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Peter Persyn:

“Vergrijzing is ook een positief verhaal”

N-VA drukt maatregelen zomerakkoord door

Hoe lang blijft Europa nog wegkijken van Catalonië?

Nieuw-Vlaams Magazine



Nou moe
Tussen Vlaanderen en de Verenigde Staten loopt er al eens iets mis

in de vertaling. Zo noemde de krant The Washington Post staats -

secretaris Theo Francken onlangs een ‘anti-immigratie hardliner’.

Een behoorlijk foute belediging. Had de journalist misschien iets te

veel Franstalige kranten gelezen of linkse politici bevraagd? Onder-

zoek toont trouwens aan dat Vlaamse jongeren de laatste jaren

positie ver staan tegenover migranten. Een gevolg van een anti-

migratie beleid? Of van een duidelijk, rechtlijnig en humaan beleid? 

“De burgemeesters in Brussel, vroeger en nu, zijn in

één ding steengoed. In het verbloemen van hun alom-

vattende onkunde. Als er vroeger wat misliep, heette dat een fait di-

vers. Moeten burgers de deur barricaderen om zichzelf te redden voor

plunderaars, dan heet het dat de politie behoedzaam optrad. Minister

Jambon heeft in Brussel veel werk. De premier mag hem daar ook

eens bij helpen.”
Journalist Peter Mijlemans 

in Het Nieuwsblad, 13/11/2017

“

KORT GEKNIPT

2

73 000
Zoveel nieuwe jobs kwamen er de

voorbije twaalf maanden bij in dit

land. Sinds de start van de financiële

crisis in 2008 lag dat cijfer nooit zo

hoog. Dankzij een flexibelere arbeids-

markt en lagere lasten zorgt economi-

sche groei meer dan ooit voor

bijkomende banen. Niet bij de over-

heid bovendien, maar in de private

sector, de motor van onze welvaart.

Radiopresentator Sven Ornelis
@svenornelis op 2/11/2017
Waarom zijn er zo weinig politici in ons land die zich

openlijk vragen stellen bij het opsluiten van een demo-

cratisch verkozen regering?

Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy
@gryffroy op 15/11/2017
Debat kernenergie: veiligheid is prioriteit nummer 1,

maar het licht mag niet uitgaan. 

Goed bezig
Sterke vrouwen, daar heeft de N-VA een patent op. Ook in Europa

kunnen ze daar niet naast kijken. Het beste bewijs? De gezagheb-

bende nieuwssite Politico vindt Europees Parlementslid Helga

Stevens een van de twintig meest invloedrijke politica’s van het con-

tinent. Als eerste dove vrouw in het parlement is ze veel meer dan

de spreekbuis voor mensen met een beperking. Haar stem weegt

ook stevig door in de aanpak van migratie en de bestrijding van 

sociale dumping. De komende maanden ligt Helga’s focus op het

versterken van het Europese antiterreurbeleid.

De wereld is klein. Wie liep Geert Bourgeois tegen

het lijf tijdens zijn Vlaamse missie naar Mumbai?

Niemand minder dan zuster Jeanne Devos, die

zich in India al jaren inzet voor de armen in de

sloppenwijken. 

‘We vullen Brussel’
De Catalaanse middenveldorgani-

saties Assemblea Nacional Cata-

lana en Omnium mobiliseren

voor een massademonstratie op

donderdag 7 december in Brussel. 

Onder het motto ‘Omplim Brus sel.Les’

(We vullen Brussel) komen tiendui-

zenden Catalanen naar Brussel om de vrijlating te eisen van de Catalaanse

politieke gevangenen. Stapt u mee op achter het spandoek van de N-VA?

Meer info: www.n-va.be/omplimbrusselles
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Bij dit voorwoord hoort allereerst een woordje van dank aan alle leden die mij op-

nieuw hun vertrouwen hebben geschonken. Het is een voorrecht om uw voorzitter te

mogen zijn en ik ben er u erkentelijk voor. 

De eerste opdracht is de partij wederom naar succes leiden in 2018 en 2019. En ik ben

ervan overtuigd dat we daarin zullen slagen. De belastingen zijn gedaald, er zijn meer

private jobs dan ooit, we investeren in veiligheid en voeren een strikt migratiebeleid.

Kortom: de Verandering werkt. 

Dat palmares zullen wij aan de kiezer voorleggen. Maar we gaan ook verder. Het eco-

nomische herstel moet worden doorgezet. Het domste dat nu kan gebeuren, is terug-

keren naar de mislukte linkse recepten, zowel de economische als de culturele. 

De Vlaming maakt zich immers niet alleen zorgen over zijn sociaal-economische 

positie, maar ook over ongecontroleerde massamigratie en onze veiligheid. Wat zal

er nog overblijven van onze eigenheid? En zijn we klaar om terrorisme en zinloos ge-

weld aan te pakken? 

Veilig, Verantwoord, Vlaams
Wij hebben de afgelopen jaren bewezen dat wij voor oplossingen zorgen. De N-VA

wil dat Vlamingen voor elkaar kunnen blijven zorgen. Dat we geborgen leven in een

warme en open, maar herkenbare cultuur. En dat we beschermd zijn tegen dreigingen

van buitenaf.

De N-VA wil een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen. Dat zal voor ons de inzet

worden van de verkiezingen in 2018 en 2019. 

Tot slot wil ik nog even wijzen op onze schrijfactie voor de Catalaanse ministers en

activisten die in Madrid in de cel zitten. Het is ongehoord dat vandaag in Europa men-

sen vastzitten om hun politieke mening. U kan uw kleine bijdrage leveren door hen

een brief te sturen. Als hart onder de riem, maar ook als aanklacht tegen hun schan-

dalige behandeling en het stilzwijgen van de Europese Commissie.

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Dank
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De drijfveer van Johan De
Muynck, directeur van Zorg -
bedrijf Antwerpen? “De beste
zorgdiensten aanbieden aan
oude ren, in hun vertrouwde
buurt en tegen een betaalbare
prijs.”

16
Steeds meer kleuters en leerlingen

spreken thuis geen Nederlands.

Maatregelen om taalachterstand in

de klas weg te werken, blijven

daarom broodnodig.

24 
De N-VA trekt naar de kiezer met
de slogan ‘Veilig thuis in een wel-
varend Vlaanderen’.

17
32 jaar na de feiten zijn de aan-
slagen van de Bende van Nijvel
nog altijd een collectief trauma.
Zullen de daders ooit worden be-
recht? Sarah Smeyers hoopt van
wel.



Eerder dit jaar stelde Brussels parlementslid Johan Van den

Driessche al voor om ook te snoeien in het aantal medewer-

kers van oud-ministers en -staatssecretarissen. “Daarmee

kan Brussel per legislatuur vier miljoen euro besparen”, ver-

klaart Van den Driessche. Deze voorstellen passen in de

nieuwe politieke cultuur die hoognodig is in het Brussels 

Gewest.

PS pakt nog stel postjes in
Er is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest grote nood aan

een nieuwe politieke cultuur. ”Maar de door de PS gedomi-

neerde Brusselse regering blijft liever de oude politieke cul-

tuur trouw”, zegt Brussels parlementslid Liesbet Dhaene. Uit

terechte angst voor een grote verkiezingsnederlaag in 2018

en 2019 plaatsen de Franstalige socialisten immers nog snel

trouwe partijaanhangers op sleutelposities in de administra-

tie. “Zo hopen zij de komende jaren een vinger in de pap te

houden, ook als ze buiten de Brusselse regering vallen.”
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“Elke burger heeft het recht om te

stemmen en verkozen te worden.

Dankzij ons nieuwe wetsvoorstel, dat

zopas werd goedgekeurd in het parle-

ment, zijn onze militairen niet langer

tweederangsburgers in het democra-

tisch debat”, zeggen Kamerleden Peter

Buysrogge en Karolien Grosemans.

“Bovendien zal de deelname van bur-

gers met verschillende achtergronden

de lokale politiek ook extra verrijken.”

HALFROND

Militairen krijgen
meer politieke
rechten

Militairen zullen voortaan makkelij-
ker als gemeente- of provincieraads-
lid kunnen zetelen. Zij konden zich
al langer kandidaat stellen bij lokale
verkiezingen. Maar wie een man-
daat wou opnemen, moest daarvoor
verplicht onbetaald politiek verlof
opnemen. Die drempel valt nu weg. 
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Brussel kan 200 kabinetsmedewerkers uitsparen

De N-VA wil de grootte van de Brusselse kabinetten terugbrengen
tot het niveau van Vlaanderen. In Brussel tellen de ministeriële 
kabinetten ongeveer 515 kabinetsmedewerkers. In Vlaanderen zijn
er dat maximaal 294.

Kamerlid Wouter Raskin vindt het een goede zaak dat voortaan vanaf dag één de loon-

voorwaarden van het gastland gelden. Hij betreurt wel dat de sociale bijdragen nog steeds

in het land van herkomst moeten worden betaald: “Een deel van de jobs die de federale

regering creëert, worden nu ingevuld door buitenlandse arbeiders die hier geen sociale

bijdragen betalen. Dat is oneerlijk tegenover onze Vlaamse bouwvakkers die wél eerlijk

hun bijdragen betalen.”

Daarenboven ziet Vlaams Parle-

mentslid Axel Ronse mogelijk-

heden tot verbetering in de trans-

portsector. “Die werd buiten het

akkoord gehouden. Maar ook

daar mogen we geen sociale

dumping aanvaarden. Als Vlaan-

deren de logistieke draaischijf

van Europa wil zijn, mogen we

niet langer laaggeschoolde jobs

verliezen aan Oost-Europa. Een

gelijk speelveld is nodig.”

Europese werknemers die tijdelijk in het buitenland werken, mogen dat binnenkort
nog maximaal twaalf maanden. Daarmee zet Europa een nieuwe stap in de strijd
tegen sociale dumping. De N-VA drong al lang aan op een inkorting van de deta-
cheringsduur. Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats staat centraal.

Wil onze Vlaamse economie groeien, is een gelijk
speelveld nodig. Ook in de transportsector.

Tijdelijke tewerkstelling in 
buitenland beperkt

Liesbet Dhaene: “De Brusselse postjespolitiek is terug van nooit weggeweest.”
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De commissie werd opgericht in juni, nadat verhalen over

misbruik in de judowereld opdoken. Wouters pleitte er

toen al voor om het probleem zo ruim mogelijk aan te pak-

ken. “Grensoverschrijdend gedrag beperkt zich immers niet

tot de sportwereld”, zegt hij. “Ook in bijvoorbeeld het 

onderwijs, het jeugdwerk en de welzijnssector is dergelijk

gedrag ontoelaatbaar.”

Aanbevelingen tegen volgende zomer
In het domein sport was de commissie al vrij ver gevorderd. Door op vraag van de N-VA het werkveld helemaal open te trekken, kunnen

de parlementsleden de komende maanden nagaan hoe wijdverspreid grensoverschrijdend gedrag is in andere sectoren. Dat moet ten

laatste tegen volgende zomer leiden tot aanbevelingen voor een doortastende aanpak.

