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Nou moe
In zijn boek F*ck de zijlijn roept Groen-Kamerlid Kristof Calvo de N-VA op om een

referen dum te organiseren over de toekomst van België. “De bevolking vragen of Bel-

gië ook echt moet worden opgeblazen, dat durven ze niet”, sneert hij. Helaas voor

Calvo weigerde zijn eigen partij net in die periode het debat in de Kamer aan te gaan

over een resolutievoorstel rond het einde van België. Dat een voorstel van resolutie

zelfs niet mag worden besproken, is nochtans hoogst uitzonderlijk. De N-VA heeft

dus in geen geval lessen in democratie te krijgen van een partij die zelfs het parle-

mentaire debat uit de weg gaat.

“Vanaf begin de jaren 1990 – toen Philippe

Moureaux aan het hoofd kwam van de

Brusselse PS – heeft men naar de pijpen van radicale

en conservatieve moslims gedanst om electorale rede-

nen. Daardoor zijn radicale ideeën beter kunnen ge-

dijen.”

Bilal Benyaich (politicoloog) op
brusselnieuws.be (16/11/2015)
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10 000 
Ziedaar het aantal nieuwe jobs dat

onze bedrijven in de eerste helft

van dit jaar creëerden. Dat blijkt uit

cijfers die het Instituut voor de

Nationa le Rekeningen bekend-

maakte. Het is van 2011 geleden dat

de private jobcreatie nog zo’n hoge

vlucht nam. 

Lars Bové �(De Tijd)
@ZaakJustitie op 19/11/2015
Ex-PS-minister Laurette Onkelinx

die antiterreurmaatregelen bekri-

tiseert, doet mij toch fronsen, na

jaren verwaarlozen Staatsveilig-

heid.

Daan Killemaes (Trends)�
@DKillemaes op 18/11/2015
De Belgische tanker keert lang-

zaam. Totale overheidsuitgaven

(in % bbp) dalen van 54,3 % in

2015 naar 53,9 % in 2016 (cijfers

Europese Commissie)

Goed bezig
Na de terreuraanslagen in Parijs eiste sp.a-voorzitter John

Crombez meer middelen voor onze Staatsveiligheid. Dat is

pijnlijk ironisch als je weet dat zijn collega Renaat Landuyt

in 2013, amper twee jaar geleden, ervoor pleitte om die-

zelfde Staatsveiligheid af te schaffen. De justitiespecialist

van de Vlaamse socialisten vond die instelling “niet meer

van deze tijd” en “niet nodig om ons tegen terrorisme te be-

schermen”. Nog pijnlijker ironisch: zijn voorstel kreeg met-

een de steun van … Philippe Moureaux!

Bart De Wever was op 18 november te gast bij de Britse

premier David Cameron. Achter de beroemde voordeur

van Downing Street 10 hadden beide heren het over de

Europe se hervormingsplannen van Cameron. “Met het

gros van zijn voorstellen zijn wij het helemaal eens”, zei

De Wever na afloop van het onderhoud. “Sociaal-econo-

misch en maatschappelijk liggen onze partijen erg dicht

bij elkaar.”

©
 N
O
10



UITGESPROKEN

3

Het was niet de eerste aanslag in Europa. We herinneren ons allemaal Charlie Hebdo,

de aanslag op het Joods Museum in Brussel of de aanval op Londen in 2005. Het was

ook niet de bloedigste aanslag. In 2004 vielen in Madrid 191 doden te betreuren.

De aanslag in Parijs was wel rechtstreeks gericht op onze manier van leven. En de

vrijheid die daarmee gepaard gaat. Voetbal, cafés, muziek: in het kalifaat is daar geen

plaats voor. En zij willen dat nu ook aan Europa opleggen. 

Wij mogen daar geen duimbreed aan toegeven. Maar we moeten ons ook realiseren

dat we in een nieuwe wereld leven. Veiligheid is niet langer een vanzelfsprekendheid.

We moeten onze voorzorgen nemen. De dreiging zal niet meer afnemen. En daarom

moeten we een veiligheidscultuur aankweken. 

Arsenaal
De federale regering nam onmiddellijk een arsenaal aan maatregelen tegen terreur.

Zo zal er 400 miljoen euro extra worden geïnvesteerd in onze veiligheid, waarvan de

helft structureel. De inlichtingendiensten krijgen meer slagkracht, de politie krijgt

beter materiaal en Syriëstrijders vliegen de gevangenis in. 

We nemen ook een aantal bijkomende en ingrijpende maatregelen. Het verlengen

van de administratieve aanhouding, een uitbreiding van de huiszoekingsmethodes,

het bijhouden van biometrische gegevens, een cameraschild, extra screenings, … 

Helaas is het niet genoeg. De wereld is niet meer de veilige plaats die wij dachten dat

ze was na de val van de Muur. Er zijn brandhaarden aan alle buitengrenzen van Euro pa.

We moeten ook herinvesteren in defensie. Onze strijdkrachten waren decennialang

de favoriete besparingspost. Nu wordt duidelijk dat zij geen luxe zijn, maar een bittere

noodzaak. En daar zullen we de nodige middelen moeten tegenoverstellen. 

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Veiligheids-
cultuur
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Op initiatief van Marius Mere-
mans heeft de N-VA in het
Vlaams Parlement een blauw-
druk  voor de hervorming van de
sociaal-culturele sector goed -
gekeurd. 

4-5
De federale regering investeert in

een echte veiligheidscultuur. In de

nasleep van de aanslagen in Parijs

maakt minister van Veiligheid en

Binnenlandse Zaken Jan Jambon

werk van een arsenaal aan

nieuwe antiterreurmaatregelen. 

18
Alle informatie op het internet
moet op dezelfde manier worden
behandeld, vindt het Europees
Parlement. Europarlementslid
Anne leen Van Bossuyt is ervan
overtuigd dat de nieuwe wet -
geving de gebruikers én de bedrij-
ven ten goede komt.

13
Dankzij staatssecretaris voor
Gelij ke Kansen Elke Sleurs
komen er binnenkort multidisci-
plinaire centra die slachtoffers
van sek sueel geweld opvangen.



Jan Jambon: 
“Deze regering investeert in 
een echte veiligheidscultuur”

Sinds de aanslagen is de bezorgd-
heid over teruggekeerde Syriëstrij-
ders groter dan ooit. Gaat u hen
ook strenger dan ooit aanpakken? 
Minister van Veiligheid en Binnen-

landse Zaken Jan Jambon: “De opval-

lendste maatregelen die we treffen

gaan inderdaad over de zogenoemde

foreign fighters. Geen enkele Syrië-

strijder kan na die gruwelijke aansla-

gen in Parijs nog naïviteit of drang

naar avontuur inroepen. Hun vervol-

ging krijgt absolute prioriteit: we ste-

ken hen bij terugkomst onmiddellijk

de gevangenis in. En wie bij OCAD

staat geregistreerd als geradicali-

seerde en aanstalten maakt om te ver-

trekkenen en zich aan te sluiten bij IS,

krijgt verplicht een enkelband om.”

Helaas werd al snel duidelijk dat
de vorige regeringen onze veilig-
heidsdiensten stiefmoederlijk heb-
ben behandeld. 
Jan Jambon: “Dat is inderdaad een

pijnlijke vaststelling. Nochtans is snel-

ler en efficiënter optreden tegen terro-

risme absoluut noodzakelijk om onze

veiligheid te waarborgen. Ons regeer-

programma bevatte al een hele reeks

maatregelen om de opsporings- en

inlichtingen methodes te vereenvoudi-

gen en uit te breiden. Daar bovenop

hebben we nu een reeks bijkomende

maatregelen getroffen om de onder-

zoeken naar terroristische misdrijven

nog sneller en efficiënter te laten ver-

lopen. 

De inlichtingendiensten zullen bij-

voorbeeld meer en modernere metho-

des en technologieën kunnen ge -

bruiken voor opsporing en informa-

tiegaring. Er komt een databank met

stemmen van verdachten en extra

mogelijkheden om telefoons af te tap-

pen. Huiszoekingen in het kader van

terreuronderzoek zullen voortaan de

klok rond kunnen gebeuren, terwijl

dat tot nu toe enkel tussen 5 en 21 uur

kon. De federale politie kan verdach-

ten nu ook tot drie dagen voorlopig

vasthouden in plaats van slechts 24

uur. Zo krijgen ze meer tijd om

bewijs materiaal te verzamelen. Daar-
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In de nasleep van de aanslagen in Parijs scherpte de federale rege-

ring niet alleen de bestaande veiligheidsmaatregelen aan. Ze

maakte ook werk van een arsenaal aan nieuwe antiterreurmaat -

regelen. De regering trekt daarvoor ook extra middelen uit: 400 

miljoen euro, waarvan 200 miljoen structureel. 

STAAT VAN ZAKEN

“Deze regering heeft het veiligheids-
probleem al veel beter aangepakt
dan de vorige. Maar je kan niet ver-
wachten dat recente investeringen al
zo snel renderen. Er is gewoon veel
tijd verloren gegaan. Vorige regerin-
gen hebben Staatsveiligheid ver-
waarloosd.”

(Lars Bové in De Afspraak, 16/11/2015)
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naast versoepelen we de aankoop -

procedures voor de politie. In het ver-

leden waren die zo log dat zij hun

budgetten niet onmiddellijk konden

gebruiken om verouderd maar levens-

noodzakelijk materiaal te vervangen.” 

Een van de pijnpunten was het ver-
zamelen en uitwisselen van infor-
matie. Ook daar steekt u een tandje
bij? 
Jan Jambon: “We gaan alleszins niet

langer wachten op een Europees sys-

teem voor de uitwisseling van passa-

giersgegevens, maar gaan die zelf al

bijhouden. De registratie van die gege-

vens zal gebeuren voor alle vluchten

en bijkomend voor internationale bus-

sen, treinen en schepen. Oók binnen

de Schengenzone. Dat betekent dat 

tickets enkel nog op naam worden uit-

gereikt en dat er systematische iden-

titeits controles komen. Al die passa-

giersgegevens worden bijgehouden in

een centrale databank bij Binnen-

landse Zaken. Op basis daarvan bren-

gen we verdachte verkeersstromen in

kaart en kunnen we po tentiële terro-

risten traceren en identificeren.”

Naast een foto wil de overheid ook
biometrische gegevens bijhouden
van verdachte personen. Wat
houdt dat precies in?
Jan Jambon: “Van alle verdachten die

op de lijsten staan van het OCAD, het

Orgaan voor de Coördinatie en de

Analyse van de Dreiging, hielden we

de identiteitsgegevens al bij. Daaraan

gaan we nu dankzij de nieuwste tech-

nologieën ook hun vingerafdrukken

en gezichtskenmerken koppelen. Het

bijhouden van die biometrische gege-

vens is overigens niet alleen belang-

rijk in de strijd tegen terreur, maar

betekent ook een stap vooruit in de

strijd tegen identiteitsfraude. 

Tegen eind volgend jaar plannen we

bovendien de algemene invoering

van nummerplaatherkenning. Met

zo’n cameraschild kan de politie de

klok rond toezicht houden op ons

hele grondgebied. Voertuigen die bij

criminele of terroristische feiten zijn

betrokken, kunnen op die manier on-

middellijk worden gesignaleerd en

opgespoord.”

De Brusselse gemeente Sint-Jans-
Molenbeek blijkt eens te meer dé
uitvalsbasis voor moslimterroris-
ten. Hoe gaat u dat islamistische
broeinest aanpakken?

Jan Jambon: “Na twintig jaar van laks

PS-bewind is het niet evident om de

boel daar structureel op te kuisen. We

moeten daar met de grove borstel

door. Onze prioriteit ligt op de aanpak

van de georganiseerde criminaliteit,

de illegale economie en het radica-

lisme. De federale politie zal het 

loka le korps daarin bijstaan. Tegelijk

moeten we oog hebben voor preven-

tie en voor een opwaardering van het

straatbeeld. We moeten de vicieuze

cirkel van verloedering, vandalisme

en criminaliteit doorbreken.”

