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Huub Broers en Jan Jambon

Zesde staatshervorming: gemiste kans 
met hallucinant prijskaartje

Minister Geert Bourgeois stelt
objectieve selectieprocedure
provinciegouverneurs voor

N-VA pleit voor gezond verstand 
in nieuw bankenplan



“Ik begrijp sommige Vlaamse politici uit Brussel niet. Jarenlang hebben zij ons gewaarschuwd dat de Vlaams-nationalisten

Brussel zouden laten vallen. Maar nu de N-VA een grondwettelijk stelsel uitgedokterd heeft waarbij de Brusselaars de moge-

lijkheid krijgen opgenomen te worden in hun gemeenschap met alle rechten (en plichten) vandien, is het weer niet goed. (…)

Als geboren en getogen Brusselaar vind ik dit confederaal model bijzonder gunstig voor ons.”

André Monteyne, gewezen Brussels parlementslid, lezersbrief in Brussel Deze Week (22/11/2013)

“
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86 procent
Dat is het aantal cijferberoepers dat

vindt dat het ondernemersklimaat in

België verslechterd is door het fiscale

beleid. De enquête, uitgevoerd door De

Cijferij, peilde bij ruim 1 500 fiscale

professionals naar hun inschatting van

het Belgische belastingsysteem. De

resul taten geven weer dat de Belgische

fiscaliteit als erg onrechtvaardig wordt

ervaren.

Peter De Roover  (Doorbraak) 
@PeterDeRoover1 op 4/12/2013

Basislijstjes #pisa-studie hebben het

nog over Belgisch onderwijs = erg mid-

delmatig. België hindert goede naam

Vlaanderen in buitenland.

Eddy Eerdekens (Knack)
@eddyeerdekens op 17/11/2013   

Journalisten zijn zelden aanwinst voor

politiek. Kans is groot dat Johan Van

Overtveldt deze natuurwet voor

@de_NVA doorbreekt.
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Eind oktober bezocht Mark Demesmaeker als lid van de commissie
Buitenland in het Europees Parlement de Verenigde Naties in New York.
Op het programma stond een hele reeks gesprekken met hoog waardig -
heids  bekleders, onder wie ook secretaris-generaal van de VN Ban Ki-
moon.

Goed bezig
De ondernemers in Vlaanderen hebben het

helemaal gehad met de federale regering en

met de Vlaamse partijen die deel uitmaken

van deze regering. Dat leert een peiling van

Trends (12/12/2013) naar de kiesintenties van

de Vlaamse ondernemers. Ruim de helft zou

op de N-VA stemmen en drie op de vier zien

een voortzetting van de regeringsploeg niet

zitten. Gevraagd naar een score komen de on-

dernemers niet verder dan 3,7 op 10 voor het

werk en het beleid van Di Rupo I. Een score

die alvast in schril contrast staat met Di

Rupo’s eigen goednieuwsshow.

Nou moe
Cobra.be, de cultuursite van de openbare omroep VRT, sloot een sponsoringcontract met het

‘Festival van de Gelijkheid’ dat plaatsvond op de vooravond van het sp.a-congres. De VRT

beweerde niet te weten dat dit festival een duidelijke partijpolitieke link had … totdat Vlaams

Parlementslid Wilfried Vandaele er een parlementaire vraag over stelde. “Twee jaar geleden

was er nog heisa omdat de Ketnetband optrad op een familiedag van de N-VA. De VRT oor-

deelde toen dat dat fout was omdat een groep die gelinkt is aan de openbare omroep nooit

kan optreden op een evenement met een duidelijke politieke boodschap”, herinnert Vandaele

zich. Na zijn tussenkomst gaf de VRT toe de zaak fout te hebben ingeschat en schrapte ze de

samenwerking tussen Cobra.be en het ‘Festival van de Gelijkheid’. 
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Een jaar van (wederom) veranderingen loopt op zijn laatste benen. Meer dan 2 500 lokale

N-VA-mandatarissen legden in 2013 hun eed af. In heel wat steden en gemeenten namen

wij onze verantwoordelijkheid op. De gele golf van 2012 werd omgezet in de kracht van

verandering. 

En dat ging gepaard met groeipijnen. Wij hebben ons leergeld betaald. De media-aandacht

voor die incidenten stond echter niet in verhouding tot hun politieke relevantie. De maand

politieke onrust in Turnhout vulde dagenlang de krantenpagina’s. Over het jaar onbe-

stuurbaarheid in Zaventem verscheen amper iets. Het verschil? In Turnhout leidde de N-VA

de dans, in Zaventem de traditionele partijen. De drang om te bewijzen dat de N-VA het

niet aankan, is blijkbaar groot. Er staat voor de traditionelen dan ook veel op het spel.

Want op 25 mei 2014 kiezen wij tussen het PS-model en het N-VA-model.

N-VA-model
En dat is een fundamentele keuze. Het N-VA-model staat voor een totaal ander beleid.

Een beleid gericht op wie werkt, spaart en onderneemt. Een beleid dat verantwoorde-

lijkheid nemen beloont en dat zorg draagt voor wie het nodig heeft. Een beleid dat de

belastingen verlaagt, de schulden afbouwt en de overheid afslankt. En met een staats-

structuur die deze hervormingen ook verankert.

Op ons congres verfijnen we dat model. Momenteel verwerken wij al de amendementen

die u massaal indiende. Daarna volgt de bespreking van uw voorstellen op ons congres.

En dan begint het echte werk: Vlaanderen overtuigen. Vlaanderen ervan overtuigen dat

wij de oplossingen hebben en dat wij deze ook kunnen realiseren.

Nieuw jaar
Maar dit jaar besefte ik ook wat het allerbelangrijkste in het leven is. In 2013 werd ik

zowel persoonlijk als in mijn gezin geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het men-

selijke bestaan. Daarom wens ik u bovenal een goede gezondheid toe in 2014. Voor u en

voor uw naasten. 

Prettige feesten!

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Toekomst
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China-expert Jonathan Holslag
heeft het in zijn nieuwe boek over
de verschuivende machtseven-
wichten in de wereld. Wij hadden
met hem een gesprek over, onder
andere, de toekomst van Europa.   
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Het nieuwe decreet ‘Gezond en
Ethisch Sporten’ wil alle Vlamin-
gen stimuleren om op een duur-
zame manier aan sport te doen.
Een zo gezond en prettig moge-
lijke sportbeleving voor iedereen
is het doel. 

17
Er is in Vlaanderen plaats voor in-
ternationale solidariteit, maar die
moet een ondersteuning zijn om
het leven van mensen in het Zui-
den structureel te verbeteren.
“Ontwikkelingssamenwerking
moet slim zijn”, aldus Kamerlid
Ingeborg De Meulemeester. 
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Het Grondwettelijk Hof vernie-
tigde belangrijke onderdelen van
het grond- en pandendecreet,
waaronder de regeling ‘Wonen in
Eigen Streek’. Maar betaalbaar
wonen in eigen streek blijft een
belangrijk principe voor de N-VA.



Begin december besliste de ministerraad om de beperking van het aantal artsen ge-
deeltelijk op te heffen voor deelspecialiteiten waar een tekort bestaat, zoals huisartsen. 

“Het is nochtans algemeen bekend dat er duizenden Franstalige studenten geneeskunde af-

studeren, waardoor Franstalig België veel te veel artsen aflevert”, merkt senator Louis Ide
op. “Vlaanderen daarentegen beperkte de toegang tot de studies en bleef daardoor min of

meer binnen de gestelde quota.”

Fundamenteel onrechtvaardig
Toen er te veel Vlaamse kinesitherapeuten waren, werd jonge Vlamingen de toegang tot het

beroep ontzegd. Maar toen er te veel Franstaligen waren, werd die regeling retroactief afge-

schaft. “Hetzelfde gebeurt nu met de artsen”, waarschuwt Ide. “Waarom beperkt Vlaanderen

het aantal studenten geneeskunde eigenlijk? Iedere keer dat er te veel Franstalige artsen

waren, hoogde men het aantal op, en nu gaat men de beperking zelfs gedeeltelijk afschaffen.

Dat is fundamenteel onrechtvaardig.” 

HALFROND
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Regering zet poort open voor toevloed Franstalige artsen 
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Kamerlid Flor Van Noppen en Vlaams Parlementslid Tine Eerlingen ijveren
al jaren voor een correct gebruik van antibiotica in de veeteelt. Veelvuldig
gebruik van antibiotica werkt resistentie in de hand. Daarom is het hoge ge-
bruik van antibiotica in de Belgische landbouwbedrijven verontrustend.

“Vergeleken met de meeste andere Europese landen gebruikt men in België te veel

antibiotica bij dieren”, legt Tine Eerlingen uit. “Bovendien daalt het anti -

biotica gebruik in België trager dan in de andere landen.”

Minder is mogelijk
Flor Van Noppen diende in de Kamer een wetsvoorstel in om het preventieve gebruik van antibiotica en het toedienen van antibiotica in grote hoe-

veelheden te verbieden. “De Scandinavische landen en ook Nederland tonen aan dat een veehouderij met veel minder antibiotica mogelijk is. Zo

is het gebruik van antibiotica in de Deense varkenshouderij in minder dan een jaar tijd met 25 procent gedaald”, zegt Van Noppen. “Door meer pre-

ventieve hygiënemaatregelen en een goed bedrijfsmanagement kan men het antibioticagebruik in ieder geval doen dalen”, vult Tine Eerlingen aan. 

Olivier Maingain, FDF-burgemeester van de Brusselse ge-
meente Sint-Lambrechts-Woluwe, neemt een aantal ‘steun-
maatregelen’ voor Franstaligen in de Vlaamse Rand. Hiervoor
gebruikt hij het budget dat de Brusselse gemeente krijgt omdat
ze een Vlaamse schepen heeft. 

Volgens Maingain worden de ‘fundamentele rechten’ van Franstali-

gen in de Rand miskend omdat de overheid zich niet van hun moe-

dertaal bedient. Daarom lanceert hij onder meer een website

(communauteurbaine.be) die Franstaligen in gemeenten in de

Vlaamse Rand wegwijs moet maken in de taalreglementering. Dat

Maingain voor het initiatief middelen gebruikt die komen uit het

extra budget dat de Brusselse gemeente krijgt voor haar Vlaamse

schepen is een cynische provocatie, vinden senator Karl Vanlouwe
en Vlaams Parlementslid Willy Segers. 

Geen communautaire vrede
“Ik stel vast dat sommige Brusselse gemeenten liever solidair zijn

met Franstaligen in de Vlaamse Rand dan met andere Brusselaars

uit het Hoofdstedelijk Gewest”, klinkt het bij Vanlouwe. “Ze gooien

het extra geld voor Brussel door deuren en vensters naar buiten.

Hoewel men met de zesde staatshervorming en de splitsing van BHV

communautaire vrede aankondigde, blijkt opnieuw dat die veraf

is.” Willy Segers kaartte de kwestie ook aan in het Vlaams Parle-

ment. Vlaams minister Geert Bourgeois zal Brussels minister-presi-

dent Rudi Vervoort (PS) over de kwestie aanspreken.

Maingain provoceert met steun in Vlaamse Rand
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De N-VA diende een wetsvoorstel in om het preven-
tieve gebruik van antibiotica te verbieden.

Te veel antibiotica in veeteelt

“Waarom beperkt Vlaanderen het aan-
tal studenten geneeskunde eigenlijk?”
vraagt Louis Ide zich af.