Wie een kunstwerk wil gebruiken als ‘betaling

in natura’ van een erfbelasting, kijkt vandaag

vaak tegen een lange procedure aan. Boven-

dien is het nog niet mogelijk om daarover bij

leven al een overeenkomst af te sluiten. 

“Door die drempels weg te nemen, zullen meer

Vlamingen die optie overwegen”, hoopt Cathy

Coudyser. Ze wil ook de erfbelastingwaarde

van het kunstwerk 20 tot 25 procent boven de

marktwaarde zetten. Bovendien wil ze de

mogelijk heid om met een kunstwerk te betalen

beter promoten via een handleiding en publi-

caties die bij notarissen en private stichtingen

worden verspreid.

Wat is kunst?
Een duidelijke definitie van ‘kunstwerk’ ontbreekt momenteel nog. “Ik pleit 

ervoor om niet enkel beelden of schilderijen in aanmerking te nemen”, zegt 

Coudyser. Ook archieven, tekeningen, juwelen of meubelen vallen volgens haar

onder die noemer. 

“Een erfbelasting met kunst betalen, moet interessanter worden”, vindt Cathy
Coudyser.

Betaal uw erfenis
met kunst

Grensoverschrijdend gedrag: nergens toelaatbaar!
De voorbije maanden kwamen heel wat gevallen van
grensoverschrijdend gedrag aan het licht, onder meer
in de entertainment- en sportwereld. De hashtag
#metoo maakte bijzonder veel emoties los, ook in
Vlaanderen. Reden genoeg voor Vlaams Parlementslid
Peter Wouters om het werkveld van de Vlaamse com-
missie Grensoverschrijdend Gedrag uit te breiden.

Al sinds 1985 kan de Vlaming zijn erfbelasting
betalen met een kunstwerk uit de erfenis in
plaats van met centen. Maar in de praktijk ge-
beurt dat nauwelijks. Vlaams Parlementslid
Cathy Coudyser hoopt dat een eenvoudiger
systeem meer waardevolle kunstwerken naar
de publieke Collectie Vlaanderen zal leiden.

HALFROND
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Grensoverschrijdend gedrag beperkt zich niet tot de sportwereld.



Gemeente en OCMW zullen samensmelten, en gemeenteraadsleden zullen automatisch

zetelen als OCMW-raadslid. Er komt ook één sociaal loket, waardoor het stigmatise-

rende karakter van de OCMW-diensten verdwijnt. Voor de burger levert de hervorming

dus alleen maar voordelen op.

Strengere regels, minder kosten
Bovendien komen er strengere regels voor intercommunales en hun afgeleide structu-

ren. Raden van bestuur mogen slechts 15 leden tellen en de zitpenningen voor lokale

mandatarissen mogen niet meer dan 205 euro per vergadering bedragen. In advies-

raden wordt zelfs geen enkele vergoeding meer uitbetaald. “In totaal verdwijnen er in

Vlaanderen ook ongeveer 2 500 politieke mandaten”, besluit minister Homans. “De

overheid wordt dus slanker én efficiënter.”

Meer weten over deze historische hervorming? Bekijk de infografiek op pagina 27.

Seksueel misbruik blijft een taboe in

onze samenleving. Negentig procent van

de slachtoffers zou zelfs geen aangifte

doen. Ook de versnipperde zorg maakt

het hen niet makkelijk om hun verhaal

te doen en hun recht te eisen. De Zorg-

centra na Seksueel Geweld komen er

daarom geen moment te vroeg.

Volledig nieuw zorgmodel
Het volledig nieuwe zorgmodel heeft in

het buitenland zijn waarde al bewezen.

Naast medische en psychische hulp

voor de slachtoffers en hun omgeving,

verzamelen en bewaren de centra ook

bewijsmateriaal. “Ik wens het niemand

toe om er als slachtoffer te moeten bin-

nenstappen”, besluit Demir. “Maar als

het moet, is het de best mogelijke plaats

om het helingsproces te starten.”
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STAAT VAN ZAKEN

De Vlaamse Regering en de Raad van State zetten het licht op groen voor het 
Decreet Lokaal Bestuur. Na de stemming in het Vlaams Parlement zal de belang-
rijkste hervorming van de lokale besturen in veertig jaar een feit zijn. “Bovendien
verdwijnen er zo 2 500 politieke mandaten”, zegt Vlaams minister Liesbeth 
Homans.

Liesbeth Homans: “Gemeenten kunnen nu
gemakkelijker sociale accenten leggen.”

Licht op groen voor historische gemeentehervorming

Zorgcentra na Seksueel Geweld 
zetten slachtoffer centraal

Zuhal Demir: “In de zorgcentra plaat-
sen we de slachtoffers van seksueel
geweld eindelijk centraal.”

Op 9 november opende staatssecretaris Zuhal Demir in Gent, Brussel en Luik
Zorgcentra na Seksueel Geweld. Die centra combineren alle beschikbare hulp-
verlening op één adres, in een kader van medische, psychologische en gerech-
telijke bijstand. 121 nieuwe bussen, 48 kusttrams en 14 tram-

bussen, goed voor een totale investering van
meer dan 140 miljoen euro in één jaar. Het is
De Lijn duidelijk menens met het verhogen
van de kwaliteit van het openbaar vervoer in
Vlaanderen. De eerste bussen kunnen volgend
jaar al op de Vlaamse wegen rijden. Voor de
trams is dat ten vroegste in 2019.

“Nooit investeerde een Vlaamse Regering meer in

openbaar vervoer”, zegt Vlaams minister van 

Mobiliteit Ben Weyts. “Van de huidige bestelling

bussen is al de helft hybride. Bij een volgende

bestel ling schakelen we helemaal over op alter-

natieve aandrijving.”

De hybride bussen zullen vooral in de steden wor-

den ingezet. Dat vermindert niet alleen de CO2-

uitstoot, maar ook de geluidshinder. Vanaf 2025

zullen in de Vlaamse steden trouwens alleen nog

maar elektrische bussen rijden. 

Vlaanderen 
investeert in
nieuwe bussen
en trams



Het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken werft de volgende twee jaar 111
nieuwe mensen aan. “Die verdubbeling van het huidige personeelsbestand
is broodnodig”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Vanaf 1 januari staat het crisiscentrum immers in voor de screening van gegevens van

vliegtuigreizigers. Het zal alle zogenaamde PNR-gegevens – PNR staat voor Passenger

Name Record – bijhouden in een databank. De tijd dat reizigers anoniem binnen de

Schengenzone kunnen reizen, is daarmee voorbij. 

“Een goede zaak voor onze veiligheid”, aldus Jambon. “Vanaf 1 januari moeten pas-

sagiers van Brussels Airlines hun identiteitskaart tonen voor ze op het vliegtuig stap-

pen. Volgend jaar zou het PNR-systeem ook moeten gelden voor treinverkeer tussen

België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland.”

Nieuw gebouw
De helft van het nieuwe personeel is afkomstig van de brandweer, douane, civiele bescherming en defensie. De overige helft wordt nieuw

aangeworven. Om die personeelsgroei op te vangen, verhuist het crisiscentrum ook naar een nieuw gebouw. Dat zal bovendien helemaal

aangepast zijn op het vlak van beveiliging en nieuwe technologieën.
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Wie een pc, laptop, gsm, tablet of internet krijgt van zijn werkgever,
betaalt daar vanaf 1 januari minder belastingen op. “Het systeem
én de bedragen worden eenvormiger en duidelijker”, zegt minister
van Financiën Johan Van Overtveldt.

Het huidige stelsel kon wel een update gebruiken. Het hield bijvoor-

beeld nog geen specifieke rekening met laptops, tablets of smartphones.

Bovendien werden pc’s veel goedkoper de laatste jaren: een trend die

niet werd weerspiegeld in het belastbaar voordeel. 

“De modernisering van het stelsel levert duidelijke en realistische 

bedragen op, die aangepast zijn aan de huidige waarde van de ter 

beschikking gestelde elektronica”, vat minister Van Overtveldt samen.

Begin november ging de winteropvang voor niet-bege-
leide minderjarigen in. De opvang is specifiek bedoeld
voor minderjarige vreemdelingen die (nog) geen asiel
aanvroegen. Het winterplan is een onderdeel van het
strenge maar rechtvaardige asielbeleid van staats-
secretaris Theo Francken. 

“Wie ‘s nachts geen slaapplek heeft, kan tot en met 28 februari

tijdelijk terecht in de opvangcentra van Neder-Over-Heembeek,

Steenokkerzeel en Sint-Pieters-Woluwe”, verklaart Francken.

“Het winterplan is in ieder geval van kracht tot en met eind

februa ri. Als daarna het weer te guur of te koud blijft, kan die

einddatum nog opschuiven.”

Lagere belasting op 
bedrijfslaptop of -gsm

Winteropvang voor
niet-begeleide 
minderjarigen

STAAT VAN ZAKEN

Dubbel zoveel personeel voor crisiscentrum

Wie een laptop krijgt van zijn werkgever, betaalt daar binnenkort
minder belastingen op.

Jan Jambon: “Vanaf 1 januari staat het 
crisiscentrum in voor de screening van ge-
gevens van vliegtuigreizigers.”
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‘Factuur vergrijzing loopt op tot 14 mil-
jard’, ‘De pensioenuitgaven stijgen te
snel’, ‘Rusthuisfactuur weer duurder’.
Gelukkig word je niet van zulke kran-
tenkoppen. Is het werkelijk zo erg 
gesteld, Peter? 
Peter Persyn: “De financiële en demogra-

fische realiteit is wat ze is. De babyboom-

generatie gaat massaal op pensioen. We

leven steeds langer – wat uiteraard een

goede zaak is – maar de gezondheids-

kosten nemen op onze oudere dag wel toe.

Dat zet de houdbaarheid en betaalbaar-

heid van ons sociaal systeem natuurlijk

onder druk.”

Zo lijkt het wel alsof ouderen een last zijn.
“Neen, verre van zelfs! Kijk, voor sommi-

gen staat een visie op ouderen onmiddel-

lijk gelijk aan een visie op ouderenzorg.

Ouderen zijn oud en versleten, hebben

kwaaltjes en beperkingen, kunnen niet

meer mee, zijn klaar voor het rusthuis.

Voor zo’n negatief beeld passen wij reso-

luut. Dat is ook het vertrekpunt van onze

visie op ouderenbeleid: de uitdagingen

zijn er, maar we gaan ze niet uit de weg.

In tegenstelling tot andere partijen kiezen

we niet voor wat losse ballonnetjes maar

voor een coherent verhaal. We vertrekken

vanuit de sterktes van onze oudere bevol-

king.” 