Eerder maakte staatssecretaris voor
Asiel en Migratie Theo Francken ook
al bekend dat imams en predikers
grondig zullen worden gecontroleerd.
Jan Jambon: “We gaan die inderdaad

grondig opvolgen en onverwijld het

land uitzetten als ze zich schuldig

maken aan het prediken van haat.”

STAAT VAN ZAKEN
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Jan Jambon: “Sneller en efficiënter optreden tegen terrorisme is absoluut nood-
zakelijk om onze veiligheid te waarborgen.”

“Philippe Moureaux (burgemeester
van Molenbeek van 1992 tot 2012,
red.) is strategisch blind gebleven
voor de aantrekkingskracht van de
radicale islam in zijn gemeente. Zijn
politiek van ‘nabijheid’ was vooral
een strategie van cliëntelisme.” 

(Bart Eeckhout in De Morgen, 16/11/2015)
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“Vaak is het zo dat die jongeren gewoon zelf hun leeftijd

niet kennen, omdat ze uit landen komen waar er geen

geboorteakt e wordt opgemaakt”, verduidelijkt Smeyers.

“Maar helaas geven een aantal personen zich ook uit voor

minderjarigen, omdat zij weten dat wij minderjarigen niet

terugsturen en zelfs extra bescherming bieden.”

Misbruiken bestrijden
Staatssecretaris Francken laat Fedasil, de Dienst Vreemde-

lingenzaken en de Dienst Voogdij van Justitie gecoördineerd samenwerken

om de onderzoeksperiode zo kort mogelijk te houden. Vóór de grote toe-

vloed van asielzoekers duurde het nog 21 dagen voor het resultaat van een

botscan bekend was, nu slechts negen. 

Stemrecht bij Vlaamse 
verkiezingen, ook in 
buitenland

Een belangrijke reden voor

het grote personeelsverloop is

het gebrek aan begelei ding,

zeker voor beginnende direc-

teurs. “Terwijl het toch om

een functie gaat die psychisch

en sociaal erg belastend is”,

stelt De Meulemeester. “Uit de

cijfers blijkt dat direc teurs

meer dan andere personeels-

leden te kampen hebben met

psychosociale aandoeningen

en daardoor vaker en langer

afwezig zijn.” 

De Meulemeester ziet de op-

lossing in meer teamwerk, zodat collega’s elkaar kunnen coachen en

ondersteunen. “We mogen een directeur niet langer beschouwen als hét

enige hoofd van de school”, besluit zij.

Een Vlaming die tijdelijk of permanent in het buitenland
woont, kan vandaag enkel stemmen bij federale verkie-
zingen, niet bij regionale of Europese. Daarom vraagt het
Vlaams Parlement dat de federale regering snel werk
maakt van een volwaardig stemrecht voor Vlaamse 
expats.

Doordat Vlaamse expats bij de regionale verkiezingen geen

stemrecht hebben, kunnen zij hun stem niet laten horen op

alle domeinen die voor hen van belang zijn. Marc Hendrickx

wil dat die anomalie wordt opgelost. “Er moet een einde

komen aan de ongelijke behandeling”, zegt het Vlaams Par-

lementslid. “Volgens onze grondwet staan de federale en

regiona le overheden immers op gelijke voet.”

HALFROND

Van de 1 305 niet-begeleide minderjarigen die tot en met
augustus een asielaanvraag indienden, werden er 733
onderworpen aan een leeftijdsonderzoek via botscan.
In 506 van de onderzochte gevallen (69 procent) bleek
de vermeende minderjarige eigenlijk meerderjarig. Dat
leerde Kamerlid Sarah Smeyers uit een vraag aan staats-
secretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. 

Elk schooljaar krijgt een derde van alle scholen in Vlaanderen te
maken met een directeurswissel. “Dat leidt tot een verlies aan ex-
pertise en hypothekeert de continuïteit van het schoolbeleid”, zegt
Vlaams Parlementslid Ingeborg De Meulemeester. “Om dat grote
verloop tegen te gaan, moeten we dringend sleutelen aan het
functiepro fiel.”
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Marc Hendrickx: “Ongelijke behandeling van regionale
verkiezingen moet stoppen.”

Minderjarige asielzoekers: 7 op 10 blijken meerderjarig
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Ingeborg De Meulemeester: “Direc-
tiewissel brengt verlies van exper-
tise met zich mee.”

©
 I
m
ag
ed
es
k-
B
as
 B
og
ae
rt
s

Elk jaar krijgt één op drie
scholen andere directeur
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Leegstaande 
bedrijfsruimtes
hergebruiken

Een wetsvoorstel van Kamerlid Kristien
Van Vaerenbergh moet ervoor zorgen dat
daders van huiselijk geweld vaker een
huisverbod krijgen. Overtredingen op
zo’n huisverbod die door een lacune in de
wet tot dusver onbestraft konden blijven,
zouden voortaan wel worden bestraft.

De wetgever heeft huiselijk geweld trachten

in te dijken door het parket de mogelijkheid

te bieden om de dader een huis verbod op

te leggen. Maar in de praktijk wordt die

maatregel amper toegepast. De laatste twee

jaren werden slechts 65 huisverboden op-

gelegd. In 24 - of één op de drie - gevallen

werd dat verbod met voeten getreden.

Preventieve maatregel
“Het huisverbod is een maatregel die ge-

weld voorkomt en bovendien erg slachtof-

fervriendelijk is. Zo kan een moeder met

kinderen gewoon thuisblijven, terwijl de

dader tijdelijk ergens anders verblijft”, aldus

Van Vaerenbergh. Om al die redenen wil zij

dat het huisverbod meer wordt toegepast.

Tegelijk wil zij het beter toepasbaar maken.

Nu zorgt een leemte in de wet ervoor dat de

overtreding van een huisverbod ingesteld

door de familierechter en niet door de pro-

cureur des Konings, enkel kan worden be-

straft als het slachtoffer een klacht indient

wegens bijvoorbeeld belaging. Veel slacht-

offers durven dat echter niet.

Huisverbod meer én strenger toepassen 
bij huiselijk geweld

HALFROND

Bedrijfsgebouwen staan te lang leeg. Ze krijgen te traag
een nieuwe bestemming en worden te weinig her -
gebruikt voor nieuwe activiteiten. Bovendien zijn de be-
staande aankoopsubsidies voor openbare besturen
contraproductief: ze verlengen de duur van de leeg-
stand in plaats van hem in te korten.

Axel Ronse diende daarom een conceptnota in. Die moet

uitmonden in een nieuw decretaal kader waarmee de

Vlaamse overheid de leegstand van bedrijfsgebouwen

efficiën ter kan bestrijden. Het huidige kader uit 1995

omvat enerzijds een heffing op leegstand en verwaar -

lozing, en anderzijds subsidies voor sloop en aankoop in

functie van herontwikkeling. “Daarmee slagen we er

on voldoende in om het aantal leegstaande bedrijfs -

panden te doen dalen. Dat blijft jaar na jaar schommelen

rond de 2 400”, aldus Ronse.

Gelijk speelveld 
Openbare besturen krijgen tot dertig procent terugbetaald

van de aankoopprijs van een leegstaand bedrijfspand, terwijl

privéontwikkelaars geen beroep kunnen doen op zo’n ver-

wervingssubsidie. “Te veel eigenaars rekenen die subsidie

bovendien door in hun verkoopprijs. Daardoor blijven som-

mige panden te lang te koop staan wegens te duur.” Ronse

wil niet alleen die subsidie afschaffen, maar ook de leeg-

standsheffing proportioneel maken. “Wanneer een bedrijfs-

ruimte gedeeltelijk opnieuw in gebruik wordt genomen,

moet dat leiden tot een verminderde heffing die evenredig

is met het deel dat wordt hergebruikt”, luidt zijn voorstel.

Van de prins geen kwaad?

Uit een rapport van het Rekenhof blijkt dat prins Laurent privé-
uitgaven financiert met zijn dotatie. “Daarmee is hij niet aan zijn proef-
stuk toe”, constateren Kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye.
“Dat iemand overheidsgeld als zijn persoonlijke eigendom behandelt,
is surrealistisch. Dit kan niet”, vinden zij. Vandaar hun voorstel om
die dotatie over een periode van vijf jaar te laten uitdoven.

Prins Laurent ontvangt een dotatie van meer dan 300 000 euro. Daarvan is

86 000 euro bedoeld als bezoldiging en 220 000 euro als werkingskosten.

Die laatste moeten hem toelaten zijn publieke taken te vervullen. Nochtans

worden in de meeste andere koningshuizen niet alle kinderen onderhouden

met overheidsgeld, enkel de troonopvolger. “De dotatie van Laurent is een

persoonlijke gunst, louter omdat hij koningskind is”, verklaart Vuye. “De

man oefent geen enkele overheidsfunctie uit.”

Wouters en Vuye pleiten voor een wetswijziging en duidelijke sancties bij

misbruik. In afwachting verwachten ze dat prins Laurent de oneigenlijk

gebruik te overheidsgelden terugstort.

©
 A
nn
e 
D
ek
no
ck

Veerle Wouters en Hendrik Vuye willen de dotatie van Laurent laten uitdoven.
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BREEDBEELD

België heeft zich tegenover de Euro-

pese Unie geëngageerd om tegen 2020

73,2 procent van de beroepsactieve

bevolking aan het werk te krijgen.

Maar met een werkzaamheidsgraad

van 67,3 procent doet België het van-

daag een stuk slechter dan bijna alle

Scandinavische en Centraal-Europese

landen. Tegen die achtergrond dien-

den de N-VA-Kamerleden Jan Spooren,

Zuhal Demir, Peter De Roover en Wouter

Raskin een resolutie in over ‘werk-

baar werk’. De drie krachtlijnen van

die resolutie zijn: meer autonomie

voor de werk nemer, meer maatwerk

en meer ar beidsmobiliteit. Concreet

wil de N-VA meer initiatieven op

bedrijfsni veau en op de werkvloer

mogelijk maken, zonder nieuwe re-

gels of procedures. 

De Europese doelstelling om 73,2 
procent van de beroepsactieve bevolking
aan het werk te krijgen, is nog veraf. Wat
moet er volgens jullie gebeuren om meer
mensen aan het werk te krijgen?
Zuhal Demir: “Om te beginnen: de Belgi-

sche werkzaamheidsgraad is een fictie.

Het Belgische cijfer camoufleert namelijk

sterke regionale verschillen. Met 71,9 

procent zit Vlaanderen al meer dan tien

jaar boven het EU-gemiddelde. Het zijn

Wallonië (61,8 procent) en vooral Brussel

(58,7 procent) die de tewerkstelling drin-

gend moeten opkrikken. 

Om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden, moeten

meer mensen langer werken. Daarom stelde de N-VA in juni

van dit jaar een actieplan voor met tien maatregelen om de

arbeidsmarkt tegen 2019 te moderniseren. “We willen vooral

meer flexibiliteit en opportuniteiten creëren”, zeggen Jan Spooren

en Zuhal Demir.

Werkbaar en wendbaar werk voor iedere



Hoe willen jullie dit realiseren?
Zuhal: “Om meer mensen langer te laten

werken, moeten we ánders gaan werken.

We willen werknemers en werkgevers

meer ruimte geven om in onderling over-

leg tot een haalbaarder werkritme te

komen - gedurende het hele jaar en zelfs

de hele loopbaan. Wij streven naar een

aantrekkelijk loopbaanbeleid. In onze

reso lutie staan liefst tien maatregelen voor

werkbaar werk. Daarmee mikken we op

meer maatwerk in de arbeidsorganisatie

en een modernisering van de arbeids-

markt. Het is natuurlijk van belang dat

werkgevers, werknemers en de overheid

hun verantwoordelijkheid nemen. Eigen-

lijk kan je spreken over drie grote kracht-

lijnen: meer autonomie voor de werk -

nemer, meer maatwerk en meer arbeids-

mobiliteit.”

Jan: “Werkbaar werk moet op bedrijfs -

niveau en op de werkvloer worden gerea-

liseerd, en niet in de eerste plaats door

nieuwe regelgeving en procedures. Met

onze voorstellen willen wij vooral meer

opportuniteiten en flexibiliteit creëren, en

dus een stuk deregulering. Niet zozeer bij-

komende verplichtingen en regeltjes.”

