten

te communiceren, bijvoorbeeld met ano-

toegang tot gegevens over waar, wanneer,

nieme prepaidkaarten of via netwerken

met wie en voor hoe lang iemand belde of

zoals TOR. Dataretentie viseert dus vooral

e-mailde. Ook alle data om gebruikers of

gewone burgers. Toch was hierover nau-

klanten te identificeren worden verzameld,

welijks debat in het parlement. Volgens

de rechten van de burgers. Ook volgens
mensenrechtenorganisaties vormt de opslag van gegevens een risico op misbruik
en schendt dit het recht op privacy. De
algemene bewaarplicht vertrekt immers
van het idee dat elke burger potentieel
gevaarlijk is. Principes zoals het vermoeden van onschuld komen zo onder druk
te staan. Maar deze argumenten gaan
blijkbaar totaal voorbij aan onze federale
ministers.
Jong N-VA wil dat de regering opsporings-

evenals tijdstip en locatie waarop iemand
in- of uitlogde op het internet.

© Dreamstime

Veel meer dan wat Europa
vraagt
De nieuwe wet is een omzetting van de
Europese databewaringsrichtlijn maar gaat
veel verder dan wat Europa vraagt. De
Europese minimumtermijn ligt slechts op
zes maanden en de richtlijn zegt dat de gegevens enkel in het kader van opsporing
mogen worden doorgegeven aan de politie. België voegt daar de inlichtingendiensten aan toe, en de regering zal zomaar
kunnen beslissen om gegevens langer te

Met de nieuwe wet krijgen overheidsdiensten toegang tot gegevens over waar, wanneer en
met wie iemand belt of mailt.

bewaren of bijkomende informatie op te
slaan. Nochtans leren de recente onthullin-

(Jong) N-VA-Kamerlid Peter Dedecker hiel-

mogelijkheden onderzoekt met een minder

gen over de Amerikaanse afluisterprak-

den de parlementsleden van sp.a en Open

disproportionele inbreuk op de privacy. Zo

tijken ons dat we hier maar best uiterst

Vld zich compleet afzijdig in de bespre-

kan het efficiënter zijn om gegevens pas bij

bedachtzaam mee omgaan.

king. De wet werd er zonder veel advies

verdenking gericht bij te houden. In elk

en in één zitting doorgejaagd.

geval moet de inzage goed worden om-

De federale ministers Johan Vande Lanotte
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kaderd en onder streng toezicht geplaatst.

(sp.a) en Annemie Turtelboom (Open Vld)

Iedereen potentieel gevaarlijk?

Peter Dedecker ziet dat helaas onvoldoende

mikken met deze wet op het beter opspo-

De snelheid en lichtzinnigheid waarmee

in de huidige wet: “De evaluatie die binnen

ren en onderzoeken van ernstige crimina-

de Belgische regelgeving tot stand kwam

de twee jaar in het parlement moet gebeu-

liteit. Maar echte criminelen kunnen de

is merkwaardig. In verschillende landen,

ren, lijkt me te beperkt. Een onafhankelijke

dataretentie makkelijk omzeilen. Diensten

waaronder Duitsland, werd de wet al on-

instantie moet op regelmatige basis nagaan

als Skype of Whatsapp vallen niet onder

grondwettelijk verklaard. De verregaande

of de gegevens voldoende beveiligd wor-

de vaste bewaarplicht. Daarnaast bestaan

overheidsbemoeienis is volgens het Duitse

den opgeslagen bij de operatoren en of de

er eindeloos veel manieren om anoniem

Grondwettelijk Hof een ernstige inbreuk op

aanvragen tot inzage terecht zijn.”

