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Siegfried Bracke en Jan Peumans:
Het jaar van de Verandering

Brussel: de tijd van welbewust
nietsdoen is voorbij

Jan Jambon maakt werk van
antiterreurmaatregelen



Nou moe
Op 24 april 2014, net één dag nadat het vorige parlement werd ontbonden, gaf de

rege ring-Di Rupo nog snel groen licht voor een nieuw NAVO-gebouw. Niet toevallig

in de buurt van Bergen, waar de toenmalige premier zelf burgemeester is: het project

is immers goed voor 450 jobs voor laaggeschoolden. Di Rupo wou zo op de valreep

nog een pak lokale arbeidsplaatsen creëren met federaal - en dus ook Vlaams - geld.

Het totale prijskaartje bedraagt minstens 83 miljoen euro, maar kan volgens experts

oplopen tot 120 miljoen of meer. Pittig detail: die kosten zijn nooit begroot door de

vorige regering. Zij liet de dure factuur liever oprapen door deze regering.

“De migrantenstroom is niet te groot om

te stoppen, zoals enkelen zeggen. Dat is

gevaar lijk. We moeten zeggen: de vluchtelingen-

stroom is te groot om niet te stoppen.”

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) 
op Tijd.be (12/12/2015)
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1926 
Uit dat jaar dateert de wet op het

personeel van de NMBS. Door die

negentig jaar oude wet is het

manage ment van onze spoorbedrij-

ven nog steeds aan handen en voe-

ten gebonden. Hij smoort elke

verandering in de kiem en verhin-

dert een modern, dynamisch per-

soneelsbeleid. Hoog tijd dus om

die wet aan te passen aan de

noden van 2016. 

Ivan Van de Cloot �(Itinera)
@IvanVandeCloot op 18/11/2015
Zij die nu nog drogredenen zoals

die van Rudi Vervoort tegen 1 Brus-

selse politiezone accepteren, lachen

met de veiligheid van de burger.

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

zaam. Totale overheidsuitgaven

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

2015 naar 53,9 % in 2016 (cijfers

Europese Commissie).

Goed bezig
Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) ging de af-

gelopen maanden op zoek naar de meest ondernemings -

gezinde politicus op het federale niveau. De leden van de

ondernemersorganisatie konden aangeven welke wetsvoor-

stellen het lot zouden verbeteren van allen die ondernemen

in dit land. Het voorstel van Zuhal Demir om opnieuw een

proefperiode in te voeren scoorde het best. Zij werd dan ook

uitgeroepen tot meest ondernemingsgezinde parlementslid

van het land.

In een tijd waarin parlementsleden het gemiddeld maar

acht à negen jaar volhouden, is een mandaat van twintig

jaar heel opmerkelijk. Meer aanleiding had het Vlaams

Parlement niet nodig om Kris Van Dijck en Geert Bourgeois

eens stevig in de bloemetjes te zetten. Tijdens een hulde-

zitting ontvingen beide N-VA-collega’s een ereteken voor

twee decennia politiek werk. Proficiat, Geert en Kris!
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Weer een jaar voorbij. We zijn al in 2016. De nieuwe eeuw vordert snel. Honderd jaar

geleden vochten miljoenen mensen kniediep in de modder een Europese burgeroorlog

uit. Dat was het begin van de 20ste eeuw. Een eeuw die eindigde met de val van de

Muur. 

De 21ste eeuw begon een dikke tien jaar later, op 11 september 2001. De periode er-

tussen was er een van relatieve stabiliteit, vrede en voorspoed. Enkel de VS bleven

als grootmacht over, de vrije markt breidde uit en vrijheid en democratie zouden zich

spontaan over de aardbol verspreiden. 

Het einde van de geschiedenis, heette het toen. Vandaag weten we beter. Onze manier

van leven wordt opnieuw bedreigd door een totalitaire ideologie die streeft naar de

vernietiging van al wat wij heilig achten: onze vrijheden, onze democratie, onze recht-

staat. 

Uitdagingen
Het Europa zoals wij dat kennen, zal nooit meer hetzelfde zijn. Net zoals de Eerste

Wereldoorlog een diepgaande en onomkeerbare invloed had op de Europese bescha-

ving, zullen de aanslagen in Parijs ook bepalend zijn voor het Europese aangezicht in

de 21ste eeuw.

De grote uitdaging van 2016 wordt die terreurdreiging. En het aanpakken van de ide-

ologie die aan de basis ligt van die dreiging. Een ideologie die ook de grote vluchte-

lingenstroom veroorzaakt - de tweede uitdaging van het volgende jaar. 

In 2016 moeten we de Schengengrenzen sluiten, de opvang in eigen regio organiseren

en pushbacks naar veilige landen doen. Onze partij staat klaar; Vlaams, federaal én

Europees. Want wat op het spel staat, is te waardevol om te verliezen. 

Ik wens u allen een gelukkig en een gezond 2016. En ik nodig u van harte uit om

samen met mij te klinken op dat nieuwe jaar tijdens ons nieuwjaarsfeest in de Nekker -

hal in Mechelen op 9 januari. 

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Nieuwjaar
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Oud-Volksunie-icoon en voor -
malig burgemeester van Herent
Willy Kuijpers neemt deze maand
definitief afscheid van de politiek.

12
“Willen we de dodentol in het ver-

keer lager, dan moet de lat hoger.”

Minister Ben Weyts neemt struc-

turele maatregelen en hervormt

de volledige rijopleiding.

19
Het Departement Internationaal
Vlaanderen (DIV) wordt omge-
vormd tot een volwaardig Vlaams
ministerie van Buitenlandse
Zaken. Het nieuwe ministerie
moet een slagkrachtig optreden
van Vlaanderen in het buitenland
mogelijk maken.

14
Leerlingen en ouders moeten ook
voor en na de schooluren met
hun vragen terechtkunnen bij de
Centra voor Leerlingenbegelei-
ding (CLB’s). Dat is een van de
vele voorstellen die de N-VA
heeft om de CLB’s te hervormen.
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Vooral tussen de jaren vijftig en tachtig

werd een aanzienlijk aantal pasgeboren

kinderen in Vlaanderen onvrijwillig afge-

staan voor adoptie, vaak omdat men niet

wist hoe om te gaan met tienermoeders.

Eerder dit jaar waren er ook al officiële ex-

cuses voor het historische geweld en mis-

bruik in de Vlaamse jeugd- en onder -

wijsinstellingen.

Vlaanderen wil zich excuseren omdat het

te weinig medewerking heeft verleend aan

moeders en kinderen. “De overheid heeft

te laat gereageerd”, erkende Peumans. Ook

de Vlaamse Regering en de Belgische bis-

schoppen sloten zich bij de excuses aan.

Slachtoffers horen
De excuses komen er na een aantal 

hoorzittingen over gedwongen adopties,

met slachtoffers en experten ter zake.

Daarnaast bezorgde de Kinderrechten -

commissaris een rapport over de proble-

matiek. Dat bevatte eveneens beleidsaan-

bevelingen, waaronder het aanbieden van

officiële excuses door het Vlaams Parle-

ment. Diezelfde aanbeveling maakt deel

uit van de twee resoluties die het Vlaams

Parlement intussen goedkeurde en waar-

aan ook Vlaams Parlementslid Lorin Parys

meewerkte.

Tegen 2019 moeten alle 900 ge -
interneerden die nu nog in de ge-
vangenis verblijven, een plaats
hebben in een Forensisch Psychia-
trisch Centrum (FPC), waar zij op
een aangepaste begeleiding kun-
nen rekenen. Kamerlid Goedele
Uyttersprot hoopt dat er snel een
wettelijk kader komt voor zulke
centra. “Binnenkort opent er nog
een in Antwerpen. Het is dus vijf
voor twaalf.”

Een jaar geleden opende het eerste

FPC in Gent zijn deuren voor zes ge -

interneerden. Vandaag vinden 248

geïnterneerden er hun intrek en draait

het centrum op volle capaciteit. “Ik

hoop dat er lessen worden getrokken uit dit eerste jaar om de opstart van het FPC

Antwerpen zo vlot mogelijk te laten verlopen”, zegt Goedele Uyttersprot.

Geen weg terug
Uyttersprot dringt aan op een wettelijk kader voor FPC’s. Geïnterneerden die een

FPC mogen verlaten, kunnen weliswaar doorstromen naar een opvolginstelling.

Maar als ze daar een misstap begaan, kunnen ze niet terug en is de kans reëel dat

ze opnieuw in de gevangenis belanden. “Het harde werk van het FPC zou zo verlo-

ren gaan”, vreest Uyttersprot. “En het staat ook haaks op de doelstelling van inter-

nering, namelijk criminele geesteszieken uit het gevangeniscircuit houden.”

HALFROND

Zonevreemde 
bossen eindelijk
beschermd

Het Vlaams Parlement heeft bij monde van zijn voorzitter Jan Peumans publiekelijk zijn
excuses aangeboden aan de slachtoffers van gedwongen adopties uit de vorige eeuw. 
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Mede dankzij de N-VA is er eindelijk een ak-
koord over de bescherming van de meest waar-
devolle zonevreemde bossen. Doordat die niet
in natuurgebied liggen maar in een woonzone,
industrie- of zelfs landbouwgebied, konden ze
nog steeds worden gekapt. “Daar komt nu een
einde aan”, zegt Vlaams Parlementslid Wilfried
Vandaele, die eerder ook al onze historische
poldergraslanden wist te beschermen.

Vlaanderen is een van de bosarmste regio’s van

Europa. Slechts 185 000 hectare of 13 procent van

ons grondgebied is bebost. Daarvan is 63 000

hectare niet goed beschermd. De Vlaamse Re-

gering besliste eerder al extra beschermings-

maatregelen te nemen voor de meest

waardevolle bossen, maar een concrete uitwer-

king was er nog niet. Daarom heeft het Vlaams

Parlement zelf een initiatief genomen. 

“De bescherming van die bossen stond al jaren

op de agenda en is ook opgenomen in het hui-

dige regeerakkoord. Nu hebben we eindelijk een

oplossing”, stelt een tevreden Vandaele, die zich

ook in dit dossier weer vastbeet en een consen-

sus vond.

Goedele Uyttersprot: “Criminele gees-
teszieken uit de gevangenis houden”

Excuses voor gedwongen adopties
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Wanneer wettelijk kader voor
opvang geesteszieke criminelen?
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In totaal sprak vorig schooljaar in Vlaanderen

16,8 procent van de kinderen in het basison-

derwijs en 12,4 procent van de jongeren in het

secundair onderwijs thuis geen Nederlands.

“Die percentages dateren van voor de vluch-

telingengolf en zullen nu onvermijdelijk een

stuk hoger liggen”, aldus Celis.

Taalachterstand wegwerken
“Wanneer het aantal leerlingen met een

ande re thuistaal hoog ligt in een klas of

school, verkleint dat hun kansen op een suc-

cesvolle onderwijsloopbaan. Daarom hebben

we al specifieke maatregelen genomen”, legt

Celis uit. Zo kunnen scholen sinds 2013 instru-

menten zoals taaltesten, taalbaden en bij -

spijkerlessen inzetten om taalachterstand op

te sporen en weg te werken. “Als we taal -

problemen al in de kleuterklas aanpakken,

kunnen we voorkomen dat kinderen op

“Wedstrijdvervalsing is een van de grootste bedreigingen voor

de hedendaagse sportwereld”, aldus D’Haese. “Het onder-

mijnt de waarden van de sport, zoals integriteit en fair play.

Bovendien zijn bij wedstrijdvervalsing vaak criminele net-

werken betrokken. Om georganiseerde gokfraude te bestrij-

den, moeten de betrokken instanties gecoördineerd samen -

werken: zowel in de sportwereld en de kansspelsector zelf

als bij de bevoegde overheden in eigen land, Europa en daar-

buiten.”

Internationale samenwerking verbeteren
“In de strijd tegen wedstrijdvervalsing dreigt België achterop

te hinken”, zegt Vermeulen. “Vandaar ons initiatief.” In de

Raad van Europa werd vorig jaar reeds een ontwerpverdrag

onderhandeld dat een internationaal wettelijk kader voor die

strijd moet creëren. Het ontwerpverdrag voorziet ook in een

nationaal platform ter ondersteuning van dat doel. “Ons wets-

voorstel beoogt de oprichting van zo’n platform binnen de

schoot van de Kansspelcommissie”, besluit Vermeulen.