9

Het klopt wel dat er in alle gewesten maar

weinig 55-plussers aan het werk zijn:

amper vier op de tien Belgen ouder dan 55

zijn nog aan het werk, terwijl dat in Neder -

land zes op de tien is en in Zwitserland en

Zweden zelfs zeven op de tien. Met het ver-

maledijde brugpensioen hebben vorige re-

geringen productieve 50-plussers veel te

vroeg de arbeidsmarkt uitgewerkt. De hui-

dige regering wil meer jobs creëren, men-

sen langer laten werken, loopbanen

flexibeler maken en ervoor zorgen dat lan-

ger werken ook werkbaar werken betekent.

In de Vlaamse Regering heeft minister Phi-

lippe Muyters intussen ook het doelgroe-

penbeleid toegespitst op 55-plussers, naast

jongeren en personen met een handicap.”

Maar de N-VA wil ‘werkbaar werk’ voor
oudere én voor jonge werknemers?
Jan Spooren: “Dat klopt. Zonder werkbaar

werk dreigen de besparingen in pensioe-

nen en werkloosheid teniet te worden ge-

daan door een hogere factuur aan

burn-outs en ziekte. De actieve bevolking

heeft het de laatste jaren erg zwaar gehad.

De lage werkzaamheidsgraad, de korte

loopbanen van gemiddeld 32 jaar en de

hoge productiviteitsdruk hebben geleid tot

een toename van burn-outs en langdurige

ziekte. Er waren gewoon te weinig schou-

ders die de last van de productiviteit en de

sociale zekerheid moesten dragen.

Het talent van veel jongeren én ouderen is

daarbij over het hoofd gezien. Honderd-

duizenden mensen tussen 20 en 64 jaar

zijn de voorbije decennia voortijdig af -

geschreven voor onze arbeidsmarkt. Niet

alleen 50-plussers, maar ook mensen met

een lichamelijke of psychische beperking

willen graag een zinvolle job die binnen

hun mogelijkheden valt. En ook vrouwen

of mannen die werk willen combineren

met de zorg voor jonge kinderen worden

vaak geconfronteerd met allerlei loop-

baanbeperkingen.”

Zuhal: “Werkbaar werk begint bovendien

al bij het begin van je loopbaan. We willen

dat werknemers bijvoorbeeld overuren,

verlofdagen en opleidingskredieten kun-

nen opsparen en spreiden over hun loop-

baan. Die opgespaarde overuren en

verlofdagen kunnen op een individuele

loopbaanrekening worden gedeponeerd

en later weer worden opgenomen. Een

jonge dertiger heeft nu eenmaal andere be-

hoeftes dan een vijftiger. Iemand met

jonge kinderen wil zijn werk graag anders

regelen dan iemand zonder kinderen. Dat

komt de werk-privébalans alleen maar ten

goede. En belangrijk ook: de werkbaar-

heid geldt zowel voor werknemers als

voor werkgevers. Initiatieven kunnen

enkel in onderling overleg worden geno-

men. Onze resolutie is ambitieus: ze ver-

zoent de belangen van werkgevers en

werknemers, zonder sociale afbraak.”

BREEDBEELD
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Kamerlid Zuhal Demir: “Onze resolutie

is ambitieus: ze verzoent de belangen

van werkgevers en werknemers, zon-

der sociale afbraak.”



bezig is met het maken van afspraken met

klanten en leveranciers en met factuur -

behandeling. Dat is werk dat zij, mits en-

kele goede afspraken met haar werkgever,

perfect zelf kan organiseren qua tijdstip en

plaats. En zo kan ze de balans werk-privé

veel beter beheren.”

Jullie gebruiken niet graag het begrip
‘zware beroepen’.
Zuhal: “De term ‘zware beroepen’ is voor-

bijgestreefd. Elk beroep bestaat uit zware

en minder zware taken. Vraag aan de

werknemer wat hij nog kan en wil doen.

Door verschuivingen in het takenpakket

zal het perfect mogelijk zijn om die zware

beroepen weer werkbaar te maken. Zodra

we rekening houden met de capaciteiten

en zelfs de dromen van de werknemers,

is werkbaar werk binnen handbereik. We

pleiten daarom voor een dynamische aan-

pak in de arbeidsorganisatie. We moeten

af van het idee dat je het ene beroep wel

tot je 67ste kan doen en het andere niet.

Er bestaan geen zware beroepen, wel

zware taken. Natuurlijk moet een politie-

agent van 55 niet op criminelen jagen.

Maar hij kan wel andere taken doen, zoals

werk op de dispatching.” 

Jan: “Tal van bedrijven proberen nu al zo-

genaamd ‘zware’ jobs werkbaar te houden

voor oudere werknemers door belastende

factoren te verminderen. Ze gebruiken bij-

voorbeeld ergonomische hulpmiddelen en

doen minder ploegenrotatie of minder 

repetitieve taken.”

Misschien kan een bedrijf de werk -
nemer ook extra aanmoedigen door
bepaalde opleidingen aan te bieden?
Zuhal: “Studies wijzen uit dat werknemers

hun job als minder zwaar ervaren als ze

zichzelf kunnen ontplooien in die job: ze

voelen zich zelfzeker, kunnen zich om-

scholen en zich mobieler bewegen in de

arbeidsmarkt. Opleiding is een belangrijk

instrument om meer mensen aan het werk

te krijgen en te houden. Werknemers die

via opleidingen en ervaringen competen-

ties kunnen opbouwen, blijven ook ge-

geerd op de arbeidsmarkt.” 

Toch komt er ook kritiek op de N-VA-
voorstellen rond ‘werkbaar werk’. Zo
zouden ze al te zeer op maat van de
werkgevers zijn geschreven. En afspra-
ken op maat zouden ook een aantal
collectieve verworvenheden op de hel-
ling zetten, klinkt het.
Jan: “Wij hebben begrip voor de terughou-

dendheid van de vakbonden. Maar we

denken dat deze conservatieve houding

onnodig en zelfs contraproductief is. De

rode draad door al onze voorstellen is juist

meer maatwerk en autonomie voor de

individue le werknemer. En dat in het be-

lang van werknemer én werkgever. In

onze resolutie benadrukken we keer op

keer dat meer flexibiliteit geen afbreuk

mag doen aan de basisbescherming van

werknemers.

Het verwijt dat de N-VA in haar voorstellen

voornamelijk oog heeft voor de belangen

van de werkgever is dus een beetje

vreemd, maar waarschijnlijk terug te bren-

gen tot onze stelling dat 'werkbaar werk'

Kortom, de N-VA wil dus graag meer
autonomie voor de werknemer?
Jan: “Zoals Zuhal daarnet al zei, begint

werkbaar werk al aan het begin van de

loopbaan. Meer flexibiliteit in de werk -

gevers-werknemersrelatie maakt het haal-

baar om in onderling overleg tot een

haalbaarder werkritme te komen. Zo moet

het mogelijk zijn om contractuele afspra-

ken te maken over de inhoud, de duur en

het tijdstip van het werk. Zo kan de job

beter worden aangepast aan de behoeften

en mogelijkheden van de werknemer,

waardoor die z’n werk beter aankan.”

Zuhal: “We willen die autonomie ook

doortrekken naar het loonpakket. Lonen

moeten meer de competenties en de job -

inhoud van een werknemer weerspiege-

len en minder de anciënniteit. Mensen

kunnen beter wat meer verdienen op een

moment dat ze hogere kosten hebben, en

wat minder eens ze wat ouder zijn. Zo ver-

mijden we ook dat oudere werkgevers uit

de markt worden geprijsd. Want met de

huidige baremalonen worden werk -

nemers alleen maar duurder als ze ouder

worden.”

Jullie pleiten ook voor de IAO, de Indi-
viduele Arbeidsovereenkomst, als aan-
vulling op CAO’s, collectieve arbeids -
overeenkomsten. Kan je eens een con-
creet voorbeeld geven van zo’n IAO?
Jan: “Neem bijvoorbeeld een jonge secre-

taresse uit Gent die twee jonge kindjes

heeft van respectievelijk zes maanden en

vijf jaar oud. Het gezin is overeengekomen

dat de vrouw de zorg voor de kinderen op

zich neemt. Haar man werkt voltijds in

Brussel. Met onze rigide sociale wetgeving

is de ‘zorgende’ partner al gauw verplicht

om tijdelijk te stoppen met werken of om

deeltijds te gaan werken. Als ze voltijds

blijft werken, heeft ze hoe dan ook de

dage lijkse stress om op tijd aan de school

en de kinderopvang te geraken. 

Wat belet ons nu om de invulling van het

werk helemaal anders te bekijken? Stel

dat de secretaresse op haar werk vooral

BREEDBEELD
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Kamerlid Jan Spooren: “Meer flexibili-

teit mag geen afbreuk doen aan de 

basisbescherming van werknemers.”
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ook voor ondernemers haalbaar moet

zijn.”

Wat de N-VA betreft worden collectieve
regelingen dus niet afgeschaft?
Zuhal: “Natuurlijk niet. Wij willen de 

mogelijk heid creëren om individuele af-

wijkingen toe te staan als dat leidt tot een

betere situatie voor die werknemer én als

dat haalbaar is voor de werkgever. Naast

de collectieve arbeidsovereenkomsten wil-

len wij meer ruimte voor individuele over-

eenkomsten tussen werknemer en werk-

gever.”

Jan: “Het is niet onze bedoeling om te

raken aan bestaande rechten. Maar werk-

gevers en vakbonden moeten minder pa-

ternalistisch denken. Zij denken dat zij het

beste weten hoe een werknemer zijn job

moet doen. Maar werknemers die meer

autonomie krijgen, zijn juist productiever

en voelen zich ook beter.”

Regelgeving mag de ondernemerscreativiteit niet fnuiken
Ook in het Vlaams Parlement zetten de N-VA-parlementsleden hun schouders onder
‘werkbaar werk’: van aandacht voor arbeidsomstandigheden en kwaliteitsvol en
zinvol werk, over uitdagingen en perspectief, tot de balans tussen werk en privé -
leven. Al deze aspecten zorgen voor een evenwichtige en stimulerende job. Wie
gepassio neerd gaat werken is productiever, minder ziek en blijft langer aan de slag. 

Elk vanuit hun eigen invalshoek en met

hun eigen ervaring volgen Vlaams Parle-

mentsleden Andries Gryffroy, Grete

Remen, Miranda Van Eetvelde en Jan Hof-

kens dit dossier op in de commissie Werk.

“Om werkbaar werk te realiseren is nood

aan een cultuuromslag in de on-

derneming, een aangepaste orga-

nisatiestructuur en de uitbouw

van een loopbaan- en competen-

tiebeleid. De overheid, de werkge-

vers en werknemers hebben

hierin elk hun verantwoordelijk-

heid”, vinden ze alle vier. 

Flexibel arbeidsrecht
Inzetten op meer werkbaar werk

vergt een flexibel arbeidsrecht.

“Vandaag botsen werkgevers die

inzetten op een flexibele arbeids-

organisatie vaak op de grenzen

van de bestaande wetgeving”,

weten Andries Gryffroy, voorheen

ondernemer, en Grete Remen, nog

steeds bedrijfsleider. 

“De regelgeving fnuikt nog al te

vaak de creativiteit op dat vlak.

En dat terwijl een cultuuromslag in de on-

dernemingen net de grootste slaagkans

heeft wanneer dat bottom-up gebeurt.

Werkgevers en werknemers kunnen

Vertrouwen
Cruciaal daarbij is vertrouwen in de inzet

van de individuele medewerkers. Een job

krijgt waarde en betekenis voor werk -

nemers als zij worden gestimuleerd om

creatief en innovatief te zijn. “Dat zorgt

voor goesting bij werknemers en werkge-

vers. De praktijk toont aan dat de produc-

tiviteit en de kwaliteit van het werk

toenemen wanneer er sprake is van een

goede werksfeer. Daarom is een groepsge-

voel op de werkvloer zo belangrijk”, aldus

Jan Hofkens, specialist arbeidsrecht en Mi-

randa Van Eetvelde, voormalig consulent

bij de VDAB. 