ONVERGETELI JK

Behoeders van ons collectief geheugen
Het archief van deze fotografes wordt nu uitzonderlijk
opengesteld voor het grote
publiek. De tentoonstelling
in het Antwerpse Fotomuseum toont nog tot 2
maart ‘journalistieke snapshots met een esthetische
meerwaarde’ die anders onzichtbaar voor ons zouden
blijven. Nu openen ze onze
blik. Ze zijn de behoeders
van ons collectief geheugen.
Het geheel van de foto’s
terug naar Duitsland moest brengen. Op deze terugreis vernam Ein- vormt een beeldend journastein dat de nazi's al zijn bezittingen hadden aangeslagen en een listiek verhaal van dromen,
haatcampagne tegen de Joden waren begonnen. Daarom deelde hij
verdriet, rampen en vreugde.
hier in Antwerpen mee niet naar zijn thuisstad terug te keren.
© Germaine Van Parys

Wat hebben een winterlandschap in de Kempen,
Eddy Merckx, de lokettenkwestie in Schaarbeek, een
strandtafereel in Blankenberge, Einstein, overstromingen in
de Rupelstreek, ingenieursdromen,
Jacques Brel, de Limburgse mijnen,
de Innovation, koninginnen en kinderen in de Marollen gemeen? Wel,
het zijn maar enkele van de favoriete onderwerpen van Germaine
Van Parys (1896-1983) en haar peteAlbert Einstein op 28 maart 1933 aan de pakketboot Belgenland van
kind Odette Dereze (°1932).
de Red Star Line die hem en zijn vrouw vanuit de VS via Antwerpen
Deze twee vrouwelijke pioniers in
de fotojournalistiek leveren ons
vanuit diverse invalshoeken een
unieke kijk op de geschiedenis van
België vanaf 1918 tot aan het einde van de vorige eeuw. Hun foto’s
dompelen de kijker onder in een fascinerend tijdperk van een land
in overgang. Ze laten een fotoarchief van 35 000 glasplaten na dat
ons laat ontsnappen aan de gewone limieten van de dagelijkse
fotografie. Door naar hun discrete foto’s te kijken maken we een
reis door de tijd. In feite is tijd hun onderwerp.

De tentoonstelling loopt
tot 2 maart 2014 in het Fotomuseum, Waalse Kaai 47, Antwerpen.
De catalogus Germaine Van Parys en Odette Dereze. De aanraking
van de tijd en het kinderboek Kijken met Germaine zijn samengesteld door Johan Swinnen, fractiesecretaris van de N-VA in de
Kamer en professor Beeldcultuur aan de VUB. Meer informatie:
www.germainevanparys.org

M EERWAARD E

De Kinderspelen, een lach en een traan
Op de Internationale dag van de
Rechten van het Kind (20 november) verscheen het boek De Kinderspelen. Auteur is Antwerpenaar Marc Pairon (°1959), bekend
van zijn aforismen, poëzie en betrokkenheid bij plastische-kunstgebeurtenissen.
Het boek waarmee deze artistieke duizendpoot nu debuteert,
is niet zomaar een boek. Het is
het verhaal van een plattelandsgezin dat zich bewust aan de
zelfkant van de maatschappij vestigt. Niet zonder grijnslach
serveert Pairon de familiale lotgevallen op haast Bruegeliaanse wijze.

Niet verwonderlijk dat de Nederlands-Chinese romancière
Lulu Wang oordeelde: “De Kinderspelen is puur leesgenot!”
Een mooi aanbod dus voor al wie kinderen liefheeft, en een
verademing in een tijd waarin ook zoveel kwaads met kinderen gebeurt.
Marc Pairon, De Kinderspelen, Stichting Charles Catteau,
225 blz., 14,50 euro.

10 x gratis
Tien lezers ontvangen van ons een exemplaar van De Kinderspelen. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op onze wedstrijdvraag: “De Kinderspelen verwijst naar een beroemd
schilderij uit de 16de eeuw. Wie was daar de schilder van?”
Stuur uw antwoord voor 5 december naar magazine@n-va.be
of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnen de biografie van Leo Vindevogel: M. Jacobs (Meerhout), G. Lefever (Drongen), G. Tack (Lovendegem), R. Van Heddegem (Oudenaarde)
en R. Vanhoutte (Aalbeke).