Wedstrijdvervalsing
prioritair aanpakken

HALFROND

Het aantal leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs dat thuis geen Neder-
lands spreekt, blijft stijgen, vooral in de Vlaamse centrumsteden. In Antwerpen hebben
al vier op de tien kinderen een andere thuistaal dan het Nederlands. In Gent en Genk is
dat bij een kwart van de kinderen het geval en in Oostende bij één kind op de vijf. “De
drie miljoen euro die de Vlaamse Regering uittrekt voor extra lessen Nederlands voor
kleuters is dan ook broodnodig”, reageert Vlaams Parlementslid Vera Celis.
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“Taalproblemen moeten reeds in
de kleuterklas worden aange-
pakt”, waarschuwt Vera Celis.

late re leeftijd taal- en leerachterstan-

den op lopen”, besluit Celis.

Nederlands steeds minder thuistaal

Koen Metsu leidt terreur-
commissie in goede banen

Kamerlid en burgemeester van Edegem Koen Metsu is aangesteld
als voorzitter van de bijzondere Kamercommissie over terreur -
bestrijding. Die zal zich buigen over de 18 antiterreurmaatregelen
die de regering heeft aangekondigd. Ook Sophie De Wit, Peter 
Buysrogge en Sarah Smeyers zetelen in de nieuwe commissie.

De commissie-Metsu moet in de eerste plaats de wetsvoorstellen over de

antiterreurmaatregelen bespreken en stemmen. “Maar de commissie zal

de regering ook bijkomende voorstellen bezorgen. We zullen zeer pertinent

werk leveren en komen tot breed gedragen wetsvoorstellen”, belooft de

nieuwe commissievoorzitter. “We willen dan ook niet onderdoen voor

onze Vlaamse collega’s.” Met Nadia Sminate leverde de N-VA eerder al de

voorzitter van de Vlaamse tegenhanger van deze terreurcommissie.
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Koen Metsu zit de terreurcommissie in de Kamer voor. Nadia Sminate is
voorzitter van de commissie Deradicalisering in het Vlaams Parlement.

Zowel in het tennis- als het voetbalmilieu gonst het van de
geruchten over wedstrijdvervalsing. Ook zouden er bij
diver se parketten onderzoeken lopen over wedstrijd -
vervalsers die steeds op dezelfde manier te werk gaan.
Kamerle den Christoph D’Haese en Brecht Vermeulen wil-
len dat er snel werk wordt gemaakt van een nationaal
platform dat die georganiseerde gokfraude bestrijdt. Een
gezamenlijk wetsvoorstel is al in de maak. 



Vlaams minister van Sport Philippe Muyters vertegenwoordigde ook dit jaar
weer Europa op de vergadering van de ‘Foundation Board’ van het WADA
(World Anti-Doping Agency) in de VS. Mede door de recente onthullingen over
dopingfraude binnen de Russische atletiekwereld werden daar enkele beslis-
singen genomen met onmiddellijk effect voor de internationale sporters. Ook
Brussel en de Duitstalige Gemeenschap kregen huiswerk mee.

“Dopingbestrijding is nood-

zakelijk om eerlijke sporters

kansen te geven om toppres-

taties neer te zetten. Wie be-

driegt, moet eruit”, vindt

Muyters. “Maar dan moet je

ook zeker zijn dat de con-

trole-instanties hun werk cor-

rect doen. Zeker in Rusland

lijkt dat niet het geval. Het is

dan ook logisch dat we Rus-

land uit de WADA-directie hebben gezet en dat het Russische dopinglab wordt geslo-

ten. Maar er zijn ook eerlijke sporters in Rusland. Daarom hebben we voorzien dat

andere labs, zoals het onze in Gent, hun dopingstalen kunnen onderzoeken.”

Mandaat verlengd
Een aantal landen, waaronder België, bleek nog niet helemaal in orde met de

dopingwet geving. WADA heeft ze tijd gegeven tot 18 maart om orde op zaken te stel-

len. “Voor Vlaanderen en de Franstalige Gemeenschap stelt zich geen probleem. Maar

Brussel en de Duitstalige Gemeenschap moeten de nieuwe WADA-code nog in hun

wetgeving omzetten”, verklaart Muyters. Zijn mandaat bij het Wereldantidoping-

agentschap is op verzoek van zijn Europese collega’s intussen met drie jaar verlengd.

6

STAAT VAN ZAKEN

In het kader van dat akkoord moet Vlaan-

deren zijn uitstoot van broeikasgassen

tegen 2020 met 15,7 procent verlagen ten

opzichte van 2005, terwijl het aandeel her-

nieuwbare energie in het totale verbruik

naar 10,33 procent moet. “De inspanningen

die van ons zullen worden gevraagd vanaf

2020 - en waarover op de klimaattop in

Parijs is onderhandeld - zijn nog groter”,

beseft Bourgeois. “We kunnen ons maar

beter nu al daarop voorbereiden.” In 2016

wil de minister-president daarom een

eigen klimaattop organiseren met alle

belang hebbenden in Vlaanderen en over

alle bevoegdheden heen. ©
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 Vlaams minister-president Geert Bourgeois is tevreden met het interne klimaat -
akkoord dat de verschillende regeringen van dit land na lang onderhandelen hebben
bereikt. 

Vlaamse klimaatdoelstellingen:
een haalbare uitdaging

Geert Bourgeois: “De klimaatdoel-
stellingen zijn een uitdaging voor

ons allemaal.”
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Doping: wie bedriegt, 
moet eruit

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
Theo Francken heeft een ‘taskforce
radicalise ring’ opgericht. Die speciale
eenheid moet ervoor zorgen dat iedere
asielzoeker een grondige veiligheids-
controle ondergaat. “Zo beschermen
we ons asielsysteem én de samenleving
tegen radicalisme”, zegt Francken. Ook
imams en predikers worden aan een
streng onderzoek onderworpen.

Het gevaar bestaat dat onder de duizenden

vluchtelingen die in ons land asiel aanvra-

gen, ook een aantal personen met radicale

ideeën zit. Die asielzoekers kan het Com-

missariaat-Generaal voor de Vluchtelingen

en Staatlozen (CGVS) voortaan de vluchte-

lingenstatus of subsidiaire bescherming

weigeren of afnemen. Daarnaast onder-

gaan alle asielzoekers nu een extra con-

trole door zowel de Staatsveiligheid als de

Militaire Inlichtingendienst. 

“Diezelfde diensten gaan ook de visumaan-

vragen van predikers en imams grondig

controleren en opvolgen, zodat we haat -

predikers de toegang tot ons land kunnen

ontzeggen of uitwijzen”, besluit Francken.

Haatpredikers 
het land uit

Philippe Muyters blijft de stem van Europa in de inter-

nationale strijd tegen doping.
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Het nieuwe antifraudeplan bevat

een aantal zeer concrete maatrege-

len om fiscale fraude te voor -

komen, op te sporen én te be -

straffen. Zo moeten de nieuwe

bedrij ven uit de deeleconomie,

zoals Uber en Airbnb, zich fiscaal in

regel stellen, zodat er een gelijk

speelveld ontstaat. Een andere

maatregel is het doortrekken van

de zogenoemde Antigoonleer van

de sociale wetgeving naar de fis-

cale. Daardoor hoeft onrechtmatig

verkregen bewijsmateriaal niet lan-

ger automatisch nietig te worden

verklaard als het van nut kan zijn

om grote fraudezaken op te lossen.

Over landsgrenzen heen
Grote fraude zit niet enkel vervat in

gesofisticeerde constructies, ze

overstijgt in de regel ook de lands-

grenzen. “Die strijd moeten we dus

per definitie voeren in samenwer-

king met andere landen”, stelt Van

Overtveldt. 

Een van de nieuwe maatregelen in

de strijd tegen internationale fraude

is de versterking van de cel Ver -

rekenprijzen. Dat zijn de gehan-

teerde prijzen voor diensten,

goederen of rechten die verwante

ondernemingen, zoals een moeder-

en een dochteronderneming, aan

elkaar leveren. “We zullen erop toe-

zien dat de fiscale regels ook daar-

bij worden gerespecteerd.

Bovendien komt er een nieuwe

richtlijn die vanaf een bepaalde

drempel een aangifte verplicht zal

maken. Want fraudebestrijding

mag geen heksenjacht tegen de ge-

wone man zijn. Die strijd moet zich

focussen op grote, internationale

fraude. En dat is precies wat dit

plan doet”, besluit de minister.

STAAT VAN ZAKEN

Blijven investeren
in stadsvernieuwing

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth
Homans zet verder in op Vlaamse stadsver-
nieuwing. Zo krijgen Antwerpen, Genk en
Kortrijk samen bijna tien miljoen euro voor
de realisatie van grote stadsvernieuwings-
projecten. “Die subsidies zijn een hefboom
voor de ontwikkeling van het volledige ge-
bied”, verklaart de minister, die daarbij ook
rekent op de inbreng van publieke en privé-
partners.

“Het gaat telkens om projecten die een ingrijpende

vernieuwing van een stadsdeel betekenen”, legt

Homans uit. “Door gericht te investeren in duur-

zame ruimtelijke, maatschappelijke en economi-

sche ontwikkeling verhogen we de stedelijke

leefbaarheid.” Concreet gaat het om de herontwik-

keling van een spoorwegstructuur in Antwerpen,

van een voormalige mijnsite in Genk en van vrij-

gekomen sites langs de Leie en het stadsdeel Over-

leie in Kortrijk.

Onafhankelijke jury
De ingediende projecten werden beoordeeld door

een onafhankelijke academische jury op basis van

duidelijke kwaliteitscriteria. Zo moesten ze onder

meer een duurzame verandering in een buurt of

wijk tot stand brengen en moest het ontwerp 

architecturaal van grote kwaliteit zijn.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft een nieuw plan klaar
waarmee hij de strijd tegen grote fiscale fraude wil opvoeren. “Je kan niet
van de gemiddelde burger verwachten dat die braaf zijn belastingen be-
taalt, terwijl anderen met gesofisticeerde constructies hun verplichtingen
niet nakomen”, vindt hij. Zijn plan moet op kruissnelheid 425 miljoen euro
opbrengen.

Grote fiscale fraude 
in het vizier
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De strijd tegen fiscale fraude moet in samenwerking met andere landen
worden gevoerd.
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Liesbeth Homans: “Duurzame ontwikkeling
verhoogt de leefbaarheid.”
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BREEDBEELD

Want 2015 was ook een uniek jaar. Voor

het eerst droeg de N-VA van nieuw- tot

oudjaar en zowel Vlaams als federaal

regerings verantwoordelijkheid. Onze par-

lementsleden hadden daarmee tot taak

om het werk van ministers uit de eigen

partij te controleren. Deden ze dat goed?

En welk rapport verdienen onze ministers?

Niemand is beter geplaatst dan beide par-

lementsvoorzitters om daarover te oor -

delen. Zonder enige scrupules zetten ze

hun tanden én hun klauwen in één jaar

parlementaire werking. Plaats van af-

spraak: het kantoor van Siegfried Bracke

in de Wet straat, waar kamerbrede tapijten

proberen om scherpe dialogen te dempen.

Niets daarvan in het discours van onze

beide N-VA’ers: zij spreken vrank en vrij,

zoals het in onze partij betaamt.

Heren, hoe evalueert u het eerste
kalen derjaar van onze regeringen?
Hebben we de Verandering kunnen
waar maken?
Siegfried Bracke: “Eigenlijk hebben onze

ministers heel goed gewerkt. Het beeld

van het zogeheten ‘kibbelkabinet’ neemt

niet weg dat er echt wel belangrijke dingen

zijn gerealiseerd. De verlaging van de be-

lastingen op arbeid, eindelijk een grote

pensioenhervorming: deze regering heeft

een historische achterstand ingehaald en

ons economisch eindelijk klaar gemaakt

voor de 21ste eeuw. Onze ministers mogen

in deze stiel nog behoorlijk vers zijn, ze

hebben het heel goed gedaan. Ze worden

door vriend en vijand gerespecteerd en

Statler en Waldorf zijn er niets tegen. Er is zelfs enige fysieke

gelijkenis als je hen samen ziet. We vroegen onze beide

parlements voorzitters – Siegfried Bracke in de Kamer en Jan

Peumans in het Vlaams Parlement – om hun licht te laten schij-

nen over een boeiend parlementair jaar.