Welke actieve rol ziet u dan weggelegd
voor onze 65-plussers?
“De 65-plussers van vandaag zijn niet

meer die van dertig jaar geleden. Er wach-

ten ons na ons pensioen steeds meer 

Op 17 november stelden Vlaams volksvertegenwoordiger Peter

Persyn en Kamerlid Jan Spooren de nieuwe N-VA-brochure ‘Een

onbezorgde oude dag’ voor. “Voor ons is de vergrijzing een 

positief verhaal. We kiezen voor een consequente en doortastende

aanpak om onze maatschappij en de ouderen te wapenen voor de

toekomst”, zegt Peter Persyn.

‘Ouder worden’ is geen synoniem voor ‘pass  



maar ook in uitkeringen, zorg en 
andere tegemoetkomingen. 
“Inderdaad. In de brochure hebben we ge-

tracht die versnippering schematisch weer

te geven. Maar los van de feitelijke con-

structies willen we vooral wijzen op de ge-

volgen daarvan voor de mensen: het is

niet transparant, allesbehalve kosteneffi-

ciënt en de deelstaten kunnen het beleid

dat zij wensen niet volledig uitvoeren. 

Bovenal vinden de ouderen zelf hun weg

niet in dat hele bestuurlijke kluwen. Daar-

door weten ze niet altijd waarop ze recht

hebben en lopen ze soms noodzakelijke

tegemoetkomingen mis. Je hoeft geen

Vlaams-nationalist te zijn om te zien dat

dit niet werkt.”

Is die versnippering in de ouderenzorg
dan niet opgelost met de zesde staats-
hervorming? 
“Ouderenzorg werd inderdaad als een

‘homo geen’ pakket overgeheveld. Maar

Vlaanderen mist nog altijd belangrijke hef-

bomen om een toekomstgericht beleid op

maat uit te bouwen dat een antwoord

biedt op de vergrijzingsuitdaging. Ik denk

dan bijvoorbeeld aan de bevoegdheid over

thuisverpleging, geneeskundige verzor-

ging,  uitkeringen en pensioenen. Daar-

naast betaalt de Vlaming ook een zware

factuur voor de zesde staathervorming.
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“Het lokale bestuur is voor ons de spil in

het verhaal van actief ouder worden, maar

dan eerder als regisseur en niet als actor.

Allerhande (ouderen)verenigingen leveren

elke dag prachtig werk om een gevarieerde

waaier van activiteiten te voorzien. 

Wel kan het lokale bestuur nagaan welke

behoeften ouderen hebben in hun ge-

meente. Zo kan men lacunes in het aanbod

detecteren en op basis daarvan samenzit-

ten met de organisaties. Daarnaast moet de

overheid er wel voor zorgen dat in het be-

staande aanbod rekening wordt gehouden

met mogelijke drempels die ouderen on-

dervinden. Die kunnen zowel fysiek, cul-

tureel als psychologisch zijn. Zo moeten er

voldoende toegankelijke ontmoetingsruim-

tes zijn. Lokale dienstencentra kunnen zich

ontpoppen tot multifunctionele ontmoe-

tingsruimtes. Waarom kan er op vrijdag-

avond bijvoorbeeld geen quiz van de

jeugdverenging plaatsvinden en op zater-

dag een bingonamiddag? Ook kleine ingre-

pen, zoals voldoende zitbanken of ope-

ningsuren die aan het openbaar vervoer

zijn aangepast, vormen al een wereld van

verschil. Op die manier nemen we drem-

pels weg die ouderen ervan weerhouden

om buitenshuis te komen.”   

60-plussers spenderen bijna dubbel zo-
veel tijd aan vrijwilligerswerk als der-
tigers. Hoe wilt u hen daarin onder-
steunen?
“Een van onze speerpunten is het vereen-

voudigen en digitaliseren van de sociale

en fiscale administratieve verplichtingen

voor het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers

moeten in de eerste plaats hun handen uit

de mouwen kunnen steken. Het draait niet

om het invullen van het juiste papiertje.

Momenteel heeft elk beleidsniveau wel

iets te zeggen over een bepaald aspect van

vrijwilligerswerk. Het hoeft geen betoog

dat de N-VA deze bevoegdheid volledig wil

regionaliseren.” 

Die versnippering en complexiteit val-
len niet enkel op bij vrijwilligerswerk

BREEDBEELD

      sief worden’

gezonde jaren. Jaren waarin we actief kun-

nen deelnemen aan de maatschappij. Dat

kan door bij te verdienen bovenop het

pensioen, door je belangeloos in te zetten

in allerlei verenigingen of op de klein-

kinderen te passen. Maar ook door levens-

lang te leren of te genieten van de vele ont-

spanningsmogelijkheden. Hoe ouderen

hun tijd besteden, is hun eigen vrije keuze.

Ouderen weten zelf het best hoe ze hun

tijd zinvol invullen. Dat hebben ze heel

hun leven al gedaan. Maar als maatschap-

pij moeten we hen wel het nodige kader

bieden.”

Bedoelt u met dat kader dan dat de
overheid zelf een recreatief aanbod
moet voorzien?

De N-VA wil mantelzorgers erkennen
als volwaardige zorgpartners.



Hoewel alle bevoegdheden overkwamen,

gold dat niet voor de financiële middelen.

En aangezien de uitgaven in de ouderen-

zorg de komende jaren enkel zullen toe -

nemen, kwam dat de federale overheid

twee keer goed uit.”

We hebben al gesproken over actief
ouder worden. Dat klinkt goed, maar
wat wanneer er toch zorg nodig is? 
“Ouderen worden meestal niet van de ene

dag op de andere zorgbehoevend. Het is

een proces waarbij eerst zelfzorg volstaat.

Vervolgens zal eerst de partner, die zelf ook

al wat ouder is, of een van de kinderen in-

springen als mantelzorger. Stap na stap

doet men dan meer een beroep op profes-

sionele zorg en uiteindelijk wordt de zorg

te zwaar, waardoor een verhuis naar een

woonzorgcentrum onvermijdelijk is.

Maar wanneer je op straat aan iemand

vraagt waar hij of zij oud wil worden, is

het antwoord steevast: ‘Thuis!’ Daarom

trekken we voluit de kaart van woning -

aanpassingen, innovatieve woonvormen

binnen een regelluw kader en sensibilise-

ring rond het concept ‘levenslang wonen’.

Zo kan het huis waaraan zoveel herinne-

ringen vasthangen ook een praktisch haal-

bare thuis blijven voor ouderen. Woning  -

aanpassingen zoals een traplift, instap -

douche of handgrepen in het toilet kunnen

de eerste noden lenigen. Naast woon -

oplossingen op maat, kiezen we ook voor

zorgoplossingen op maat. Mantelzorg,

thuiszorg, thuisverpleging en ondersteu-

nende technologie zijn belangrijke scha-

kels om langer thuis wonen mogelijk te

maken.”

Maar u gaat ook verder: niet enkel de
woning maar ook de woonomgeving
moet worden aangepast?
“Het kan niet de bedoeling zijn dat oude-

ren ganse dagen binnen blijven. Daarom

hebben we ook aandacht voor een leef-

tijdsvriendelijke omgeving. Een simpel

voorbeeld: voetpaden en fietspaden in

slechte staat kunnen leiden tot pijnlijke

valpartijen, met alle complicaties van

dien. 

We willen gemeentes ook aanmoedigen

om na te denken over woonzorgzones.

Dergelijke wijken hebben een buiten -

gewoon pakket aan voorzieningen voor

oude ren en personen met een beperking.

Dat vraagt natuurlijk inplanning en een

langetermijnvisie.”

Wanneer dat allemaal niet meer vol-
staat, gaat het dan richting woonzorg-
centrum?
“Neen, er is ook nog de semiresidentiële

zorg. Stel: je bent al een paar keer ’s nachts

gevallen en je kinderen vinden het thuis

toch niet meer veilig. Je kan dan terecht in

de nachtopvang. Of je partner is demente-

rend en je kan de zorg overdag niet con-

tinu aan. Dan kan je partner overdag

terecht in een dagverzorgingscentrum ter-

wijl jij het huishouden doet of even tijd

voor jezelf neemt. Ook zo blijft langer thuis

wonen een mogelijkheid. En worden de

talloze mantelzorgers even ontlast.” 

Die mantelzorgers staan vaak onder druk.
Heeft de N-VA ook aandacht voor hen?
“Voor ons zijn mantelzorgers van onschat-

bare waarde. Met de tendens van de ver-

maatschappelijking van de zorg, willen

we hen dan ook erkennen als volwaarde

zorgpartner. Toegang tot het elektronische

zorgdossier, flexibelere opname van de

thematische verloven, meer toegankelijke

informatie en praatcafés om ervaringen uit

te wisselen: het zijn maar enkele elemen-

ten die we aankaarten.” 

U spreekt in de brochure ook over de
‘sandwichgeneratie’. Wat bedoelt u
daarmee?
“Dat zijn de mensen die geprangd zitten-

tussen de zorg voor eigen (klein)kinderen

en de zorg voor hun ouders. Daarnaast

werken ze vaak nog, of zijn ze actief na

hun eigen pensioen. De druk om te vol-

doen aan alle zorgen ligt hoog. Daarom

beste den we zoveel aandacht aan mantel-

zorg. Het moet haalbaar zijn voor de 

oude re én de mantelzorger. Ook de zoek-

tocht naar een geschikt woonzorgcentrum

valt vaak op hun schouders. Ze voelen

zich vaak schuldig dat ze niet (meer) voor

hun ouders kunnen zorgen en hen naar

een woonzorgcentrum ‘sturen’. Zes pro-

cent van de 65-plussers verblijft in zo’n

woonzorgcentrum. We willen ervoor zor-

gen dat ouderen zich ook daar thuis kun-

nen voelen.”

Een thuis dus in plaats van een tehuis? 
“U neemt me de woorden uit de mond. De

laatste jaren hebben woonzorgcentra al

sterk ingezet op modernisering en vernieu-

wing. Dat loont: ongeveer 73 procent van

de rusthuisbewoners geeft aan tevreden te

zijn. Maar – en dat maakte de Pano-repor-

tage (VRT) van 11 oktober ook pijnlijk dui-

delijk – we mogen niet blind zijn voor de

reële problemen waarmee woonzorgcen-

tra worden geconfronteerd.”

Hoe ziet u het woonzorgcentrum van
de toekomst dan? 
“De tijd dat we rusthuizen bouwden 
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Peter Persyn: “We zien woonzorgcen-
tra graag écht ingebed in het sociale
weefsel.”

De versnippering 
zorgt voor een bestuurlijk 
kluwen waarin de ouderen 

hun weg niet vinden.“



ergens buiten het centrum, waar we onze

oudjes bij wijze van spreken konden weg-

stoppen, is gelukkig voorbij. We zien

woonzorgcentra graag écht ingebed in het

sociale weefsel. Bereikbaarheid en de mo-

gelijkheid tot spontane sociale contacten

zijn noodzakelijk als we onze ouderen het

respect willen geven dat ze verdienen. Er

zijn tal van mooie projecten waarin een

woonzorgcentrum geen geïsoleerd gege-

ven is. Denk maar aan woonzorgcentra

waaraan een kinderopvang is gekoppeld

zodat ouderen en kinderen met elkaar in

contact komen. Of het initiatief ‘blokken

bij senioren’ in Antwerpen. Kortom: het

woonzorgcentrum als multi-inzetbaar 

gebouw en ontmoetingsplaats tussen ge-

neraties.”