In 2007 werd aangekondigd dat de federale overheid de helft van de kosten van de

brandweer zou betalen. Maar de realisatie van die belofte zal niet voor de eerst -

komende jaren zijn, vernam Kamerlid Jan Van Esbroeck van minister van Binnen-

landse Zaken Joëlle Milquet. 

De federale overheid zal enkel de kostenstijgingen naar aanleiding van de brandweer-

hervorming betalen. “Nu betalen de gemeenten voor de brandweer 541 miljoen euro

en de federale regering 64 miljoen euro”, weet Jan Van Esbroek. “We zijn dus nog een

heel eind af van de 50/50-verhouding die in de wet van 2007 werd ingeschreven. Maar

de N-VA zal blijven toezien op de uitvoering van deze belofte.”

Senaat keurt 
euthanasie bij
minderjarigen
goed 

De Senaat stemde in met een uitbreiding van
de tien jaar oude euthanasiewet. N-VA-senator
en gynaecologe Elke Sleurs keurde het voor-
stel mee goed.

De uitbreiding moet euthanasie mogelijk maken

voor wilsbekwame minderjarigen die zich bevin-

den in een ‘medisch uitzichtloze toestand van

aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden’. Met een

amendement zorgde senator Elke Sleurs ervoor

dat minderjarigen die psychisch lijden niet opge-

nomen worden in de nieuwe euthanasiewet -

geving. “Psychisch lijden is immers moeilijker

vast te stellen bij minderjarigen”, legt Elke Sleurs

uit. 

De goedgekeurde tekst bevat een aantal belang-

rijke controlesystemen. Zo voorziet het wetsvoor-

stel in verplicht advies van een jeugdpsychiater

of psycholoog bij een niet-ontvoogde minder -

jarige. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers

moeten hun akkoord geven over het verzoek van

de minderjarige patiënt. 

Meer lezen? Surf dan naar 

www.n-va.be/euthanasiedebat
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Gemeenten blijven opdraaien
voor alle brandweerkosten

N-VA-Kamerlid Steven Vandeput heeft een procedure aangespannen tegen de
belastingverhoging op de liquidatiebonus. Samen met een tiental zelfstandigen
trekt hij naar het Grondwettelijk Hof. 

“De N-VA beloofde de belastingverhoging op de liquidatiebonus van 10 naar 25 pro-

cent met alle mogelijke middelen te bestrijden en wij houden ons woord”, zegt

Steven Vandeput. De juridische argumentatie van de N-VA stoelt op twee principes.

Naast de schending van het gelijkheidsbeginsel klaagt de N-VA de inbreuk op het

eigendomsrecht aan.

“De liquidatiebonus is een vorm van aanvullend pensioen en pensioen wordt be-

schouwd als eigendom. Jarenlang hebben zelfstandigen gewerkt aan de opbouw van

dat pensioen, en nu voert de regering-Di Rupo zomaar eventjes meer dan een ver-

dubbeling van de belastingen door. Wie zou zo’n regelrechte aanslag op zijn pensioen

aanvaarden?” vraagt Vandeput zich af.

Procedure tegen belasting-
verhoging liquidatiebonus 

HALFROND

In plaats van de beloofde 50 procent betaalt de federale overheid vandaag
nog geen 15 procent van de brandweerkosten.

©
 M

ie
l P

ie
te

rs

©
 T

hi
nk

st
oc

k

Senator Elke Sleurs keurde de uitbreiding van
de euthanasiewet mee goed.
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De Vlaamse administratie en de
Vlaamse Regering berekenden de prijs
van de staatshervorming en kwamen uit
op 7,8 miljard euro. Vlaams minister
Muyters communiceerde die cijfers
nadat ze waren goedgekeurd door alle
coalitiepartners in de Vlaamse Regering.

Toch trokken sp.a en CD&V hard van
leer toen deze cijfers in de commissie
besproken werden?
Jan Jambon: “De kritiek van sp.a, CD&V

én Open Vld wekt verbazing. Al maan-

den pochen zij dat de federale regering,

waarvan zij ook deel uitmaken, een

gigan tische besparingsoefening reali -

seer de. Zij schrikken er daarbij niet voor

terug om de cijfers die zij per jaar reali-

seerden op te tellen tot één totaal -

bedrag. Welnu, de Vlaamse admini stra-

tie hanteerde precies dezelfde reken-

kunde voor de becijfering van de prijs

van de staatshervorming. En ook de

N-VA heeft duidelijk gecommuniceerd

dat het verlies voor Vlaanderen - 7,8

miljard euro dus - de optelsom is van

wat Vlaanderen in de volgende legisla-

tuur zal in leveren. Dat is dus de som

voor de komende vijf jaren samen. Dat

de reken kunde die men federaal ge-

bruikt niet zou opgaan voor de Vlaamse

cijfers is schizofrene wiskunde.”

6

Volgens cijfers van de Vlaamse Regering bedraagt de factuur van

de zesde staatshervorming intussen 7,8 miljard euro. En er

mogen dan al heel wat bevoegdheden van het federale naar het

regionale niveau worden overgeheveld, het Vlinderakkoord zal

niet de geschiedenis ingaan als dé Copernicaanse omwenteling

die het pretendeert te zijn. Kamerfractievoorzitter Jan Jambon

en Senaatsfractievoorzitter Huub Broers blikken terug.

De zesde staatshervorming:

“Gemiste kans met hallucinant prijskaartj
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Sp.a, Open Vld en CD&V proberen de
kostprijs voor Vlaanderen ook te ver-
doezelen, meent u.
Jan Jambon: “Enerzijds zeggen ze dat

Vlaanderen er niét op achteruit gaat. Ander -

zijds waarschuwen ze voor de gigantische

besparingsoefening die Vlaanderen te wach -

ten zal staan met de komst van de nieuwe

bevoegdheden. De traditionele partijen

communiceren wit en zwart tegelijk. Terwijl

de cijfers duidelijk zijn: Vlaanderen zál

moeten inleveren. Vlaanderen verliest over-

duidelijk met deze nieuwe staatshervor-

ming. 

Met andere woorden: Di Rupo verwacht
dus dat Vlaanderen de sanerings oefening

uitvoert die hij zelf niet kan realiseren in
de nv België?
Jan Jambon: “Ja, en ook dat is bijzonder.

Want Vlaanderen zal onder minister

Muyters voor het vierde jaar op rij een be-

groting in evenwicht neerleggen. Om dat te

bereiken werd flink bespaard. De andere

overheden hebben die ambitie niet gehad.

Als iedereen voor eigen deur zou vegen,

schieten we al een flink stuk op. Maar het

probleem is dat men op federaal vlak de be-

groting niet meer op orde krijgt. De tegen-

stellingen zijn te groot. Hun oplossing? De

factuur doorschuiven naar Vlaanderen.

Daar verzet de N-VA zich tegen.”

Ondertussen proberen de traditionele
partijen de indruk te wekken dat de cij-
fers elkaar zouden tegenspreken en dat
er dus geen conclusies mogelijk zouden
zijn. Maken ze er zo geen cijferdiscussie
van?
Jan Jambon: “Inderdaad, ze proberen er een

pingpongspel van te maken over miljarden

euro’s. Er circuleerden reeds verschillende

bedragen. Nu wordt die 7,8 miljard euro

vermeld. Vroeger werd verwezen naar 3

miljard euro, soms naar 4,6 miljard. Maar

die cijfers spreken elkaar niet tegen. De 7,8

miljard euro is een optelsom van de inleve-

ringen tussen 2015 en 2019, dus tijdens de

volgende legislatuur van de Vlaamse Rege-

ring. Als we dit terugbrengen op een jaar-

lijkse basis bedraagt de inlevering volgens

de Vlaamse Regering 1,82 miljard euro

(2019). Eigen simulaties leren dat het bedrag

nadien verder oploopt tot 3 miljard euro in

2030. En wanneer we een meer realistische

inschatting maken van de belastingop-

brengsten (de veelbesproken en technische

‘elasticiteitsdiscussie’) zelfs tot 4,6 miljard

euro in 2030.” 

Hoe komt het dat Vlaanderen dergelijke
factuur krijgt?
Jan Jambon: “Vlaanderen moet eigenlijk op

vier vlakken betalen. Zoals reeds gezegd

moeten de deelstaten en dus vooral Vlaan-

deren doen wat op federaal niveau niet

meer lukt: de begroting op orde zetten. Zo

worden met de zesde staatshervorming een

aantal bevoegdheden overgeheveld waar-

aan een belangrijk budget vasthangt. Denk

bijvoorbeeld aan de uitbetaling van de kin-

derbijslag. Maar de federale regering geeft

de deelstaten niet alle middelen die zij van-

daag besteedt aan die bevoegdheden. Deje”
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“De cijfers zijn duidelijk: 
Vlaanderen zál moeten 

inleveren. Vlaanderen 
verliest overduidelijk met deze

nieuwe staatshervorming.”“

Vlaanderen betaalt de factuur van de zesde staatshervorming

(in miljoen euro) 2015 2016 2017 2018 2019 2030

Saneringsbijdrage -755,9 -1.535,7 -1.566,8 -1.599,5 -1.632,9 -2.104,0

Bijdrage vergrijzing -32,5 -40,6 -41,7
pendeldotatie

Brussel -29,8 -30,4 -27,3 -27,3 -27,3 -27,3

Responsabiliserings-
bijdrage -84,5 -93,8 -103,1 -112,4 -121,7 -914,7

Totaal -870,1 -1.659,8 -1.729,7 -1.779,8 -1.823,5 -3.046,0

Impact realistische 0,0 -17,1 -43,5 -78,0 -131,5 -1.596,8
elasticiteit

Totaal -870,1 -1.676,9 1.360,4 -1.857,8 -1.955,0 -4.642,8

Bron: 2015-2019: Vlaamse Regering / 2030: eigen simulaties
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deelstaten krijgen slechts 87,5 procent. Ten

tweede moet Vlaanderen vanaf 2017 jaar-

lijks een steeds hogere bijdrage leveren aan

de stijgende kosten die betrekking hebben

op de vergrijzing. De derde stroom is de ver-

hoogde dotatie voor Brussel. Vlaanderen

krijgt de rekening gepresenteerd maar krijgt

niet meer inspraak in onze hoofdstad. De

vierde en laatste stroom is de verhoogde

responsabiliseringsbijdrage. Dat is de bij-

drage die Vlaanderen betaalt voor de pen-

sioenen van zijn ambtenaren. Vlaanderen

mag de pensioenen trouwens wel betalen,

maar mag totaal niet bepalen hoe die wor-

den geregeld. De som van die vier stromen

brengt de totale kostprijs op de factuur in

kaart.” 

Waarom doet de N-VA zo moeilijk? We
moeten toch allemaal ons steentje bij-
dragen?
Jan Jambon: “Goochelen met miljarden

zorgt ervoor dat de discussie steeds abstrac-

ter lijkt. Het is moeilijk om zich bij derge-

lijke bedragen iets concreets voor te stellen.

Maar ook Vlaanderen heeft vandaag bijzon-

der grote noden. We hebben onze middelen

hard nodig om een degelijk beleid te kun-

nen financieren. Wanneer bevoegdheden

worden overgedragen aan de deelstaten,

maar de deelstaten krijgen niet de nodige

centen om die bevoegdheden uit te oefe-

nen, blijft ieder van ons in de kou staan. En

de Vlaamse noden zijn vandaag al zeer

groot: de uitdagingen om scholen te bou-

wen, de capaciteit van de kinderopvang, de

wachtlijsten voor zorgbehoevenden, inves-

teringen in onderzoek en ontwikkeling, im-

pulsen voor het nieuw industrieel beleid ...