Lerend netwerk
Je goed voelen in je vel betekent

ook: de juiste man/vrouw op de

juiste plaats. Daar werkt Vlaams

minister Philippe Muyters aan met

enerzijds meer loopbaanbegelei-

ding (bijvoorbeeld in de vorm van

loopbaancheques) en competentie-

versterking (investeren in talent en

activeren van talent via vorming

en opleiding), en anderzijds door

de onder nemingen de mogelijk-

heid te geven om, via de kmo-por-

tefeuille, werkbaar werk in hun

onderneming uit te bouwen. 

Ten slotte zijn ze het erover eens

dat ondernemingen kunnen leren

van elkaar. “Sectorfederaties bij-

voorbeeld kunnen bedrijfsleiders,

HR-verantwoordelijken en andere

betrokkenen bij elkaar brengen om

goede praktijken uit te wisselen en zo een

lerend netwerk uit te bouwen. Goede

ideeën onder ling doorgeven is leerrijk en

werkt verrijkend.”

Wie gepassioneerd werkt is productiever, minder vaak

ziek en blijft langer aan de slag.

samen veel bereiken zonder dat de over-

heid dat moet vastleggen in regeltjes.

Maar er moet ook voldoende aandacht

gaan naar ‘werkbaar onder nemerschap’,

want de principes van werkbaar werk

gelden evengoed voor bijvoorbeeld zelf-

standigen.”



12

“Met de nieuwe renovatiepremie wil

ik werken ondersteunen die de totale

woningkwaliteit optrekken”, verklaart 

minister Homans. “Ons woon patrimo-

nium is immers sterk ver ouderd. Om

de algemene woningkwaliteit te verbe-

teren, moet dat worden aangepakt.

Vandaar de keuze om de renovatie -

premie te behouden en te verbeteren.”

10 000 euro
De nieuwe renovatiepremie blijft een

premie en zal niet worden gefiscali-

seerd. Met andere woorden: het is

geen belastingaftrek maar een premie

die in twee schijven van 5 000 euro

kan worden aangevraagd. “Ik heb van

begin af aan gezegd dat iedereen, net

zoals bij de oude premie, recht moet

hebben op een premie van maximaal

10 000 euro. Fiscalisering gaf die

garan tie niet: mensen die geen belas-

tingen betalen, zouden het voordeel

dan niet of minder kunnen krijgen”,

zegt Homans.

Wat verandert er dan wel? “De premie

zal voortaan in twee keer moeten wor-

den aangevraagd. Daardoor zal het

gemakkelij ker zijn een beroep te kun-

nen doen op het maximale bedrag van

10 000 euro. Al was het maar omdat

je na het ontvangen van de eerste

schijf van 5 000 euro dat geld kan in-

vesteren in werken waarvoor je ver-

volgens de tweede schijf kan

aanvragen. Onder het oude systeem

bedroeg de gemiddelde uit betaalde

premie ‘slechts’ 5 514 euro. Dat lag

onder andere aan het feit dat je de vol-

ledige werken moest pre financieren.” 

Kwaliteitsvol en efficiënt 
renoveren
Ook wat de categorieën betreft, veran-

dert er iets. Voortaan zullen er vier

catego rieën van werken zijn in plaats

van zes. Dat maakt de aanvraag een-

voudiger. “Per categorie van werken

kan een premie bekomen worden van

maximaal 2 500 euro (20 procent van

de in aanmerking te nemen facturen)”,

legt Liesbeth Homans uit. “Wie als

eigen aar-bewoner een inkomen heeft

van minder dan 29 000 euro heeft recht

op een hogere premie per categorie (30

procent van de factuurbedragen), uiter-

aard steeds met een maximale totaal-

premie van 10 000 euro.” 

Op die manier zorgen we ervoor dat

wie renoveert, inzet op de verschillende

renovatienoden (dak, schrijnwerk,

muren, elektrische en sanitaire installa-

ties) waardoor de algemene woonkwa-

liteit er sterk op vooruitgaat. “En wie

een beperkt inkomen heeft, kan per

catego rie een hogere tussenkomst krij-

gen zodat hij of zij sneller de maximum

tussenkomst van 10 000 euro kan krij-

gen. Ik vind het erg belangrijk dat ook

eigenaars met een beperkt inkomen

kwaliteitsvol kunnen renoveren”, aldus

Homans.

Extra stimulans
De premie moet voortaan in twee keer

worden aangevraagd. Tussen de twee

aanvragen moet er minstens één jaar en

maximaal twee jaar liggen. De woning

moet minstens 25 jaar oud zijn. Voor wie

verhuurt aan een sociaal verhuurkan-

toor (SVK), blijft er een extra stimulans.

“Wie zijn woning voor minstens negen

jaar aan een SVK verhuurt, kan de

renovatie premie in één keer voor de vier

categorieën samen aanvragen”, zegt de

minister. “Bovendien gelden er dan geen

inkomensgrenzen of eigendomsvoor-

waarden. Op die manier zorgen we er-

voor dat meer eigenaars kwaliteitsvolle

woningen aan een betaalbare prijs op de

huurmarkt brengen.”

Meer informatie:

www.wonenvlaanderen.be

De nieuwe renovatiepremie is een feit. Vanaf 1 december kan wie
zijn woning renoveert een premie van maximaal 10 000 euro
aanvragen. “De vele Vlaamse verbouwers kunnen zo op onder-
steuning blijven rekenen”, zegt Vlaams minister van Wonen 
Liesbeth Homans. 

Nieuwe en betere renovatiepremie
GEMANDATEERD
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Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil de totale woningkwaliteit optrekken.
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De cijfers liegen er niet om. Vorig jaar

registreer de de politie 2 882 klachten

wegens verkrachting. En dat is nog

maar het topje van de ijsberg. Het zoge-

naamde ‘dark number’ - het aantal dat

niet wordt geregistreerd - is bij seksueel

geweld bijzonder hoog. Negentig pro-

cent van de slachtoffers zou geen klacht

indienen. De aangiftebereidheid is door

tal van factoren dus erg laag.

Adequaat en efficiënt
De gevolgen voor de slachtoffers van

seksueel geweld zijn uitermate ingrij-

pend. Niet alleen fysiek maar ook psy-

chisch. De nood aan een adequate en

efficiënte opvang is groot. Staatssecreta-

ris Elke Sleurs kent als gynaecoloog de

problematiek als geen ander vanuit de

praktijk. “Slachtoffers van seksueel 

geweld moeten multidisciplinair wor-

den opgevangen”, legt Sleurs uit. “Dat

betekent dat medische en psychologi-

sche begeleiding én de opvolging door

politie en justitie moeten worden

samen gebracht op dezelfde plaats, in

multidisciplinaire centra.” 

Zo’n opvangmodel, waar een multi -

disciplinair team 24/7 voor het slachtof-

fer klaarstaat, bestaat al in het

buitenland. In het Verenigd Koninkrijk

en in Ierland bestaat het al 30 jaar. In

Denemarken sinds 1999 en in Nederland

sinds 2012. In België bestaat het nog

niet. Het UZ in Gent en het Sint-Pieters-

hospitaal in Brussel komen er met hun

huidige werkwijze het dichtst bij in de

buurt. Maar het merendeel van de zie-

kenhuizen en politiediensten in België

heeft nog onvoldoende kennis over hoe

op een efficiënte en multidisciplinaire

manier om te gaan met slachtoffers van

seksueel geweld. Ook bij het onthaal en

de doorverwijzing lopen vaak zaken

fout.

Opvang slachtoffers is kerntaak
Daar komt nu verandering in. Elke

Sleurs voert de multidisciplinaire op-

vangcentra stapsgewijs in. Momenteel

wordt in kaart gebracht hoe de centra

praktisch kunnen worden uitge-

bouwd. Daarna komen er drie piloot-

projecten verbonden aan een zieken-

huis, waar slachtoffers van seksueel

geweld terechtkunnen voor een pro-

fessionele totaal opvang. Later wordt

dat aanbod mogelijk uitgebreid. Hulp-

verleners, justitie en politie zullen er

samenwerken om de slachtoffers op-

timaal op te vangen en zorgvuldig te

begeleiden. Doel is onder meer om te

vermijden dat slachtoffers bij elke in-

stantie opnieuw hun verhaal moeten

doen.

“We hebben naar de voorbeelden in

het buitenland gekeken. Zelf heb ik

het centrum in Utrecht bezocht. Wan-

neer men met dergelijke centra werkt,

stijgt de aangiftebereidheid. Een

goede zaak, maar dat is niet de eerste

doelstelling. De kerntaak is de opvang

van de slachtoffers. Dat is de absolute

prioriteit”, bena drukt Elke Sleurs.

Slachtoffers van seksueel geweld vang je het best op in één
multidisciplinair centrum dat alle noodzakelijke opvang en
diensten bundelt. Dankzij staatssecretaris voor Gelijke Kansen
Elke Sleurs komen zulke centra er nu ook bij ons.

Elke Sleurs wil slachtoffers van 
seksueel geweld beter opvangen
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Staatssecretaris Elke Sleurs: “We brengen medische en psychologische bege-

leiding én de opvolging door politie en justitie samen op dezelfde plaats.”
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De gevolgen voor de 
slachtoffers van seksueel 

geweld zijn uitermate 
ingrijpend.“
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Op initiatief van Marius Meremans heeft

de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement

een blauwdruk  voor de hervorming van

de sociaal-culturele sector goedgekeurd.

Met dat document wil de N-VA de discus-

sie aangaan over de hervorming van de

sector.

Dictaat van Cultuurpact 
en verzuiling
Het sociaal-culturele werk in Vlaanderen

is belangrijk. De sector telt 116 organisaties,

meer dan 2 000 werknemers, 200 000

vrijwilligers, een subsidiebudget van een

dikke 48 miljoen euro en een omzet van

195 miljoen euro.

De werking van de sector is jarenlang 

gedicteerd door het Cultuurpact en de ver-

zuiling. Sinds 1995 is de ontzuiling welis -

waar ingezet. Maar het huidige decretale

kader is niet meer van deze tijd en veel te

star. Het houdt geen rekening met de

gewijzig de vormen waarin mensen zich

anno 2015 engageren. “De bestaande

erkennings procedure zorgt ervoor dat

reeds erkende organisaties gebeiteld zitten,

terwijl nieuwe organisaties het uiterst moei-

lijk hebben om een erkenning in de wacht

te slepen”, legt Marius Meremans uit. 

Administratieve 
vereenvoudiging
Concreet stelt Meremans onder andere

voor om de voorbijgestreefde indeling van

de sociaal-culturele or ganisaties volgens

‘werksoorten’ (verenigingen, bewegingen

en vormingsinstellingen) te schrappen. In

de plaats daarvan gaan we voor multi-

functionele organisaties die in Vlaanderen

voldoende draagvlak en relevantie heb-

ben. De twee afzonderlijke procedures

voor erkenning en subsidiëring worden

vervangen door één procedure, wat leidt

tot administratieve vereenvoudiging en

meer efficiëntie. 

Verder moet, nog steeds volgens de con-

ceptnota, de erkenningsprocedure worden

versoepeld. Marius Meremans: “Nieuwe

verenigingen die nog niet aan de erken-

ningsvoorwaarden voldoen, krijgen een

startsubsidie. Verenigingen die wel aan de

subsidiëringsvoorwaarden voldoen, krij-

gen meteen ook effectief een erkenning.

Maar ook: een vereniging die na één

beleids periode negatief wordt beoordeeld,

verliest meteen haar subsidie.”

Historische verworvenheden
verdwij nen
Voorts zet de conceptnota in op samen-

werking en fusie om schaalvoordelen te

creëren, de overheadkosten te beperken

en het management te verbeteren. Ook de

his torische verworvenheden in de

subsidie verdeling zullen verdwijnen. “De

huidige subsidieverdeling is volstrekt

achter haald”, onderstreept Meremans.

“Voor de verenigingen bijvoorbeeld is ze

ge baseerd op de situatie van, zegge en

schrijve, het jaar 2000.” 

Ten slotte wil de N-VA-fractie in het

Vlaams Parlement ook de subsidie voor

de syndicale en patronale vormingsorga-

nisaties schrappen. “We erkennen dat

deze instellingen nuttig werk verrichten,

maar ze moeten voor dit werk niet worden

gesubsidieerd”, licht Meremans toe. “Dat

werk is immers inherent aan hun taakstel-

ling.” Door de schrapping komt 3,3 miljoen

euro vrij; geld dat elders in de sector kan

worden besteed.