Klinkt mooi, maar dan moet er wel
plaats zijn.
“De wachtlijsten zijn inderdaad een achil-

leshiel van het beleid. Of beter: een blinde

vlek. Eigenlijk weet niemand hoeveel

oude ren exact wachten op een plaats. Er

bestaan enkel wachtlijsten per voor -

ziening. Kandidaten die zich inschrijven bij

drie verschillende voorzieningen worden

driemaal meegeteld. Ook overleden per-

sonen of mensen die intussen een plaats

hebben maar dat niet laten weten, staan

nog op de wachtlijst. 

Daarom stellen we voor om een centraal

aanmeldingsregister op te stellen. Zo krij-

gen we eindelijk zicht op het aantal unieke

wachtenden én ook op de geografische

spreiding. Ook voor de ouderen zelf is dat

een verbetering: ze moeten zich immers

maar één keer inschrijven. En wat de con-

crete wachtlijst betreft: wij pleiten voor een

voorrangsbeleid voor wie een link heeft

met de gemeente.”

Een andere bekommernis is de rusthuis-
factuur. Sp.a stelt een maximumfactuur
ter hoogte van het pensioen voor. 
“Tja, de typische gratis-politiek van sp.a ...

Zo’n maximumfactuur lijkt in eerste

instan tie misschien een leuk idee, maar ze

zal onvermijdelijk leiden tot prijsstijgin-

gen, ‘want de overheid past toch bij.’ Daar-

naast houdt het voorstel helemaal geen

rekening met de extra inkomsten van

oude ren. Bovenop het pensioen komen

immers ook nog de Vlaamse zorgpremie,

de tegemoetkoming hulp aan bejaarden

en andere. De rusthuisfactuur moet voor

ons wél transparanter worden. Men moet

duidelijk weten waarvoor men juist welk

bedrag betaalt, op basis van de werkelijke

noden. 

Daarbij moet er een duidelijke opsplitsing

zijn tussen de zorgkosten, de verblijfskos-

ten en de infrastructuurkosten. Een drie-

deling in de kosten dus. En zo maak ik

direct ook een sprongetje naar een van

onze stokpaardjes: de persoonsvolgende

financiering voor de zorg.”

Wat houdt die persoonsvolgende finan-
ciering in? Hoe worden ouderen daar
beter van?
“Momenteel is de financiering van voor-

zieningen voor ouderenzorg hopeloos in-

gewikkeld. Een typisch voorbeeld van

Belgische koterij. Telkens er een bepaalde

nood was, werd een nieuwe koterij bijge-

bouwd. 

Wij willen dat systeem omgooien. In

plaats van te vertrekken vanuit de instel-

lingen en structuren, vertrekken we vanuit

de oudere zelf met zijn noden en wensen.

Elke oudere krijgt dan een ‘rugzakje’ en

kan zelf beslissen welke zorg hij daarmee

inkoopt en waar. Dat lost ook de discrimi-

natie in financiering op voor wie kiest om

langer thuis te wonen. Zo geven we oude-

ren meer regie over hun eigen zorg.”
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Mantelzorg, thuiszorg, 
thuisverpleging en 

ondersteunende technologie 
zijn belangrijke schakels 
om langer thuis wonen 

mogelijk te maken.

“

Gloednieuwe brochure: ‘Een onbezorgde oude dag’
Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn geven in
de brochure ‘Een onbezorgde oude dag’ tekst en uitleg bij de N-VA-visie op het
ouderen beleid. Ze bundelen enkele voorstellen en aanbevelingen die de toekomst
van de Vlaamse ouderen moeten veiligstellen. 

Met dit nieuwe dossier verduidelijkt de N-VA hoe ze de vereenzaming bij ouderen wil

tegen gaan en hoe we met doortastende, consequente maatregelen ons pensioensysteem

verfijnen en verbeteren. Ook het geestelijke welzijn van onze ouderen en actief ouder

worden zetten we hoog op de agenda. Net als een gevarieerd zorgaanbod waarvan de

ouderen zelf de regie in handen kunnen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via 
www.n-va.be/brochureouderen. Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? 
Dat kan u aanvragen via het bestelformulier op dezelfde website, via een mailtje naar

ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30. 
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Jobs, jobs en nog eens jobs. Dat blijft

de focus van de federale regering.

Iede reen moet de beste kansen krij-

gen op een baan. Dat is ook nodig als

de Vlaamse arbeidsmarkt de uitdagin-

gen van de 21ste eeuw vol vertrouwen

wil aangaan.

Sneller mensen in dienst
Kansen benutten begint al op jonge

leeftijd. Maar wie geen werkervaring

heeft, is vaak minder interessant voor

een werkgever. Om daar een mouw

aan te passen, lanceert de regering de

zogenaamde Starterjobs. Daarmee

hoeft een bedrijf minder brutoloon te

betalen als het iemand jonger dan 21

jaar zonder werkervaring in dienst

neemt. Aan het nettoloon van de jon-

gere verandert niets. “Jongeren zullen

daardoor sneller een kans krijgen en

ervaring kunnen opdoen, want ze

worden goedkoper voor werkgevers.

Iedereen wint daarbij”, zegt staats -

secretaris voor Gelijke Kansen Zuhal

Demir.

Ook de proefperiode is terug van weg-

geweest, met hetzelfde doel: bedrij-

ven aanmoedigen om sneller mensen

in dienst te nemen. De één week

opzeg wordt uitgebreid tot en met de

derde maand. Opzeg tot de zesde

maand blijft beperkt tot maximaal 4

à 5 weken.

6 000 euro per jaar 
bijverdienen
De flexi-jobs in de horeca zijn inmid-

dels een groot succes. Daarom breidt

de regering het systeem uit naar 

ande re sectoren. Bakkers, slagers,

kappers, detailhandelaars, warenhui-

zen: zij mogen vanaf nu mensen 

inhuren die naast hun dagtaak willen

bijklussen. Gepensioneerden die af en

toe een pintje willen tappen of een

handje toesteken in een hotel zijn ook

welkom.

Ook vrijwilligers mogen voortaan tot

500 euro onbelast bijverdienen. Vrij-

willigers zijn immers het cement van

onze samenleving en daarom willen

we meer mensen ertoe aanzetten om

het Vlaamse verenigingsleven te ver-

sterken. Goed nieuws dus voor wie af

en toe zijn schouders zet onder de

De federale regering zet de beloftes uit het zomerakkoord om in
daden. Een verregaande modernisering van de arbeidsmarkt is
daarbij de voornaamste blikvanger, en ook een eerlijker pensi-
oenstelstel springt in het oog. De kwetsbaren in onze samenleving
krijgen een duwtje in de rug. Met dank aan de N-VA-ministers,
die een groot deel van deze positieve maatregelen doordrukten.

N-VA-ministers zetten zomerakkoord om   
GEMANDATEERD

buitenschoolse kinderopvang of in

een sociale vereniging of sportclub. 

“Die fiscale vrijstelling beperkt zich

trouwens niet tot het verenigings -

leven”, verduidelijkt minister van

Finan ciën Johan Van Overtveldt. “Ook

wie via Airbnb een kamer verhuurt of

als Deliveroo-koerier de straat opgaat,

mag tot 6 000 euro per jaar bijverdie-

nen.”

Lagere lasten, 
hogere concurrentiekracht
Daarnaast doet de regering er alles

aan om pseudo-brugpensioen te ont-

moedigen. Werknemers kunnen

voortaan ook makkelijker deelnemen

in de winst van een bedrijf en uit-

zendarbeid is nu mogelijk in de hele

privésector. Met een lastenverlaging in

de bouwsector wordt sociale dum-

ping bestreden. En ook de vakbonden

ontnemen we een deel van hun

macht. Zij kunnen niet langer eenzij-

dig hun veto stellen tegen nachtarbeid

in de e-commerce. Zo verhoogt de

rege ring de concurrentiekracht van

deze groeiende Vlaamse industrie.

Johan Van Overtveldt: “Bijverdienen als gepensioneerde of vrijwilliger kan voort-
aan onbelast tot 500 euro per maand.”

Werkgevers zullen 
jongeren sneller 
een kans geven.“



Het gewicht van de niet-gewerkte periodes zoals werkloosheid en brug-

pensioen wordt wel verminderd in de pensioenopbouw. Voor het extra

pensioen dat een loopbaan langer dan 45 jaar opbrengt, tellen dus alleen

effectief gewerkte jaren mee.

Erkenning voor mantelzorg
Anderzijds: wie de eigen carrière even op een lager pitje moet zetten om

zorg te dragen voor een ziek familielid, hoeft vanaf nu ook niet langer

te vrezen voor een lager pensioen. Periodes van mantelzorg tellen 

immers volwaardig mee voor de opbouw van pensioenrechten. Daarmee

voert de regering niet alleen een rechtvaardig maar ook een sociaal pen-

sioenbeleid.

Wie onverwachts ziek valt of arbeidsongeschikt raakt, moet voortaan

ook minder lang wachten op een ziekte-uitkering. Vroeger ontvingen

zelfstandigen die pas na een volle maand, voortaan al na 14 dagen. Daar-

naast wordt ook de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen verder uit-

gebouwd. De ongelijkheid die er in de loop der jaren was ontstaan

tussen kleine zelfstandigen en bedrijfsleiders werkt de regering nu weg.

Beter statuut voor zelfstandigen
De zelfstandigen verliest de N-VA uiteraard niet uit het oog. Zij
mochten tot voor kort minder forfaitaire beroepskosten aftrekken
dan werknemers. Aan die ongelijkheid maakt de federale regering
een einde. 

Langer werken? Hoger pensioen!
Mensen die langer dan 45 jaar werken, zullen een hoger pensioen krijgen. De maatregel zal de levensstandaard
van veel toekomstige gepensioneerden verhogen. Zij kunnen gemiddeld 52 euro per maand extra pensioen opbou-
wen voor elk jaar dat zij langer werken bovenop een volledige
loopbaan.

GEMANDATEERD
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     in daden

Wie langer werkt, kan tot 52 euro per maand
extra pensioen opbouwen.

Sociale accenten vallen op

Aan zo’n uitkering zijn wel strengere

voorwaarden verbonden, maar dat

is nodig om mensen die het systeem

nu misbruiken streng aan te pakken.  

De strijd tegen discriminatie op de

arbeids markt gaat bovendien onver-

minderd voort. De sociale inspectie

kan voortaan praktijktesten uitvoeren.

Om een heksenjacht op bedrijven te

voorkomen, hangen daar wel strikte

juridische voorwaarden aan vast.