Die uitdagingen worden alleen maar groter.

Vlaanderen krijgt extra bevoegdheden

maar wordt financieel in de kou gelaten.

Het wordt bijzonder moeilijk voor de vol-

gende Vlaamse Regering. Ze zal harde keu-

zes moeten maken omdat Di Rupo dat zelf

niet kan en niet durft te doen.”

Vlaanderen betaalt dus, maar krijgt het
ook iets in de plaats? Krijgt Vlaanderen
eindelijk voldoende fiscale autonomie?
Jan Jambon: “Helaas niet. Zelfs Jean-Luc

Dehaene en Carl Devos erkennen dat deze

staatshervorming geen Copernicaanse

omwenteling brengt. De bevoegdheden

komen maar in stukjes en brokjes. Daar-

door wordt het geheel nog complexer, nog

onoverzichtelijker en nog duurder. De fis-

cale autonomie gaat er evenmin wezenlijk

op vooruit. Integendeel, de nieuwe fiscale

autonomie is eigenlijk niet meer dan een

veredeld model van de gemeentelijke op-

centiemen. Mooi op papier, maar weinig

functioneel om in de toekomst echt de

verandering op fiscaal vlak te realiseren.

Jammer genoeg blijft bijvoorbeeld de per-

8

Op het vlak van arbeidsmarktbeleid en ge-

zinsbijslag spreekt men alvast van een grote

bevoegdheidsoverdracht. Maar zelfs in die

domeinen heeft men ervoor gezorgd dat een

federale schoonmoeder over de schouder

van de deelstaten kan meekijken. 

Administratieve taken
“Om een degelijk arbeidsmarktbeleid te

kunnen voeren hebben we fiscale hef -

bomen nodig. En die krijgen we niet”, zegt

Huub Broers, fractievoorzitter van de N-VA

in de Senaat. “Maar ook andere belangrijke

elementen blijven federaal. De Gewesten

worden bijvoorbeeld niet bevoegd voor de

individuele en collectieve arbeidswetgeving.

Vlaanderen zal werklozen mogen controle-

ren en sanctioneren, maar zal dit moeten

doen op basis van federale wetgeving. Dat

is geen bevoegdheidsoverdracht. Dat is het

toewijzen van administratieve taken.

Op het vlak van gezinsbijslag is men in

Brussel een systeem aan het uitwerken

samen met de Franse Gemeenschap. “Via

gezamenlijke decreten, een nieuwigheid die

bovenop de bestaande instrumenten komt,

wil men alle Brusselaars en dus ook de

Neder landstaligen in het Waals systeem op-

nemen … en dan verwijt men ons dat wij

de Brusselaars niet zouden respecteren.”

Uitzonderingen op uitzonderingen
op uitzonderingen
De stapel teksten die de bevoegdheidsover-

dracht moeten regelen is erg hoog. Naast die

twee grote domeinen komt er dus nog wel

wat over. Maar telkens met uitzonderingen,

en met uitzonderingen op die uitzonderin-

gen. “Voor goed afgebakende bevoegd -

heden heeft men al die teksten niet nodig”,

vindt Huub Broers. “Perfect homogene be-

voegdheidspakketten zijn dus veraf. Wat tij-

dens de besprekingen naar boven kwam, is

soms echt te gek voor woorden.”

Zo worden de bevoegdheden voor de  ves-

tigingsvoorwaarden overgedragen aan de

Gewesten … behalve voor de beroepen

waar dit federaal bepaald zal blijven. Ook

de toegang tot de vrije beroepen, de medi-

sche beroepen en nog enkele categorieën

blijft federaal geregeld. De vestigingsvoor-

waarden voor verzekeringsmakelaars blij-

ven federaal, maar de verzekeringsagenten

worden Gewestelijke materie.

Vlaanderen mag straks wel verkeersborden

gaan plaatsen, en de technische regels daar-

voor bepalen. “Behalve voor douane -

stroken, voor militaire domeinen, voor over -

“Het wordt bijzonder hard 
voor de volgende Vlaamse 
Regering. Ze zal moeilijke 

keuzes moeten maken omdat 
Di Rupo dat zelf niet kan en 

niet durft te doen.”

“

Vlaanderen moet uitvoeren wat men federaal beslist
Vlaanderen betaalt de factuur en krijgt geen echte fiscale autonomie. “Maar,” zult u
zeggen, “we krijgen er toch een heel pak bevoegdheden bij?” Dat klopt. En ook weer
niet … of toch wel?
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sonenbelasting op haar essentiële kenmer-

ken federaal. Er zijn twee zaken waar we

ondertussen wél zeker van zijn. Om te be-

ginnen krijgt Brussel een pak extra midde-

len, zonder de garantie op een beter en

efficiënt bestuur in de hoofdstad. Het con-

sumptiefederalisme blijft behouden. Daar-

naast zullen de volgende federale en

Vlaamse Regering de tering naar de nering

moeten zetten. Op federaal gebied omdat

de huidige regering-Di Rupo gedurende de

gehele legislatuur nog geen derde van de

weg naar een budgettaire evenwicht zal af-

leggen. En op Vlaams vlak omdat Di Rupo

de toekomstige factuur grotendeels door-

schuift naar de regio’s.”

Wat is nu samengevat de conclusie op
financieel gebied? Wie wint? Wie ver-
liest?

Jan Jambon: “De conclusie van de N-VA

werd in november ook bevestigd door on-

derzoek van twee Franstalige universiteiten:

de federale overheid en Brussel komen als

grote winnaar van dit akkoord uit de bus.

De deelstaten verliezen, met Vlaanderen op

kop. En de fiscale autonomie blijft beperkt

tot een veredeld model van gemeentelijke

opcentiemen.”

Jong N-VA voert actie tegen de staatsschuld
Eind november voerde Jong N-VA actie tegen de doorschuifpolitiek van
Di Rupo. De jongeren gaven de factuur van de gigantische staatsschuld
terug aan wie die schuld laat toenemen: de regering.

“De schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen. De lasten om de

Belgische begroting op orde te krijgen worden steeds zwaarder, de solidariteit

duurder, en daarbovenop laat de regering een gigantische staatsschuld na”, legt

Jong N-VA-voorzitter Ralph Packet uit. “Jongeren voelen zich in hun toekomst

bedreigd. Als de regering niet structureel ingrijpt, gelooft straks niemand nog

in het sociale model zoals we het altijd hebben gekend en nodig hebben.” 

wegen, …”, somt Huub Broers op. “We zul-

len wel zelf de snelheden mogen regelen.

Maar niét op de autosnelwegen. En het ver-

keersreglement op zich blijft ook federaal.

Hetzelfde geldt voor de rijbewijzen: de scho-

ling mogen we organiseren, maar wat men

moet kennen om een rijbewijs te behalen,

blijft federaal.” Met andere woorden: Vlaan-

deren voert uit wat men federale beslist. 

Federaal niveau komt boven de
deelstaten te staan 
Vlaanderen wordt bevoegd voor de rusthui-

zen, maar de federale regering blijft bevoegd

voor de thuisverpleging. Huub Broers: “Een

beleid dat erop is gericht om bijvoorbeeld

mensen langer thuis te laten blijven, moet

dus met verschillende wetgevers rekening

houden. We krijgen een grote versnippering

van bevoegdheden en dus ook van verant-

woordelijkheden. Op vele niveaus kan de

federale regering toch nog een soort veto-

recht uitoefenen of houdt het de sleutel -

bevoegdheden stevig zelf in handen. En wat

nog erger is: elke oudere verliest bij zo’n be-

leid. Hij riskeert nóg meer van het kastje

naar de muur te worden gestuurd.

Er zijn zelfs domeinen, zoals milieudoelstel-

lingen, waar de federale overheid zich in de

plaats kan stellen van de deelstaten én de

kosten kan doorrekenen, aldus Broers. “En

daar bovenop kan er mogelijk nog een

boete komen via de dotaties. Waar het Bel-

gische federalisme was gebouwd op gelijk-

waardigheid van de entiteiten, zet het

federale niveau zich nu op sommige vlak-

ken boven de deelstaten.”

Wat kunnen we nog zelf beslissen? 
Die mechanismen zijn soms opvallend, dik-

wijls zeer subtiel, maar wel altijd erg ingrij-

pend. “Het gebrek aan eigen fiscale en

financiële beslissingsmogelijkheden zal ons

in de nabije toekomst nog voor grote pro-

blemen stellen”, vreest Broers. Dat hebben

de mutualiteiten ook al gezien. De Socialis-

tische Mutualiteit stelde bijvoorbeeld: “Hoe-

wel in de beginfase het principe ‘geen

winnaars, geen verliezers’ zal worden geho-

noreerd, is het duidelijk dat op termijn de

federale dotatie die Vlaanderen krijgt onvol-

doende zal zijn.”  En ook de Christelijke Mu-

tualiteit, bij monde van Marc Justaert, ziet

het gevaar in: “Om het geld tussen de lid-

staten te verdelen zijn de onderhandelaars

uitgegaan van het aantal 80-plussers van-

daag. Maar in Vlaanderen komen er de vol-

gende jaren veel meer 80-plussers bij dan

in Wallonië. Hoe we dat gaan oplossen, is

nog een raadsel.”

“Na de grendelgrondwet van 1970 worden

er nu een aantal hangsloten toegevoegd”,

besluit Huub Broers. “Het gaat niet om hoe-

veel er overkomt of welk bedrag via Vlaan-

deren wordt uitgegeven. Maar wel over

hoeveel daarvan we zelf kunnen beslissen.”
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De aanstelling van Jan Briers als gou-

verneur van Oost-Vlaanderen had nog -

al wat voeten in de aarde, niet het

minst omdat de N-VA met Briers een

gouverneur koos die partijonafhanke-

lijk is – zoals het hoort. Naar aanlei-

ding van die aanstelling maakten de

Vlaamse regeringspartijen en Open

Vld op 29 januari 2013 de afspraak om

nog voor het einde van deze regeer -

periode de aanstellingsprocedure voor

de provinciegouverneurs te wijzigen,

en om ruimte te laten voor een inbreng

van de parlementsleden.

Onafhankelijk selectiebureau
Vlaams minister van Binnenlands

Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) hield

woord. Vorige maand legde hij de

nieuwe aanstellingsprocedure voor

aan de Vlaamse Regering. De proce-

dure die de minister heeft uitgewerkt

gaat een heel stuk verder dan de

initië le afspraak tussen de partijen. Er

komt niet enkel een hoorzitting in het

Vlaams Parlement, maar een volledig

open procedure met een onafhanke-

lijk selectiebureau. De procedure is

gebaseerd op de procedure voor de

aanstelling van een leidend ambte-

naar (zie kaderstuk). 

De Vlaamse Regering keurde het voor-

stel alvast goed. Het wordt vervolgens

nog ter bespreking voorgelegd aan het

college van gouverneurs, en begin

2014 aan de commissie Binnenlandse

Aangelegenheden van het Vlaams

Parlement.

Op basis van competenties
Een kandidaat-gouverneur zal voort-

aan niet meer worden voorgedragen

door welke politieke partij ook. Een

kandidaat moet voldoen aan een uit-

gebreide functiebeschrijving en zal op

basis van zijn of haar competenties

worden geselecteerd door een onaf-

hankelijk selectiekantoor. Pas na deze

eerste objectieve selectie wordt een

lijst van geschikte kandidaten aan de

Vlaamse minister van Binnenlands

Bestuur voorgedragen. 