19

OP D E B A RRI CADEN

N-VA steunt weesziekten via ‘Music for Life’
Wie de jaarlijkse ‘Music for Life’-actie van Studio Brussel wil steunen, kan deze keer
zelf een Vlaamse of Brusselse vzw kiezen om geld voor in te zamelen. De N-VA doet ook
dit jaar uiteraard weer mee! We hebben ervoor gekozen om geld in te zamelen voor
weesziekten. Dat zijn ernstige aandoeningen waar kleine groepen mensen aan lijden.

wisselingsziekten. Afdelingen kunnen tot
24 december 2013 acties organiseren om
geld in te zamelen voor deze weesziekten.

In iedere provincie trekt een van onze nationale mandatarissen de ‘Music for Life’acties. In West-Vlaanderen is dat viceminister-president Geert Bourgeois voor
taaislijmziekte (mucoviscidose), in OostVlaanderen Elke Sleurs voor het Von Hippel

Wil u Music for Life mee steunen en
de patiënten en hun familie een hart
onder de riem steken? Neem dan een
kijkje op www.n-va.be/mﬂ2013. Daar
vindt u naast meer informatie over deze
weesziekten ook een overzicht van alle N-

Lindau-syndroom, in Antwerpen Jan Jambon en Flor Van Noppen voor MSA (meervoudig systeem atroﬁe), in Vlaams-Brabant
en Brussel Theo Francken voor de spierziekte ALS (amyotrofe laterale sclerose) en
in Limburg Lies Jans voor zeldzame stof-

Vind ik leuk!
Wist u dat …
… onze Facebookpagina
(www.facebook.com/nieuwvlaamsealliantie) sinds enkele
weken meer dan 10 000 ‘Vind-ik-leuks’ telt?
… @de_NVA op Twitter meer dan 11 000 volgers heeft?
… de gesloten groep ‘N-VA’ op het zakelijke netwerk LinkedIn
aantrekt met bijna 600 leden?
Deel uw enthousiasme
De N-VA groeit gestadig, ook op de sociale netwerken. Maar die
groei moet ook door u als N-VA-lid worden ondersteund. Daarom
deze oproep om uw enthousiasme te delen met uw netwerk van
vrienden en kennissen. Vind ons leuk op Facebook en deel onze
berichten. Retweet ons nu en dan op Twitter. En meld je als N-VA’er
aan op LinkedIn. (Potentiële) kiezers zullen immers pas kleur bekennen als we dat zelf ook doen!
Filip Elinck (42) is sinds begin november op het partijsecretariaat aan de slag als coördinator sociale media binnen
het team communicatie. Filip woont in Sint-Niklaas en behaalde een Postuniversitair Getuigschrift in Marketingcommunicatiemanagement (HUB). Hij zal de online-mediastrategie
van de N-VA verder uittekenen en leidt ondertussen de dagelijkse opvolging van onze sociale-mediakanalen in goede
banen.
Contact: ﬁlip.elinck@n-va.be

‘Een hart van goud’
Het Vlaams Parlement gooide in het weekend van 19 en
20 oktober de deuren open. Het ‘Festival van de Politiek’
bracht behoorlijk wat volk op de been.
Een van de publiekstrekkers op het Festival van de Politiek
was ongetwijfeld de interactieve infostand van de N-VA. Geïnteresseerde bezoekers konden er testen of ze ‘Een hart van
goud’ hebben voor de N-VA. Binnenkort kan u dat trouwens
zelf testen op onze Facebookpagina!
Benieuwd hoe het eraan toeging? Bekijk de reportage op
www.n-va.be/video/festival-van-de-politiek
Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans
heeft een N-VA-hart
van 100 procent goud!

Jong én oud speelde
het interactieve spel
op de infostand
van de N-VA.

Zelf een vraag stellen tijdens het vragenuurtje in het
halfrond? Ook dat kon op het Festival van de Politiek.