Nieuwe dynamiek in 
gezondheidssector
Wie zorg draagt voor anderen, geeft

deze regering eveneens een duwtje

in de rug. Ze maakt namelijk werk

van een nieuwe dynamiek in de

gezondheids sector. Een werkbare

eindeloopbaan en de strijd tegen

burn-out krijgen bijvoorbeeld extra

aandacht.

Onrechtvaardige ongelijkheden tussen zelfstan-
digen en andere beroepsgroepen worden weg-
gewerkt. 

De N-VA zorgt niet alleen voor meer welvaart in Vlaanderen, maar ook
voor meer welzijn. Zo verhoogt de federale regering de uitkeringen voor
mensen die omwille van hun handicap geen volwaardige job kunnen
uitoefenen. 
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In totaal sprak vorig schooljaar in

Vlaanderen 18 procent van de kinde-

ren in het basisonderwijs (kleuter- en

lager onderwijs) en 14 procent van de

jongeren in het secundair onderwijs

thuis geen Nederlands. De kinderen

met een andere thuistaal wonen

vooral in de centrumsteden en zijn

oververtegenwoordigd in het beroeps-

onderwijs, zoals blijkt uit onder-

staande grafiek.

Essentieel
“Het is evident dat wie thuis een 

andere taal spreekt, vaak maar een

oppervlakkige kennis heeft van het

Nederlands. Nochtans is een goede

kennis van onze taal essentieel voor

een succesvolle schoolcarrière. Meer

nog, ook het succes op de Vlaamse

arbeids markt wordt bepaald door de

mate waarin iemand het Nederlands

machtig is”, zegt Vera Celis. Vera is lid

van de commissie Onderwijs in het

Vlaams Parlement en spreekt als

voormalig leerkracht uit ervaring.

Ook voor de leerkrachten is het groei-

ende aantal leerlingen met een 

andere moedertaal een bijkomende

uitdaging. Volgens Celis moeten we

hun kennis van het Nederlands zo

vroeg mogelijk bijspijkeren, liefst al

van in de kleuterklas. 

Jong geleerd
Vera Celis is daarom blij met de extra

middelen die de Vlaamse Regering

onlangs vrijmaakte om de taalachter-

stand op jonge leeftijd te remediëren.

“Dankzij de niet aflatende druk van

de N-VA wordt vanaf volgend jaar 12,7

miljoen euro extra geïnvesteerd in het

kleuteronderwijs en in de taalverster-

king bij anderstalige leerlingen.” 

Scholen hebben overigens al een aan-

tal jaren de mogelijkheid om taal-

baden en bijspijkerlessen te organise-

ren. Celis blijft er bij minister van

Onder wijs Hilde Crevits (CD&V) al-

vast op aandringen om het gebruik

van die instrumenten extra te promo-

ten bij de scholen. 

“Het toenemende aantal kinderen en

jongeren in Vlaanderen dat thuis geen

Nederlands spreekt, toont aan dat

maatregelen om de taalachterstand

bij kinderen en jongeren weg te wer-

ken broodnodig blijven”, aldus nog

Celis. “Hoe vroeger we daarmee be-

ginnen en hoe grondiger we dat doen,

hoe beter de resultaten zijn die we op

de langere termijn boeken.”

VINGER AAN DE POLS

Steeds meer kinderen en jongeren uit het basis- en secundair

onder wijs spreken thuis geen Nederlands. En dat weegt op hun

slaagkansen. “Alle onderzoeken wijzen erop dat wie het Neder-

lands onvoldoende onder de knie heeft, ook de leerstof niet

onder de knie krijgt”, zegt Vlaams Parlementslid Vera Celis.

Steeds meer 
kinderen spreken
thuis geen 
Nederlands 

“We moeten hun kennis 
van het Nederlands zo 

vroeg mogelijk bijspijkeren, 
liefst al van in de kleuterklas.”“
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Denken de nabestaanden nog dat
de daders ooit worden berecht?
Sarah Smeyers: “Ik vrees dat de hoop

op een rechtszaak steeds kleiner

wordt. Er gingen stemmen op om de

zaak te laten verjaren, zodat de 

daders eindelijk zouden gaan spre-

ken. Maar daarmee zouden ze al te

gemakkelijk wegkomen. Door de ver-

jaring uit te stellen, moeten de daders

blijven vrezen dat hun misdaad uit-

komt. Iemand van de nabestaanden

zei me: ‘Ik huiver van de gedachte dat

de dader bij wijze van spreken al

jaren naast ons woont en hij me op

een dag doodleuk en straffeloos komt

vertellen dat hij bij de Bende was.’” 

De nabestaanden klagen ook over
gebrek aan bijstand.
“Ze hebben het gevoel dat ze al meer

dan dertig jaar in de kou staan. Advo-

caten zijn duur. Het dossier inkijken

alleen al kost een pak geld. Slachtof-

ferhulp zoals we die vandaag kennen,

vel en in de nasleep van de Dutroux-

affaire. Het absurde is dat het Bende-

 dossier tot nog toe niet aan dat

nieuwe federale parket was toegewe-

zen. Er is ook een betere communica-

tie beloofd met de nabestaanden. En

eindelijk staat ook de vraag naar bij-

stand voor de slachtoffers van de

Bende op de politieke agenda. Mijns

inziens zijn er ook ad-hocwetten

nodig: regels die enkel voor dit dos-

sier gelden en niet in het algemeen.

Bijvoorbeeld een regeling voor spijt-

optanten.”

Denkt u dat de Bende van Nijvel
ooit nog wordt ontmaskerd?
“De stroomversnelling van de laatste

maanden doet me dat inderdaad

hopen. We hebben nog acht jaar. Er

zijn nog mensen die kunnen spreken

en er is wellicht nog heel wat infor-

matie die nog of opnieuw moet wor-

den onderzocht. Er zijn nu immers

veel betere onderzoeksmethodes dan

dertig, twintig of zelfs tien jaar gele-

den, bijvoorbeeld om DNA te vergelij-

ken. Ik hoop dat elke steen nu wordt

omgedraaid en dat de waarheid ein-

delijk aan het licht komt. Voor de na-

bestaanden én voor de geloofwaar-

digheid van justitie, politie en poli-

tiek.”

bestond toen nog niet. Ze hebben

eveneens het gevoel stiefmoederlijk te

zijn behandeld en dat maakt het nog

moeilijker om het trauma te verwer-

ken. Dat komt bovenop het feit dat de

zaak tot vandaag niet is opgehel-

derd.” 

Kan de regering daarin verande-
ring brengen?
“Minister van Justitie Koen Geens

(CD&V) heeft het onderzoeksteam

versterkt, onder meer met mensen

van het federaal parket. Dat is een

goede zaak omdat dit geen lokaal

dossier is. Er zijn slachtoffers gevallen

in Vlaanderen én Wallonië. Het fede-

raal parket is in 2002 opgericht op

aanbeveling van de parlementaire

onderzoeks commissie Bende van Nij-

“32 jaar na de feiten zijn de aanslagen van de Bende van Nijvel

nog altijd een collectief trauma”, zegt Kamerlid Sarah Smeyers.

Vooral in haar thuisstad Aalst kent iedereen wel iemand die

direct of indirect als slachtoffer betrokken was. Als lid van de

commissie Justitie houdt Smeyers ook federaal de vinger aan

de pols. 

VINGER AAN DE POLS

De Bende 
van Nijvel 
anno 2017

Ik hoop dat 
de waarheid eindelijk 
aan het licht komt.“



Acht Catalaanse ministers en twee leiders

van het nationalistische middenveld, ‘de

Jordi’s’, zitten in Spaanse gevangenissen.

Carme Forcadell, de voorzitster van het

Catalaan se parlement, kon enkel vrij -

komen op borg van 150 000 euro.

Schok voor de democratie
“Wat in Spanje gebeurt, is onaanvaard-

baar”, zegt Europarlementslid Sander 

Loones. “Het is een schande dat verkozen

ministers in de cel worden gestopt, enkel

omdat ze een democratische politieke

overtuiging hebben die Madrid niet zint.

Elke democraat zou hierdoor geschokt

moeten zijn. Europa eist de vrijlating van

politieke gevangen over de hele wereld,

maar blijkbaar niet in Spanje. Zo verliest

de EU elke geloofwaardigheid.”

Ook de Catalaanse president Carles Puig-

demont zou worden opgesloten, met een

celstraf tot 30 jaar. Door naar Brussel te

komen, kan hij de zaak van de Catalanen

op de Europese agenda krijgen. Maar de

leiders van de EU blijven Oost-Indisch

doof. “Hoe lang kan Europa nog wegkijken

en zelfs - bij monde van Europees Commis-

sievoorzitter Juncker - Rajoy steunen in zijn

repressie?” vraagt Europees Parlementslid

Mark Demesmaeker zich af. “Hoe hypo-

criet gedraagt Juncker zich eigenlijk?”

De koers van de 
Europese Volkspartij
De steun van Juncker, het stilzwijgen van

Merkel en het goedpraten door politici van

de CD&V is opvallend, maar niet verba-

zend. Samen met de Partido Popular van

de Spaanse premier Rajoy behoren ze tot

de Europese Volkspartij (EVP), het machts-

blok in de Europese instellingen. “Buiten

zijn grenzen zwaait Europa lustig met het

morele vingertje als er ondemocratische

praktijken plaatsvinden. Maar een écht

debat voeren wanneer dergelijke feiten ge-

beuren binnen Europa, in Catalonië, is on-

mogelijk. Onder druk van de traditionele

fracties in het Europees Parlement”, zegt

Sander Loones.

De leden van de EVP stoppen zich weg

achter de onafhankelijkheid van de

Spaanse justitie. “Flauwekul natuurlijk”,

zegt Loones. “Het probleem zit niet zozeer

bij de Spaanse rechters, maar wél bij het

feit dat zij wetten moeten toepassen die

democratische politici criminaliseren en

hen tot 30 jaar cel voorschrijven. Wat we

in Spanje zien, is een dictatuur van slechte

wetten. Die wetten moeten worden aan-

gepast. CD&V zou daarover een hartig

woordje moeten spreken met haar Spaan -

se zusterpartij, de Partido Popular.”

Uitgestoken hand
Met de Tieltse advocaat Paul Bekaert vond

Puigdemont een specialist in mensenrech-

ten die er al herhaaldelijk in slaagde om

overleveringen aan Spanje te verhinderen.

Tot de verkiezingen van 21 december blijft

de afgezette president normaal gezien in

België. Dat is dan ook de volgende cruciale

datum. “De verkiezingen op 21 december

moeten vrij en correct verlopen. En ieder-

een die kandidaat wil zijn, moet dat ook

kunnen. Maar zonder vrijlating van de

Catalaan se politieke gevangenen is er geen

sprake van vrije verkiezingen. En nu al

zeggen Madrileense politici dat ze het

resul taat niet zullen respecteren als de uit-

slag hen niet bevalt. Dat is niet serieus”,

benadrukt Demesmaeker.