Siegfried Bracke en Jan Peumans, vrank e   



ingangen. Tegelijk moet ons huis open

deuren hebben. En heerste hier een non-

chalante cultuur qua veiligheid, maar die

periode is definitief voorbij. We moeten in-

vesteren in de beveiliging van de Kamer,

of we dat nu leuk vinden of niet. We laten

nu drie scanners plaatsen. In alle buiten-

landse parlementen die ik bezocht heb,

staan die er al.”

Jan Peumans: “Het Vlaams Parlement is

een open huis en dat moet zo blijven. We

gaan de beveiliging wel uitbreiden met

scanners en bagagescanners. Maar ons

parlement mag geen versterkte burcht

worden.” 

Laat de burger zich afschrikken?
Jan Peumans: “Na Verviers zijn er een paar

afmeldingen van bezoekersgroepen ge-

weest, maar de mensen zijn snel terugge-

komen.” 

Siegfried Bracke: “Het is belangrijk dat het

parlement zijn werking kan blijven tonen,

zonder schrik.”

Jan Peumans: “Die maandag, toen men

opriep om weg te blijven uit Brussel,

waren wij gewoon open.”

Siegfried Bracke: “Dat hoort ook zo.”

De parlementen moeten natuurlijk ook
besparen. Welke inspanningen leveren
jullie op het eigen huis?
Siegfried Bracke: “Wij volgen het

besparings pad van de regering: elk jaar

min twee procent op het totaal. Je moet die

besparingen vinden. Alsnog gaat dat en

kunnen we bijvoorbeeld die veiligheids -

investeringen aan. We halen veel centen

uit de vijf procent inlevering die we heb-

ben beslist op de vergoedingen van de

leden, vijftien procent op de ondervoorzit-

ters en twintig procent op de voorzitter.

Dat betekent samen 650 000 euro.”

9

hun autoriteit is in de loop van het jaar

enkel toegenomen.”

Jan Peumans: “De federale ministers heb-

ben bevoegdheden zoals veiligheid, die

het volk meer beroeren dan die van onze

Vlaamse ministers. Natuurlijk heeft de

aandacht zich verlegd naar het federale 

niveau, omdat we allemaal in de broek

begonnen te doen van angst. En dan volgt

samenhorigheid. In het Vlaams Parlement

overheersten besparingen, besparingen en

besparingen. Door de staatshervorming

hebben we 1,5 miljard moeten besparen

op een budget van toen nog 27 miljard.

Dan vallen al die besparingsmaatregelen

nog mee.”

Kibbelkabinet in de regering? Hadden
we dan ook kibbelparlementen?
Siegfried Bracke: “CD&V’er Eric Van Rom-

puy doet soms moeilijk op zijn blog en in

zijn commissie, maar in de plenaire ver-

dedigt hij het beleid op voorbeeldige

wijze.”

Jan Peumans: “Bij ons merk je soms dat er

volksvertegenwoordigers zijn die graag

zien dat de N-VA op haar dinges krijgt.”

Siegfried Bracke: “In de Kamer hangt de

meerderheid goed aan elkaar. De fractie-

woordvoerders van de meerderheid vin-

den elkaar gemakkelijk. Alleen in de

media heerst een andere perceptie en dat

is jammer. Zeker omdat niemand daarmee

gediend is.”

Onze ministers kregen meteen te
maken met grote uitdagingen zoals de
vluchtelingencrisis en de terreur aan -
slagen.
Siegfried Bracke: “Dat was meteen the

proof of the pudding. Daar hebben met

name Jan Jambon en Theo Francken be-

wezen dat ze er niet zitten voor hun

schone ogen. Ze doen hun job prima en

hebben het respect van vriend en vijand

afgedwongen met bekwaam crisis -

management. 

Bij Defensie zie je dat Steven Vandeput

echt werkt aan een modern leger. Wan-

neer ik op vergaderingen kom van

parlements voorzitters uit de hele wereld,

valt me op in hoeveel landen oorlog aan

de orde is. In de Baltische staten voeren ze

de militaire dienstplicht weer in, in con-

sensus omdat ze vrezen dat ze dat nodig

hebben. Ook in de veiligheidsdeparte -

menten halen wij een historische achter-

stand in.”

Moeten de parlementen nu op een andere
manier worden beveiligd dan vroeger?
Siegfried Bracke: “De Kamer, met de 

Senaat erbij, is een zeer ingewikkeld ge-

bouw uit de 19de eeuw, met tien, twaalf

BREEDBEELD
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Kritisch zijn, dat is het 
dna van onze partij.“



worden omzeild met een Vlaamse meer-

derheid, aangevuld met de MR. We waren

nog goed bezig met een aantal andere 

dingen, maar toen kwam de regering-

Di Rupo er in december 2011 en plots sloeg

alles dicht.”

Jan Peumans: “Wij hebben tijdens die 545

dagen geen last gehad. Ons Vlaams Parle-

ment heeft toen gewoon gewerkt en

boven dien heel belangrijke dossiers af  -

ge rond. Daaruit bleek dat we op generlei

wijze ondergeschikt zijn aan het federale

parlement.” 

Moeten de parlementsleden zich niet te
veel aan de partijlijn houden?
Siegfried Bracke: “We moeten de mensen

niets wijsmaken. Tot op zekere hoogte

moeten afspraken worden gevolgd. Zoals

gezegd is netwerken heel belangrijk, maar

eens er moet worden gestemd is het niet

abnormaal dat de leden van de meerder-

heid op één lijn gaan staan.”

Jan Peumans: “Je moet ook weten waar-

over je stemt. Soms zeg ik aan volksverte-

genwoordigers dat ze niet weten waarover

het gaat. Ik kan daarom maar twee advie-

zen geven aan parlementairen: kies een

beperkt aantal onderwerpen uit en zorg

dat je weet waarover het gaat.” 

Jan Peumans, hoe is het eigenlijk gesteld
met uw bijbaantje als deelstaatsenator?

Jan Peumans: “Ik krijg dat niet meer ver-

werkt! (lacht) In de plaats van zes uur per

nacht slaap ik er nog twee à vier. (lacht

nog harder) Het was de bedoeling dat de

volkeren van België in de Senaat met 

elkaar in debat zouden gaan, maar daar-

van zie ik niets. Onlangs waren we in de

transversale commissie over intergeweste-

lijke mobiliteit met vijf aanwezig in plaats

van met twintig. Het is echt zielig. Bezig-

heidstherapie, dat beginnen steeds meer

leden te beseffen.”

Siegfried Bracke: “De Senaat zal zichzelf

oplossen. Dit model heeft bewezen dat het

niet werkt. Bovendien, de ontmoeting van

de volkeren van België, die gebeurt hier

elke dag in de Kamer.”

Jan Peumans, bent u soms niet jaloers
dat het kabaal van Laurette Onkelinx
ontbreekt in het Vlaams Parlement?
Jan Peumans: “Neen, dat is nu eenmaal de

Franse slag. Wij zijn heel zakelijk. Kijk

naar die Mahoux in de Senaat: zijn theater,

zijn molenwiekende armen … dat geeft

een andere schwung. Dat is eigenlijk boei-

end, maar het werkt daar niet. De Frans-

taligen gaan samen zitten, de Vlamingen

ook en ze praten niet met elkaar.”

Siegfried Bracke: “Dat is een ander pro-

bleem: je ziet de talenkennis afnemen. En

nog een ander verschil: bij Jan zie je dat

dat een veel noordelijker parlement is,

waar toch ook veel wordt geluisterd. De

Kamer is een puur Latijns parlement. Voor-

aan staat een orateur sur le perchoir het

beste van zichzelf te geven, en niemand

trekt zich daarvan iets aan. In het Europees

Parlement is het veel strikter. Als je daar

naar een ander wandelt om een praatje te

maken, vlieg je er onmiddellijk uit.”

Jan Peumans: “Ik hou ook alles heel strak.

Jan Peumans: “Wij hebben een meerjaren-

begroting goedgekeurd met de regering.

Vorig jaar hebben we 1,9 miljoen in -

geleverd, dit jaar niet. Maar we hebben

geen indexsprong gehad. En als we niet

krijgen wat we vragen, keuren we de

begro ting van minister-president Geert

Bourgeois niet goed.” (lacht)

Parlementen hebben dus toch nog veel
macht? 
Jan Peumans: “Veel te weinig.”

Siegfried Bracke: “Ik merk toch dat er veel

invloed uitgaat van de meerderheids -

fracties bij het tot stand komen van de

beslis singen. Voor het eerst zie ik vanuit

de meerderheid hoe subtiel dat gaat.”

Jan Peumans: “Je hebt formele en in -

formele besluitvorming, en die laatste is

het belangrijkst. Wie daar wil op wegen,

moet goed netwerken op de kabinetten.

Zorg dat je vanaf dag één mee in de cock-

pit zit. En als de regering iets indient, dan

moet je kritische vragen durven stellen,

want met reparatiedecreten achteraf ben

je niet geholpen. Kabinetsmensen werken

in een heel andere context dan een parle-

mentslid: die laatste hoort de reacties van

middenveld of kiezers. Als een volks -

vertegen woordiger slim is, zorgt hij dat hij

erbij zit van bij het begin en de nodige ken-

nis vergaart over een dossier.”

Bij federale parlementsleden hoor je wel
eens nostalgie naar de periode van lopen -
de zaken, toen er 545 dagen lang geen
rege ring was. Zegt dat iets over de ver -
houding tussen parlement en regering?
Siegfried Bracke: “Dat was inderdaad een

buitengewoon interessante periode, met

veel meer vrije discussie. Rond gezins -

hereniging is toen baanbrekend werk ver-

richt. Voor het eerst eigenlijk kon de PS

BREEDBEELD
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Je moet als 
parlementslid kritische 
vragen durven stellen.“

De Senaat is 
bezigheidstherapie. Dat 
beginnen steeds meer 

leden te beseffen.“
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In de Kamer kan een minister om

vijf uur zeggen ‘Ik ben weg, we

gaan de volgende keer verder met

de commissie.’ Bij ons is dat niet

waar. Daar is alles veel zakelijker.

Ook bij de schriftelijke vragen. 

Ministers moeten die binnen de

twintig dagen beantwoorden en

om de drie maanden krijgen ze

een overzicht. In het begin haalde

minister Turtelboom maar 40 of 45

procent. Zo werkt dat niet. Bij het

begin van de vergadering moet je

ook op tijd zijn.”

Siegfried Bracke: “Terwijl in de

Kamer de Franse slag heerst.”

Jan Peumans: “En de Vlamingen

nemen dat daar over van de

Franstaligen.”

Siegfried Bracke: “Absoluut.”

Laat ons in de kerstsfeer blijven
en ook iets positiefs zeggen over
de oppositie. Wie heeft zich on-
derscheiden volgens u?
Jan Peumans: “Ambetante vraag.

Ik noem geen namen, maar je

hebt begenadigde sprekers en je hebt er

die niet om aan te horen zijn. En er zijn er

die denken dat ze over echt alles een 

mening moeten hebben.”

Siegfried Bracke: “Raoul Hedebouw van

de PTB, de Franstalige PVDA, doet het heel

goed.”

Jan Peumans: “Hedebouws moeder is trou-

wens afkomstig van Hasselt. En zijn groot-

vader was van Riemst.”

Siegfried Bracke: “Als je zijn uitgangspun-

ten aanvaardt, is hij steengoed én perfect

tweetalig. De minister van Pensioenen

noemt hem de maître de pensée van de

PS. De PS komt met honderd en Hede-

bouw zegt honderdvijftig. Met overtui-

ging.”

Jan Peumans: “Ze zetten de PS zo in het

defensief.”

Siegfried Bracke: “Dat verzwakt de oppo-

sitie nog meer. En ze krijgt al zo vaak voor

de voeten geworpen dat ze 25 jaar heeft

bestuurd!”