GEMANDATEERD
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Er was vorig jaar heel wat te doen rond de benoeming van
de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen. U herinnert het
zich nog wel: de N-VA koos voor verandering en droeg Jan
Briers voor, een gekende naam in culturele middens en ver
daarbuiten. En een kandidaat zónder partijkaart.

De kracht van verandering, 
ook voor provinciegouverneurs

De aanstelling van Jan Briers (rechts op de foto) als gouverneur van Oost-Vlaan-

deren had nogal wat voeten in de aarde omdat de N-VA met Briers een gouverneur

koos die partijonafhankelijk is.

Nieuwe open en objectieve selectieprocedure
1. Vacantverklaring van de vacature door de Vlaamse Regering.

2. Selectie door een onafhankelijk selectiebureau aan de hand van een competentie -

profiel.

3. De lijst met geschikte kandidaten wordt voorgesteld aan de minister van Binnen -

lands Bestuur.

4. Selectie van de kandidaat door de Vlaamse Regering, op voordracht van de

minister van Binnenlands Bestuur.

5. Hoorzitting van de kandidaat in de commissie Binnenlandse Aangelegenheden

van het Vlaams Parlement. De parlementsleden kunnen vragen stellen aan de

kandidaat, een debat voeren en een verslag voor de regering opmaken met aan-

bevelingen of conclusies.

6. Voordracht voor eensluidend advies aan de federale regering.

7. Na advies van de federale regering wordt de voordracht bekrachtigd.

Naast een hoorzitting 
in het Vlaams Parlement 

komt er een volledig 
open procedure met een 

onafhankelijk selectiebureau.
“
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In Vlaanderen wordt op talloze manie-

ren aan sport gedaan: zowel binnen als

buiten de sportclub, op topniveau en

recreatief, intensief en minder inten-

sief. Het nieuwe GES-decreet heeft

daarom vorm gekregen naar de filoso-

fie van Vlaams minister van Sport

Muyters: zonder betutteling en op

maat van de individuele sporter, de

sportclub, de sporttak. 

“We hebben er bewust voor gekozen

om geen algemeen verplicht sport -

medisch onderzoek in te voeren. Dat

zou de drempel om te sporten voor

sommigen misschien te hoog maken”,

legt minister Muyters uit. “Maar sport-

organisaties kunnen steeds zelf beslis-

sen om hun sporters zo'n onderzoek

op te leggen, rekening houdend met

factoren als leeftijd, intensiteit of

internationale verplichtingen. Voor een

actie ve senior die op zijn zeventigste

met diepzeeduiken wil beginnen, kan

zo’n onderzoek bijvoorbeeld meer aan-

gewezen zijn dan voor een zwem-

mende zesjarige.” 

Kwaliteitseisen
Hoewel artsen een belangrijke rol blij-

ven spelen in het GES-decreet, wordt

het huidige systeem van erkende keu-

ringsartsen en keuringscentra aange-

past. Philippe Muyters: “Je zal mij het

belang van specialisatie in sportmedi-

sche keuring zeker niet horen ontken-

nen. Maar in plaats van ons te

focussen op erkenning, kiezen we

voortaan voor het opstellen van kwa-

liteitseisen en het stroomlijnen van

methodes bij sportmedische keuring.

Dat stelt ook huisartsen in staat om na

bijkomende opleiding sporters te keu-

ren op basis van de aangereikte richt-

lijnen.”

De uitwerking van de kwaliteitseisen

en methodieken voor de sportmedi-

sche keuring gebeurt op  wetenschap-

pelijke basis door wie daar het meeste

expertise in heeft. Dat is niet de over-

heid, maar wel de mensen uit het veld:

de sportartsen, de sportorganisaties,

de Vereniging voor Sportgeneeskunde, …

Lerende netwerken
Ook voor ethisch sporten legt het

nieuwe decreet veel verantwoordelijk-

heid bij de sportsector zelf. 

“We moedigen de verschillende acto-

ren uit de sportsector aan om via zo-

genaamde ‘lerende netwerken’

informatie en ervaringen met elkaar

uit te wisselen”, zegt de minister. “Dat

kan gaan over zaken als fairplay, sek-

suele integriteit of non-discriminatie.

Maar dat is natuurlijk alleen mogelijk

als ze regelmatig in contact komen met

elkaar. Die contacten moeten uiteinde-

lijk resulteren in specifieke methodes

om ethisch sporten te ondersteunen.

Net zoals bij het gezond sporten, zal de

Vlaamse overheid de kwaliteitsstan-

daarden die vanuit de sector tot stand

komen, kunnen valideren.” 

De sportsector krijgt met het decreet

dus een kader aangereikt om vooral

zelf aan de slag te gaan. Waar dat

nodig mocht zijn, heeft de Vlaamse

overheid wel nog steeds de mogelijk-

heid om zelf in te grijpen. Op basis van

wetenschappelijk onderzoek, gesigna-

leerde problemen of misbruiken kan ze

voorwaarden stellen aan het beoefe-

nen van bepaalde sportactiviteiten (het

stellen van leeftijdsgrenzen, de ver-

plichte aanwezigheid van een arts, op-

leiding, …). 

Waar vroeger de klemtoon nog sterk

lag op sanctioneren, verschuift de aan-

dacht met het decreet ‘Gezond en

Ethisch Sporten’ nu vooral naar res-

ponsabiliseren, stimuleren en informe-

ren. “Het doel blijft: een zo gezond en

prettig mogelijke sportbeleving voor

iedereen, op elk niveau en op elke leef-

tijd”, verzekert de minister.

Het nieuwe decreet Gezond en Ethisch Sporten (GES) wil alle
Vlamingen stimuleren om op een duurzame manier aan sport
te doen: levenslang, blessurevrij en met een goed gemoed.

Vlaanderen zet in op gezond 
en ethisch sporten

“Waar vroeger de klemtoon nog sterk

lag op sanctioneren, verschuift de aan-

dacht met het decreet ‘Gezond en Ethisch

Sporten’ nu vooral naar responsabilise-

ren”, aldus minister Muyters.
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‘Wonen in Eigen Streek’ was een ini-

tiatief van Mark Demesmaeker, toen-

malig Vlaams Parlementslid. Minder

kapitaalkrachtige inwoners, vooral

jongeren en jonge gezinnen, kregen

met die regeling de kans in eigen

streek te blijven wonen. “Een bij uit-

stek sociale maatregel dus, die boven-

dien een goed instrument is tegen de

ont-Nederlandsing in de Vlaamse

Rand”, verduidelijkt Vlaams Parle-

mentslid Marc Hendrickx, die in de

commissie Wonen het dossier op-

volgt. “Maar alles samen gaat het om

69 gemeenten waar de grond- en hui-

zenprijzen fors gestegen zijn door

sterke immigratie van kapitaalkrach-

tigen, zoals in de grensstreek en aan

de kust.”

Sociaal belang
De vernietiging zat er al een tijdje aan

te komen. “Al in 2012 stelde het Euro-

pees Hof dat de regelgeving in strijd

is met het Europese recht”, weet Hen-

drickx. “Het was duidelijk dat het

Grondwettelijk Hof die uitspraak zou

volgen. Toch hoopten we dat het

Grondwettelijk Hof het sociale belang

van deze maatregel zou inzien. Eerder

had de Raad van State de bepalingen

van Wonen in Eigen Streek overigens

perfect in orde bevonden.”

De N-VA-fractie in het Vlaams Parle-

ment heeft van in het begin bij minis-

ter van Wonen Freya Vanden Bossche

(sp.a) herhaaldelijk aangedrongen op

een nieuw juridisch kader dat de

doelstelling van het decreet-Demes-

maeker behoudt. In oktober 2012 be-

vestigde Vanden Bossche naar

alternatieve oplossingen te zullen zoe-

ken in afwachting van een definitieve

uitspraak en ook in mei 2013 her-

haalde zij die belofte. “Vandaag moe-

ten we echter vaststellen dat de 

minister haar huiswerk niet klaar

heeft”, zegt Marc Hendrickx. “Helaas,

want de vernietiging van Wonen in

eigen Streek is een jammerlijke zaak.

Zeker voor diegenen voor wie de

regel geving bedoeld was: mensen

voor wie wonen in eigen gemeente

onbetaalbaar wordt.”

Continuïteit verzekeren
Maar de vernietiging van de regeling

Wonen in Eigen Streek mag geen eind-

punt zijn. “Het arrest biedt mogelijk-

heden om de doelstellingen van

Wonen in eigen Streek ook in de toe-

komst te handhaven”, stelt Hendrickx,

die zelf jurist is. “Zo wijst het Hof op

het ontbreken van concrete, objectieve

criteria. Maar daar kunnen we op

korte termijn aan tegemoet komen

door een gamma van socio-economi-

sche criteria samen te stellen.”

“De N-VA blijft onverkort achter de

principes en doelstellingen van

Wonen in Eigen Streek staan, en we

gaan ervan uit dat ook de Vlaamse

Regering dat doet”, besluit Marc Hen-

drickx. “Want de continuïteit van de

doelstelling, met name betaalbaar

wonen in eigen streek, moet worden

verzekerd.” 

VINGER AAN DE POLS
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Vier jaar na de goedkeuring ervan vernietigde het Grondwet-

telijk Hof belangrijke onderdelen van het grond- en panden-

decreet, waaronder de regeling ‘Wonen in Eigen Streek’. Dat

betekent dat Vlaanderen geen ‘band met de gemeente’ meer

mag eisen omdat dit discriminerend zou zijn.

‘Wonen in Eigen
Streek’: vernietigd
maar niet dood

De N-VA blijft onverkort 
achter de principes en 

doelstellingen van Wonen in 
Eigen Streek staan.“
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De banksector is echter niet de enige

schuldige van de crisis. In sommige lan-

den hebben overheden, bedrijven en

ook burgers te veel schulden gemaakt

waardoor de zeepbel is gesprongen.

“Daarnaast is het zo dat onze banken

een cruciale rol spelen in het brood -

nodige herstel van onze economie. Ze

moeten weer focussen op hun interme-

diaire rol, ze moeten spaargeld en zicht-

rekeningen veilig bewaren en kredieten

verstrekken aan ondernemers en (jonge)

gezinnen die een woning willen kopen”,

zegt N-VA-Kamer lid Peter Dedecker.

Wat is uw indruk van het banken-
plan dat minister Geens (CD&V) heeft
uitgewerkt?
Peter Dedecker: “We moeten het voor -

lopig stellen met de informatie die de

minis ter naar de media lekt. Het plan

zelf hebben we nog niet kunnen inkij-

ken. Maar globaal heb ik de indruk dat

het stappen in de goede richting zijn. Er

zitten goede elementen in. Maar ander-

zijds is er toch nog werk aan de win-

kel.”

De kritiek luidt onder meer dat het
plan op maat van de banken is ge-
schreven, en dat het niet ver genoeg
gaat. Zo zouden spaar- en zakenban-
kieren niet volledig worden gesplitst.
Peter Dedecker: “Dat zou inderdaad niet

in het plan staan. Maar er komt wel een

stevig schot tussen het gedeelte van de

bank dat met spaargeld omgaat en de

zakenbank. Volgens mij is een volledige

splitsing ook niet zaligmakend. Het is 

fictie dat een honderd procent spaar-

bank niet failliet kan gaan. Een van de

eerste slachtoffers van de crisis was trou-

wens een dergelijke bank in het Ver-

enigd Koninkrijk, met name Northern

Rock. Een instelling die zich vooral toe-

legde op hypotheekleningen. Het klas-

sieke bankierswerk dus. En toch liep het

fout en gingen honderden mensen aan-

schuiven om hun rekeningen leeg te

maken. De overheid moest ingrijpen.