Voor Demesmaeker en Loones is dialoog

de enige oplossing. "Deze crisis kan maar

worden opgelost door aan tafel te gaan zit-

ten. Politieke meningsverschillen los je niet

op in de rechtbank, maar met een politiek

akkoord. Het is het Spaanse centrale gezag

dat de uitgestoken hand van de Catalanen

weigert. Dat Europa zijn gezag niet ge-

bruikt om de Spanjaarden en de Catala-

nen aan tafel te krijgen, is doodjammer.”

EUROPA

Op 12 november kwamen naar schatting een miljoen Catalanen

op straat om de vrijlating te eisen van de tien politieke gevange-

nen. Maar bij de Europese instellingen blijft men wegkijken. 
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Hoe lang kan Europa
nog wegkijken?

Een miljoen Catalanen kwamen op straat om de vrijlating van de tien politieke 
gevangenen te eisen.



VERREKIJKER

Het leek weer een goeie Belgen-

mop: de Belgische staat die haar

eigen belastingdruk ontloopt met

een offshore-vennootschap, met

op de koop toe de grote baas van

de Belgische belastingdienst als

bestuurder. Harde bewijzen van

misbruik of belastingontduiking

zijn er trouwens niet, net zomin

als in de andere ver-

halen die tot nu toe in

de Paradise Papers

aan het licht kwa-

men.

Belastingparadijs
Het meest bezwa-

rende materiaal be-

staat niet tegen een of

ander exotisch eiland

in de Bermudadrie-

hoek, maar tegen ons

buurland net boven

de Moerdijk. U leest

het goed: Nederland is een belas-

tingparadijs. Al zeker voor Ameri-

kaanse bedrijven zoals Nike. Via

het gunstregime voor royalties –

de vergoedingen voor merkrecht

en patenten – vloeien Nikes win-

sten uit heel Europa naar een

Nederland se postbusvennootschap

die eigenaar is van de Swoosh, het

beroemde logo van Nike. 

Tot dezelfde conclusie komt ook

de Franse onderzoeker Gabriël

Zucman. Op basis van de analyse van

de handelsbalansen rekende hij uit

waar multinationals hun winst kunst-

matig opdrijven om een fiscaal gun-

stige behandeling te krijgen. De drie

belangrijkste belastingparadijzen van

de Europese Unie blijken Nederland,

Ierland en natuurlijk het onovertrof-

fen Luxemburg. 

Voor Ierland is Zucman nog betrekke-

lijk mild. Het land was straatarm toen

het winsten aan 50 procent belastte.

Vandaag is het tarief nog maar 12,5

procent en stroomt het geld binnen.

Luxemburg haalt ruim 2,5 procent

van zijn bruto binnenlands product

aan belastingen binnen op basis van

kunstmatig verschoven winsten. De

belangrijkste bedenker van dit sys-

teem, een zekere Jean-Claude Juncker,

bekleedt nu een Europese topfunctie.

Piraten
België valt trouwens net naast het

podium. In 2015 werd nog voor 20

miljard aan winsten verschoven

naar België. De Belgische fiscus

hield er zelf 2,3 miljard aan over.

Maar net zoals Piet Hein ooit de

Spaanse zilvervloot kaapte, stelen

de Nederlanders vandaag belast-

bare basis weg uit andere Euro-

pese landen. Het blijven piraten,

met als grootste slachtoffers de

Duitse en de Franse schatkist.

Duitsland heeft het geld minder

nodig, maar vooral Frankrijk zou

de centen toch liever zelf uitge-

ven. De Europese

druk was navenant.

En dus maakt de

nieuwe Nederlandse

regering-Rutte III de-

zelfde beweging als

bij ons: de tarieven

gaan omlaag, maar

de gunstregimes –

onder andere voor

royalties – worden

terugge schroefd. In

één adem voeren de

Nederlanders ook

een vlaktaks in, met

nog maar twee tarieven in de

personen belasting, schrappen ze

de dubbele belasting van buiten-

landse dividenden en moet je

voortaan pas vanaf 30 000 euro

de vermogensbelasting betalen. 

Met dezelfde belastingdruk als

Nederland zouden wij in België

25 miljard euro minder moeten af-

dragen. Van een belastingparadijs

gesproken.

Bono, de Queen en zelfs de topman van de Belgische fiscus.
Het zijn maar een paar van de namen die opduiken in de 
zogenoemde Paradise Papers. De onthullingen doen dromen
van eilanden waar het klimaat vriendelijk is - op fiscaal en
op ander vlak. Maar belastingen optimaliseren begint dichter
bij huis, zo blijkt.

De regering-Rutte III schroeft de fiscale gunstregimes terug.

Nederland, paradijs 
aan de Noordzee 
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Zet die ploat …
… nog een keer op! Voor de tweede keer organiseerden we ons feestje ‘Zet die ploat op’, deze keer in Leuven. Een overheerlijk

streetfood-buffet, wat netwerking en een topfeestje met de Jong N-VA-band en enkele dj’s, meer hebben we niet nodig. Op naar

de volgende editie!

En we gaan door …
… richting 2018! Er schuilt veel talent bij onze jongeren. Dat

talent probeert Jong N-VA zo goed mogelijk te ontplooien.

Zo zetten we onze ‘Vormingen 2018’ verder: lokale thema’s

gebracht door experten binnen de partij. Een ideale voor-

bereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Eind februari 2017 verkozen we een nieuw dagelijks bestuur en gingen we verder op het elan in-

gezet onder ‘Roggeman I’. Vandaag blikken we terug op enkele mooie maanden. We geven u graag

een blik achter de schermen bij de jongeren van uw partij.
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Jong N-VA geeft er een lap op! 
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Samen met de andere jongerenpar-
tijen organiseert Jong N-VA Gent poli-
tieke speeddates in scholen.

Jong N-VA Dessel verkocht 460 plantjes ten
voordele van Kom op tegen Kanker.

Op 11 juli trok Jong N-VA Westhoek
met een pak oude Vlaamse volksspe-
len naar Fedasil. De kinderen daar
konden zich helemaal uitleven. 

De jeugd van tegenwoordig …
… is goed bezig! Onze lokale afdelingen bruisen van energie.  

In heel Vlaanderen organiseren ze wekelijks acties, activiteiten en veel meer.

Jong N-VA gaat op reis en neemt mee …
… een 30-tal enthousiaste jongeren! Zo trokken we in de zomer naar Frans-Vlaanderen: Duinkerke en omstreken hebben geen

geheimen meer voor ons. Ook een trip naar Straatsburg en het Europees Parlement stond op de planning, met als kers op de

taart een ontmoeting met onze vier Europarlementsleden.



De zorgsector verandert in razend
tempo. Hoe gaat Zorgbedrijf Ant-
werpen daarmee om?
“Door mee te evolueren met de ver-

anderende tijden. Bij ons gaat dat bij-

voorbeeld om een slim alarmsysteem

dat een familielid van iemand die al-

leen woont verwittigt bij ongewone

situaties. Of een webwinkel met pro-

ducten die het dagelijkse leven mak-

kelijker maken. Maar innovatie gaat

niet zozeer over technologie. Vernieu-

wende diensten die beantwoorden

aan de noden van onze klanten

komen op de eerste plaats.

Hoe we dat doen? Onder meer door

ons aanbod in de buurt maximaal op

elkaar af te stemmen. Zo kunnen we

mensen beter helpen waar en wan-

neer dat nodig is voor hen. We hou-

den ook altijd zo veel mogelijk

rekening met hun specifieke wensen.

Zij bepalen mee wat op het menu

komt, en bij verbouwingen richten we

eerst een modelkamer of -flat in. Zo

kunnen we aanpassingen doen op

basis van suggesties van de bewo-

ners. Inspraak is erg belangrijk bij

Zorgbedrijf Antwerpen.”

Kent een stad als Antwerpen speci-
fieke uitdagingen op het vlak van
vergrijzing? 
“Er zijn niet alleen steeds meer oude-

ren, mensen willen ook langer thuis

blijven wonen. Daarom zetten we

sterk in op onze thuisdiensten. Zorg-

bedrijf Antwerpen heeft daarbij een

unieke troef. Wij kunnen de ouderen

alles aanbieden om zich gerust te voe-

len in hun vertrouwde buurt omdat

we in de buurt zelf aanwezig zijn.

Ouderen kunnen bovendien de klok

rond bij ons terecht. Voor poets- of

huishoudhulp en thuisverpleging,

maar ook voor een persoonlijk alarm-

systeem of advies over de best moge-

lijk inrichting van de woning. Wie

gevallen is of net uit het ziekenhuis

komt, kan tijdelijk bijkomen in een

woonzorgcentrum. We passen onze

diensten dus aan op maat van de

klant en zorgen

voor een snelle op-

lossing als dat nodig

is.”

Zorgbedrijf Ant-
werpen lanceerde
onlangs het boek
‘Het recept van
mijn leven’. Hoe
past dat in jullie
visie op zorg?
“Lekker eten en ge-

zellige maaltijden

zijn belangrijk voor

onze klanten. En het

doet hen deugd om

hun leven in een

boek te (laten) gieten en dat te delen

met familie en vrienden. Die twee

dingen combineren we in Het recept

van mijn leven (zie ook Meerwaarde

op blz. 26, red.). In het boek bundelen

we smakelijke verhalen en heerlijke

recepten van 24 mensen die een band

hebben met Zorgbedrijf Antwerpen.

Het is een boek om samen van te ge-

nieten, maar vooral een manier om

nieuwe herinneringen op te bouwen

met elkaar. Want ook dat maakt deel

uit van de zorg van morgen: banden

met de familie en met de gemeen-

schap in stand houden en versterken.”

Zorgbedrijf Antwerpen telt 44

dienstencentra, een gamma aan

thuisdiensten, 3 350 serviceflats

en 18 woonzorgcentra in de stad

Antwerpen. Het is de grootste

speler in de Antwerpse zorgsec-

tor met 4 000 medewerkers die

elke dag 17 000 klanten helpen. 
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BUITENWACHT

De beste zorgdiensten aanbieden aan ouderen, in hun ver-

trouwde buurt en tegen een betaalbare prijs. Dat is de drijfveer

van Johan De Muynck, directeur van Zorgbedrijf Antwerpen. Dat

biedt een ruime waaier aan woon- en zorgdiensten aan.

“Innovatieve diensten die inspelen op wat onze klanten 
verlangen, komen op de eerste plaats.”

Johan De Muynck: “Diensten voor de 
senioren van vandaag en van morgen”
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De mandatarissen van N-VA Mol schonken vorige
maand een deel van hun presentiegeld aan 
Natuurpunt Netebronnen voor het project van de
Molse Netevallei, een langgerekt natuurgebied
van voormalige graslanden.

“In 2013, bij het aantreden van de nieuwe gemeente-

en OCMW-raad, stelde de N-VA-fractie voor om de

zitpenningen voor de raadsleden niet te indexeren”,

zegt fractievoorzitter André Verbeke. “Maar wij

waren de enige partij die tegen de verhoging stemde.

De indexering kwam er dus toch.” 