Jan, de hoeveelste burger van het land
bent u eigenlijk?
Jan Peumans: “Je hebt een Vlaams en een

Belgisch protocol. In het Belgische sta ik

op de zeventiende plaats of daaromtrent.

In het Vlaamse protocol heb je eerst … din-

ges van de andere kant (Peumans wijst

naar de andere kant van het Warande-

park: het koninklijk paleis). Dan de kardi-

naal, de pauselijke nuntius, dan de voor -

zitter van het federale parlement en dan

die van het Vlaams Parlement.”

Siegfried Bracke: “Maar al die an-

deren zijn er nooit, dus ben jij vaak

nummer één.”

Jan Peumans: “Oh, neen. Siegfried

is de eerste burger van België, ik

zou niet willen dat ik dat was.”

Siegfried Bracke: “Hola, er is een

beurtrol met de Senaat. Momenteel

ben ik de tweede.”

Vallen de bezoekjes aan het 
paleis eigenlijk mee? Valt daar
nooit een ongemakkelijke stilte?
Siegfried Bracke: “Ik voel me er

nooit ongemakkelijk. Ik heb res-

pect voor de wet en dus ook voor

het staatshoofd, want dat is een

deel van het wettelijke systeem.”

Jan Peumans: “Ik ga daar maar één

keer per jaar op audiëntie, naar

aanleiding van 11 juli. Dat gesprek

loopt nooit los. Dan zeg ik gewoon

‘Tot volgend jaar.’ De koning ant-

woordt dan ‘Ik hoop u eerder te

zien.’”

Siegfried Bracke: “Albert II heeft mij

ooit gezegd: ‘Gij zijt een gevaarlijk man.’

Dat is op tv geweest, maar mijn antwoord

is er toen afgeknipt. ‘Dat zeggen ze van u

ook’, had ik gerepliceerd.”

Welke wensen heeft u voor de Vlaming
in 2016?
Siegfried Bracke: “Vrede, vrolijkheid en

verstand om goed te kijken waarmee we

bezig zijn. Onze leden wens ik toe dat ze

ons constructief en kritisch blijven bena-

deren. Kritisch, dat is het dna van onze

partij.”

Jan Peumans: “Veel vrede, geestelijk en

lichame lijk welbevinden en vooral ver-

draagzaamheid en mededogen.”

Siegfried Bracke: “In de Kamer hangt de meerderheid goed

aan elkaar.” Jan Peumans: “Bij ons merk je soms dat er

volksvertegenwoordigers zijn die graag zien dat de N-VA

op haar dinges krijgt.”
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Jongeren zijn oververtegenwoordigd

bij de vierhonderd verkeersslachtof-

fers die in 2014 waren te betreuren op

onze Vlaamse wegen. Minister Weyts

neemt structurele maatregelen en in-

troduceerde daarom - voor het eerst -

een curriculum met concrete eind -

termen voor het behalen van een rij -

bewijs. Hij pakt het theoretische en

praktische rijexamen aan en her-

vormt de volledige rijopleiding.

“Het theoretische examen zal in 2016

worden uitgebreid met vragen die

specifiek peilen naar de zogenaamde

‘hogere orde’-vaardigheden zoals

defen sief rijden of inspelen op varia-

bele weersomstandigheden”, legt de

minister uit. “Daarnaast zullen over-

tredingen van een hogere graad

zwaarder doorwegen in de eindscore.

En ook het praktijkexamen wordt uit-

gebreid met de ‘hogere orde’-vaardig-

heden en extra manoeuvres.” Zo zal

risicoperceptie en veilig rijden met

een gps worden ingevoerd.

Weg met achterhaalde 
elementen
De rijopleiding zal er helemaal anders

gaan uitzien. Enkele achterhaalde ele-

menten worden weggewerkt. “Wie

zijn voorlopige rijbewijs laat vervallen,

zal bijvoorbeeld niet langer drie jaar

moeten wachten om een nieuw voor-

lopig rijbewijs aan te vragen. Voort-

aan zal je in dat geval enkel nog zes

uur rijschool moeten volgen zonder

wachtperiode”, aldus Weyts. 

In 2017 wordt de rijopleiding ver-

lengd. Vandaag kan je drie maanden

na het behalen van je voorlopig rij -

bewijs al je praktijkexamen afleggen.

“Ik wil beginnende chauffeurs meer

tijd geven om rijervaring op te doen”,

verklaart Ben Weyts. “Want extra rij-

ervaring is hét middel bij uitstek om

ongevallen te voorkomen.” De moge-

lijkheid tot vrije begeleiding blijft be-

staan. Ter ondersteuning komt er een

(niet-verplicht) educatief traject voor

begeleiders van kandidaat-chauf-

feurs.

Terugkomdag
Het rijbewijs is geen eindpunt in het

leerproces van chauffeurs. “Enkele

maanden na het behalen van het rij-

bewijs nemen alle beginnende chauf-

feurs deel aan een verplichte

terugkomdag. Die terugkomdag wordt

een extra leermoment waar rijvaar-

digheden zoals veilig rijden over een

nat wegdek, uitvoeren van een nood-

stop of uitwijkmanoeuvres centraal

kunnen staan”, weet de minister.

Door die terugkomdag wordt een rij-

bewijs wel iets duurder. “Toch zal je

in Vlaanderen nog steeds voor onge-

veer 170 euro een rijbewijs kunnen

halen. De betaalbaarheid van een rij-

bewijs blijft gegarandeerd.” 

Het Vlaams Huis voor de Verkeers -

veiligheid, het platform dat alle acto-

ren die werken rond veiliger verkeer

samenbrengt, werkte het raamwerk

voor de hervorming uit. De Vlaamse

Regering heeft het licht nu op groen

gezet om de nieuwe rijopleiding ver-

der vorm te geven.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaat resoluut voor
meer verkeersveiligheid en minder verkeersongevallen en
-slachtoffers. “We gaan beginnende chauffeurs meer kennis en
kunde vragen. Willen we de dodentol lager, dan moet de lat
hoger.”

Betere rijopleiding = veiliger verkeer
GEMANDATEERD
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Extra rijervaring is hét middel bij uitstek om het risico op ongevallen te verkleinen.

De betaalbaarheid 
van een rijbewijs

blijft gegarandeerd.“
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De maatregel die in het straatbeeld het

meeste opvalt, is zonder meer de inzet

van het leger voor specifieke bewakings-

opdrachten. “In bepaalde omstandig -

heden, en over het algemeen vanaf

dreigingsniveau drie, kan het leger wor-

den ingezet voor statische bewakings -

opdrachten. Het leger neemt op die

manier taken over van de politie -

diensten, zodat iedereen kan focussen op

zijn kerntaken”, legt minister Jambon uit.

Uitgebreide 
terrorismewetgeving
De terrorismewetgeving werd substantieel

uitgebreid en aangepast om doeltreffender

te kunnen bestraffen. “Wie naar het bui-

tenland vertrekt voor terroristische doel-

einden wordt bij terugkeer onmiddellijk

opgesloten in de gevangenis. Voor zoge-

noemde foreign fighters is er geen plaats

in onze maatschappij”, stelt Jambon. 

De tijdelijke intrekking van de identiteits-

kaart is eveneens een essentieel onder-

deel van het totaalpakket. Die maatregel

zorgt er mee voor dat geradicaliseerde

personen kunnen worden tegengehou-

den om te gaan vechten in Syrië of Irak.

Het werd ook mogelijk om een paspoort

te weigeren of in te trekken wanneer 

iemand een risico vormt voor de open-

bare orde en veiligheid. “Verder leggen

we de financiële stromen droog van en

naar terroristische organisaties en perso-

nen die erbij zijn betrokken”, gaat de

minis ter verder. “De finan ciële middelen

van terroristische verdachten worden

snel en kordaat bevroren.”

Effectief veiligheidsbeleid
Met de realisatie van de twaalf aange-

kondigde maatregelen zet de regering in

op een totaalaanpak. Maar niet alleen

terreur en radicalisme worden aange-

pakt. Ook de georganiseerde criminaliteit

en de illegale economie vormen onder-

deel van een efficiënt en effectief veilig-

heidsbeleid. 

Zo kreeg de uitwisseling van informatie

tussen de inlichtingen- en administra-

tieve diensten absolute prioriteit. “Daar-

mee bieden we een antwoord op het

moderne terrorisme dat gebruik maakt

van nieuwe technologieën”, verzekert

Jan Jambon. “De uitbreiding van de bij-

zondere opsporingsmethoden laat ons

 bovendien toe om potentiële strijders of

terroristen af te luisteren en hun privé-

telecommunicatie te onderscheppen.”

Achttien extra maatregelen
Deze regering maakt ook effectief ge-

bruik van de Nationale Veiligheidsraad.

Sinds haar oprichting in januari 2015

kwam die intussen al meer dan twintig

keer samen. De raad bepaalt het alge-

mene inlichtingen- en veiligheidsbeleid.

Alle informatie van de veiligheidsdien-

sten wordt er uitgewisseld en gecentrali-

seerd. 

In november van dit jaar, in de nasleep

van de aanslagen in Parijs, nam de rege-

ring nog eens achttien bijkomende maat-

regelen tegen terrorisme (zie vorige editie

van het N-VM, red.). “Die achttien maat-

regelen moeten er mee voor zorgen dat

de voedingsbodem voor gewelddadige

radicalisering en terrorisme wordt uitge-

roeid, of het nu gaat om geïsoleerde

indivi duen dan wel om georganiseerde

terreur”, besluit minister Jambon. “We

investeren zwaar in veiligheid, zowel in

preventie als in repressie.” 

Voor minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan 
Jambon is de veiligheid in dit land een topprioriteit. De federale
regering realiseerde intussen al een totaalpakket van twaalf
maatregelen tegen terreur, dat in de nasleep van de verijdelde
aanslagen in Verviers werd aangekondigd.

Jan Jambon: “Veiligheid is 
mijn topprioriteit”
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De meest opvallende maatregel is de inzet van het leger voor specifieke

bewakings opdrachten.
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Een externe audit evalueerde de wer-

king van de CLB’s op het vlak van

effectivi teit en efficiëntie. De resultaten

van die audit zullen dienen om de

CLB’s te hervormen. “We pleiten al

langer voor een grondige hervorming”,

zegt Vlaams Parlementslid Kathleen

Krekels. Kathleen is lid van de com-

missie Onderwijs in het Vlaams Parle-

ment. Ze volgt het dossier van de

hervorming van de CLB’s van nabij op. 

De N-VA is blij dat de audit de discus-

sie over de hervorming objectiveert.

“De knelpunten die subjectief werden

aangevoeld vanuit verschillende hoe-

ken, ook vanuit het CLB zelf, komen

duidelijk naar voor”, weet Kathleen

Krekels. “De audit vormt zo een goede

basis om concreet mee aan de slag te

gaan.”

Aanwezig en zichtbaar
De audit stelt vast dat de CLB’s kam-

pen met een zichtbaarheidprobleem.

Het letterwoord CLB roept bij leerlin-

gen, leerkrachten, ouders en directies

vaak negatieve herinneringen op. De

CLB’s moeten ondersteuning bieden,

maar zo ervaart men dat in de praktijk

niet altijd. “Voor de N-VA is het essen-

tieel dat de CLB’s in de toekomst meer

aanwezig en zichtbaar zijn in de scho-

len”, verduidelijkt Kathleen Krekels.

Een veel gehoorde klacht gaat over de

bereikbaarheid en de toegankelijk-

heid. “Een van de grote struikelblok-

ken voor ouders zijn de werktijden

van de CLB’s. Het voorzien van

beschikba re momenten voor en na de

schooluren en tijdens de schoolvakan-

ties moet daaraan tegemoet komen”,

aldus Krekels. 

Overkoepelend samenwerken
Uit de audit blijkt ook dat de CLB’s te

vaak aparte eilanden zijn, waardoor

niet elk kind een gelijke behandeling

krijgt. “Daardoor is er te veel verschei-

denheid in aanpak bij de CLB’s en ver-

schilt de kwaliteit van de hulp -

verlening zeer sterk individueel”, vindt

Kathleen Krekels.