Opleggen dat het vele spaargeld in Bel-

gië enkel mag worden gebruikt voor hy-

pothecaire leningen, zou bovendien de

vastgoedmarkt opblazen, huizenprijzen

de hoogte injagen en een vastgoed -

bubbel creëren zoals we die kenden in

de VS, Ierland, Spanje en Nederland.”

Worden er op Europees niveau dan
geen stappen ondernomen om ban-
ken strikter te reguleren?
Peter Dedecker: “Absoluut, en het is ook

op dat Europese niveau dat men snel

stappen vooruit moet zetten. Zo niet

dreigen we regels te maken die enkel

onze binnenlandse banken treffen en die

ons met een bijkomend concurrentie -

nadeel opzadelen ten opzichte van de

andere Europese landen. Een te strikte

bankensplitsing op uitsluitend Belgisch

niveau zou het mooiste cadeau zijn voor

de grootbanken die vanuit het buiten-

land met ons spaargeld werken, zoals

BNP Paribas (Fortis), ING en Deutsche

Bank, ten nadele van voornamelijk Bel-

fius en KBC. Onze Vlaamse economie

heeft alle belang bij banken die gezond

en competitief zijn, die kredieten kunnen

verlenen en diensten kunnen aanbieden

aan onze ondernemers en exporteurs.

Dat element is niet te onderschatten.

Elke bankhervorming moet er dus een

zijn met gezond verstand, en liefst op

een zo hoog mogelijk niveau. Het meest

werkbare niveau is Europa, en daar wor-

den ook stappen gezet. Traag maar zeker

evolueren we richting een echte banken-

unie. De N-VA wil daar prioritair werk

van maken.”

De banken zijn mee schuldig aan de economische malaise

waarin we ons vandaag bevinden. Dat staat als een paal

boven water. Ze namen te veel risico’s, zonder het spaar-

geld van de burgers te kunnen garanderen. Daarom ligt er

nu een bankenplan op de regeringstafel.

Bankenplan 
heeft gezond 
verstand nodig
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Gezin: vader van Maarten, Joris, Annelien en

Willem, en opa van een fantastische kleindochter

Amber

Partner: dat maak ik binnenkort pas bekend, 

er hangt een verrassing in de lucht ...

Lid van de N-VA sinds: 2006 

Houdt van: het leven

Levensmotto: “Waar een Miel is, is een weg”

Culinair hoogtepunt: mijn eigen streekrecept,

‘kipfilet d’Anvers’

Laatste boek: ‘Altijd Iets’ van Joachim Pohlmann

Favoriete theatervoorstelling: Macbeth door 

Toneelhuis, de meest beklijvende voorstelling

ooit gezien

Miel Pieters

Fotografie is eigenlijk een bijberoep

van Miel. Zijn hoofdberoep is musicus:

al 38 jaar is Miel violist bij de ‘Philhar-

monie’ van dirigent Philippe Herre -

weghe. Miel wil graag een lans breken

voor onze Vlaamse kunstenaars. “Niet

voor de lang begraven grootheden,

neen. Maar voor onze zeer actieve

kunstenaars die in het buitenland fu-

rore maken. Musici als Philippe Herre-

weghe, Bert Joris en Dirk Brossé, een

regisseur als Guy Cassiers, of schilders

als Borremans en Bervoets, en zoveel

andere creatieve mensen die jammer

genoeg onvoldoende in het hart van

de Vlaming vertoeven. Wij missen nog

te vaak de trots om uit te komen voor

ons Vlaams talent.” Naast muziek en

fotografie is lekker eten en koken een

derde passie van Miel. “Ik heb al deel-

genomen aan verschillende kookwed-

strijden én ook enkele prijzen gewon-

nen. Mijn beste prestatie tot nu toe is

de eerste prijs in de Hilton-kookwed-

strijd met mijn streekrecept ‘kipfilet

d’Anvers’.* Kenmerkend voor al mijn

gerechten is dat ik altijd werk met

Vlaamse streekproducten.”

Miel begon met het fotograferen van

N-VA-acties en -evenementen in zijn

vroegere lokale afdeling in Ekeren.

“Dat breidde snel uit naar de andere

Antwerpse afdelingen. Ondertussen

ben ik verhuisd naar Brasschaat en

neem ik ook daar foto’s van alles wat

N-VA Brasschaat organiseert.” Miel

zorgt er altijd voor dat niet enkel de

bekende gezichten op de foto staan.

Hij heeft ook steeds aandacht voor de

vele vrijwilligers die de activiteit

moge lijk maken. “Dit is voor mij een

manier om onze vrijwilligers de er  ken  -

ning te geven die zij verdienen. Want

zonder hen zouden er geen N-VA-

activiteiten kunnen worden georgani-

seerd.”

In de verkiezingscampagne vorig jaar

hielp Miel enkele Antwerpse afdelin-

gen met de campagnefoto’s van hun

kandidaten. “Het was voor mij een

zorg dat elke kandidaat - van de top

van de lijst tot en met de kandidaten

die louter de lijst wilden steunen - een

zo goed mogelijke campagnefoto

had.” Ook de komende verkiezings-

campagne zal Miel opnieuw op post

zijn om zoveel mogelijk N-VA-evene-

menten te fotograferen. En u komt

hem ongetwijfeld tegen op het partij-

congres in Antwerpen!

* Wenst u Miels winnende recept te

ontvangen? Stuur dan een mailtje

naar miel.pieters@n-va.be 

Miel (60) is een bekend gezicht op alle nationale N-VA-activiteiten. Wie

is hem nog niet tegen het lijf gelopen terwijl hij mooie beelden schiet

van een activiteit? En elke maand ziet u foto’s van hem in dit leden-

blad, op de nationale website en de N-VA-Facebookpagina. Miel is -

inderdaad - een van de huisfotografen van de N-VA.
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De titel van jouw boek – “De kracht
van het paradijs. Hoe Europa kan
overleven in de Aziatische eeuw” –
doet vermoeden dat Europa het heft
in handen moet nemen. Betekent dit
dat we achterop hinken? 
Nog niet. Maar we moeten ons wel aan-

passen aan de wereld rondom ons.

Europa neemt vandaag een zeer aparte

positie in. Het is de enige plaats in de

wereld waar traditionele dreigingen

zoals oorlog niet meer ernstig worden

genomen. Europa geeft nog amper geld

uit aan defensie. Niet dat ik oproep om

massaal te bewapenen, maar we

mogen niet blind zijn voor het feit dat

niet iedereen denkt zoals wij. Kijk

maar eens naar de rel tussen China en

Japan over enkele eilandjes. Gelukkig

leidt het nog niet tot een militair treffen,

maar het illustreert dat veiligheid, ook

vandaag, niet zo vanzelfsprekend is als

wij Europeanen soms denken. Dat is

ook zo op politiek vlak. We moeten dus

zeker een tandje bijsteken. Onze diplo-

matie is veel te passief. Peking en New

Delhi stellen zich – terecht – vragen

over onze slagkracht bij internationale

conflicten zoals in Libië en Syrië.   

Hoe kijkt men vanuit de buiten -
wereld, vanuit China bijvoorbeeld,
naar Europa? 
Heel dubbelzinnig. Aziatische bedrijfs-

leiders of diplomaten beschouwen

Euro pa wel nog als een rolmodel, maar

het mist volgens hen dynamisme. Als

we ook in de toekomst willen blijven

concurreren met groeilanden zoals

China en India moeten we inzetten op

innovatie, competitiviteit en bestuur-

lijke efficiëntie. Maar toch kijken deze

landen ook nog naar ons op. Zij be-

schouwen Europa als een aangename,

groene plaats om te leven, met een

hoge levensstandaard. En ze proberen

ook concrete lessen te trekken uit op-

lossingen die wij aanreiken. Om een

voorbeeld te geven: technisch onder-

wijs. In India bestaat dat vandaag

amper, maar het kan een hulpmiddel

zijn om veel mensen uit de

armoede te halen. China

wil leren uit hoe wij om-

gaan met vergrijzing. Ook

zij worden geconfronteerd

met een vergrijzingsgolf

door de stijgende levens-

verwachtingen en de één-

kindpolitiek. Zelfs jeugd- 

werkloosheid – bij ons een

zeer gekend fenomeen – is

een probleem in China. 

Peking kijkt richting Europa

om te zien hoe wij daar-

mee omgaan.

Tot slot: welke les heeft u
voor Europese beleids-
makers? 
Europa moet opnieuw am-

bitieuze doelen durven stel-

len. Geen enkele politieke entiteit – of

het nu gaat om een regio of een staat –

overleeft zonder legitimiteit. Die legiti-

miteit is een kwestie van bestuurlijke

doeltreffendheid, maar ook van de doe-

len op zich, van grote verhalen en dro-

men. In het boek besluit ik dat het geen

zaak is van kiezen tussen macht en

idealen. Het is wel een kwestie van

macht te verstevigen om de idealen te

bereiken en elders te promoten. Hoe

we in die evenwichtsoefening kunnen

slagen, dat leg ik in het laatste deel van

het boek uit.

Jonathan Holslag, De kracht van

het paradijs. Hoe Europa kan over-

leven in de Aziatische eeuw, De Bezige

Bij Antwerpen. Verschijnt op 6 januari

2014.
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Jonathan Holslag: 
“De kracht van het paradijs”

Voor wie de internationale politiek volgt is Jonathan Holslag, China-

expert mét een uitgesproken mening, geen onbekende. In zijn

nieuwe boek heeft Holslag het over verschuivende machtseven-

wichten in de wereld en over de toekomst van Europa.

Jonathan Holslag: “Als we ook in de toekomst willen blijven concurreren
met groeilanden zoals China en India moeten we inzetten op innovatie,

competitiviteit en bestuurlijke efficiëntie.” ©
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De Schotse premier Salmond noemt
dit 670 bladzijden tellende witboek
het meest uitgewerkte dat ooit over
onafhankelijkheid werd uitgegeven.
Het kan dus onmogelijk worden
samen gevat in enkele regels. Alyn,
kan je toch enkele hoofdzaken be-
noemen?
Alyn Smith: “Het witboek beantwoordt

vragen die betrekking hebben tot zowat

alle aspecten van een leven in een on-

afhankelijk Schotland: de Schotse wel-

vaartsstaat, ons belastingsysteem, lands -

verdediging. Ook vragen over onze

munt, de rol van de monarchie en het

lidmaatschap van de Europese Unie

krijgen een glashelder antwoord. We

gaven dit niet zelf, maar legden ons oor

te luister bij tal van internationale ex-

perts. Zeggen dat het om een propaganda-

 stunt van onze partij gaat is onjuist. Het

betreft een publicatie van de Schotse re-

gering en de meest gedetailleerde

blauwdruk ooit voor een naar onafhan-

kelijkheid strevende natie.”

Maar niet iedereen is enthousiast.
Vanuit Europa komen er enkele af-
keurende reacties.
Mark Demesmaeker: “De reactie van

Spaans premier Rajoy was de felste. Vol-

gens hem vliegt een onafhankelijk

Schotland meteen uit de EU en moet het

opnieuw een aanvraag voor lidmaat-

schap indienen. Spaanse steun is daarbij

uitgesloten. Eerder grepen ook Europees

Commissaris Almunia, zelf een Span-

jaard, en voorzitter Barroso naar de-

zelfde woorden van angst en on -

zekerheid.”