Daarom besloten de N-VA-raadsleden dat bedrag jaarlijks te schenken aan een lokaal goed doel. “Twee jaar geleden steunden

we De Witte Mol en vorig jaar gaven we Ons Huis een klein steuntje in de rug”, aldus André. “Het is misschien maar een

klein gebaar, maar het is fijn om op deze manier onze fantastische lokale initiatieven te ondersteunen.”
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DORPSSTRAAT

N-VA Mol schenkt meer dan 3 000 euro aan Natuurpunt Netebronnen

Campagne ‘op z’n Hollands’ 

N-VA Zele organiseerde een fakkeltocht aan het fietspad
langs de spoorweg naar Lokeren. Op die manier vroeg
de afdeling aandacht voor de verlichting die daar nog
steeds ontbreekt. 

“Het fietspad van Lokeren naar Zele, dat langs de spoorweg

loopt, kreeg nog steeds geen verlichting”, weet Herman Van

Driessche, de fractievoorzitter van N-VA Zele. “Met de donkere

maanden voor de deur is dat een heel onveilige situatie voor

de vele fietsers en voetgangers die gebruik maken van het

pad.” Om het probleem op een ludieke manier aan te kaarten,

trokken de N-VA-militanten met fakkels langs het pad. 

Fakkeltocht vraagt aandacht voor donker fietspad 

Als onze afdelingen op pad gaan om te luisteren naar de bekommernissen van de burgers,

lijkt het wel of er verkiezingen aankomen in Nederland. In Limburg en de Kempen komen

we de ene na de andere caravan tegen. En in Oost-Vlaanderen gaat men met de tandem de boer op.

©
 N
-V
A
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DORPSSTRAAT

Steven Vancoppenolle is bestuurslid van N-VA

Kruishoutem. Hij werd geboren met een te kort rechter-

been. “Het is 15 centimeter korter dan mijn linkerbeen”, vertelt Steven. “Daardoor moet ik me behelpen met een

prothese.”  

Om te voetballen – zijn grote passie – steunt Steven

echter op krukken. “Jaren geleden zag ik op Terzake

een reportage over ‘ampvoetballers’. Dat prikkelde

me meteen en niet veel later begon ik te trainen.”

Ampvoetbal wordt gespeeld door zes spelers met één

been en een keeper met één arm. Elke speler loopt

op krukken, waarmee hij de bal niet mag raken. 

Ondertussen beoefent Steven deze sport al vijf jaar.

Hij speelt met het G-team van Sparta Petegem én met

de nationale ploeg, de Red Flamingo’s, waarmee hij

vorige maand het EK betwistte in Istanbul.

Lid in de kijker

Steven Vancoppenolle speelt
op één been EK ‘Ampvoetbal’

Op 30 september zorgden verschillende Vlaamse artiesten voor heel wat ‘ambiance’ tijdens de tweede
Nacht Van de Ambiance in Wervik.  

N-VA Wervik toonde zich met deze tweede Nacht Van de Ambiance van haar beste organisatorische kant. Het

schlagerfestival - met Matthias Lens, Wim Soetaer, Bart Kaëll en de Party Trooperz - was dan ook een schot in de

roos. 

De opbrengst van de avond, aangevuld met die van

de koekjesverkoop van begin dit jaar, bracht alles

samen meer dan 3 500 euro op. Dat bedrag gaat

inte graal naar de vzw Kinderkankerfonds.

Nacht Van de Ambiance in Wervik

© Het Nieuwsblad, 17 oktober 2017



OP DE BARRICADEN

Samen met alle N-VA-afdelingen maken we van de week voor Kerstmis opnieuw ‘De
Warmste Week’. Want net als de vorige jaren steunt de N-VA ook in 2017 Music for Life,
de goededoelenactie van Studio Brussel. 

Dit jaar steunt de N-VA met haar acties twee goede doelen: 

• vzw Hartekamp organiseert zomerkampen, weekends en uitstappen voor kinderen die 
dagelijks medische zorgen nodig hebben;

• vzw Zonneblaadjes bezorgt kinderen en jongeren met een handicap elk jaar opnieuw een
onvergetelijk zomerkamp. Ook hun broertjes of zusjes kunnen deelnemen aan de 

activiteiten.

In elke provincie krijgen de afdelingen daarbij de steun van een N-VA-parlementslid. Voor

Vlaams-Brabant is dat Kristien Van Vaerenbergh. Elke Sleurs steunt de Oost-Vlaamse afdelin-

gen en West-Vlaanderen kan rekenen op de hulp van Bert Maertens. De provincie Antwerpen

wordt bijgestaan door Sofie Joosen en Limburg, ten slotte, krijgt de enthousiaste medewerking

van Karolien Grosemans.

Meer informatie en een overzicht van de lokale acties waar u chocoladestokjes kan kopen,

vindt u op www.n-va.be/mfl2017
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Hoera! 100 000 volgers 
én een nieuw gezicht op Facebook 
Meer dan 100 000 Vlamingen volgen onze partij op Facebook. Daar-
mee is de N-VA met overweldigende voorsprong ook online de
grootste politieke partij van het land. 

Heeft u een profiel op Facebook maar vindt u ons nog niet ‘leuk’? Klik

dan snel op het duimpje en mis niets van het ongefilterde nieuws dat

wij u dagelijks aanbieden. Had u trouwens al opgevangen dat ook voor-

zitter Bart De Wever op Facebook zit? Van hém leuk te vinden, zal u

alles zins géén spijt krijgen! 

www.facebook.com/nieuwvlaamsealliantie/

www.facebook.com/bartdewever/

Zoals elk jaar in december, mag u binnenkort een brief verwachten
van voorzitter Bart De Wever met de vraag om uw lidmaatschap in

2018 te verlengen.

Rond 6 december ontvangt u een pakketje met alle informatie over uw

lidmaatschap en een overschrijvingsformulier, samen met een bood-

schap die – heel letterlijk – blijft plakken. Open dus snel die envelop

en vernieuw uw lidmaatschap. Want dankzij u klinkt onze bood-

schap voor een veilig, verantwoord en Vlaams beleid de komende

jaren luider en overtuigender dan ooit.

De lokale N-VA-afdelingen
verkopen een winterse
lekkernij: chocoladeblok-
jes op een stokje om lek-
kere chocolademelk mee
te maken.

Steun samen met de N-VA ook dit jaar Music for Life

Blijf ook in 2018 plakken bij de N-VA!
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De N-VA trekt in 2018 en 2019 naar de kiezer met de slogan ‘Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen’. Die slogan vat samen
waar het voor ons bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2019 om
gaat: een veilig, verantwoord en Vlaams beleid.

Sociaal-economisch moeten

we hervormen om onze

welvaart te verzekeren. Ook

inzake veiligheid en migra-

tie blijven de uitdagingen

groot. En mensen maken

zich steeds meer zorgen om

hun eigenheid. Die drie the-

ma’s zijn voor ons dan ook

de inzet van de verkiezin-

gen: een stem voor de N-VA

is een stem voor een veilig,

verantwoord en Vlaams  

beleid.

Uniforme campagne 
in heel Vlaanderen
In de steden en gemeenten

zal de slogan een lokale in-

vulling krijgen. Op die manier voeren we in heel Vlaanderen een uniforme campagne, die we na 14 oktober 2018 nationaal doortrekken.

In advertenties en folders zal de N-VA bovendien een lijn gebruiken, die in alle mogelijke vormen door de campagne loopt. Het is een lijn

die symbool staat voor verbinding en voor bescherming, maar ook voor afbakening. De lijn zegt waar wij voor staan en waar we niet

voor staan.

In rechte lijn naar de verkiezingen
In november en december verzorgt het partijsecretariaat in elke provincie alvast vormingssessies voor alle afdelingen. Naast de look &

feel van de campagne komen daar ook het campagnebudget, de -planning en de verkiezingswetgeving aan bod. Vanaf nu gaat het in één

rechte lijn naar de verkiezingen!

#VlaamseGroeten
Kruip in de pen voor Catalonië
Op het moment dat dit magazine in druk gaat, zitten acht Catalaanse ministers en de
leiders van twee Catalaanse onafhankelijkheidsbewegingen, Jordi Sànchez en Jordi
Cuixart, in een Spaanse cel omdat ze – geweldloos – opkomen voor een onafhankelijk
Catalonië. 

Voor de N-VA mag een politiek standpunt innemen nooit een reden zijn om verkozenen van

het volk achter de tralies te zetten. Daarom willen we de tien Catalaanse politieke gevange-

nen een hart onder de riem steken met een briefschrijfactie. Alle informatie daarover vindt

u in de bijlage bij dit magazine. Of download de pdf op www.n-va.be/VlaamseGroeten.

N-VA zet de lijnen uit voor verkiezingscampagne 2018 en 2019

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

OP DE BARRICADEN
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MEERWAARDE

Gehandicaptenzorg was eeuwenlang synoniem
met behoeftigheid. Maar vijftig jaar geleden, in
november 1967, onderging die denkwijze een
ware revolutie, met de oprichting van het Fonds

voor Medische, Sociale en Pedagogische Zorg voor
Gehandicapten. Gemeenschapszorg stond daarbij
voor het eerst centraal. En het
was het startsein voor allerlei
nieuwe voorzieningen, aange-
past aan de specifieke noden
van de gehandicapten.

Het Fonds 81 – zo genoemd naar

het Koninklijk Besluit – werd met-

een een begrip in de sector. De

overheid investeerde in de begin-

periode vooral in internaten voor

kinderen met een handicap, om

te voorkomen dat zij in psychia-

trische instellingen belandden.

Maar mee surfend op het optimisme van de jaren zestig

verschoof de focus al gauw naar aangepaste voorzienin-

gen voor volwassenen.

Dat leidde in de jaren zeventig tot een aantal interessante

woonexperimenten. Die waren niet allemaal even ge-

slaagd, maar enkele ervan klinken zelfs in moderne oren

vooruitstrevend. Een project waarbij zwaar fysiek gehan-

dicapten hun eigen appartement hadden in de Vriend-

schapswijk in Sint-Pieters-Woluwe, bijvoorbeeld. Ze

konden er hun leven zelf inrichten, met hulp van een as-

sistent. 

Begin jaren tachtig

werden de activitei-

ten van het Fonds 81

overgeheveld naar

de gewesten en ver-

schoof de aandacht

verder naar ont-

plooiing en welzijn

van gehandicapten

in hun eigen leef -

wereld, dichtbij

fami lie en vrienden.

De taken en doelstellingen van het Vlaams Agentschap

voor Personen met een Handicap verschillen inmiddels

stevig van die van het Fonds 81. Maar het huidige zorg-

beleid was niet mogelijk geweest zonder de pioniersrol

die het Fonds jarenlang vervulde.