Verder vindt de N-VA dat de CLB’s nog

beter en intenser kunnen samenwer-

ken, zodat er een gelijkere behande-

ling komt van alle leerlingen in

Vlaanderen. Op het vlak van expertise -

ontwikkeling of nascholing, bijvoor-

beeld, kan overkoepelend wor den

gewerkt. “Idealiter krijgen we in de

toekomst centra voor leerlingenbege-

leiding die volledig netonafhankelijk

zijn”, onderstreept Kathleen Krekels.

“Leerlingenbegeleiding kan het best

onafhankelijk en neutraal verlopen.

Het moet dicht bij de leerlingen gebeu-

ren. De meer zichtbare aanwezigheid

op school kan drempelverlagend wer-

ken.” 

De resultaten van de audit leidden in-

tussen tot de goedkeuring van een zo-

genaamde conceptnota door de

Vlaamse Regering. Daarin worden de

belangrijkste bekommernissen van de

N-VA meegenomen. De conceptnota

wordt nu verder besproken in de ver-

schillende adviesorganen en het par-

lement. Dat moet uitmonden in een

nieuw decreet dat op 1 september 2018

van kracht wordt.

VINGER AAN DE POLS

Leerlingen en ouders moeten ook voor en na de schooluren
en tijdens de vakanties met hun vragen terechtkunnen bij de
Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s). Dat is een van de
vele voorstellen die de N-VA heeft om de CLB’s te hervormen.
Die voorstellen krijgen nu ook steun uit onafhankelijke hoek. 

Leerlingen-
begeleiding 
stopt niet als 
de schoolbel gaat 
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De meeste OCMW’s zijn wel bereid

de discussie aan te gaan. Maar een

aantal Brusselse OCMW’s weigert dat

pertinent. In september al klaagde de

Brusselse procureur-generaal Johan

Delmulle de situatie aan naar aan -

leiding van onterecht uitgekeerde

leeflonen aan jihadstrijders die zich

op dat moment in Syrië bevonden. 

“Sommige Brusselse OCMW’s wisse-

len geen informatie uit. Dat maakt

een multidisciplinaire aanpak van de

problematiek zeer moeilijk. Het is

niet geweten welke bedragen de

OCMW’s al hebben uitgekeerd of wat

zij hebben gedaan om onrechtmatige

bedragen stop te zetten en terug te

vorderen. Ook andere relevante ele-

menten uit het dossier delen ze niet

auditoraat alvast een samenwer-

kingsprotocol voorgelegd aan de

OCMW’s om deels aan deze proble-

matiek tegemoet te komen. Maar

beter nog komen er algemene richt -

lijnen van het kabinet van minister

van Maatschappelijke Integratie

Willy Borsus. “Dat zou er niet alleen

voor zorgen dat OCMW’s niet langer

elk op zichzelf moeten blijven wor-

stelen met dit spanningsveld tussen

beroeps ge heim en meldingsplicht,

maar ook dat OCMW’s die manifest

weigeren mee te werken, kunnen wor-

den aangesproken”, aldus Van Peel. 

Veiligheidsdiensten
In de plenaire vergadering van de

Kamer antwoordde minister Borsus

onlangs op een vraag van Van Peel

dat hij in overleg met zijn collega van

Justitie mogelijke oplossingen zal be-

kijken. “Ik ben blij dat de minister

het probleem erkent. Maar ik blijf er

ook op aandringen dat de oplossin-

gen er zeer snel komen”, zegt Van

Peel. “Meer dan ooit is het vandaag

cruciaal dat belangrijke informatie

niet verborgen blijft voor onze veilig-

heidsdiensten. Als een OCMW van-

daag het vermoeden heeft dat,

bijvoorbeeld, een van haar cliënten

naar Syrië zou vertrekken, moet dat

meteen en zonder twijfel worden ge-

meld.”

mee aan politie en gerecht. Nochtans

is dat belangrijk om een volledig en

correct beeld te krijgen over de be-

trokken persoon. Sommige OCMW’s

reageren simpelweg niet op de vra-

gen van het openbaar ministerie”,

klonk het toen.

Sociale fraude
Voor N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel,

zelf ook OCMW-voorzitter in Kapel-

len, kan dat niet door de beugel.

“Vanzelfsprekend is het beroeps -

geheim voor een OCMW van immens

belang om de vertrouwensband tus-

sen de cliënt en de maatschappelijk

assistent te kunnen waarborgen. Aan

dat basisprincipe willen we niet tor-

nen. Maar als ze beschikken over in-

formatie die de openbare veiligheid

in gevaar kan brengen of manifeste

sociale fraude blootlegt, moet toch

worden bekeken op welke manier er

informatie kan worden uitgewisseld.”

In het Antwerpse heeft het Arbeids-

Enkele Brusselse OCMW’s, vooral die onder PS-bestuur,

weigeren vandaag informatie uit te wisselen, zelfs als het

gaat over geïdentificeerde Syriëstrijders. Binnen OCMW’s

bestaat al langer een spanningsveld tussen het beroepsgeheim

en het uitwisselen van relevante informatie op eigen initiatief

of op vraag van politie- of veiligheidsdiensten bij strafzaken,

socia le of domiciliefraude. 

OCMW en 
veiligheidsdiensten
moeten informatie
uitwisselen

VINGER AAN DE POLS
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De gegevensuitwisseling 
tussen OCMW’s en 

veiligheidsdiensten is vandaag
meer dan ooit cruciaal.“



Waarom stelde je deze vraag, Lies?

“De fiets is een belangrijk onderdeel

van de ‘combimobiliteit’ die minister

Weyts bij het begin van deze regeer-

periode als beleidsdoelstelling voorop-

stelde. Dat concept houdt in dat je je

niet enkel verplaatst met de wagen,

maar met verschillende vervoersmid-

delen die een kwaliteitsvol alternatief

bieden. En de fiets is daar zeker een

van. Voorwaarde om het fietsgebruik

te stimuleren, is wel dat je een zo gun-

stig mogelijk klimaat schept voor fiet-

sers, met een infrastructuur op hun

maat. Ook voor wie een fiets heeft

met uitzonderlijke afmetingen. Maar

in heel wat fietsenstallingen is het

vandaag bijzonder moeilijk om zo’n

speciale fiets te stallen. In het huidige

Vademecum Fietsvoorzieningen van 

de Vlaamse overheid staan wel-

iswaar richtlijnen voor afmetin-

gen, maar die lijken niet geschikt

voor de buitenproportionele fiet-

sen die nu in opmars zijn. Een

snelle aanpassing van die lei-

draad aan de behoeften van vandaag

is daarom aangewezen.”

Ben je tevreden met het antwoord

van de minister?

“Jazeker. Minister Weyts liet weten dat

het Agentschap Wegen en Verkeer mo-

menteel bezig is met de herziening van

dat vademecum. En nieuwe evoluties

worden daarin zeker mee opgenomen.

Zo zullen alle types fietsen met hun

specifieke kenmerken en eigenschap-

pen erin worden besproken.”

Is je vraag hiermee afgehandeld? 

“Ik blijf dit vanzelfsprekend opvolgen.

Zo gaf ik al enkele suggesties door aan

de federale collega’s. Heel wat fietsen-

stallingen van de NMBS, bijvoorbeeld,

moeten worden aangepast aan die

nieuwe noden. Dat is federale materie.

Daarnaast werkt minister Weyts volop

aan zijn fietsactieplan dat hij in 2016

wil voorstellen. Uiteraard hoop ik dat

er over de aangepaste fietsenstallingen

concrete actiepunten in dat plan

komen.”

“Bij fietsinfrastructuur denkt iedereen

meteen aan veilige en comfortabele

fietspaden”, zegt Lies Jans. “Maar ook

fietsenstallingen moeten voldoen aan

de vereisten van ons voortdurend evo-

luerende fietsgebruik. Zo zie je bijvoor-

beeld steeds meer fietsen met

opvallende, buitenproportionele acces-

soires in het straatbeeld opduiken.

Denk aan fietsen met een vaste, grote

boodschappentas voorop, met perma-

nente kinderzitjes, met speciale sturen,

tot en met de overbekende bakfietsen.

Daarnaast worden er ook steeds meer

fietsen verkocht die niet meer de nor -

male afmetingen hebben, zoals lig -

fietsen, tandems, e-bikes, enzovoort.

Ook fietsenstallingen moeten aan die

evoluties worden aangepast.”

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

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

polst Vlaams Parlementslid Lies Jans bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben

Weyts hoe hij de fietsinfrastructuur mee wil laten evolueren met onze fietsen, die steeds vaker afwij-

kende vormen aannemen.

Lies Jans:

“Evolueert fietsenstalling mee 
met fiets?”
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DORPSSTRAAT

Geen naam die in de Vlaamse Beweging bekender klinkt

dan die van Willy Kuijpers. In 1970 zette hij zijn eerste stap-

pen in de actieve politiek. En hij doorliep vervolgens zo

goed als alle echelons: gemeenteraadslid, volksvertegen-

woordiger, Europees Parlementslid en uiteindelijk Vlaams

Parlementslid. Van 1995 tot 2013 was Willy ook burgemees-

ter van de Vlaams-Brabantse gemeente Herent. Eerst voor

de Volksunie, daarna voor de plaatselijke lijst WIJ en uit-

eindelijk voor de N-VA. Hij laat er een blijvende indruk na.

Betrokken burgervader
Willy was uitermate actief op lokaal vlak. Drie legislaturen

lang was hij een zeer betrokken burgervader die er steeds

was voor zijn inwoners, oprecht bekommerd om hun wel-

zijn. De charismatische en goedlachse figuur die Willy is,

verdient daarom - en terecht - nog steeds het respect van

een zeer groot deel van de Herentse bevolking. Zijn poli-

tieke verwezenlijkingen zijn er te veel om op te noemen,

maar zeker is dat het nieuwe gemeentehuis altijd zijn stem-

pel zal blijven dragen.

Binnen Vlaanderen en Europa engageerde Willy Kuijpers

zich voor goed onderwijs, de zorg voor ons leefmilieu en

de mensen- en volkerenrechten. Als gedreven idealist liet

hij zich onder meer opmerken met acties tegen het dumpen

van radioactief afval en de illegale wapenhandel. Niemand

keek nog op van het aantal pleegkinderen en politieke

vluchtelingen die werden opgevangen ten huize Kuijpers.

Noch wanneer hij weer eens een reis plande naar een min-

der voor de hand liggende bestemming zoals Baskenland,

Rwanda of Koerdistan.

Onvergetelijke verhalen
Straffe verhalen verzamelde Willy tijdens zijn bevlogen car-

rière bij de vleet. Zoals die onvergetelijke passage toen hij

na een forse discussie in de Kamer Herman De Croo het

parlement uitdroeg. Of nog, toen hij zijn toespraak tijdens

een Catalaanse bijeenkomst op memorabele wijze afsloot

met een minder zedelijk rijmpje in het Nederlands. De toen-

malige Catalaanse regeringsleider Jordi Pujol en de rest van

het publiek waren in de wolken en beloonden de toespraak

met een staande ovatie … niet wetend wat Willy’s grappige

noot betekende. Ook zijn ‘uitstapjes’ naar onder meer Voe-

ren en Schaarbeek leverden vaak memorabele anekdotes

op. Als Vlaamsgezinde coryfee hield hij de taalstrijd vol

overgave levendig. Het was dan ook niet ongewoon dat

deze ‘wandelingen’ wel eens eindigden met een frisse

douche van het waterkanon.

Nu hij de politiek helemaal vaarwel zegt, kan Willy tevre-

den terugkijken op een succesvolle carrière. We danken

hem van harte voor al zijn inzet en gedrevenheid de afge-

lopen jaren. Meer dan veertig jaar lang werd Willy dag en

nacht geleefd, maar hij deed het met plezier. Samen met

zijn vrouw en dichteres Lieve kan hij de komende jaren ge-

nieten van een meer dan verdiende rust. Bedankt voor je

engagement, Willy!

Oud-Volksunie-icoon en voormalig burge-

meester van Herent Willy Kuijpers neemt

deze maand definitief afscheid van de poli-

tiek. Op een zucht van zijn 79ste verjaardag vindt

hij het tijd om plaats te maken voor jong bloed.

Willy Kuijpers: meer dan veertig jaar engagement 

in vlees en bloed.