VINGER AAN DE POLS

Het decretale kader waarin de sociaal-culturele sector moet
werken, is volledig achterhaald en weinig flexibel. De N-VA wil
de sector uit dat keurslijf bevrijden en opnieuw zuurstof geven.
We gaan voor een ingrijpende verandering die meer dynamiek
en meer kansen oplevert.

Ook in de 
sociaal-culturele
sector brengt de
N-VA verandering 
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Deze dames - maar ook vrouwen die

preventief hun borsten laten verwij-

deren als blijkt dat ze erfelijk belast

zijn - kunnen hun borsten laten

reconstrue ren. Maar patiëntes die

kiezen voor een reconstructie met

eigen weefsel moeten daarvoor diep

in de buidel tasten. N-VA-Kamer -

leden An Capoen (anatoom-patho-

loog) en Yoleen Van Camp (doctor

Medische Wetenschappen) vragen

daarom dat minister van Volks -

gezondheid Maggie De Block (Open

Vld) haar verantwoordelijkheid

einde lijk opneemt en ook borst -

reconstructie met eigen weefsel vol-

ledig terugbetaalt.

Warme borst
Steeds meer vrouwen kiezen voor

een reconstructie met eigen weefsel,

de zogenaamde ‘warme borst’-recon-

structie, in plaats van een recon-

structie met siliconen- of zout -

implantaten. Daar zijn tal van goede

redenen voor. Op die manier worden

ze bijvoorbeeld niet geconfronteerd

kiest, moet dus een groot bedrag zelf

ophoesten en komt daardoor vaak in

financiële problemen. Daarom vra-

gen wij volledige terugbetaling van

reconstructies met eigen weefsel”,

zegt An Capoen. “De huidige terug-

betaling is belachelijk laag”, vult Yo-

leen Van Camp aan. “Ze dekt slechts

een fractie van de werkelijke kosten.

Daardoor moet de patiënt al gauw

drieduizend euro uit eigen zak beta-

len. Het gaat immers over een zeer

complexe ingreep, waarbij micro -

chirurgische technieken worden ge-

bruikt. Ze kan gemakkelijk zeven uur

duren en er is een grote expertise

voor nodig. Vaak komen er ook twee

plastische chirurgen aan te pas.”

“Dit probleem sleept nu al jaren aan

en van dat getalm zijn de patiëntes

de dupe. Dat kan niet langer”, vin-

den Capoen en Van Camp. Ze vragen

dat de minister de verantwoordelijk-

heid niet langer van zich afschuift.

De Block wijst immers de chirurgen

met de vinger en schuift de hete

aardappel door naar het RIZIV. “De

minister moet voor een eigenweefsel-

transplantatie eindelijk een billijke

vergoeding voorzien die de werke-

lijke operatiekost dekt,” besluiten

beide Kamerleden, “zodat patiënten

niet langer dubbel worden gestraft

na kanker.”

met lichaamsvreemde materialen. Er

zijn ook esthetische voordelen, en

vooral: reconstructies met eigen

weefsel zijn duurzamer op lange ter-

mijn. 

Bij siliconenimplantaten zijn er bin-

nen de eerste vijf jaar vaak compli-

caties zoals lekkage en inkapseling.

En sowieso moeten ze binnen de tien

jaar dikwijls worden vervangen. Dat

brengt telkens opnieuw ziekteverlet

met zich mee, en het is een pijnlijke

herinnering aan de doorgemaakte

ziekte.  

Complexe ingreep
“Wetenschappelijk onderzoek heeft

aangetoond dat een ‘warme borst’

duurzamer is. Maar de ziekteverze-

kering betaalt dit type reconstructie

niet volledig terug. Wie daarvoor

Eén op de negen vrouwen in dit land krijgt borstkanker.

Dat is een van de hoogste cijfers van Europa. Gelukkig zijn

de behandelingen sterk verbeterd en zijn er steeds meer

borstsparende ingrepen. Toch is er nog een groot aantal vrou-

wen dat een volledige borstamputatie moet ondergaan.

N-VA vraagt 
volledige 
terugbetaling 
borstreconstructie

VINGER AAN DE POLS
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Een reconstructie 
met eigen weefsel 

is duurzamer dan een 
met implantaten.“



Vanwaar je interesse in regionale
musea, Bert?

“Als lid van de commissie voor

Bestuurs zaken, Binnenlands Bestuur,

Inburgering en Stedenbeleid volg ik

de afslanking van de provincies op

de voet. Maar eigenlijk waren het en-

kele mensen uit de museumsector

zelf die me over hun onzekerheid

kwamen vertellen. Die leefde vooral

bij enkele jonge, pas opgerichte

musea uit mijn eigen streek, West-

Vlaanderen. Denk aan Texture in

Kortrijk of het schoenen- en borstel-

museum Eperon d’Or in mijn thuis-

stad Izegem. Zij wisten duidelijk niet

wat hen de volgende jaren te wach-

ten stond. Hun toekomst dreigde ge-

hypothekeerd te raken nog voor ze

goed en wel uit de startblokken

waren geschoten. Daarbij komt

dat sommige politieke partijen

die onzekerheid bewust cultive-

ren en de cultuursector node-

loos bang maken. Alsof de

afslanking van de provincies zal

leiden tot een cultureel slag-

veld.”

Heeft de minister duidelijkheid

verschaft?

“Jazeker. Hij stelt onomwonden dat

de Vlaamse overheid de engagemen-

ten die de provincies al zijn aange-

gaan volledig zal overnemen. Dat

opent niet alleen perspectieven voor

jonge musea, zij krijgen ook de tijd

om hun meerjarenplannen waar

nodig bij te schaven. Over toekom-

stige engagementen bestaat immers

nog geen zekerheid. Heel het erken-

nings- en ondersteuningsbeleid wordt

opnieuw bekeken.”

Een oefening die jij ongetwijfeld

gaat opvolgen?

“Absoluut. Dat het systeem van de er-

kenningen moet worden herzien, lijkt

mij evident. Zeker nu de provincies

worden afgeslankt. Maar het mag niet

leiden tot een verarming van het

museum aanbod. Daarvoor is ons

Vlaams erfgoed te waardevol.”

De ondersteuning van musea en

archiefinstellingen is erg versnipperd.

Sommige krijgen financiële steun van

de Vlaamse overheid, andere worden

gesubsidieerd door de provincie, nog

weer andere moeten zien rond te

komen met de steun van de gemeente

waar ze zijn gevestigd. Maar vanaf 2017

wordt de opdracht van onze provincies

beperkt tot grondgebonden zaken,

zoals het beheer van de provinciale

domei nen. Persoonsgebonden bevoegd -

heden zoals cultuur, waar ook de on-

dersteuning van musea en archief  -

instellingen onder valt, verhuizen van

de provincies naar de gemeenten en

naar de Vlaamse Gemeenschap. 

“De vraag is of musea en archiefinstel-

lingen die de provincies tot dusver

finan cierden, voortaan door Vlaande-

ren worden gesteund”, aldus Bert

Maer tens.

In de rubriek Vragen(v)uur vertellen we het verhaal achter een van de vele vragen die onze volks-

vertegenwoordigers elke week stellen aan de Vlaamse en federale beleidsmakers. In dit nummer

kaart Bert Maertens de financiële onzekerheid aan waarin sommige musea zich bevinden door

de afslanking van de provincies. Hij vroeg minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) om duidelijkheid.

Bert Maertens:

“Kunnen onze regionale musea 
rekenen op Vlaanderen?”
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• Bert Maertens (34)

• Izegem

• Burgemeester

• Vlaams volksvertegenwoordiger

• Eén dochter
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DORPSSTRAAT

“Het respect van de meerderheid voor de oppositie is ge-

groeid de voorbije drie jaar. In het begin werd zelden ern-

stig naar ons geluisterd. Maar met enige trots kan ik nu wel

zeggen dat onze fractie er staat. Als we het woord vragen,

zie je bepaalde schepenen al beginnen wriemelen op hun

stoel. Dan weet je gewoon: doorgaan is de boodschap!

Verandering vanuit de oppositie
In het eerste jaar van de legislatuur legden we een heel

mooi dossier op tafel: een masterplan om de dorpskern van

Wechelderzande op te waarderen en te vergroenen.

Momen teel is bijvoorbeeld de straat door het dorp een

smalle weg zonder fietspad, waarover doorgaand (zwaar)

verkeer voorbijraast. Levensgevaarlijk voor voetgangers en

fietsers. Ons dossier werd echter keer op keer verworpen

door de meerderheid. Maar zo slecht zal het wel niet zijn

geweest, want sinds kort hebben zij een eigen masterplan,

dat ze aan de man brengen als ‘Wensbeeld Wechelder-

zande’. Uiteindelijk zijn wij heel blij dat er ook in Wechel

verandering komt, maar het is jammer dat daar zoveel

politie ke spelletjes aan vooraf moesten gaan. 

Naast dat masterplan voor de dorpskernhernieuwing van

Wechelderzande mogen ook onze voorstellen rond het

mobiliteits dossier er best wezen. En onze initiatieven voor

het oude schoolgebouw in Gierle. Dat is een verhaal van

vijftien jaar schuldig verzuim. De school werd jarenlang

verwaarloosd en noodzakelijke investeringen bleven uit. Al

jaren vallen er brokstukken van het dak! Niet veilig dus

voor de kinderen. De plannen voor een nieuwbouw staan

voorlopig ‘on hold’: enkele buurtbewoners vechten de

bouwvergunning aan. Het gemeentebestuur is er door een

gebrek aan communicatie niet in geslaagd om enig draag-

vlak te creëren voor de nieuwe school. Vorig jaar was de

maat vol voor het oudercomité en kwamen ze bij ons aan-

kloppen. Onder meer dankzij druk van de N-VA worden de

leerlingen binnenkort ondergebracht in containerklassen.

Niet ideaal en heel duur, maar op zijn minst wel veilig.

Wechelse school
Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel in Lille.

Samen met Jong N-VA hebben we bijvoorbeeld een straat

in Wechelderzande herdoopt tot de Henry van de Velde-

straat, omdat de schepen van Cultuur het niet nodig vond

om diens 150ste geboortejaar in 2013 passend te vieren. Van

de Velde vertoefde twee jaar lang in Wechelderzande om

er samen met schilders Heymans, Rosseels, Crabeels en

Hazledine het openluchtschilderen te beoefenen. Elke

kunstliefhebber kent in navolging van de Kalmthoutse

School ook de Wechelse School, behalve onze schepen!”

Marleen Peeters leidt de negenkoppige N-VA-

fractie in de gemeenteraad van Lille. Ze zetelt

ook in de provincieraad. Als germaniste en

voorzitter van het lokale Davidsfonds gaat haar in-

teresse uit naar thema’s zoals onderwijs, mobiliteit

en de Kempische kunst en cultuur.

Marleen Peeters: “Als we het woord vragen, zie je bepaalde

schepenen al beginnen wriemelen op hun stoel.”

Gemeenteraadslid in Lille

Marleen Peeters
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Alle informatie op het internet moet op

dezelfde manier worden behandeld, vindt

het Europees Parlement. Maar op dat

basis principe zijn er een aantal uitzonde-

ringen, bijvoorbeeld voor gespecialiseerde

diensten. De reacties op de wet varieer-

den van ‘een beknotting van het vrije

inter net’ tot ‘noodzakelijke steun aan

internetondernemin gen’. Europarlements-

lid Anne leen Van Bossuyt plaatst de con-

troverse in perspectief. Ze is ervan over -

tuigd dat de nieuwe wetgeving zowel de

gebrui kers als de bedrijven ten goede komt.

Wat bedoelt men eigenlijk met ‘net-
neutraliteit’?
Anneleen Van Bossuyt: “Het draait bij net-

neutraliteit om de vraag of internetprovi-

ders bepaalde soorten internetverkeer

met voorrang of, omgekeerd, met vertra -

ging mogen behandelen. Over de precieze

definitie van netneutraliteit bestond lange

tijd onenigheid. De nieuwe Europese wet-

geving schept nu eindelijk een duidelijk

juridisch kader: we spreken over neutra-

liteit als alle informatie op het internet op

dezelfde manier wordt behandeld.” 