Het witboek handelt niet uitsluitend
over de weg naar onafhankelijkheid.
Het toont ook aan hoe het land eruit
zal zien na Onafhankelijkheidsdag in
2016.
Alyn Smith: “Onafhankelijkheid is voor

ons inderdaad geen doel, maar een mid-

del om tot een sterkere samenleving te

komen. Dat is de grote verdienste van

Schotse onafhankelijkheid: de Schotten

zullen met een ‘ja’ kiezen voor hún toe-

komst. Schotten uit Glasgow, de High-

lands en de verafgelegen eilanden

beslissen over het land waarin ze leven

en werken. Westminster zal niet langer

de toon zetten en beslissingen kunnen

nemen die - vooral economisch - enkel

Engeland ten goede komen. We zullen

kunnen inzetten op onze economische

troeven én meer voordeel halen uit onze

eigen natuurlijke bronnen.”

Mark Demesmaeker: “Ik wil toch even

stilstaan bij de symbolische waarde van

Onafhankelijkheidsdag. In het witboek

stipt de Schotse regering 24 maart 2016

aan als ‘de dag’. Op diezelfde dag in

1707 ondertekenden Schotland en Enge-

land de Union Act en beslisten ze daar-

mee om samen één land te vormen. Die

vergissing kan nu worden rechtgezet.”

Opiniepeilingen wijzen op een span-
nende strijd. Wat staat er de komende
maanden nog op het programma voor
de SNP en de ‘Yes’-campagne?
Alyn Smith: “Mensen krijgen stilaan ge-

noeg van het negativisme van de ‘nee’-

campagne. De SNP zal het positieve

verhaal uiteraard blijven vertellen.

Want we merken dat we de mensen die

luisteren, kunnen overtuigen. We gaan

elke dag opnieuw de straat op en dat tot

op 18 september, de dag van het referen-

dum.”

Mark Demesmaeker: “Op 30 augustus

organiseert de ‘ja’-campagne een ul-

tieme mars voor onafhankelijkheid. Er

wordt opnieuw een massa volk ver-

wacht, uit binnen- en buitenland!”

EUROPA

Aan de vooravond van Saint Andrew's Day, de Schotse feestdag,

presenteerde de Schotse regeringsleider Alex Salmond het witboek

‘Scotland's future: your guide to an independent Scotland’. Europees

Parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) en zijn collega Alyn Smith

van de Scottish National Party (SNP) geven een woordje uitleg.
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Alyn Smith (SNP) en Mark Demesmaeker (N-VA): “De Schotse onafhankelijkheid is
voor ons geen doel, maar een middel om tot een sterkere samenleving te komen.”
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Slimme ontwikkelingssamenwerking

De N-VA wil het Zuiden versterken 

VERREKIJKER
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De afgelopen decennia is de wel-

vaart in de wereld toegenomen.

Toch leeft nog meer dan een mil-

jard mensen in extreme armoede,

vooral in Afrikaanse landen. “Zij

moeten worden geholpen. Maar

we moeten wel vermijden dat de

landen in het Zuiden afhankelijk

worden van hulp”, legt De Meu-

lemeester uit. “Als donor moeten

we kiezen voor ondersteuning in

sectoren die de samenlevingen

zelfredzaam maken. Denk maar

aan onderwijs, reproductieve ge-

zondheidszorg en de versterking

van het ondernemersklimaat.”

Ondernemen
“Op termijn hebben ontwikke-

lingslanden eigen inkomsten no -

dig om hun eigen ontwikkeling te

ondersteunen. Een versterking

van het ondernemersklimaat kan

daar zeker toe bijdragen”, zegt De

Meulemeester. Voor de N-VA moe-

ten ontwikkelingslanden zelf ver-

antwoordelijk worden voor hun

welzijn, maar in het Noorden

kunnen we hen wel ondersteunen

in deze ontwikkeling.

Voorwaarden
Tegenover deze steun moeten wel en-

kele voorwaarden staan, vindt De

Meulemeester. “Het spreekt voor zich

dat de mensenrechten moeten wor-

den gerespecteerd. Maar ook corrup-

tie moet worden aangepakt. Het

heeft geen zin steun te geven als die

op de verkeerde plaats terechtkomt.

Als landen niet aan deze voorwaar-

den voldoen, moet de mogelijkheid

bestaan om de hulp op te schorten.” 

Transparantie 
De N-VA wil bovendien inzetten op

meer transparantie, want de belas-

tingbetaler heeft het recht om te

weten waar ontwikkelingsgeld

naartoe vloeit. Alleen zo kan er bij

de eigen bevolking een draagvlak

zijn voor ontwikkelingssamenwer-

king. “De N-VA blijft zich wel

scharen achter het voornemen

om 0,7 procent van het natio-

naal inkomen te besteden aan

ontwikkelingssamenwerking,

net zoals de Scandinavische

landen”, bevestigt het Kamer-

lid. 

Solidair Vlaanderen 
Voor de N-VA moet Vlaande-

ren solidair zijn, ook buiten de

grenzen van de eigen gemeen-

schap. “Voor ons is het duide-

lijk”, concludeert Ingeborg De

Meulemeester. “Internationale

samenwerking moet in de eer-

ste plaats vanuit het Vlaamse

niveau worden gestuurd. Deze

Vlaamse ontwikkelingssamen-

werking wordt ons vlaggen-

schip op het wereld toneel.”  

En ten slotte is voor de N-VA

ook de zogenaamde ‘vierde

pijler’ zeer belangrijk. Dat zijn

projecten die vanuit de samen -

leving zelf zijn gegroeid. Ont-

wikkelingssamenwerking is

niet alleen een verhaal van

samen werking tussen landen

en NGO’s, maar vooral van samen-

werking tussen mensen.

U vindt het dossier “Vlaande-

ren: partner voor slimme ont-

wikkelingssamenwerking” op

www.n-va.be/dossiers

De laatste jaren kwam ontwikkelingssamenwerking steeds
meer onder druk te staan. Volgens N-VA-Kamerlid Inge-
borg De Meulemeester ligt dat in de eerste plaats aan de
economische crisis: “De burger, de belastingbetaler, wil
weten waar zijn geld naartoe gaat. Dat was vroeger niet

steeds duidelijk.” Voor de N-VA is er in Vlaanderen plaats voor
internationale solidariteit. Maar die moet een ondersteuning zijn
om het leven van mensen in het Zuiden structureel te verbeteren. 

Kamerlid Ingeborg De Meulemeester: “Ontwikke-
lingslanden moeten zelf verantwoordelijk worden
voor hun welzijn, maar wij moeten hen wel on-
dersteunen in die ontwikkeling.”
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Jonge vrijwilligers verdelen hun tijd en

engagement steeds vaker over verschil-

lende activiteiten. Maar talloze jonge-

ren – die het vaak heel druk hebben

met school, een lief of andere hobby’s

– blijven zich met plezier vrijwillig in-

zetten voor onze waardevolle jeugd-

werking.

Dat is niet vanzelfsprekend. Jeugd -

bewegingen die bijvoorbeeld kampen

organiseren, moeten heel wat regels en

papierwerk doorworstelen. Ze moeten

niet alleen (terecht) de strenge brand-

veiligheidsnormen respecteren maar

worden ook geconfronteerd met klant -

onvriendelijke tarieven voor Sabam,

administratieve rompslomp bij het be-

heer van jeugdlokalen en ingewik-

kelde procedures binnen de vzw-wet-

geving. Het zijn slechts enkele voor-

beelden van regulitis waarmee het

jeugdwerk in aanraking komt. 

Brandveiligheid
Voor de overheid is het niet altijd even

gemakkelijk om tus-

sen te komen in die

administratieve ver-

plichtingen. Enerzijds

moet de lokale auto-

nomie van de

gemeen ten worden ge -

respecteerd. Daar-

naast bestaan de

meeste regels natuur-

lijk om de veiligheid

van de betrokken

jeugd te verzekeren.

Niet elke verplich -

ting mag zomaar als

onterecht worden be-

schouwd. Toch erkent

iedereen de nood-

zaak om enkele

admi nistratieve las-

ten te versoepelen. Zo

nam de Vlaamse

Rege ring al verschil-

lende nuttige initiatie-

ven om de over-

dreven regeldrift bin-

nen het jeugdwerk

aan te pakken. Er ont-

stond een doorge-

dreven samenwerking

met de jeugdsector om de bijzonder

strenge brandveiligheidsnormen effi-

ciënter op te volgen. Vernieuwde info-

platformen zoals jeugdlokalen.be

stimuleren jeugd bewegingen om el-

kaar te helpen. Ook het overleg met

betrokken regionale instanties zoals

het Waalse Gewest en de Duitstalige

Gemeenschap over de kampregel -

geving werpt zijn vruchten af. 

Federale knelpunten
Een groot deel van de problemen be-

hoort echter tot de bevoegdheden van

de federale regering. Zo vraagt het

jeugdwerk een verlaagd btw-tarief van

6 procent voor verbouwingen aan

jeugdlokalen. Veel jeugdverenigingen

zijn namelijk in verouderde gebouwen

gehuisvest en een beduidend aantal

jeugdlokalen is aan vernieuwing toe.

Er is ook dringend nood aan een ver-

eenvoudiging van de omslachtige pro-

cedure om uitzonderingen of vrij -

stellingen van onroerende voorheffing

te krijgen. De Vlaamse Regering onder-

nam reeds verschillende stappen die

het federale niveau tot beweging moes-

ten brengen, maar zonder veel resul-

taat.

Jong N-VA vraagt dat de knelpunten

met betrekking tot de federale wetge-

ving zo snel mogelijk worden aange-

pakt. Er moet meer aandacht zijn voor

de maatschappelijke functie van het

jonge verenigingsleven. Jeugdbewegin-

gen mobiliseren mensen voor het ge-

meenschapsleven. Spelenderwijs leren

kinderen en jongeren verantwoorde-

lijkheid opnemen, vriendschappen

sluiten en samenwerken. Die verban-

den maken een gemeenschap tot wat

ze is. Participatie is cruciaal en initia-

tiefnemers vragen terecht om meer

ruimte waarbinnen kinderen en jonge-

ren zich spontaan kunnen ontplooien.

JONGE LEEUWEN
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Geef onze jeugdbewegingen meer ruimte

Jeugdbewegingen mobiliseren jongeren voor het gemeenschaps-

leven. 
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Jeugdbewegingen zijn en blijven populair in Vlaanderen. Zowat

één op de tien kinderen is lid van een jeugdbeweging, en het

aantal leden van de grootste organisaties stijgt. Toch is het aantal

jeugd- en jongerenbewegingen de voorbije vijftien jaar gedaald.
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Wist u dat Echo- en Ter-

loops-reporter Bob Van

Bael “Ballekes, monseig-

neur” zei tegen de gees-

telijke die hij net had

gefilmd omdat die vroeg

de reportage te mogen

zien voor de uitzending?

Of dat Nele, het lief van

Tijl Uilenspiegel, de

dochter was van de

goede heks Katelijne?

Dat het stemrecht voor

vrouwen pas in 1948 een

feit werd? Dat Liesbeth

List van de trappen tui-

melde in de St.-Pieters -

adbij en prompt in de armen viel van Jan Briers? 