Voormalig burgemeester van Herent

Willy Kuijpers
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Een gebrek aan ervaren wijkinspec-

teurs, een te grote laksheid die crimi-

naliteit de vrije baan geeft en een

onevenwichtige spreiding van het

politie korps hebben in Brussel geleid

tot ‘no go’-zones en een bloeiende

illega le economie rond internationale

wapen- en drughandel. Voeg daarbij

de ontkencultuur, de censuur van het

politieke correcte denken en het on-

dermaatse inburgeringsbeleid en je

krijgt een ideale voedingsbodem voor

gewelddadige radicalisering. 

“’Kleine’ of ‘grote’ criminaliteit be-

staat niet”, vindt Johan Van den Dries-

sche, fractievoorzitter in het Brussels

parlement en gemeenteraadslid in

Brussel. “Mensen ervaren beide even

hard. Elk vergrijp moet daarom on-

middellijk lik op stuk krijgen. Een

zero-tolerantie voor het dealen van

drugs en druggerelateerde criminali-

teit hoort daar ook bij.”

Fusie politiezones
Er moet eindelijk een fusie van de

politie zones komen. “Zes korpschefs,

politiecolleges, politieraden, onder -

steunende diensten, dispatchings,

noem maar op. Dat is niet meer van

deze tijd”, legt Van den Driessche uit.

“Niet dat een fusie alles oplost, maar

het is wel een essentieel startpunt. Het

zorgt voor eenheid van leiding en

meer specialisatie rond bijvoorbeeld

internetfraude, prostitutie of wapen-

handel, maar ook rond wijkwerking.” 

Een fusie zorgt bovendien voor meer

efficiëntie, waardoor er meer midde-

len vrijkomen voor veiligheid. Ook op

het vlak van de bestrijding van de

geweldda dige radicalisering en terro-

risme is een specifiek plan vereist dat

verder gaat dan wat nu in dit gewest

op tafel ligt. 

N-VA Brussel wil niet alleen méér

blauw op straat maar vooral ook een

echte wijkwerking. “Elke burger moet

zijn wijkagent kennen, en elke lagere

en middelbare school moet een poli-

tieagent-peter krijgen”, zegt Van den

Driessche. “Bovendien moet het agen-

tenkorps een betere weerspiegeling

zijn van de Brusselse bevolking. En de

burger moet meer worden betrokken

via Buurtinformatienetwerken (BIN)

en Burgernet.”

Nabijheidsfunctie
Een goede wijkwerking verbetert de

leefbaarheid van de wijk en laat toe

dat drughandel en de illegale econo-

mie worden aangepakt. “Het argu-

ment dat door een fusie de ‘nabij -

heidsfunctie’ zou wegvallen, snijdt

geen hout”, weet Van den Driessche.

“Wat in Antwerpen, Londen en New

York kan, moet ook in Brussel kun-

nen. Trouwens, hoe staat het vandaag

met de ‘nabijheid’ in Kuregem? De

tegen standers van een fusie lijken niet

zozeer de nabijheid van de politie

voor de burgers te beogen maar de

nabij heid van de politie voor de bur-

gemeesters. Het gaat hen om macht en

prestige.”

BRUSSEL

Veiligheid en het veiligheidsgevoel behoren tot de kwaliteit van

het leven en zijn een evident recht. De overheid heeft de plicht

om de veiligheid van alle burgers te verzekeren en onveiligheid

integraal aan te pakken. N-VA Brussel stelde daarom haar veiligheids-

plan voor.
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Veiligheid in Brussel: de tijd van
doelbewust nietsdoen is voorbij

N-VA Brussel wil niet alleen méér blauw op straat maar vooral ook een echte wijk-
werking.
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VERREKIJKER

“De N-VA is steeds een grote verdediger

geweest van een sterk Vlaams buiten-

lands beleid”, zegt Karim Van Over-

meire, die in het Vlaams Parlement voor

de N-VA het Vlaamse buitenlandse 

beleid opvolgt. “Als iets een Vlaamse

bevoegd heid is, dan is Vlaanderen daar -

voor zowel in het binnenland als in het

buitenland bevoegd. Meer nog: voor de

Vlaamse bevoegdheden kan en mag het

federale niveau in het buitenland zelfs

niet meer optreden. Een voorbeeld: wan-

neer een land op het vlak van onder wijs

met ons wil samenwerken, dan moet dat

land een akkoord afsluiten met Vlaande-

ren. Het federale niveau heeft daarbij

niets meer in de pap te brokken.”

In het verleden werkten de verschillende

Vlaamse vertegenwoordigers in een-

zelfde land soms wel eens naast elkaar.

“Of deed een (socialistische) Vlaamse

minister een beroep op de diensten van

een Belgische consul terwijl hij de

Vlaamse vertegenwoordiger letterlijk

links liet liggen”, vertelt Karim. “Met 

een volwaardig Vlaams ministerie van

Buitenlandse Zaken moeten deze prak-

tijken tot het verleden behoren. Het

departe ment krijgt voldoende sleutels in

handen om die coördinerende functie

waar te maken.”

Handelsmissies
In het Vlaamse buitenlandse beleid

speelt de minister-president een belang-

rijke rol. Geert Bourgeois ontvangt regel-

matig ambassadeurs, collega-regerings- 

leiders, ministers, internationale top-

ambtenaren en andere vertegenwoordi-

gers. Hij neemt ook deel aan buiten -

landse handelsmissies. Daarnaast be-

schikt Vlaanderen over uitgebreide

buitenlandse netwerken, zoals dat

van Toerisme Vlaanderen en van

Flanders Investment and Trade (FIT,

het Vlaams Agentschap voor Inter -

nationaal Ondernemen). “Terwijl de

meeste andere partijen bijna uitslui-

tend focussen op onze economische

vertegenwoordiging in het buitenland,

vinden wij ook de politieke vertegen-

woordiging belangrijk”, aldus Van

Overmeire. “Daarom staat in het

Vlaamse regeerakkoord dat het net-

werk van Vlaamse diplomaten zal

worden uitgebreid.” 

Samenwerkingsakkoorden
herzien
En dan zijn er nog de afspraken op het

vlak van buitenlands beleid tussen de

deelstaten en de federale overheid.

Die worden vastgelegd in samen -

werkingsakkoorden. De bestaande

akkoorden zijn ondertussen al twintig

jaar oud en moeten dringend in over-

eenstemming worden gebracht met

de toegenomen bevoegdheden van

die deelstaten. Zo moeten onze

Vlaamse vertegenwoordigers in het

buitenland een hogere plaats krijgen

in de diplomatieke rangorde. 

“Vandaag staan ze bij wijze van spre-

ken achter de chauffeur en de poets-

vrouw”, verduidelijkt Van Overmeire.

“De herziening van de samenwer-

kingsakkoorden staat al heel lang op

de politieke agenda, maar in het ver-

leden werd geen millimeter vooruit-

gang geboekt. De N-VA doet er op de

verschillende niveaus alles aan om

eindelijk stappen vooruit te zetten.”

Het Departement Internationaal Vlaanderen (DIV) wordt
omgevormd tot een volwaardig Vlaams ministerie van
Buiten landse Zaken. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist.
Het nieuwe ministerie moet een slagkrachtig optreden van
Vlaanderen in het buitenland mogelijk maken.

Vlaams Parlementslid Karim Van Overmeire: “Voor de Vlaamse bevoegdheden kan
en mag het federale niveau in het buitenland niet meer optreden.”

Vlaams Buitenlands Beleid
schakelt versnelling hoger
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“Met het #Voorsprong Congres nemen

we onze verantwoordelijkheid als groot-

ste jongerenpartij van Vlaanderen”, zegt

congresvoorzitter Andy Pieters. “Onze

voorstellen zijn de hef boom voor een

welvarend, veilig, toekomstgericht en

duurzaam Vlaanderen.”

Het congres gaat van start met een ple-

naire vergadering over het ‘Voorsprong-

manifest’, waarin de N-VA-jongeren hun

maatschappijvisie ver ankeren. Alge-

meen voorzitter Tomas Roggeman heeft

de leiding van deze commissie. “We stel-

len voor om het onafhankelijkheids -

streven expliciet op te nemen in onze

statuten, zoals dat bij de N-VA het geval

is. Anders zal er immers altijd een rem

zitten op het toekomstperspectief van

onze generatie”, legt hij uit. Daarnaast

specifieert de tekst de republikeinse uit-

gangspunten: een sterke gemeenschap,

vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijk-

heid, wakker burgerschap en een kleine

overheid. “Het manifest besluit met een

pleidooi voor een politiek systeem met

maximaal honderd volksvertegenwoor-

digers, een cumulverbod en de afschaf-

fing van opvolgerslijsten en lijst -

stemmen.”

Voorsprong 
In een tweede hoofdstuk focust Jong 

N-VA op economische groei, werk, be-

taalbare pensioenen en de sociale zeker-

heid. “We stellen zowel een nieuw

verloningsmodel voor als een nieuw

pensioen-kapitalisatiestelsel tegen 2065

en koppelen dat aan de sterke afbouw

van de staatsschuld. Verder willen we

de werknemersvertegenwoordiging terug -

plooien naar hun kerntaak: het vertegen-

woordigen van de werknemers, via een

systeem van medezeggenschap én met

rechtspersoonlijkheid”, weet Andy.

Een derde hoofdstuk neemt thema’s

zoals het energie-, klimaat- en natuur -

beleid onder de loep. “Een realistische

energiemix noodzaakt nucleaire energie.

Daarom willen we de bouw van een

nieuwe generatie kerncentrales mogelijk

maken. Op het vlak van prijszetting wil-

len we dat de consument een transpa-

rante factuur krijgt.” Daarnaast heeft

Jong N-VA ook aandacht voor de gezags-

departementen (interventiediensten en

defensie), de migratiestromen en inbur-

gering. “Zo willen we op termijn twee

procent van het bruto binnenlands pro-

duct voorzien als defensiebudget, onder

meer om de cybercomponent en de

drone warfare uit te bouwen”, verduide-

lijkt de congresvoorzitter.

Toekomstgericht
Ook op de lesbanken wil Jong N-VA

nieuwe accenten leggen, net als in het

jeugdbeleid. “We stellen lessen burger-

schapsvorming voor vanaf het eerste

leerjaar”, aldus Andy. “Vol doende mid-

delen voor extra zorguren, taalklassen,

kleinere klassen en huiswerkbegeleiding

voor leerlingen en hun ouders moeten

bovendien mogelijk worden gemaakt

voor gemeenten waar de internationali-

sering van leerlingengroepen zich voor-

doet.”

“En nu is het aan de leden”, besluit de

congresvoorzitter. “Zij kunnen hun

amendementen indienen via de congres-

website www.jongnva.be. Dit is een

grote oefening in ledendemocratie,

waarop we best trots zijn.”

Alle praktische informatie over het

congres, de congresteksten en de

inschrijvingen vindt u op

www.jongnva.be

JONGE LEEUWEN
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Sinds de vernieuwing van haar huisstijl en logo heeft Jong N-VA niet

stilgezeten. De jongeren toerden met #Voorsprong naar alle

provinciehoofd plaatsen om de teksten voor te stellen van het 

congres dat plaatsvindt op 4, 5 en 6 maart 2016.

#Voorsprong Congres
Nu al nieuwe dynamiek in Jong N-VA
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Andy Pieters: “De congresvoorstellen zijn de hefboom voor een welvarend, veilig,

toekomstgericht en duurzaam Vlaanderen.”
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Voor uw boek ging u op zoek naar
“ideeën die nog niet helemaal dui-
delijk zijn, maar die de potentie
hebben om bestaande systemen te
veranderen”. Welk idee springt er
voor u echt uit?
“Wat ik als trendwatcher doe is ‘tril-

lingen’ samenbrengen en in een

kader plaatsen om een houvast te

geven aan mensen. Een van die ka-

ders is ‘ruw’: interieurs mogen weer

gebruikt en rommelig zijn, afgedragen

schoenen zijn het nieuwe wit en top-

chefs trakteren ons op hemels on-

kruid. Rauwheid spreekt ons aan

omdat er kracht in zit. En die hebben

we nodig om de toekomst aan te kun-

nen. Want de wereld is niet mooi, vei-

lig en af, maar onzeker, on voor -

spelbaar en rauw. De klemtoon op het

ruwe is een reactie op het ideaal beeld

van een maakbare, nette, controleer-

bare wereld dat de vorige genera ties

uitdroegen. Het mag dus eigen lijk best

wat ruwer, en dat uit zich in oerre-

flexen als boogschieten, CrossFit, vis-

sen en paleodiëten. En als we zelf niet

meteen in staat zijn om die kracht in

ons te vinden, zijn er diensten en pro-

ducten die ons kunnen helpen. Van-

daar de ruwe juwelen, mode met

‘survival skills’ en design met duur-

zaam materiaal. Of je laat gewoon je

baard staan, natuurlijk.”