Als we enkele reacties op Twitter
mogen geloven, zou de N-VA tegen 
netneutraliteit zijn. Klopt dat? 
“De N-VA is zeker niet tegen netneutrali-

teit. Wij vinden dat een snelle internetver-

binding beschikbaar moet zijn voor alle

gebruikers. Maar daarnaast zijn wij ook

van mening dat internetproviders speci-

fieke diensten moeten kunnen aanbieden

aan partijen die een gespecialiseerde ver-

binding nodig hebben. Denk bijvoorbeeld

aan innovatieve diensten zoals de zelf -

rijdende wagens. Een goede verbinding is

daarvoor cruciaal. De gespecialiseerde

diensten zullen in de meeste gevallen

tegen betaling zijn. Maar voor de internet-

gebruikers die niet kiezen voor dergelijke

diensten, mag de kwaliteit van hun inter-

netverbinding niet in het gedrang 

ko men.”

Is de nieuwe wetgeving enkel in het
voordeel van de bedrijven of heeft een
gewone internetgebruiker er ook iets
aan?
”Heel simpel: de nieuwe Europese regels

bieden de gebruikers een betere bescher-

ming, een gegarandeerde kwaliteitsvolle

verbinding en een betere dienstverlening.

Vroeger kon het gebeuren dat grote provi-

ders voorrang gaven aan eigen diensten.

Daarenboven vertraagden ze bewust

ande re diensten zoals Skype zonder dat

de consument dat wist. Zoiets wordt nu

onmogelijk. Ook voor de internetprovi-

ders verbetert de situatie. Zij kunnen hun

klanten nu gespecialiseerde diensten aan-

bieden. Startups en bedrijven krijgen zo

alle mogelijkheden om nieuwe business-

modellen te ontwikkelen.” 

Wat zijn de volgende stappen?
“Zodra de Raad van Ministers de onder-

handelingen afrondt, zal de wetgeving

offi cieel worden bekrachtigd. Dan is het

aan de lidstaten zelf om de wetgeving toe

te passen. Zo zullen de nationale over -

heden onder meer de werking van de in-

ternetproviders streng in het oog moeten

houden. Dat is ook een belangrijk gevolg

van de nieuwe regels.”

EUROPA

Op 27 oktober nam het Europees Parlement wetgeving aan die

voor het eerst het begrip ‘netneutraliteit' duidelijk omlijnde. Dat

zorgde voor heel wat discussie. Niet alleen in het Europees Par-

lement, maar ook op de sociale media woekerde een hevig debat.
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Kwaliteitsvol internet voor iedereen
dankzij netneutraliteit

Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt: “De nieuwe Europese regels garanderen een
bete re bescherming, een kwaliteitsvolle verbinding en een betere dienstverlening.”
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Neutraliteit betekent 
dat alle informatie op 

het internet op dezelfde 
manier wordt behandeld.“



VERREKIJKER

“Deze verkiezingen verdienen onze bij-

zondere aandacht”, zegt Kamerlid Peter

De Roover. “Erdogan sprak eerder dit

jaar voor 15 000 aanhangers in Hasselt.

En bij een geïmproviseerde ‘meeting’

begin oktober in Brussel drongen ruim

drieduizend supporters rond de ‘open

top’-bus van waaruit hij een toespraak

hield. Je kan met enige zin voor politiek

cynisme zeggen dat de populairste poli-

ticus van dit land de verkiezingen in Tur-

kije won.” 

De AKP ronselde nadrukkelijk bij

‘Turkse Belgen’. De pro-Koerdische HDP

deed dat eveneens, weliswaar op veel

bescheidener schaal. Peter De Roover

stelde daarover parlementaire vragen.

Staatssecretaris Bart Tommelein (Open

Vld) vroeg daarop de privacycommissie

om uit te vlooien of die adressen vol -

komen wettelijk werden verzameld.

Neder land riep de Turkse ambassadeur

daarvoor op het matje. “Als de politiek

in Ankara bij tienduizenden inwoners

van dit land meer belangstelling wekt

dan die in Brussel, dan roept dat vragen

op over het deel ‘samen’ in het begrip

‘onze samenleving’”, aldus De Roover.

Manipulatie en intimidatie
De Turkse verkiezingen zijn ook om

rede nen van buitenlandse politiek van

bijzonder belang. Een goed buitenlands

beleid steunt op drie poten: onze waar-

den en normen, ons belang op korte ter-

mijn en dat op lange termijn.

“De Turkse politieke situatie botst met

een aantal van onze waarden. Buiten-

landse waarnemers spreken over

‘manipula tie en intimidatie’ bij de afge-

lopen verkiezingen. De kritische pers

werd gefnuikt en zeker in het oosten,

waar de HDP het sterkst staat, verlie-

pen de verkiezingen chaotisch”, weet

De Roover. “Een EU-rapport, zowaar

pas na de verkiezingen bekend ge-

maakt, stelt vast dat de persvrijheid

en onafhankelijkheid van justitie er in

Turkije op achteruit gaan. Ook de po-

sitie van de Koerden staat weer ster-

ker onder druk.” 

Belang op korte 
en op lange termijn
Omdat Turkije ruim twee miljoen

vluchtelingen uit de regio opvangt en

een potentiële bondgenoot is in de

strijd tegen IS lijkt het in ons korte -

termijnbelang om goede maatjes te

zijn. Er moeten afspraken worden ge-

maakt, want wanneer Ankara de

deur ook maar een beetje verder

opent, neemt de vluchtelingenstroom

naar Europa meteen sterk toe. 

“Toch moeten we ons belang op lange

termijn in het oog houden”, waar-

schuwt Peter De Roover. “Als Europa

zich laat chanteren door het dreige-

ment vluchtelingen in te zetten om te

destabiliseren, is het einde zoek.

Machtsmensen als Erdogan voelen

haarscherp aan wanneer ze op zacht

vlees stoten. Radeloos beloften doen

over lichtere visumverplichtingen of

zelfs de toetreding van Turkije bij de

Europese Unie, zoals sommige Euro-

pese leiders lijken te overwegen, kun-

nen ons op langere termijn heel zuur

opbreken.” 

Dat een ongeremde Erdogan boven-

dien de stabiliteit van Turkije in het

gedrang brengt, is nog een reden om

realistisch maar kritisch om te gaan

met dat sleutelland tussen Europa en

het Midden-Oosten.

De partij van president Recep Tayyip Erdogan, AKP, won de
herkansing van de Turkse verkiezingen met glans. In juni
verspeelde ze haar absolute meerderheid, maar ze haalde
de buit weer binnen op 1 november. De AKP mist slechts

enkele zetels om het proces op te starten naar een strikt presi-
dentieel regime dat Erdogan alle touwtjes in handen zou geven.

De Turkse premier Erdogan - ‘de populairste politicus van België’ - sprak in Brussel
zowat drieduizend aanhangers toe.

Hoe lang wordt de arm van Ankara?
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Het is een van de hardnekkigste poli-

tieke stereotypen: ben je rechts, dan

ga je voor de economie. Ben je links,

dan ben je begaan met de natuur. Wie

jong en rechts is, heeft geen hart. En

wie oud en links is … geen verstand,

toch? Schijnbare tegenstellingen zijn

het, als je goed erover nadenkt. De 

N-VA zet immers bij uitstek in op

gemeenschaps vorming. En die ge-

meenschap heeft ook nood aan een

gezonde leefomgeving. Daarom is het

klimaat ook voor Jong N-VA van groot

belang. Die bezorgdheid is overigens

niet nieuw. Wie de beginjaren van de

Volksunie meemaakte, weet dat die

partij de zorg voor het milieu al op de

politieke kaart zette, lang voor er

sprake was van groene partijen.

Goed bedoeld volstaat niet
Het klimaatthema overlaten aan

groene en linkse partijen zou een

ramp zijn voor het klimaat. Om iets te

doen voor het milieu hebben we haal-

bare initiatieven nodig die echt een

verschil maken. Met goede intenties

en onrealistische voorstellen is het

milieu enkel slechter af. Wij zouden

maar wat graag al onze energie kun-

nen halen uit hernieuwbare bronnen,

zoals zon en wind. Maar helaas is dat

een utopie. Wie het toch probeert,

eindigt met energiecentrales op aard-

gas of steenkool, die een hoge CO2-uit-

stoot hebben. Of in het donker.

Daarom moeten we ook durven kij-

ken naar kernenergie. Die energie-

bron biedt een hoog rendement en

geen CO2-uitstoot. De kernreactoren

van de nieuwe generatie zijn boven-

dien een stuk veiliger dan de oude.

Natuur- en landbouwbeleid
scheiden
Een klimaatbeleid is meer dan een

energiebeleid. Vlaanderen heeft ook

nood aan een beleid dat voldoende

investeert in natuurgebieden: de

natuur lijke longen die onze lucht zui-

veren. Sommigen werpen tegen dat

dit een goed economisch beleid in de

weg staat: je kan op een stuk grond

niet een bos én een industrieterrein

hebben. Dat neemt niet weg dat er

nog heel wat verbetering mogelijk is. 

Zo pleit Jong N-VA voor een ontkop-

peling van het natuur- en het land-

bouwbeleid. De koppeling van die

twee beleidsdomeinen stimuleert im-

mers het gebruik van een stuk grond

voor twee doeleinden. Een alleen-

staand landbouwbeleid zou voor min-

der regelneverij en administratie

zorgen, en tegelijk een meer gefocust

natuurbeleid en meer biodiversiteit

mogelijk maken. Dan kunnen we ook

versneld werk maken van bijvoor-

beeld de omzetting van oude indus-

triële sites naar groene longen.

De klimaattop in Parijs komt er bin-

nenkort aan. Jong N-VA roept iedere

N-VA’er op om van zich te laten horen

en te tonen dat we niet enkel begaan

zijn met onze gemeenschap, maar

ook met onze leefomgeving. Zo bewij-

zen we dat we vandaag bouwen aan

het milieu en het klimaat van mor-

gen. En dat Vlaanderen ook in die

levens belangrijke materies erop voor-

uitgaat.

JONGE LEEUWEN
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Wie in onze media aan het woord komt over het milieu en het 

klimaat, bevindt zich vrijwel altijd aan de linkerzijde van het poli-

tieke spectrum. “Nochtans kan dat evengoed een rechts thema zijn.

Zorg dragen voor de volgende generaties zit zowat in het DNA van onze

partij”, stelt Sam Feys, secretaris van Jong N-VA.
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De zorg voor het leefmilieu 
zit in het DNA van de N-VA
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Het klimaatthema overlaten aan groene partijen zou een ramp zijn voor het klimaat.



De Franse econoom Piketty heeft
met zijn boek ‘Kapitaal in de 21ste
eeuw’ de ongelijkheid opnieuw
boven aan de agenda gezet. Wat
verwijt u hem precies?
“Als economisch historicus en statis-

ticus sla ik Piketty bijzonder hoog

aan. De hoofdbevinding van zijn boek

trek ik dan ook niet in twijfel: de in-

komens- en vermogensongelijkheid is

de afgelopen decennia inderdaad toe-

genomen. Wel heb ik het moeilijk met

de rol van visionair die de man zich

aanmeet. Als een moderne Marx

waagt Piketty zich aan allerlei voor-

spellingen over het kapitalisme, ook

al worden die niet noodzakelijk on-

dersteund door de historische data

die hij verzamelde. Daarbij komt dat

zijn visie op ongelijkheid blijft steken

in de economische tegenstellingen

van de negentiende eeuw. Zo is de

tweedeling tussen arbeid en kapitaal

echt niet meer van deze tijd. Dat de

profeet vervolgens ook nog eens apos-

tel is geworden en een politieke bood-

schap uitdraagt die alle heil verwacht

van hogere belastingen voor ‘de rij-

ken’, vind ik nog het meest ergerlijk.

Alsof meer belasten de enige maat -

regel is die je kan nemen om econo-

mische ongelijkheid terug te dringen.”