Naar goede gewoonte organiseert de N-VA een nieuwjaarsfeest voor al
haar leden. Afspraak op 11 januari vanaf 20 uur in Flanders Expo in Gent
voor een toast op het nieuwe jaar, de nieuwjaarstoespraak van voorzitter
Bart De Wever, de reuze dansvloer, de verschillende eetstandjes, het
praatcafé en de lounge. Meer informatie leest u in het decembernummer.
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N-VA-Nieuwjaarsfeest

OP DE BARRI CADE N
Verandering voor Vooruitgang

Volle zalen voor provinciale ledenvergaderingen
Elk kiesgerechtigd lid van de N-VA kan deelnemen aan het congres Verandering voor
Vooruitgang op 31 januari en 1 & 2 februari 2014 in Antwerpen. En in de loop van de
maand november kan elk lid via lokale ledenvergaderingen amendementen indienen
op de ontwerp-congresteksten. Dat is doe-mee-cratie op z’n best!
Congresvoorzitter Ben Weyts
lichtte de ontwerpteksten van
4 tot en met 8 november toe in
de vijf provinciehoofdplaatsen.
Telkens daagden er tussen de
400 en 750 geïnteresseerde
leden op. Ben Weyts, Steven
Vandeput, Lies Jans en Daphné
Dumery of Jan Jambon namen
elke keer een stuk van de teksten
voor hun rekening. De soms complexe materie legden zij op een be-

grijpbare manier uit voor
de honderden leden in
het publiek.
Na deze provinciale
ledenvergaderingen
organiseren alle afdelingen in de loop van
de maand november
lokale ledenvergaderingen. Daar kan u
amendementen in-

dienen op de ontwerpteksten. Na de verwerking van deze amendementen door de
congrescommissie zal elk lid de laatste
week van januari 2014 een geamendeerde
congrestekst in de bus krijgen.

Schrijf snel in
Inschrijven voor het congres Verandering
voor Vooruitgang kan via het online ledenportaal mijn.n-va.be. Actuele informatie
over het programma vindt u op de website
www.veranderingvoorvooruitgang.be.
Heeft u vragen over het congres? Dan
kan u mailen naar congres@n-va.be
of bellen naar 02 219 49 30.

Maak van democratie DOE-MEE-CRATIE!
• Verleng nu al uw lidmaatschap voor 2014
Blijf de enige partij steunen die werk maakt van de verandering en verleng vandaag nog uw lidmaatschap voor 2014. Het lidgeld blijft ook
volgend jaar hetzelfde: 12,50 euro voor een hoofdlid en 2,50 euro voor elk bijlid (tweede, derde … lid van een gezin). Wie 30 jaar of jonger is,
betaalt 5 euro. In ruil blijft u alle voordelen genieten die u tot nu toe al genoot. En u kan zich na betaling meteen inschrijven voor congres.

• Meld u aan op het online ledenportaal
Surf naar mijn.n-va.be en meld u aan met de voorlopige invitatiecode die u eind oktober per
post hebt ontvangen. Op deze manier beheert u makkelijk zelf uw ledengegevens. Daarnaast
kennen we graag uw professionele achtergrond. Zo kunnen we daar in de toekomst, indien
nodig, een beroep op doen.
Voor vragen in verband met uw lidmaatschap kan u bovendien steeds terecht op het adres
leden@n-va.be of telefonisch op 02 219 49 30.

‘De stand van het land’ op dvd
De N-VA wil verandering. Verandering voor Vooruitgang. Daarom trok N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke in september en
oktober door Vlaanderen met ‘Café bij Bracke en vrienden’. U kan ‘De stand van het land’ nu herbekijken
op dvd of op de website van de N-VA.
• We ﬁlmden Siegfried Brackes integrale lezing en zetten deze op dvd. U vindt twee exemplaren
bij dit magazine. Eén exemplaar voor u. En eentje voor uw vrienden, familie, buren of kennissen.
• Op de website van de N-VA vindt u niet enkel het integrale verslag van de uiteenzetting. U
vindt er de lezing ook opgedeeld in twaalf korte thematische hoofdstukken. Op die manier
kan u ze makkelijk delen via de sociale media.
U vindt de twaalf korte ﬁlmpjes én de integrale uiteenzetting
op www.n-va.be/de-stand-van-het-land.
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Burgemeester van Rijkevorsel