Welke belangrijke trend(s) ziet u op-
duiken of zich doorzetten in 2016?
“’We are’ is een trend waar we al lan-

ger mee bezig zijn. Sinds 2008 stellen

we ons de vraag hoe jongeren, die ge-

wend zijn om de belangrijkste zaken in

hun leven online te delen, tegen de

bestaan de systemen en structuren aan-

kijken. We spraken toen over een deel-

cultuur. Die is nu geëvolueerd naar een

deeleconomie. Ook ‘extra senses’ vind

ik een boeiende trend. Na jarenlange

focus op het visuele, beginnen we onze

andere zintuigen te herwaarderen. De

opportuniteit voor winkels zit hem dan

ook in die zintuiglijke erva-

ring. Ruiken, voelen, proe-

ven en passen kan je niet

op het internet. Bovendien

hebben geur en geluid een

ontzettend grote impact op

onze emoties. Die offline

ervaring zal enkel belang-

rijker worden.” 

De terreurdreiging weegt
al het hele jaar op onze
samenleving. Verwacht u
een impact op ons ge-
drag in 2016?
“Tja, cocooning zeker? De

muren rond ons huis nog

wat hoger maken en ons

terugtrekken in de veilig-

heid en geborgenheid van

onze thuis. Volgens mij hebben we

nochtans geen nood aan nog meer ge-

zelligheid en rust thuis. Als mens heb-

ben we uiteraard wel behoefte aan

ruimtes die ons rust geven, maar even-

goed aan contexten die ons uitdagen en

stimuleren om op een creatieve manier

antwoorden te vinden op uitdagingen

waar we geen handleiding voor heb-

ben. Ik denk dat de tijd van nostalgie

achter ons ligt. Tien jaar retrodesign

kopen is genoeg geweest. En ik hoop

dat de vreselijke gebeurtenissen van

het afgelopen jaar die evolutie niet

tegen houden. Want ik ben het beu om

mooie jonge vrouwen te zien rond -

lopen in de kledij van mijn groot -

moeder.”

Tom Palmaerts e.a., Futures: Turen

naar onzekere tijden, Uitgeverij Lan-

noo, 160 blz., 29,99 euro
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BUITENWACHT

De toekomst voorspellen: willen we dat niet allemaal? Tom 

Palmaerts van het jongerentrendbureau Trendwolves maakte er

in zekere zin zijn beroep van. Met enkele collega-trendwatchers

schreef hij er nu ook een boek over: ‘Futures’. We vroegen Tom naar

de trends voor 2016.

Tom Palmaerts: “De opportuniteit voor winkels zit hem in 
de zintuiglijke ervaring.” ©
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Tom Palmaerts: “De tijd van 
nostalgie is voorbij”
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Elke oorlog heeft zijn symbolen. Hét symbool
van de Eerste Wereldoorlog is de klaproos. En
daar zit één enkel gedicht voor veel tussen: ‘In
Flanders Fields’ is wellicht het bekendste oor-
logsgedicht. Precies honderd jaar geleden, op 8

december 1915, verscheen de definitieve versie ervan
in het Britse satirische tijdschrift Punch.

De ontstaansgeschiedenis van het gedicht

gaat verder terug, tot mei van datzelfde jaar,

toen bij de Tweede Slag om Ieper de eerste

gifgasaanvallen plaatsvonden. John McCrae,

de Canadese militaire arts die het gedicht

schreef, werkte op dat moment in een ver-

pleegpost in Boezinge, net achter het gealli-

eerde front. Daar zag hij het ene na het

andere slachtoffer binnendragen. De oor-

logsveteraan McCrae raakte diep onder de

indruk van het vele oorlogsleed. Bovendien

was hij persoonlijk getroffen door het over-

lijden van een dierbare vriend, de 22-jarige

luitenant Alexis Helmer. Gevoelens die hij - letterlijk en

figuurlijk - verwerkt zou hebben in het gedicht.

Nu zijn symbolen niet altijd eenduidig. Zo is de klaproos

“veel dingen tegelijk: niet tegen te houden, maar ook

vluchtig, verdovend en toch verheffend”, zo staat te lezen

op de website van het project ‘100 jaar Groote Oorlog’.

Net zo is er over het beroemde gedicht van John McCrae

de voorbije eeuw al heel wat inkt gevloeid. Sommigen

interpreteren ‘In Flanders Fields’, en dan met name de

laatste strofe, als een patriottische

oproep tot oorlog. En het valt ook

niet te ontkennen dat het gedicht

nog tijdens de oorlog zelf, toen het

al immens populair was, voor pro-

pagandadoeleinden is aangewend,

onder andere om fondsen in te za-

melen. “Het droeg ook alles in zich

om als een propagandistisch ge-

dicht te worden beschouwd”,

schrijft historicus Siegfried Debae -

ke, die ‘In Flanders Fields’ duide-

lijk géén vredesgedicht vindt. Maar

een gratuite oproep tot oorlog is het

evenmin: “McCrae riep op tot de strijd om vrede te krij-

gen, niet voor het strijden op zich.”

‘In Flanders Fields’: 
tussen vredespoëzie en oorlogspropaganda

ONVERGETELIJK

MEERWAARDE

23

De nieuwe Roets is er! Ook dit jaar

pakt de kalender uit met beroemde

iconen, illustere onbekenden en in-

trigerende persoonlijkheden. Kent u

Polleke Jacquemyns, de legendari-

sche Vlaamse radio- en tv-journalist

en duivensjapper nog? Hij staat 

erin naast Omer Grawet, de Rudi

Vranckx van zijn tijd. En wist u dat

het golfspel eerder Vlaamse dan

Schotse roots heeft? En dat Hasse-

laar Franske Rombouts burgemeester van New York werd? 

De portretten overstijgen tijd, levensbeschouwing en disci-

plines. U ontdekt artistieke hoogvliegers naast bevlogen

avonturiers, en eerbiedwaardige hoogwaardigheids -

bekleders naast sterke feministes of ondernemende dur-

vers. En niemand minder dan Geert Bourgeois zorgde deze

keer voor het voorwoord. 

De Roets 2016 kost 15 euro, inclusief verzendingskosten.

Bestellen kan via www.roetsinfo.eu

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van De Roets 2016.

Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op volgende wed-

strijdvraag: “Wie schreef het meesterwerk De drie zuster-
steden en kreeg een standbeeld in zijn geboortestad
Eeklo?” Stuur uw antwoord voor 14 januari naar magazine@
n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Roets 2016: het ideale nieuwjaarsgeschenk

Winnen een exemplaar van De ontwakende reus: P. Behaegel (Tielt), D. Corten (Kapellen), F. Deyne (Borgerhout), R. Meersman (Ekeren) en C. Vanhoutte
(Waregem)
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N-VA gaat
internationaal
Al jaren heeft de N-VA, als enige Vlaamse
partij, een officiële partijwebsite in het
Frans, het Engels en het Duits. En daar zijn
sinds vorige maand ook een Engelstalige en
een Franstalige nieuwsbrief bijgekomen. 

Dat is geen overbo-

dige luxe, want de

berichtgeving over

de N-VA in het bui-

tenland is maar al

te vaak gekleurd

door wat anders -

talige journalisten te

lezen krijgen in de

Franstalige Belgische

pers. Met een tweewekelijkse bundeling van

nieuwsberichten in het Frans en het Engels wil

de N-VA de buitenwereld daarom rechtstreeks

informeren.

Kent u mensen in het buitenland of heeft u

anders talige kennissen die interesse hebben

voor wat er reilt en zeilt in Vlaanderen en Bel-

gië? Wijs hen dan de weg naar onze anders -

talige websites en nieuwsbrieven via

http://english.n-va.be/ en http://francais.n-va.be/ 
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OP DE BARRICADEN
Music for Life 2015

N-VA-afdelingen in de bres
voor langdurig zieke kinderen

In het kader van Music for Life, de jaarlijkse solidari-
teitsactie van Studio Brussel, steunt de N-VA dit jaar
de vzw Bednet. Die stelt zieke kinderen in staat om
onderwijs op afstand te volgen, via de computer,
rechtstreeks en in interactie met hun klas.
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Geel-zwartgemutste N-VA’ers stonden in Kuurne op de kerstmarkt.

N-VA Horebeke organiseerde een 

succesvolle ‘Carwash for Life’.

Naar aanleiding van
de tweehonderdste
verjaardag van de her-
eniging der Nederlan-
den (1815-1830) orga -
niseerde het bestuur
van arrondissement
Leuven een druk bijge-
woond colloquium in Pellenberg, waar in 1831 de laatste Noord-
Zuidveldslag plaatsvond.

De sprekers waren niet van de minsten: prof. em. Luc De Vos, prof.

Hendrik Vuye en prof. Em. Frans-Jos Verdoodt wisten een 250-tal toehoor-

ders te boeien. Ze belichtten onder meer de gevolgen van de nederlaag

van Napoleon in Waterloo, aspecten van het staatsrecht en de taalwet -

geving onder Willem I, en de Nederlanden onder Willem I. Na een leven-

dig debat werd de avond afgesloten met een hapje en een drankje.

Colloquium ‘De Nederlanden 1815-1830’

Volle zaal in Leuven 
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De lokale N-VA-afdelingen organiseerden in ‘De Warmste Week’ van 2015

talloze acties om geld in te zamelen voor Bednet. Hoeveel die N-VA-acties

precies opbrachten, dat vertellen we u graag in het januarinummer van het

Nieuw-Vlaams Magazine.



Overnachten in Mechelen?

Reserveer een kamer in Holiday Inn 

Express Mechelen en maak gebruik van

de shuttledienst tussen het hotel en de

Nekkerhal tussen 19 uur en 3 uur. Of surf

naar www.visitmechelen.be voor een

volledig overzicht van overnachtings -

mogelijk heden in Mechelen. 

U mag rekenen op dezelfde succesformule als de voorbije jaren: 

• het traditionele glaasje bubbels en de nieuwjaarstoespraak

van voorzitter Bart De Wever,

• swingen en dansen met DJ Tom of … rustig genieten in de 

gezellige lounge,

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

ministers, of met Bart De Wever.

Tot middernacht trakteert de N-VA uw drankjes

aan de bar. Tussen het dansen en praten door kan

u ook steeds terecht aan de eetstandjes met lek-

kere stoverij of pasta aan democratische prijzen.
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OP DE BARRICADEN

De N-VA zet het nieuwe jaar naar goede gewoonte feestelijk
in. Bent u samen met onze mandatarissen en andere top-
pers ook van de partij? U bent van harte welkom op zater-
dagavond 9 januari vanaf 19.30 uur in De Nekkerhal in
Mechelen.
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• Erembodegem (Aalst) krijgt van het zakenblad Trends
de prijs als beste zakengemeente van Vlaanderen. “De

Erembodegemse bedrijven zorgen voor veel nieuwe

werkgelegenheid en blijken ook investeringskampioen”,

reageerde de trotse burgemeester, Christoph D’Haese.

• Dilbeek zette zichzelf decennia geleden al op de kaart
als gemeente ‘Waar Vlamingen thuis zijn’. Burgemeester

Willy Segers kan de komende twee jaar ook uitpakken
met de titel van ‘Strafste Jeugdgemeente van Vlaanderen’.

• “Lier levert vernieuwend pionierswerk om het

kernwinkel gebied van de stad leefbaar en aantrekkelijk

te houden.” Met die woorden kroonde de vakjury de

stad Lier tot ‘Unizo Laureaat Ondernemende Gemeente

2015’. Als prijs mocht burgemeester Frank Boogaerts
een bijenhotel in ontvangst nemen.