Piketty staart zich blind op econo-
mische ongelijkheid, maar dat is

slechts een symptoom, stelt u: on-
gelijkheid wordt niet enkel door
geld bepaald. 
“Ongelijkheden tussen ouders, gezin-

nen en genen, maar ook in opvoe-

ding, onderwijs en cultuur be -

invloeden veel meer de latere onge-

lijkheid van kinderen. En die diepere

ongelijkheden zijn vaak ook moeilij-

ker te bestrijden. Dat de toename van

gebroken gezinnen de inkomensonge-

lijkheid vergroot, is bijvoorbeeld een

ongemakkelijke waarheid voor be-

leidsmakers: moeilijker ideologisch te

veroordelen en nog veel moeilijker

met beleid te keren.

Dat maakt van de strijd

tegen ongelijkheid ook

deels een cultuurstrijd

voor de traditionele

waarden waarop ge-

zinssucces, persoon-

lijke verdienste en het

hele kapitalisme on-

zichtbaar maar onwrik-

baar steunen. Dat

discussies over cultu-

rele ongelijkheid nog

altijd gebukt gaan

onder politieke correct-

heid, maakt die strijd

er alleen maar moeilij-

ker op.”

De blinde vlek in Pi-
ketty’s achterhaalde

visie op ongelijkheid is menselijk
kapitaal. Intussen zijn we het tijd-
perk van het ‘Menskapitalisme’
ingetre den. Wat verstaat u daar -
onder?
“Niet het kapitaal à la Piketty maar de

mens zelf bepaalt de toekomst van de

ongelijkheid. In het Menskapitalisme

zet de economie menselijke verschil-

len om in economische verschillen.

De motor van ongelijkheid is vandaag

het talent, de creativiteit en de inzet

van mensen die de toekomst vorm -

geven. De superrijken, zoals Mark

Zuckerberg, hebben hun succes niet

geërfd, maar zelf vanaf de grond op-

gebouwd. Het zijn ondernemers, geen

erfgenamen.”

Marc De Vos, Ongelijk maar fair, Uit-

geverij Lannoo, 392 blz., 29,99 euro
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BUITENWACHT

Streven naar (meer) gelijkheid is dé mantra van onze tijd. “Alleen

jammer dat het debat zo oppervlakkig en eenzijdig materialistisch

wordt gevoerd”, betreurt Marc De Vos, docent aan de UGent en

directeur van de denktank Itinera. In zijn jongste boek ‘Ongelijk maar

fair’ graaft hij dieper, voorbij de cijfers en de mythes over ongelijkheid.

Marc De Vos: “De motor van ongelijkheid is het talent, 
de creativiteit en de inzet van mensen.” ©
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Marc De Vos: “Menselijk kapitaal
is motor van ongelijkheid”
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Op 25 november 1840, precies 175 jaar geleden
dus, werd in het West-Vlaamse Deerlijk een
man geboren die aan meer dan honderd straten
in Vlaanderen en Nederland zijn naam zou

schenken: Hugo Verriest. Een man met vele talenten
en gezichten: priester, dichter, leraar, spreker, … 
Vandaag staat Verriest vooral te boek als bruggen-
bouwer, binnen én buiten de Vlaamse Beweging.

Als leraar van Albrecht Rodenbach en

leerling van Guido Gezelle was Hugo Ver-

riest niet alleen een belangrijke schakel

in het ontstaan van de Vlaamse litera-

tuur, ook in de ontwikkeling van de

Vlaamse Beweging speelde hij een rol

van betekenis. Zijn leermeester, de intro-

verte Gezelle, ijverde wel voor het

Vlaams als algemene taal in Vlaanderen,

maar werkte nooit actief mee aan ‘de

Vlaamse zaak’. 

Verriest had meer politiek temperament én talent dan zijn

literaire voorganger. Daardoor wist hij als geen ander een

brug te slaan tussen de generatie van Gezelle en die van

Rodenbach. Zo hielp hij het taal- en cultuurflamingan-

tisme uitgroeien tot een politieke beweging voor meer

Vlaamse autonomie. En al was de priester-dichter opval-

lend vaak in conflict met zijn katholieke oversten, toch

plukte vooral de katholieke vleugel van die beweging de

vruchten van zijn consequente strijd voor de Vlaamse

zaak.

Verriest bouwde ook bruggen tussen andere milieus. Tus-

sen Vlaanderen en Nederland, bijvoor-

beeld. En tussen zijn eigen gegoede

afkomst en het gewone volk. Bovendien

was hij al evenzeer geliefd bij overtuigde

socialisten en liberalen als bij zijn eigen

katholieke achterban. “Vandaag kunnen

we nog van hem leren”, besluit Romain

Vanlandschoot, die voor dit jubileumjaar

een biografie aan Verriest wijdde. “Het

heeft geen zin om een Vlaamse cultuur

te promoten als die exclusief is, aan in-

teelt doet en niet openstaat voor omrin-

gende culturen. Voor Verriest moest de

Vlaamse identiteit, weg van de enge, katho lieke definitie,

verruimd worden. Die uitdaging is vandaag nog steeds

aan de orde van de dag en is misschien nog groter ge-

worden dan toen.” 

Hugo Verriest: bruggenbouwer voor Vlaanderen

ONVERGETELIJK

MEERWAARDE
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Alle opiniemakers, politici en eco-

nomen lijken van mening te zijn

dat er een einde is gekomen aan

de suprematie van de Verenigde

Staten als enige supermacht.

China, Brazilië, Rusland, al deze

landen staan te dringen om de rol

van de VS over te nemen. 

Maar klopt die veronderstelling

wel? Volgens onze minister van Financiën Johan Van Overt-

veldt hebben de Verenigde Staten alvast de beste kaarten

in handen om de versnelde veranderingen van de komende

decennia het hoofd te bieden. Het Amerikaanse karakter

en de kracht die het land put uit migratie zijn daarbij van

doorslaggevend belang. Al heeft het land ook te kampen

met heel wat problemen ...

Johan Van Overtveldt, De ontwakende reus. Waarom Ame-

rika de 21ste eeuw zal domineren. Uitgeverij Polis, 272 blz.,

19,95 euro.

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een gesigneerd exemplaar van De

ontwakende reus. Ze moeten wel het antwoord kennen op onze

wedstrijdvraag: “Hoe heet de huidige vicepresident van de
Verenigde Staten?” Stuur uw antwoord voor 13 december
naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6,

1000 Brussel.

Waarom Amerika de 21ste eeuw zal domineren

Winnen een exemplaar van Zo werkt Europa: G. Arens (Willebroek), N. Bulckaert (Hasselt), W. Van Damme (Zele), J. Van den Nest (Lennik) en O. Van-
denbroucke (Wervik)
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OP DE BARRICADEN
Music for Life 2015

N-VA brengt de klas in huis bij 
langdurig zieke kinderen

Ook langdurig zieke kinderen hebben recht op onder-
wijs en nood aan sociaal contact met klasgenootjes.
In het kader van Music for Life, de jaarlijkse solida-
riteitsactie van Studio Brussel, steunt de N-VA
daarom de vzw Bednet. Die stelt zieke kinderen in
staat om onderwijs op afstand te volgen, via de

computer, rechtstreeks en in inter actie met hun  
klas. 

Tussen 17 en 24 december zetten onze lokale afdelingen verschillende acties

op poten die van die voorlaatste week van 2015 opnieuw ‘De Warmste

Week’ zullen maken. En wat komt er beter van pas in die donkere dagen

voor Kerstmis dan een mooi setje kaarsen? 

Kaarsjes for Life
Aarzel daarom niet om ook een doosje met drie kaarsen in huis te halen of

weg te schenken aan vrienden en familie. Aan drie euro per setje is de kost-

prijs eerder bescheiden. De totale opbrengst komt integraal ten goede aan

de zieke kinderen van Bednet. 

Uiteraard kan je ons initiatief ook steunen door gewoon een bijdrage te stor-

ten op ons rekeningnummer voor Music for Life: BE06 7310 3786 3822. Voor

26 euro doe je een langdurig ziek kind één dag in de klas cadeau. Doen!

Meer informatie en een overzicht van de lokale acties waar u kaarsjes

kan kopen, vindt u op www.n-va.be/mfl.

Op 10 november lanceerde Jong N-VA onder de noemer #Voorsprong
haar vernieuwingsoperatie. Die start met een nieuw logo en culmi-
neert van 4 tot 6 maart 2016 in een eerste congres als grootste jonge-
renpartij van Vlaanderen. 

“Met haar nieuwe huisstijl, waarin vier gestileerde leeuwenkrassen de hoofdrol

spelen, laat Jong N-VA zien dat ze klauwen heeft”, zegt algemeen voorzitter

Tomas Roggeman over het nieuwe logo. “Als jongeren moeten we immers dur-

ven klauwen naar de uitdagingen die afkomen op onze generatie en de gene-

raties na ons.”

Jong N-VA neemt #Voorsprong
met nieuw logo

Voetbal for Life 
met Philippe Muyters
Vlaams minister van Sport Philippe 

Muyters koos samen met wetstraatjour-

nalist Ivan De Vadder de vzw Stop Darm-

kanker uit als goed doel. Onder de vlag

‘Football for Life’ overtuigden ze een hele

reeks eersteklassers om mee te werken.

Er worden onder meer gesigneerde voet-

baltruitjes geveild. De acties kennen hun

climax in een voetbalwedstrijd tussen

een team politici en een team journalisten/

BV’s, voorafgaand aan dé ultieme klas-

sieker Club Brugge-Anderlecht.

Surf naar

www.philippemuyters.be/footballforlife

voor alle details!

Onze nationale actie geniet in elke pro-
vincie de bijzondere steun van een
Vlaams Parlementslid uit de streek:

• voor Vlaams-Brabant is dat Lorin
Parys,

• Koen Daniëls steunt de Oost-
Vlaamse afdelingen,

• West-Vlaanderen kan rekenen op de
hulp van Björn Anseeuw,

• de provincie Antwerpen wordt ge-
trokken door Kathleen Krekels, en

• Limburg kan bogen op de enthou -
siaste medewerking van Lies Jans.



U mag rekenen op dezelfde succesformule als de
voorbije jaren: 
• het traditionele glaasje bubbels en de nieuwjaars-

toespraak van voorzitter Bart De Wever

• swingen en dansen met DJ Tom of … rustig genieten

in de gezellige lounge

• op de foto met de Vlaamse of de federale N-VA-

ministers, of met Bart De Wever

Tot middernacht

trakteert de N-VA uw drankjes aan de bar.

En van al dat dansen en praten krijgt een

mens gauw honger. De eetstandjes met

lekkere stoverij of pasta hebben voor ieder wat wils aan 

democratische prijzen.

Overnachten in Mechelen?
Reserveer een kamer in Holiday Inn Express Mechelen en maak 

gebruik van de shuttledienst tussen het hotel en de Nekkerhal tussen 19 uur en 3 uur.

Of surf naar www.visitmechelen.be voor een volledig overzicht van overnachtings-

mogelijkheden in Mechelen. 
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Als lid van de N-VA bent u van harte welkom op het

jaarlijkse nieuwjaarsfeest van de partij. We zetten

2016 gezellig en feestelijk in op zaterdagavond 

9 januari vanaf 19.30 uur in De Nekkerhal in Meche-

len, samen met de voorzitter en de andere toppers.

©
 S
tu
di
o 
D
an
n

De nieuwe federale regering zit een jaar in het

zadel. Zijn de effecten van het herstelbeleid

al merkbaar? En wat betekent de taxshift,

voor de economie en voor u?

Minister van Financiën Johan Van Overt-
veldt geeft deze en volgende week zijn

stand van zaken nog op volgende data en locaties, 
telkens van 20 tot 22 uur:

• Maandag 30 november CC Hasselt

• Dinsdag 1 december Brabanthal, Leuven

• Woensdag 2 december Schouwburg, Kortrijk

• Dinsdag 8 december Aldhem Hotel, Grobbendonk

• Woensdag 9 december Flanders Expo, Gent

Bent u lid of sympathisant van de

N-VA? Dan bent u meer dan wel-

kom om een van deze avonden bij

te wonen. Breng gerust een col-

lega, kennis of familielid mee. 

Vooraf inschrijven is niet nodig.