De dagelijkse Roetslezer kent dit soort weetjes nu al tien jaar.

De Roets is inderdaad aan zijn tiende jaargang toe en staat

weer bol van  frisse pittige verrassingen, ontdekkingen en

herontdekkingen van markante Vlamingen, van boeiende en

verrijkende historische faits divers.

Roets 2014, 14,50 euro inclusief verzendingskosten. 

Bestellen kan via www.roetsinfo.eu

5 x gratis
Vijf lezers ontvangen van ons een exemplaar van De Roets. Ze

moeten wel het juiste antwoord kennen op onze wedstrijdvraag:

“Welke stad in Brabant was de eerste die het politieke mo-
nopolie van de heersende adel en patriciërs doorbrak en
waar de ambachtslieden mee bestuurden?” Stuur uw ant-

woord voor 6 januari naar magazine@n-va.be of naar N-VM,

Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Exact 215 jaar geleden, op 5

december 1798, maakte de

Slag bij Hasselt een einde aan

de Boerenkrijg. Twee maan-

den eerder was het Vlaamse

‘boerenleger’ in opstand gekomen

tegen de Franse bezetter (de ‘sanscu-

lotten’). Die noemde de opstandelin-

gen geringschattend ‘brigands’, struik- 

rovers. 

De Fransen hadden de Zuidelijke

Neder landen drie jaar eerder in han-

den gekregen en de bewoners van de

Zuidelijke Nederlanden en van het

Prinsdom Luik waren Franse staats-

burgers geworden. Het strenge regime

van de militaire bezetting door de

Fransen, de anti-kerkelijke politiek,

de extra heffingen en oorlogsleningen

hadden de Fransen weinig geliefd ge-

maakt. Onder de leuze ‘Voor outer en

heerd’ – voor altaar en eigen haard –

kwam het volk in opstand tegen de

sansculotten. De onmiddellijke aan-

leiding was de verplichte inschrijving

voor de legerdienst voor alle mannen

tussen 16 en 25 jaar. In de grotere ste-

den verschenen er aanplakbiljetten

met de tekst “Nederlanders! blyft nu

bijeen, wy moeten standvastich

wezen”. Er volgden overal in Vlaan-

deren incidenten, maar die werden

snel onderdrukt door de overheer-

sers.  In Limburg hield men langer

stand. In Hasselt werd de opstand

pas maanden later de kop ingedrukt

door een overweldigende Franse

troepenmacht.

Op de vooravond van Sinterklaas

brengt men in Hasselt met een ‘Boe-

renkrijgviering’ nog steeds hulde aan

de duizenden boeren, ambachts -

lieden en arbeiders die eind acht-

tiende eeuw om het leven kwamen. 

Voor outer en heerd

‘Roets’ het nieuwe jaar in! 

Op 5 december 1898 werd bij de Luikerpoort in
Hasselt dit monument van de Boerenkrijg opge-
richt.
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OP DE BARRICADEN
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Vlaams Parlementslid Annick De Ridder en Leuvens ondernemer Lorin Parys
stapten recent over van Open Vld naar de N-VA.

“Ik wil graag verder aan de kar blijven trekken om onze

samenleving te hervormen en te verbeteren”, ver-

klaarde  Annick De Ridder. “Maar als ik zie waarmee

Open Vld instemt in de regering-Di

Rupo, kan ik mij daar niet meer

mee vereenzelvigen.”

Ook voormalig Open Vld’er Lorin Parys kwam tot die conclusie en

vervoegt de N-VA. “Het gaat mij puur om de inhoud. Je kan gewoon

de solidariteit niet blijven organiseren zonder de staatsstructuur te

hervormen en het zwaartepunt van de bevoegdheden bij de deel-

staten te leggen.”

Welkom, Annick en Lorin!

Naast Kom op tegen Kanker steunt de N-VA traditiegetrouw ook de jaarlijkse ‘Music
for Life’-actie van Studio Brussel. De N-VA zamelt geld in ter ondersteuning van de be-
handeling van zeldzame ziektes (zogenoemde 'weesziektes').

In elke provincie treedt

een nationaal mandata-

ris op als trekker voor de

lokale N-VA-acties:

z in West-Vlaanderen is

dat viceminister-presi-

dent Geert Bourgeois
voor taaislijmziekte

(mucoviscidose),

z in Oost-Vlaanderen

neemt Elke Sleurs het

Von Hippel Lindau -

syndroom ter harte,

z in Antwerpen zame-

len Jan Jambon en Flor Van Noppen geld in voor MSA (meervoudig systeem atrofie),

z in Vlaams-Brabant en Brussel trekt Theo Francken aan de kar voor de spierziekte ALS

(amyotrofe laterale scle rose), en

z in Limburg koos Lies Jans de zeldzame stofwisselingsziekte clbC (cobalamine syn -

these defect) als goed doel.

Tussen 17 en 24 december zamelen de lokale afdelingen geld in voor het goede doel van hun

provincie. Maar ook u kan dit initiatief steunen! Stort uw gift op de N-VA-actierekening

BE08 4352 0188 9113. Belangrijk: vergeet niet in de ruimte voor de mededeling ‘N-VA MFL –
[de naam van uw provincie]’ te vermelden. De N-VA zal per provincie het ingezamelde

bedrag doorstorten aan Music for Life. Zij bezorgen het ingezamelde geld vervolgens aan de

vzw’s. De N-VA en haar mandatarissen danken u voor uw steun!

Meer weten? Bezoek onze speciale website 

www.n-va.be/mfl2013 en bekijk alle foto’s op de N-VA-Facebookpagina.

N-VA steunt Music for LifeAfdeling As-Niel geeft 
Kom op tegen Kanker ... 

een stevige
duw in rug
Ook in 2014 neemt de N-VA deel aan de
1 000 km voor Kom op tegen Kanker.
Vori g jaar stuurden we twee fietsploe-
gen op pad, nu mikken we op drie en-
thousiaste wielerteams.  

Maar u kent het principe: er moet eerst geld

worden ingezameld! Dat had afdeling As-

Niel goed begrepen. De afdeling organi-

seerde op 5 oktober een fuif waarvan de

opbrengst haast integraal naar onze deel-

name aan Kom op tegen Kanker vloeit. En

of er volk was! 

Op een receptie achteraf kon bestuurslid

Erik Notermans aan KOTK-afgevaardigde

Hilde Neven een cheque over han di gen van

niet minder dan 3 400 euro. Ook Kamerlid

Jan Van Esbroeck (N-VA) was erbij. Als ex-

kankerpatiënt steunt hij de actie volop. Hij

trekt in het Hemelvaartweekend van 2014

zelf het N-VA-wieler shirt aan om deel te

nemen aan de 1 000 km.
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Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois ‘trapte’ de actie

af met een bezoek aan het Zeepreventorium in De Haan. 
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N-VA-Kamerlid Jan van Esbroeck kijkt tevre-

den toe hoe Erik Notermans (N-VA As-Niel,

rechts op de foto) een cheque van 3 400

euro overhandigt aan Hilde Neven (KOTK).
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Lokale afdelingen kunnen nog steeds

onze deelname ondersteunen met

loka le acties. Het rekeningnummer

van de 1 000 kilometer van Kom op

tegen Kanker is BE14-7331-9999-9983. 

Vergeet als mededeling het actie -

nummer van de N-VA niet te vermel-

den: 170-043-275 + gift.



Op zaterdag 11 januari organiseert de N-VA haar traditionele nieuwjaars-
feest voor alle leden. Deze keer feesten we in Flanders Expo in Gent.

Hou vanaf 19.30 uur uw agenda vrij voor een toost op het nieuwe jaar en de

nieuwjaarstoespraak van voorzitter Bart De Wever, en voor de reuze dansvloer,

het praatcafé, de lounge en de ver-

schillende eetstandjes.

Vooraf inschrijven 
is niet nodig. 
Alle leden zijn 
van harte welkom!

Flanders Expo,

Maaltekouter 1, 9051 Gent 

U vindt een routebeschrijving

op www.flandersexpo.be

Hernieuwde u uw lidmaatschap voor 2014 nog niet? Geen nood. Op 6 januari 2014 ontvangt u een herinneringsbrief met alle in-
formatie over hoe u dit kan doen. Ook via ‘Status’ op http://mijn.n-va.be kan u de betalingsinfo raad plegen.

Opgelet: enkel N-VA-leden die hun lidmaatschap hebben hernieuwd, kunnen deelnemen aan ons partijcongres Verandering voor Voor-

uitgang. Het is daarom belangrijk dat u zo snel mogelijk uw lidmaatschap voor 2014 verlengt. 

Meer info? Mail naar leden@n-va.be of bel de ledenadministratie op het nummer 02 219 49 30.

OP DE BARRICADEN
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N-VA-nieuwjaarsfeest: 
zaterdag 11 januari in Gent

2 700 amendementen = 2 700 x bedankt!

Ingeschreven voor het congres? (*)

l Dan ontvangt u de geamendeerde tekst per

post tegen 21 januari 2014.

l Op zaterdag 1 februari vinden de commis-

sievergaderingen plaats. Daar kan u mee

debatteren en stemmen over de congres-

tekst.

l Na de discussies in de commissievergade-

ringen bereidt de congrescommissie de ple-

naire sessie van zondag 2 februari voor. 

l Zondagvoormiddag worden de verschil-

lende resoluties besproken en gestemd.

l Het summum van die plenaire sessie is de

slotzitting op zondagnamiddag. Dan wordt

gestemd over het geheel van de congres-

tekst.

(*) Inschrijven voor het congres is verplicht. Ver-

zeker u daarom vandaag nog van uw plaats

en schrijf in via het online ledenportaal

http://mijn.n-va.be. 

Vanuit sommige regio’s zullen bussen naar het

congres worden ingelegd. 

Actuele informatie vindt u op 

www.veranderingvoorvooruitgang.be

In november woonden meer dan 3 000 leden de provinciale ledenvergaderingen bij waar

ze toelichting kregen bij de ontwerp-congresteksten. Vervolgens kon elk lid via lokale leden-

vergaderingen amendementen indienen. En of u dat deed: alles samen ontving de congres-

commissie niet minder dan 2 700 amendementen! De congrescommissie verwerkt al deze

amendementen en zal een geamendeerde congrestekst opstellen. 

Partijsecretariaat dicht 

tijdens eindejaarsperiode

Het N-VA-partijsecretariaat is gesloten van woensdag 25

december tot en met woensdag 1 januari. Wij wensen

u alvast prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Elk lid van de N-VA kan deelnemen
aan het congres Verandering voor
Vooruitgang op 31 januari en 
1 & 2 februari 2014 in Antwerpen.
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“In die 400 dagen zijn maar liefst drie meerderheden ge-

vormd. De eerste werd al snel opzij geschoven. De tweede

werd ‘vernietigd’ door de Raad voor Verkiezingsbetwistin-

gen en de Raad van State. En in de derde en laatste levert

de N-VA nu twee schepenen, en vanaf volgend jaar ook

de OCMW-voorzitter. 