Dorien Cuylaerts
Op haar drieëndertigste is Dorien Cuylaerts
de jongste vrouwelijke N-VA-burgemeester.
Niet dat ‘Veussel’ daarom een onervaren burgermoeder heeft. Tijdens de vorige legislatuur
leerde ze als schepen het vak. Aan clichés
heeft ze als jonge moeder in de politiek geen
boodschap.
“Burgemeester zijn is toch nog wat anders dan schepen.
Je hebt niet alleen een veel drukkere agenda en meer verantwoordelijkheid. Men verwacht ook een veel grotere beschikbaarheid. Dat betekent niet enkel overal fysiek aanwezig zijn, maar ook mentaal. Mensen hebben soms de
neiging om hun hart te luchten tegen ‘hun’ burgemeester.
Niet dat me dat stoort, zeker niet, maar in het begin vond
ik dat soms toch een beetje vreemd. Of ze vragen je om te

bemiddelen in burenruzies en dergelijke. Daarin tussenkomen als burgemeester is heel moeilijk. Dat is toch meer
een job voor de politie of de vrederechter. Die kunnen met
kennis van zaken voor de nodige objectivering te zorgen.

Facebookpagina’s en boze ouders
Soms kan je ook niet anders dan beslissingen nemen
waarvan je weet dat ze op korte termijn op veel protest
stuiten. Zo erfden we van de vorige schepen van Onderwijs een capaciteitsprobleem in onze gemeenteschool.
Daardoor moesten we de capaciteit van de school wel beperken en dus mensen teleurstellen. Opgehitst door de oppositie waren minder sympathieke Facebookpagina’s ons
deel. Tijdens mijn spreekuur kreeg ik ook een tweehondertal boze ouders met hun kindjes over de vloer. Dan
mag je nog de enige juiste beslissing hebben genomen en
die zo goed mogelijk uitleggen, op zo’n moment verlies je
altijd. Dat is onaangenaam, maar je leert uit zo’n ervaringen zeer veel.
Sowieso zijn er meer fijne ervaringen dan minder leuke:
onze onverwachte verkiezingsoverwinning, het vlotte bestuursakkoord, de leuke sfeer in onze N-VA-ploeg en de
goede samenwerking met de coalitiepartners. Ik ga elke
dag met plezier werken. Iets kunnen doen voor je eigen
gemeente en haar 11 000 inwoners, dat geeft veel voldoening. Als ik collega’s uit andere gemeenten één tip mag
geven: communiceer continu met je burgers over wat je
doet en waarom, en zorg dat inspraak geen hol begrip is.
Als er één ding is waar ze mij binnen vijf jaar op mogen
afrekenen, dan is het dat.

© Dorien Cuylaerts

Man en kindjes gaan mee

Dorien Cuylaerts: “Als ik collega’s uit andere gemeenten één
tip mag geven: communiceer continu met je burgers over wat
je doet en waarom, en zorg dat inspraak geen hol begrip is.”
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En dan is er natuurlijk de eeuwige vraag: hoe doe je dat,
als jonge moeder met twee kleine kindjes ... Zoals elke
moeder die gaat werken, zeker? Natuurlijk heb ik een
drukke job die vereist dat ik ook ’s avonds en in het weekend vaak niet thuis ben. Maar dat is een kwestie van
goede afspraken. En het mag gezegd: ik heb een enorm
begripsvolle man, die mij voor de volle honderd procent
steunt. Een van onze afspraken is trouwens dat het volledige gezin gezellig meegaat wanneer ik in het weekend
naar activiteiten van verenigingen ga. Zo koppelen we het
aangename aan het nuttige. Al moet ik toch toegeven dat
we stilaan uitkijken naar het einde van het mosselseizoen
(lacht).”