Van gehandicaptenzorg naar gemeenschapszorg

MEERWAARDE

Benieuwd waarom Jeroen Meus

naar zijn jeugd wordt gekatapul-

teerd telkens hij witloofrolletjes

eet? Of waarom Sonnenhofge-

heimnisse zo’n bijzonder gerecht

is? Wilt u weten waarom zoveel

senioren nostalgisch worden als

ze bakharing voorgeschoteld krij-

gen? Zorgbedrijf Antwerpen

brengt in dit boek 24 bijzondere

verhalen van bekende en minder bekende mensen over gerechten

die herinneringen oproepen. Naast tv-kok Jeroen Meus laten onder

anderen de bijna 102-jarige Martha Katz, zanger Will Ferdy, film-

maker Robbe De Hert en mama Gerdje Verheyden van Slongs

Dievan ons in hun potten kijken. De unieke mix van recepten, ver-

halen en prachtige fotografie maken warme herinneringen los of

laten u misschien net een nieuwe wereld ontdekken. 

Het recept van mijn leven, Zorgbedrijf Antwerpen, 21,95 euro. Het

boek is te koop in de dienstencentra en woonzorgcentra van Zorg-

bedrijf Antwerpen, online via www.deschakel.be/het-recept-van-

mijn-leven en in de betere boekhandel.

3 x gratis

Drie lezers krijgen van ons een exemplaar van Het recept van

mijn leven. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op de

vraag: “Onder welke benaming zijn nonnenveestjes (of
nonnenscheetjes) beter bekend?” Stuur uw antwoord voor
8 december naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Konings-

straat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Het recept van mijn leven

Het huidige zorgbeleid was niet mogelijk geweest zonder de 
pioniersrol van het Fonds 81.

Winnen De Guldensporenslag: D. Cillo (Nieuwerkerken), H. Derache (Schilde), E. Poelmans (Genk), J. Vandenborre (Diksmuide) en J. Vandergunst (Roeselare).
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facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

volg @de_NVA op Twitter

@de_NVA op Instagram

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

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

Dit nummer werd afgesloten op 18 november 2017.
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Groenten 
uit eigen grond? 
Niet altijd gezond! “

Vlaams Parlementslid 
Sabine Vermeulen raadt aan 
om eerst een bodemanalyse te laten
maken voor je begint met eigen kweek. 

UITSMIJTER



                 
                  Wij 
                 steunen      de   

Catalaanse politieke 
gevangenen.



#VlaamseGroeten: kruip in de pen voor Catalonië

Op het moment dat dit magazine in druk gaat, 
spenderen acht Catalaanse ministers en de leiders van 
twee Catalaanse onafhankelijkheidsbewegingen, Jordi 
Sànchez en Jordi Cuixart, hun dagen en nachten nog in 
een Spaanse cel. Hun enige ‘misdaad’? Opkomen voor een 
onafhankelijk Catalonië. 

Voor de N-VA mag een politiek standpunt innemen nooit een reden zijn om 
verkozenen van het volk achter de tralies te zetten. Wij pleiten ervoor dat deze 
tien politieke gevangenen snel weer op vrije voeten komen. 

Toon uw solidariteit
Tot dat het geval is, kan u samen met ons deze politieke gevangenen een hart 
onder de riem steken. Schrijf hen een brief, met Vlaamse groeten. Laat weten 
dat u aan hen denkt. Zeg hen dat ze niet alleen staan in hun strijd.

Op de achterzijde vindt u een voorbeeldbrief in het Catalaans. Die kan u 
ondertekenen en verzenden naar één van de tien opgesloten Catalanen. Hun 
naam en adres vindt u hiernaast. Bent u het Catalaans machtig en wilt u 
zelf in de pen kruipen, dan kan dat natuurlijk ook. Moedig uw kinderen of 
kleinkinderen gerust aan om er een leuke tekening bij te steken. Of stuur hen 
een warme kerstkaart met de wensen die u in het kadertje op de achterzijde 
terugvindt.

Om elk van de tien Catalaanse gevangenen een massa brieven met Vlaamse 
groeten te bezorgen, vragen wij u om rekening te houden met volgende 
suggestie: 

• Wie in West-Vlaanderen woont, mag zijn brief richten aan 
 Dolors Bassa Coll of Jordi Cuixart i Navarro
• Woont u in Oost-Vlaanderen? Schrijf dan naar Oriol Junqueras i Vies  

of Raül Romeva i Rueda
• Inwoners van Antwerpen mogen hun brief versturen naar Jordi 

Sànchez Picanyol of Meritxell Borràs Solé
• Wie in Limburg woont, verzendt zijn brief naar Joaquim Forn 

Chiariello of Carles Mundó Blanch
• Woont u in Vlaams-Brabant of Brussel? Kruip dan in de pen voor 

Josep Rull i Andreu of Jordi Turull i Negre

Brieven die Europa wakker schudden
Hoe meer tamtam u maakt over deze actie, hoe luider u de Catalanen steunt. Organiseer briefschrijfacties met 
uw afdeling, uw vereniging of gewoon thuis, met uw vrienden en familie. 

Deel uw brief, foto’s of tekeningen op Facebook, Twitter of Instagram. Gebruik daarbij de hashtag 
#VlaamseGroeten. Neem zeker ook een leuke foto terwijl u de brief schrijft of op de bus doet en deel die met 
ons via VlaamseGroeten@n-va.be  

Laat kortom aan iedereen weten dat de N-VA nooit zal tolereren dat democratisch verkozen mensen in de cel 
belanden omdat ze – geweldloos – opkomen voor meer autonomie.

Hang deze poster aan uw raam en steun de Catalaanse politieke gevangenen.

Stop de brief of kaart in een
envelop en adresseer hem

Noteer het adres
van de afzender

(anders wordt de brief tegengehouden)

Stuur een foto
ervan naar 

vlaamsegroeten@n-va.be 
of post hem op 
sociale media

#VlaamseGroeten 

Frankeer de
envelop voldoende

(postzegel             
max 50g.)

Schrijf uw brief
of kaart

Belangrijk!

Europe

Europe



Us desitgem força i valentia 
per a l’Any Nou.

Dolors Bassa Coll
Centro Penitenciario
Madrid I, Mujeres
Ctra. Alcalá-Meco, km 4,5
E-28803 Alcalá de Henares, Madrid

Jordi Sànchez Picanyol
Centro Penitenciario
Madrid V
Ctra. M-609 km 3,5
E-28791 Soto del Real, Madrid

Oriol Junqueras i Vies
Centro Penitenciario
Madrid VII
Ctra. M-241, km 5,750
E-28595 Estremera, Madrid

Joaquim Forn Chiariello
Centro Penitenciario
Madrid VII
Ctra. M-241, km 5,750
E-28595 Estremera, Madrid

Josep Rull i Andreu
Centro Penitenciario
Madrid VII
Ctra. M-241, km 5,750
E-28595 Estremera, Madrid

Jordi Cuixart i Navarro
Centro Penitenciario
Madrid V
Ctra. M-609 km 3,5
E-28791 Soto del Real, Madrid

Meritxell Borràs Solé
Centro Penitenciario
Madrid I, Mujeres
Ctra. Alcalá-Meco, km 4,5
E-28803 Alcalá de Henares, Madrid

Raül Romeva i Rueda
Centro Penitenciario
Madrid VII
Ctra. M-241, km 5,750
E-28595 Estremera, Madrid

Carles Mundó Blanch
Centro Penitenciario
Madrid VII
Ctra. M-241, km 5,750
E-28595 Estremera, Madrid

Jordi Turull i Negre
Centro Penitenciario
Madrid VII
Ctra. M-241, km 5,750
E-28595 Estremera, Madrid
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Benvolguts ..............................................,

No ens coneixem personalment, però, tanmateix, 
m’agradaria adreçar-vos unes paraules d’ànim.

Em sap greu i em fa pena haver d’escriure-us mentre 
sou a la presó. Sou allà a causa de la vostra opinió, 
o més aviat perquè desitgeu sincerament executar el 
mandat que us ha donat el vostre electorat i la majoria 
del poble català.

Com a europeus, no podem acceptar que els greuges de 
ciutadans pacífics s’hagin satisfet amb empresonament 
i bastonades de la policia. L’empresonament d’opositors 
polítics es fa ressò d’un passat fosc, i és sobretot en 
aquest passat que aquest tipus d’injustícia hauria 
de romandre. És evident que aquesta situació és 
incompatible amb la nostra idea de democràcia, i està en 
contradicció amb el que entenem que ha de ser un estat 
constitucional.

Tanmateix, continuem esperant que Europa sigui 
alguna cosa més que una sèrie de normatives i 
directives. Concretament, Europa ha de ser una unió de 
persones lliures, com també un campió inigualable de 
valors democràtics.

Escric aquesta carta perquè no heu de creure que el 
dolorós silenci dels líders europeus significa que esteu 
sols. Molt al contrari, perquè en aquest dia tots sentim 
que som catalans.

A Flandes i, en general, a Europa, hi ha moltes 
persones que volem veure-us ràpidament alliberats 
perquè pugueu tornar a abraçar a la vostra família i 
amics. En realitat, això és el més important.

Si us plau, continueu amb els vostres esforços 
per construir una Catalunya millor, més bonica i 
democràtica. I, si us plau, no us rendiu.

Salutacions des de Flandes de 

.............................................................



Eindejaarswensen in het Catalaans

Beste,

Wij kennen elkaar niet persoonlijk, maar ik wil u toch 
een hart onder de riem steken.

Het maakt ons kwaad en triest dat wij u moeten 
schrijven in de gevangenis. U zit u daar om uw mening, 
of omdat u het mandaat van uw kiezers en van de 
meerderheid van het Catalaanse volk eerlijk hebt willen 
uitvoeren.

Als Europeanen kunnen wij niet aanvaarden dat 
de verzuchtingen van vreedzame burgers worden 
beantwoord met tralies en de wapenstok. Het opsluiten 
van politieke tegenstanders is een echo uit een donker 
verleden, en in dat verleden moet het vooral blijven. Dit 
is niet ons idee van democratie, niet ons idee van de 
rechtsstaat.

Wij hopen nog altijd dat Europa méér is dan regeltjes 
en richtlijnen. Europa moet een unie zijn van vrije 
mensen, en de verdediger van democratische waarden 
bij uitstek. 

Deze brief schrijf ik u omdat het pijnlijke zwijgen van 
de Europese leiders niet betekent dat u alleen bent. 
Want wij voelen ons vandaag allen Catalanen. 

In Vlaanderen en Europa zijn er veel mensen die 
willen dat u snel weer vrij bent en dat u uw gezin 
en uw vrienden weer kan omhelzen. Dat is het 
allerbelangrijkste.

Bouw verder aan een mooier, beter en democratisch 
Catalonië. En geef niet op.

Met Vlaamse groeten.

Us desitgem força i valentia per a l ’Any Nou.
Wij wensen u veel sterkte en moed in het nieuwe jaar.

I també per a l ’Any Nou, si us plau, continueu 
amb els vostres esforços per construir una 

Catalunya millor, més bonica i democràtica.
Bouw ook in het nieuwe jaar verder aan een mooier, 

beter en democratisch Catalonië. 

Els millors desitjos per al 2018!
Beste wensen voor 2018!

Nederlandse vertaling
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