Meer informatie vindt u op

www.n-va.be/1jaarverandering 
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Kom naar het grote N-VA-nieuwjaarsfeest 
op zaterdag 9 januari in Mechelen

Nieuw dit jaar: 

cocktailbar

Holiday Inn Express Mechelen
Veemarkt 37c - 2800 Mechelen

tel. 015 44 84 20

www.hiexmechelen.com

U komt toch ook?

Eén jaar verandering:
een tussenstand
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SPOT OP . . .

Ligging: halverwege Brussel en Antwerpen
Deelgemeenten: Hofstade, Elewijt, Eppegem en Weerde
Aantal inwoners: sinds vorige maand 23 000
Bestuur: coalitie van N-VA met CD&V. De N-VA levert vier schepenen
(Veerle Geerinckx, Dirk Van Roey, Piet Van Grunderbeek en vanaf 1 januari

2016 Kathleen Goovaerts), acht gemeenteraadsleden en vier OCMW-raads-

leden.

N-VA 
Zemst

Exact 50 jaar geleden werd in de Zemstse

deelgemeenten - toen nog onafhankelijke

dorpen - een lokale Vlaamse partij opge-

richt: de toenmalige Volksunie. Haar

belangrijk ste missie was het behoud van

het Vlaamse karakter van Zemst. “In

soms moeilijke omstandigheden, met

vallen en opstaan, zijn wij perfect 

geslaagd in die missie”, herinnert huidig

voorzitter Roger De Lentdecker zich. “En

de huidige politieke hoeder van die 

missie, N-VA Zemst, bloeit meer dan ooit

tevoren.”

Overal aanwezig
“De afdeling steunt op een enthousiast

team van vierentwintig gemotiveerde be-

stuursleden, onder wie elf mandataris-

sen, en een groeiend aantal leden. Bij de

vorige verkiezingen in 2012 werden we

de onbetwistbare leider in Zemst, met

net geen 39 procent van de stemmen.

Maar we blijven nuchter en werken har-

der dan ooit”, zegt de voorzitter. De feiten

spreken voor zich. In vier van de vijf

deelgemeenten organiseert N-VA Zemst

elk jaar een eigen activiteit. De afdeling

neemt bovendien deel aan de pinkster-

jaarmarkt, de kerstmarkt en andere eve-

nementen in de gemeente. “On ze

afdeling richtte ondertussen ook een

eigen quizploeg op – Slim voor Vlaande-

ren – en een actieve volleybalploeg die

Sportief voor Vlaanderen heet”, vertelt

Roger. “En als echte Vlaamse Bourgon-

diërs zijn we graag aanwezig bij alle

mogelij ke activiteiten: eetfestijnen, fui-

ven, de opening van nieuwe zaken,

eerste steenleggingen. Overal waar er iets

gebeurt, zijn we erbij!”

Onmisbare kennisdeling
De voorzitter staat er op heel de N-VA te

bedanken voor de mooie groei en bloei

van zijn lokale afdeling. “Het moet 

gezegd: niet alles is mogelijk zonder het

grote vangnet van N-VA nationaal. Zij

zorgen voor een onvoorstelbaar positieve

onderstroom en delen onmisbare kennis

via sterke vormingsprogramma’s, piloot-

voorstellen, nationale acties, de afde-

lingspeters en -meters, en de provinciale

bewegingsverantwoordelijken. De minis-

ters en volksvertegenwoordigers zijn

boven dien gemakkelijk aanspreekbaar.”

N-VA Zemst maakt dankbaar gebruik

van dat aanbod. De afdeling neemt bij-

voorbeeld jaarlijks deel aan de Valentijn-

actie. En tijdens de recente verkeers-

veiligheidsactie deelde ze achthonderd

rugzakhoezen uit aan schoolkinderen.

Als kers op de taart won N-VA Zemst de

‘Win Bart De Wever’-ledenwervings -

wedstrijd in de categorie ‘grootste aantal

nieuwe leden’. Niet minder dan 83

nieuwe leden bracht de afdeling aan. 

“Uit de SWOT-analyse die we onlangs

samen met onze ‘meter’ Vlaams Parle-

mentslid Lieve Maes maakten, blijkt dat

er nog wat werk aan de winkel is om nog

sterker te worden tegen de volgende ver-

kiezingen. Er zijn valkuilen maar even-

zeer opportuniteiten. Eén ding is zeker:

onze afdeling maakt zich sterk dat we

die uitdagingen niet uit de weg gaan. Af-

spraak in 2018!”, knipoogt voorzitter

Roger.

Ergens halverwege Brussel en Antwerpen, zachtjes leunend

tegen grote buur Mechelen, ontwaakt elke ochtend de rustige

en landelijke Vlaamse gemeente Zemst ...
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27 september is een dag die
gewoonlijk onopgemerkt
voor bij gaat. De Franstalige
kinderen in dit land hebben

wel een dagje vakantie, maar waar -
om eigenlijk? Wie weet nog wat
het feest van de Franse Gemeen-
schap inhoudt? En wat het bete-
kent voor de ‘Fédération Wallonie-
Bruxelles’, zo als men dat zo graag
zegt aan de andere kant van de
taalgrens?

De Waalse MR was dit jaar de eerste die

het vuur aan de lont stak. Enkele dagen

voor D-day publiceerden twee van haar

Waalse volksvertegenwoordigers een

opiniestuk in Le Soir met de vraag om

de Franse Gemeenschap af te schaffen,

vier gewesten te creëren en de onder-

wijsbevoegdheid over te dragen aan de

gewesten. De argumenten die ze aan-

haalden klinken ons als zachte muziek

in de oren: “ons lot in eigen handen

nemen”, “voorrang geven aan het

geweste lijke beslissingsniveau”, “het

meest geschikte niveau om beleid te

voeren”.

De uithaal van deze twee prominente

vertegenwoordigers van de MR, onder

wie de fractievoorzitter in het Waals

parlement, kreeg heel snel navolging.

Maar de cdH - met mevrouw Milquet als

Gemeenschapsminister van Onderwijs

- zei naar goede gewoonte non. Ze had

het over “zelfmoord” ten aanzien van

de N-VA en de Vlaamse verzuchtingen.

OPINIE

Is het confederalisme 
overgewaaid naar Wallonië?
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N-VA koste wat het kost buiten spel hou-

den en haar “toch niet de pap in de mond

geven”. Voor hen gaat het louter om een

interne herschikking van bevoegdheden

tussen Franstaligen. Een diepgaande

staatshervorming is voor de Franstalige

socialis ten niet aan de orde.

Het einde van het verhaal is nog lang niet

in zicht. Maar één ding is duidelijk: de ver-

andering is ingezet. Dat men het onder-

werp überhaupt ter sprake kan brengen,

is al een grote stap vooruit. In het niet zo

verre verleden moesten sommigen hun

politieke mandaat nog afgeven omdat ze

het nog maar aandurfden de regionalise-

ring van het onderwijs aan te kaarten.

Denk bijvoorbeeld aan Jean-Marie Séverin,

die in 2001 het dertigjarige bestaan van de

Franse Gemeenschap ter discussie had ge-

steld. 

Goed om weten is ook dat dit debat bin-

nen de PS is gekoppeld aan een ander

debat: dat over de lange ambtsperiode van

Di Rupo, die eerder een voorstander is van

het communitarisme. Sommigen hopen

immers dat daar snel een einde aan zal

komen. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Anne Laure Mouligneaux

Anne Laure Mouligneaux is 
sinds 2014 de Franstalige woordvoerster 

van de N-VA en van vicepremier Jan Jambon.
Op deze bladzijde schrijft zij - afwisselend met

Frieda Brepoels en Stefaan Huysentruyt -
over de sentimenten aan de andere kant 

van de taalgrens.

Geen taboes
Vanuit de PS, een partij waarbinnen zich

traditioneel een regionale tendens af-

tekent, kwamen er meer genuanceerde

en zelfs positieve reacties. “Ik heb geen

taboes,” liet Waals minister-president

Paul Magnette optekenen, “men moet

zich aansluiten bij de regionale realiteit.”

In een lang interview op RTBF verklaarde

hij zelfs: “Als ik moet kiezen, ben ik nog

liever minister-president dan premier.”

Een uiterst opmerkelijke verklaring, aan-

gezien de functie van premier altijd zeer

gegeerd was aan Franstalige kant. De

Gewes ten werden beschouwd als eerder

bijkomstig.

Drie golden boys van de nieuwe PS-gene-

ratie knikten niet alleen goedkeurend. Ze

kropen zelf in de pen. Ze publiceerden op

hun beurt een opiniestuk - deze keer in

de eerder centrumrechtse krant La Libre

Belgique. “Wal lo nië heeft vanzelf -

sprekend nog een toekomst” en “Enkel

de regio’s met een sterke identiteit en een

sterke band tussen economie, onderwijs

en cultuur kunnen hun herstel verzeke-

ren”, aldus deze nieuwe generatie. 

Staatshervorming of 
interne herschikking?
MR en PS mogen het dan wel eens zijn

over de regionalisering van het onderwijs,

ze verschillen wel van mening over hoe

dat te verwezenlijken. Voor de MR is een

staatshervorming nodig: “Laten we heel

duidelijk zijn: er zal nog een andere staats-

hervorming nodig zijn.” Maar de PS wil de
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Fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Johan Van den Driessche

Het hoeft niet te verbazen dat veiligheid in

Brussel een van de belangrijke thema’s is

voor Johan Van den Driessche, fractievoor -

zitter in het Brussels Hoofdstedelijke Par -

lement én gemeenteraadslid in de Stad

Brussel. Tijdens het herfstreces begin novem-

ber trok Johan naar Londen om van dichtbij

te zien hoe dat in een stad van negen miljoen

mensen wordt aangepakt.

5.30 uur
Dinsdagochtend. WIFI in het buitenland

is erg handig. Ik behandel de meest drin-

gende e-mails.

7.30 uur
Tijdens en na een energierijk Engels ont-

bijt overloop ik met mijn adviseur de laat-

ste informatie die we de afgelopen dagen

nog hebben ontvangen vanuit Londen. 

8.30 uur 
Een telefoontje van tvbrussel. Het gaat

over mijn interview op RTBF over mijn

schriftelijke vraag inzake het aantal

mede werkers waarop oud-ministers nog

recht hebben. Niemand van de Neder-

landstalige oud-ministers wil reageren.

Geen interview dus.

9.35 uur
Met de metro naar de City Hall. Het stad-

huis is een indrukwekkend rond glazen

gebouw aan de oever van de Thames.

10.30 uur
Na de security clearance heb ik een zeer

interessant gesprek met Michael Nelson,

de verbindingsofficier tussen de politie-

diensten en de politiebeleidscel van de

Londense burgemeester Boris Johnson.

We hebben het uitgebreid over de bestrij-

ding van gewelddadige radicalisering.

Sleutelwoorden: kort op de bal spelen en

samenwerking.

12.00 uur 
Onze volgende gesprekspartner is Sarah

Gibson, departementsleidster bij het Lon-

dense stadsbestuur (London Greater

Authori ty). Zij licht het Londense systeem

toe: één centrale autoriteit en 32 wijken.

13.00 uur
Gesprek met Dan Hales en Paul Ryan van

de politiebeleidscel (Mayoral Office for

Policing and Crime) over onder meer de

bestuurlijke aansturing van de Londense

politie en de rapportering naar het poli-

tieke niveau. De vrijwilligerspolitie 

(Special Constables) is een interessante

piste. 

14.15 uur
We haasten ons naar de Houses of Parlia-

ment en eten onderweg een broodje naast

het standbeeld van Winston Churchill.

15.15 uur
Na een rigoureuze veiligheidscontrole

wacht Mark Field (rechts op de foto) ons

op. Hij is conservatief parlementslid voor

het district London and Westminster.

Samen overlopen we de politieke uitda-

gingen voor het terrorisme- en politie -

beleid in Londen.

17.20 uur 
We stappen aan boord van de Eurostar

en gebruiken de treinrit om de verza-

melde informatie op een rijtje te zetten.

Door een technische storing in de kanaal-

tunnel komen we ‘pas’ om kwart voor

tien aan in Brussel-Zuid.
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