VAN LI EDEKERK E

© N-VA

2014-2018, afscheid
van het Belgische patriottisme
Toen het herdenkingsprogramma voor 2014-2018 bekend
raakte, trokken historici meteen aan de alarmbel. “Wat de
Vlaamse Regering wil doen met WOI, doet ons vrezen voor het
ergste”, luidde het.
Bruno De Wever en Rudi Van Doorslaer
hebben het moeilijk met het opzet dat
zegt: “We positioneren Flanders Fields
(de Westhoek), en bij uitbreiding Vlaanderen, als dé regio in Europa waar het
verhaal van de Eerste Wereldoorlog beleefd kan worden als een fascinerende
geschiedenis met een universeel menselijke boodschap van vrede.” Vooral het
Nooit meer oorlog zint de heren niet. Van
Doorslaer: “De Vlaamse overheid koos
voor het thema ‘vrede’. Dat is de les die
wij zogezegd uit de Eerste Wereldoorlog
moeten trekken: dat mensen snakten
naar vrede. Maar zowel tijdens als na de
Grote Oorlog triomfeerde vooral het Belgische patriottisme. Er was natuurlijk de
Vlaamsgezinde Frontbeweging en er was
de collaboratie van het activisme, maar
dat waren kleine minderheidsgroepen.”
Een stelling die Bruno De Wever aanvult:
“Er bestond wel een kleine pacifistische
stroming, maar de grote hoop van de
Belgische soldaten wilde gewoon doorvechten om de oorlog te winnen.”
(Knack, 12/02/2012)
Met alle respect, maar deze geringschattende mening doet het Nooit meer oorlog-streven groot onrecht aan. Dat in het
vooruitzicht van het internationale symposium Wetenschap voor de Vrede drie
Nobelprijswinnaars voor de Vrede de
Westhoek bezochten, duidt op het belang van deze regio in het universele collectieve geheugen.

Geen Belgisch eerherstel
Onderwerp van onderzoek behelst de bij
oorlogen opgelopen trauma’s, zowel bij
militairen als bij burgers. Wil nu juist het
dossier opduiken van een tiental soldaten uit WOI die (wellicht) onterecht
geëxecuteerd werden omwille van zogezegde lafheid, postverlating of omdat zij
de moerlemeie niet meer aankonden.
Dat de Belgische staat nog steeds eerherstel weigert aan deze onfortuinlijke
onderdanen die na bedenkelijke processen de dood met de kogel kregen, is een
ware schande. In tegenstelling tot GrootBrittannië dat voor zijn 300 terechtgestelden een algemeen pardon uitvaardigde
(2006) en Frankrijk waar reeds in 1998
de namen van geëxecuteerden op de oorlogsmonumenten werden bijgeschreven.

“

Wie het Belgische
patriottisme als poot
voor herdenken suggereert,
is niet bij de tijd.

Wie het Belgische patriottisme als poot
voor herdenken suggereert, is niet bij de
tijd. België had nooit de intentie om aan
de Vlaamse verzuchtingen tegemoet te
komen. Zowel in historisch onderzoek
als in de letteren (zoals recent in het
boek Oorlog en terpentijn van Stefan
Hertmans) komt overvloedig aan bod
dat het gros van het IJzerleger Vlaming
was en nauwelijks in staat om het Frans
van de bevelen te begrijpen. Maar dat

ook het thuisfront leed, blijft miskend.
Hoeveel moeders, vaders, vrouwen, kinderen kregen niet het hen onleesbare
certificat de décès van hun zoon, man of
vader thuis besteld? Zelfs na de Wapenstilstand bleef enig begrip voor deze vernedering achterwege.

Het afscheid
Toen Knack (28/09/2013) de schrijver
Stefan Brijs hoorde over zijn oorlogsroman Post voor Mevrouw Bromley,
vroeg die zich af of het zou kunnen dat
het Vlaams-nationalisme met de erfenis
van de Eerste Wereldoorlog aan de haal
is gegaan. Het omgekeerde is gebeurd!
Het Belgische patriottisme heeft voor de
eigen gloriole het offer van zijn soldaten
gekaapt.
Van haar kant harkte historica Sophie De
Schaepdrijver haar vele essays over WOI
tot het boek Erfzonde van de twintigste
eeuw samen. In een ervan pleit zij voor
een herdenking onder de noemer ‘België
14-18’, maar ze ziet het onwezenlijke van
haar wens meteen in. “Dit is geen pleidooi voor het versterken van het Belgische beleidsniveau. Het zou een schone
zaak zijn, daar niet van, maar in het huidige beleidskader utopisch.” Of in
andere woorden: het einde van het Belgische patriottisme.

Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van
het VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij
zijn kijk op actualiteit en maatschappij.
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5 VR A GE N AAN
Senator

Erkenningsnummer P2A9064
Toelating gesloten verpakking 9099 Gent - X BC 4238

Karl Vanlouwe
Senator Sabine Vermeulen wou het volgende van je weten: “Karl, als Vlaamse N-VA'er
campagne voeren in het tweetalige Brussel
lijkt me een heel moeilijke opgave. Hoe
begin je daaraan en hoe hou je vol?”
We hebben een zeer sterk en gemotiveerd
team van N-VA’ers in Brussel. Zo zijn wij erin
geslaagd om N-VA-afdelingen op te richten in
de meeste Brusselse gemeenten. In Brussel
moet je uiteraard wel een olifantenvel hebben
en tegen een stootje kunnen. Zo werd mijn
voorgevel onlangs nog bekogeld met eieren.
Maar dat versterkt mijn engagement voor Vlaanderen en Brussel alleen maar.
© ID/Joost De Bock

1

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

2

Je stond zelf mee aan de basis van de ontwerp-congresteksten over Brussel.
Wat betekent Brussel voor jou?
Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen, van Europa en hopelijk in de toekomst
van een confederatie. Brussel is mijn stad en tegelijkertijd is het voor Vlaanderen een venster op de wereld. Ik wil Brussel zien evolueren van een verdeelde
stad van 19 baronieën naar een gedeelde hoofdstad. Wij laten Brussel nooit los
en zullen steeds benadrukken dat Vlaanderen zijn hoofdstad moet omarmen.
De N-VA heeft met de congresteksten alvast het debat rond Brussel geopend.

Maandelijks behalve in juli en augustus.
Afgiftekantoor Gent X
November 2013

Nieuw-Vlaams Magazine

Colofon
Nieuw-Vlaams Magazine wordt uitgegeven
door vzw Vlaams Pers-, Radio- en TV-instituut
en is het partijblad van de Nieuw-Vlaamse
Alliantie (N-VA). Het wordt verzonden onder
een folie op basis van zetmeel die 100 % biologisch afbreekbaar is.
Coördinatie en eindredactie:
Nele Hiers.
Medewerkers:
Mariam Al Merrouni, Arnout De Cuyper,
Sven De Neef, Ellen Devriendt, Hans Govaerts,
Xavier Lesenne, Benjamin Muylaert,
Joachim Pohlmann, Tinne Stukkens,
Johan Swinnen, Katrien Thorré,
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De plannen van de N-VA voor Brussel zouden onze hoofdstad nog versterken. Kan je dat kort uitleggen?
Wij geloven in de kracht en de mogelijkheden van Brussel. Brussel moet zich
verder kunnen ontwikkelen tot een echte kosmopolitische stad met een meervoudige hoofdstedelijke rol. Een hoofdstad die echt in staat is de verschillende
culturen te verbinden en die zo de concurrentie kan aangaan met andere internationale steden. De toekomst is aan een eenvoudiger Brussel dat een echte
hoofdstad is voor iedereen en waar de middenklasse opnieuw haar plaats kan
innemen.
Het dossier rond de afluisterpraktijken van de NSA krijgt jouw bijzondere
aandacht. Moeten we ervan uitgaan dat zoiets ook in ons land gebeurde?
Brussel huisvest niet alleen het Europees Parlement en de Europese Commissie.
Ook de Benelux en de NAVO hebben hun hoofdzetel in onze hoofdstad. Er zijn
dus heel wat diplomaten, lobbyisten, internationale ambtenaren en zakenmensen actief in Brussel. Er bestaat dan ook geen twijfel dat bepaalde diensten
worden afgeluisterd en zelfs gehackt. Het is ontluisterend dat de federale regering nog steeds achterophinkt met haar cyberbeveiligingsbeleid.
Het worden drukke tijden tot - en zelfs na - 25 mei 2014. Wat doe je om te
ontspannen en de batterijen op te laden?
Samen met mijn vrouw ga ik regelmatig eens fietsen of wandelen. In de drukke
Marollen, de Hoogstraat en de Blaasstraat in het centrum van Brussel, of in het
Laarbeekbos in Ganshoren/Jette. Daarnaast heb ik nog een stapel boeken die
wacht om gelezen te worden.
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