• De stad Antwerpen, tot slot, won de prestigieuze ‘Global
Startup Nationals Award’ als beste stad ter wereld voor

start-ups. “Een mooie bekroning voor het beleid dat Ant-

werpen sinds 2013 voert”, liet burgemeester Bart De
Wever optekenen. 
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Kom naar het grote N-VA-nieuwjaarsfeest 
op zaterdag 9 januari in Mechelen

Nieuw dit jaar: 

cocktailbar

N-VA-gemeentes vallen in de prijzen
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Burgemeester Frank Boogaerts is tevreden met de erken-
ning van Lier als ondernemendste gemeente van 2015.

Holiday Inn Express Mechelen
Veemarkt 37c - 2800 Mechelen
tel. 015 44 84 20
www.hiexmechelen.com
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SPOT OP . . .

Ligging: in het noorden van de provincie Limburg
Deelgemeenten: Grote-Brogel, Kleine-Brogel en Wijchmaal
Aantal inwoners: ruim 16 000
Bekende inwoners: schilder Pieter Bruegel de Oude, componist Armand
Preud'homme

Bestuur: coalitie van CD&V, sp.a en PeerPlus. De N-VA zetelt in de 
oppositie met vier gemeenteraadsleden en twee OCMW-raadsleden.

N-VA Peer zet volop in op samenwer-

king met andere afdelingen. “Samen

bereik je veel meer mensen”, vertelt

voorzitter Jan Steemans, die de

boven gemeentelijke samenwerking

een echte meerwaarde vindt. “Die

grotere opkomst is ook nog eens voor-

delig, doordat we de kosten delen

met andere afdelingen. En het is goed

voor de motivatie: als je iets in groep

organiseert, wil niemand onderdoen

voor een andere afdeling.” (lacht)

“Zo bracht N-VA Peer een voorstel van

Jong N-VA Noord-Limburg over Blue

Assist op de gemeenteraad, organi-

seerden we een pastabuffet samen

met N-VA Hechtel-Eksel en hielden

we met de afdelingen van Bocholt,

Maaseik, Meeuwen-Gruitrode en Op-

glabbeek een gespreksavond met

Peter Dedecker over ACW, Arco en

Dexia.”

Het klimaat in [uw straat]
Het begrip participatie is erg populair.

Menig verkiezingsprogramma en be-

leidsplan heeft er de mond van vol.

Maar in Peer blijft het niet bij woor-

den. “Wij brengen die participatie al

enige tijd in de praktijk”, glundert

Jan. “N-VA Peer stelde in mei 2013 al

voor om bij grote projecten een stads-

debat en een vragenkwartier in de

gemeente raad te organiseren.” 

“Met ons participatieproject ‘Het kli-

maat in [uw straat]’ wordt dat werke-

lijkheid. Vertegenwoordigers van

N-VA Peer bezoeken iedere zaterdag

de bewoners van een Peerse straat.

We peilen er met enkele korte vraag-

jes naar kleine en grote bekommer-

nissen, onder andere over de

inrichting van de straat, de veiligheid

en de sociale samenhang”, vertelt

fractievoorzitter Wouter Van Elsacker.

“We noteren alles zorgvuldig en

geven actiepunten door aan de stads-

diensten die er een dossier over aan-

maken. Dankzij die huisbezoeken

wordt ook de afstand tussen de poli-

tiek en de bewoners kleiner.” N-VA

Peer bezocht ondertussen 62 straten.

“Die bezoeken resulteerden voorlopig

in 51 dossiers of actiepunten, waarvan

er 24 werden opgelost. De overige 27

volgen we nog verder op”, stelt Wou-

ter. 

“De gemeenteraad keurde de helft

van de agendapunten goed die de 

N-VA voorstelde. Ook op andere voor-

stellen ging de meerderheid in”, be-

sluit de trotse fractievoorzitter. “Met

deze constructieve manier van oppo-

sitie voeren, zijn de N-VA-mandataris-

sen een helpende hand en een

luisterend oor voor de inwoners van

Peer.”

Voor de N-VA in Peer zijn realisaties belangrijker dan afbraak-

politiek. Onze mandatarissen voeren er op een creatieve ma-

nier oppositie en trekken die lijn verder in de afdelings -

werking. Daarom richten wij die maand de spot op deze afdeling

in het Limburgse noorden.
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Met dank aan de zesde staatshervorming,

zullen criticasters zeggen. Die bezorgde

Brussel een kleine 500 miljoen euro extra

middelen. Op een totaal van om en bij de

4 miljard euro scheelt dat natuurlijk meer

dan een slok op een borrel. Je kan er ein-

deloos over blijven discussiëren of Brus-

sel het extra geld van de zesde staats-

hervorming wel echt nodig had. Want de

hoofdstedelijke en grootstedelijke func-

ties brengen naast extra lasten ook wel

heel wat extra lusten op. En er zijn onge-

twijfeld nog heel wat besparingen te rea-

liseren met een redesignvan het Brus selse

administratieve en institutionele kluwen. 

Maar goed, feit blijft dat de Brusselaars

voorlopig de beste leerlingen van de be-

grotingsklas zijn. Ze slagen er zelfs in om

het begrotingsevenwicht te koppelen aan

een hervorming van de eigen belastin-

gen. Zo gaan, naar Vlaams voorbeeld, de

schenkingsrechten op onroerend goed

naar omlaag. Voorts wordt vanaf 2017 de 

Als het regent in Brussel …
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Een leefbaar Brussel is ook een veilig

Brussel. Maar zolang de strijd tegen ge-

weld en extremisme moet worden ge-

voerd vanuit zes verschillende politie-

hoofdkwartieren, zal het hoofdstedelijk

gewest een voedingsbodem voor radica-

lisering blijven. En zolang de Franse

Gemeen schap in Brussel haar verant-

woordelijkheid ontvlucht, zal het Frans-

talige onderwijs er werklozen en radica-

liserende jongeren blijven afleveren. 

Rooskleurig
In tegenstelling tot de Franse Gemeen-

schap investeert de Vlaamse Gemeen-

schap wel volop in haar hoofdstad, meer

dan 800 miljoen euro per jaar. Dat is on-

geveer vijf procent van alle Vlaamse uit-

gaven. Dat Vlaanderen Brussel niet

loslaat, is een goede zaak voor Brussel,

maar ook voor Vlaanderen. 

We hebben er alle belang bij dat Brussel

een leefbare stad is. Problemen die in de

hoofdstad niet opgelost geraken, dijen on-

vermijdelijk uit naar de Vlaamse Rand.

Als het regent in Brussel, druppelt het in

de Rand. 

Stefaan Huysentruyt

Stefaan Huysentruyt was Wetstraat-redacteur,
editorialist, chef Binnenland en senior writer

voor de krant De Tijd. Sinds 2014 werkt hij als
raadgever communicatie op de N-VA-fractie in

het Vlaams Parlement. Op deze bladzijde
schrijft hij – afwisselend met Frieda Brepoels en
Anne-Laure Mouligneaux – over de actualiteit.

woonbonus vervangen door een substan-

tiële verlaging van de registratierechten.

Verder gaat de onroerende voor heffing

naar omlaag voor eigenaars die in Brus-

sel wonen en naar omhoog voor eige -

naars die buiten het gewest wonen. 

Middenklasse
Met deze maatregelen wil de Brusselse

regering ervoor zorgen dat de midden-

klasse in de hoofdstad blijft. Of dat ook

zal lukken, moet worden betwijfeld.

Fiscale maatregelen alleen volstaan

niet. Pas als Brussel een leefbare stad

wordt, waar het goed is om wonen en

werken, zullen mensen haar niet langer

verlaten zodra hun inkomen dat enigs-

zins toelaat. Op dat vlak is er nog heel

wat werk aan de winkel. 

Een leefbaar Brussel is een Brussel dat

volop investeert, in mobiliteit, openbaar

vervoer, openbare werken. Maar zolang

de gewestbegroting één groot transfer -

mechanisme blijft ten voordele van de

19 gemeen telijke baronieën, zullen de

beton blokken in de tunnels naar bene-

den blijven vallen, zullen de burge-

meesters het gewestelijke parkeerplan

blijven saboteren en zullen de gemeen-

ten nieu we tramlijnen op hun grond -

gebied blijven weigeren. 

Zolang de gewestbegroting 
één groot transfermechanisme

blijft ten voordele van de 
19 gemeentelijke baronieën, 
zullen de betonblokken in de 

tunnels naar beneden 
blijven vallen.

“

Terwijl de federale overheid en Vlaanderen nog steeds worste-
len met tekorten, zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er in
2016 voor het derde jaar op rij in slagen om zijn inkomsten en
uitgaven in evenwicht te houden.
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Björn Anseeuw

Als West-Vlaams boegbeeld van onze

Music for Life-actie ten voordele van Bed-

net heeft Vlaams volksvertegenwoordiger

Björn Anseeuw goedgevulde weekends in

december. Tussen alle begrotingsbespre-

kingen door, steekt hij de West-Vlaamse

afdelingen een hart onder de riem door op

hun activiteiten aanwezig te zijn.

9.00 uur
Zondagochtend. Tijdens het gezellige ontbijt

geniet ik van mijn gezin. Op zondagochtend

proberen we altijd samen te eten. Mijn doch-

ters hebben examens en vertellen uitgebreid

over hoe het tot nu toe is geweest. 

10.00 uur 
In het Oostendse Trefcentrum, ons N-VA- 

lokaal, help ik alles klaar te zetten voor onze

kinderknutselmiddag ten voordele van Bed-

net. Enkele bestuursleden zijn al aanwezig. Er

is koffie en er heerst een gezellige drukte. De

verse pannenkoeken ruiken al heerlijk, de

kerstmuziek brengt ons in stemming en de

zaal wordt versierd. Na een uurtje staat alles

klaar om deze namiddag enkele tientallen

kindjes te ontvangen. 

11.00 uur 
De Zevende Dag brengt vandaag onder andere

nieuws over de aangekondigde stakingen bij

de NMBS. Werkwillige vrienden van mij die

bij de NMBS werken, laten me weten dat het

voor hen verlofdagen tegen wil en dank wor-

den: ze willen niet staken. Maar werken op

een stakingsdag is voor veel NMBS-mede -

werkers geen pretje.

13.50 uur
De eerste kinderen komen aan in het Trefcen-

trum. Overal liggen potjes met oasis, takjes en

kerstdecoratie klaar. De kinderen zijn meteen

enthousiast om aan hun kerststukje te begin-

nen. Ik leg hen en hun ouders eerst kort uit

wat Bednet doet voor zieke schoolkinderen. 

De gedachte dat je je klasvriendjes ook nog

kan zien wanneer je ziek bent, vinden de kin-

deren duidelijk heel erg fijn. Ze vinden het ook

heel slim dat kinderen op die manier niet

hope loos achterop geraken met hun leerstof.

Een van de kleintjes vraagt zijn mama of hij dan

een laptop krijgt als hij volgende keer ziek is.

14.15 uur 
Zelf heb ik in heel mijn leven nog geen kerst-

bloemstukjes gemaakt. Gelukkig kan ik reke-

nen op enkele enthousiaste helpende handen.

Het is erg mooi om te zien hoe zorgzaam de

oudere kinderen de kleintjes helpen. 

15.00 uur 
In Blankenberge vindt vandaag een Run for

Life plaats ten voordele van Bednet. Ik rij er

snel heen en moedig er alle lopers aan die,

voor het goede doel, vijf kilometer lang de

koude zeewind trotseren. 

16.30 uur 
Terug in het Oostendse Trefcentrum. De kin-

deren smullen intussen van pannenkoeken en

chocolademelk. De kerst bloemstukjes worden

netjes ingepakt en alles ziet er feestelijk uit. 

17.30 uur 
Moe en voldaan keren de kindjes huiswaarts.

Vandaag was weer een erg leuke dag, van en

voor kinderen. Ik ben heel erg dankbaar voor

de overheerlijke pannenkoeken van Vanessa

en de helpende handen van Nancy, Ann,

Petra, Inge en Sofie.
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facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

bekĳk de filmpjes van de N-VA op YouTube

vind de N-VA op LinkedIn

volg @de_NVA op Twitter

bekĳk @de_NVA op Instagram