Woordbreuk bij Open Vld en sp.a
Meteen na de gemeenteraadsverkiezingen sloten we een

overeenkomst met sp.a-Groen/Leef en met een meerder-

heid van Open Vld. Voordrachtsakten werden onderte-

kend en iedereen dacht dat we vertrokken waren. Maar

woordbreuk bij Open Vld en sp.a leidde tot het vormen

van een alternatieve meerderheid, dit keer van Open Vld,

CD&V en sp.a. Het is verboden om als gemeenteraadslid

twee verschillende voordrachtsakten te tekenen, dus de

N-VA stapte naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Die gaf ons over de hele lijn gelijk. Ook de Raad van State

kwam finaal tot het enige correcte besluit: de verkiezing

van het college werd vernietigd, tien gemeenteraadsleden

werden gesanctioneerd en een aantal schepenen kreeg het

verbod deze legislatuur nog een uitvoerend mandaat op

te nemen.

Geen rancune
De zoektocht naar een nieuwe werkbare meerderheid kon

beginnen. Al snel werd in onze richting gekeken. Drie

zware maanden van onderhandelingen volgden. Uiteinde-

lijk kwam een meerderheid van N-VA, Open Vld en CD&V

uit de bus. Tijdens de onderhandelingen lagen sommige

persoonlijke relaties natuurlijk zeer moeilijk. Dit is dus

wellicht geen huwelijk uit liefde geworden. Maar onze

drijfveer was steeds dat de inwoners van Zaventem recht

hebben op een goed bestuur. We wilden natuurlijk ook

ons gelijk halen, maar zonder rancune om het verleden.

Het herschrijven van het bestuursakkoord gaf uiteindelijk

de doorslag. De N-VA kon belangrijke voorstellen toevoe-

gen, zoals het benadrukken van het Nederlandstalige

karak ter, het consequent toepassen van de Vlaamse woon-

code en een jaarlijkse evaluatie van het parkeerbeleid.

Ook het feit dat we belangrijke infrastructuurprojecten

zoals het cultureel centrum, de nieuwe school en het

politie kantoor mee kunnen uittekenen, was voor ons be-

langrijk. 

Mijn eerste weken als schepen verliepen best hectisch. We

zijn eraan begonnen net op het moment dat de meerjaren-

planning voor de volgende zes jaar werd vastgelegd. En

dan waren er nog de fratsen van FDF’er Maingain om voet

aan de grond te krijgen in Zaventem via een Franstalige

website. Maar we leren elke dag bij en we kunnen steunen

op bekwame ambtenaren. Ook heel onze afdeling en frac-

tie staat paraat. Samen hebben we het voorbije jaar een

soms emotioneel traject afgelegd. Dat heeft ons zeker ster-

ker gemaakt. De inwoners van Zaventem kunnen dus gerust

zijn: met de N-VA erbij hebben ze het bestuur dat ze verdienen.”
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Precies 400 dagen na de gemeenteraads -

verkiezingen werd in Zaventem eindelijk een

meerderheid gevonden. De N-VA redde de

Vlaams-Brabantse gemeente van de onbe-

stuurbaarheid. Sinds vorige maand is Erik

Rennen er schepen van Sport, Vlaamse aan-

gelegenheden en Milieu.

Erik Rennen: “Het Nederlandstalige karakter van Zaventem,

het consequent toepassen van de Vlaamse wooncode en een

jaarlijkse evaluatie van het parkeerbeleid zijn belangrijke

N-VA-voorstellen in het nieuwe bestuursakkoord.”
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Schepen in Zaventem

Erik Rennen
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Een handvol beklijvende 
uitspraken, een repliek
waard  
Toen de N-VA begin november

haar confederale plan bekendmaakte,

stoof de kippenstal meteen naar buiten.

Eentje bekende zelfs: “Ik heb dat voorstel

van N-VA niet gelezen. Ik denk ook niet

dat ik er veel van zou begrijpen.” Aldus

Guillaume Van der Stighelen (Knack,

06/11/2013). De oud-reclameman borduur -

de verder: “Het idee van deze jonge partij

is duidelijk en sterk afgelijnd. Zo sterk dat

velen stellen dat het ‘onhaalbaar’ is. Als

voormalig ideeënmaker kan ik u getuigen

dat dit een kenmerk is dat eigen is aan

ideeën die iets teweegbrengen: dat de be-

staande orde ze ‘onhaalbaar’ vindt.” Faut

le faire! Een plan niet begrepen hebben -

want niet gelezen - en toch commentaar

geven.

Overspannen Hertmans
In RandKrant (november 2013) vond schrij-

ver Stefan Hertmans het nodig als volgt uit

te halen: “Met het revanchistische, zure,

anti-intellectuele buikgevoel dat uit het

Vlaams Belang is gegroeid en dat nu ook

weer aan de onderkant van de N-VA vreet,

wil ik niets te maken hebben.” De heer

Hertmans mag gerust weten dat ik mij,

aan mijn boven- noch aan mijn onderkant,

niet aangevreten voel door zijn overspan-

nen uithaal. Dat het maandblad voor de

inwoners van de Vlaamse Rand zijn kwet-

sende uitspraak zonder enige nuance pu-

bliceert, is bedenkelijk. Drie keer nam ik

contact op met RandKrant, niet één keer

werd me een antwoord gegund. En dit ter-

wijl honderden N-VA’ers - als Vlaams

minister, parlementslid, burgemeester,

sche pen, raadslid of als gewone burger -

hun uiterste best doen om deze gemeenten

Vlaams en groen te houden, kortom leef-

baar!

Kennedy achterna
Tot in den treure werden bij de 50ste ver-

jaardag van zijn dood de woorden van JF

Kennedy herhaald: Vraag niet wat uw

land voor u kan doen, maar vraag wat u

voor uw land kan doen. Ik vond ze passen

bij de discussie of van steuntrekkers mag

worden gevraagd of zij in ruil verplicht ge-

meenschapsdienst moeten doen. Het vraag -

stuk dook op nadat Liesbeth Homans

(N-VA-schepen) dit voor Antwerpen sug-

gereerde. Daarover ondervraagd ant-

woordde socioloog Mark Elchardus (VUB):

“… ik ben inderdaad een voorstander van

arbeidsplicht. Toch voor jonge mensen.

Het heeft geen zin om jongeren in groot -

steden zomaar te laten rondhangen. Je

moet werkloze jongeren actief bij de arm

nemen.” (Knack, 27/11/2013)

Dat dit in socialistische kring niet vanzelf-

sprekend is, ondervond Patrick Janssens

toen hij als burgemeester van Antwerpen

hetzelfde beoogde. In zijn boek Voor wat

hoort wat. Naar een nieuw sociaal con-

tract (2011) bepleitte hij een gelijkaardige

tegenprestatie. Janssens werd, onder meer

in eigen rangen, weggehoond. Liesbeth

Homans: “Het is op en top sociaal om wie

werken kan ook effectief aan het werk te

zetten. Wanneer iemand enkele dagen per

week aan de slag kan, ervaring kan op-

doen, arbeidsattitudes onder de knie krijgt

en indien nodig meer dan een mondje

Nederlands leert, dan weet ik wie hier de

winnaar is.” (Knack.be, 04/11/2013) Het

klink zoet in de oren om gelijk te krijgen

van prof. Elchardus.   

Chagrijnige Jef
“Als u het verleden kon veranderen, wat

zou u dan veranderen?” Deze vraag werd

voormalig VRT-journalist Jef Lambrecht

voorgelegd (ds-weekblad, 26/10/2013). “Ik

zou verhinderen dat de contestatiebewe-

ging van 1968 in Leuven als een Vlaams-

nationalistische reactie werd voorgesteld.

De 5 000 studenten die de regering-

Vanden Boeynants op de knieën 

dwongen, de den dat om democratisering

af te dwin gen. Ze waren verwant aan

Provo in Amster dam en mei 68 in Parijs,

niet aan het Vlaams-nationalisme.” 

Jef Lambrecht zit er goed naast. De split-

sing van de UCL-KUL werd afgedwongen

door Vlaamse studenten en hun professo-

ren en had niets te maken met buiten-

landse invloeden. De rol van de Vlaamse

Beweging was er een van ondersteuning.

Een voorbeeld: op 4 oktober 1966 begon-

nen studenten hun vijfdaagse Meredith-

mars van Oostende naar Leuven. Langs

heel het traject organiseerden Volksunie-

afdelingen het onthaal met eten en over-

nachting. Om de zaak niet te verpolitieken

deden ze dat als Vlaamse Onthaalcomités.

Vandaag Vlaams-nationalisten kaping ver-

wijten is een journalist onwaardig. 

Het moet Liesbeth Homans 
zoet in de horen klinken 

om van Elchardus gelijk te krijgen.“

December, terugblikmaand
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Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van
het VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij

zijn kijk op actualiteit en maatschappij.
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“De loonkostenkloof tussen België 
en de buurlanden bedraagt 
niet meer dan drie procent”

1. Een eerste belangrijke nuance is dat het cijfer waar men meestal over spreekt
de loonkostenhandicap is die werd opgebouwd sinds 1996. 
Toen werd een nieuwe wet op het concurrentievermogen van kracht. Maar in 1996
kampte België al met een loonkostenhandicap. Het is dus essentieel om niet alleen
naar de opbouw sinds 1996 te kijken maar ook naar de situatie daarvoor, en om te
kijken naar de totale omvang van de huidige handicap.

2. De loonkosten per uur worden elk kwartaal gepubliceerd door Eurostat. 
Voor België bedraagt de gemiddelde loonkost per uur 37,2 euro. In de buur landen
is dat gemiddeld 32 euro. Een verschil van 5,2 euro of ruim 16 procent. Het verschil
is nog groter wanneer de vergelijking gebeurt op basis van werknemers in de privé -
sector – dus die bedrijven die in concurrentie treden met de buurlanden en de rest
van Europa. Daar bedraagt een Belgisch uurloon gemiddeld 40,5 euro. In de buur-
landen is dat 32,4 euro. Een verschil van 8,1 euro of bijna 25 procent.

3. Houden we rekening met de handicap die werd opgebouwd vóór 1996, dan is
de loonkostenhandicap dus veel groter dan de 5,1 procent waarnaar de media
vaak verwijzen. 
Toch zijn er economen die stellen dat de uurloonkosten geen ideale vergelijkings-
basis zijn. Want wat als een Belg op een uur tweemaal zoveel produceert als een
Griek, Italiaan of Fransman? Met andere woorden: een verschil in productiviteit
kan de hogere loonkost deels compenseren. Een bijkomend punt van kritiek is dat
de buurlanden geen eerlijke referentie meer zijn. Sinds de invoering van de euro
moeten de Belgische bedrijven steeds meer in concurrentie treden met andere
Europe se landen.

4. Houden we rekening met de productiviteit en het bredere concurrentieveld, dan
rest er nog een duidelijke loonkostenhandicap. 
Niet zozeer met Europa, maar wel met de buurlanden. Met Duitsland, Frankrijk en
Nederland is er per eenheid product (dus rekening houdend met de productiviteit)
een handicap van 10 procent, alleen al sinds 1995. 

5. Eender welke maatstaf, de conclusie is duidelijk. 
In plaats van de loonkostenhandicap te minimaliseren en het probleem door te
schuiven naar de volgende regering, zou de ploeg van Di Rupo beter werk maken
van maatregelen om de kloof zo snel mogelijk te dichten.

Over het verschil tussen de loonkost in België
en die in de buurlanden bestaat onenigheid
binnen de regering. Nochtans zou die loon-
kloof tegen 2019 moeten worden wegge-
werkt. Hoe groot is die kloof nu écht? 

Volgens PS-vicepremier Laurette Onkelinx start de
rege ring met een theoretische kloof van 5,1 procent,
maar na aftrek van allerlei verminderingen, zoals
loonsubsidies, komt ze uit op een cijfer tussen 1 en 3
procent.
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