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Staat de N-VA alleen met
haar visie op Schengen
en de EU? Hoe langer
hoe minder
Wie in Vlaanderen komt
wonen, moet onze
samenleving
volledig
accepteren en
respecteren

Minister van Defensie Steven Vandeput:

Een kleiner leger, maar goed uitgerust
en op en top professioneel
M AGAZINE VAN DE
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227
Zoveel nieuwe buitenlandse investeringsprojecten telden we vorig
jaar in Vlaanderen: een stijging van
23,4 procent ten opzichte van 2014.
Samen zijn die projecten goed voor
een totaalbedrag van 2,7 miljard
euro en een tewerkstelling van
4 352 jobs. Ook dat is bijna een
kwart meer dan in 2014.

Alain Mouton (Trends)
@alainmoutonVL op 17/01/2016
Gedoe in zondagse debatten over
confederale oefening N-VA. Olifant
in de kamer: door financieringswet
is Wallonië in 2019 quasi failliet.

Nou moe
Na een MR-voorstel om de publicatie van Hitlers Mein Kampf te verbieden, stuurde
André Flahaut, PS-minister van de Franse Gemeenschap, de volgende tweet de wereld
in: “Mein Kampf verbieden is ongetwijfeld een goede zaak, maar uitspraken van N-VA-

Politicoloog Carl Devos (UGent)
@devoscarl op 6/01/2016

Ironisch genoeg een uitspraak waar iemand als Hitler zelf zich perfect in had kunnen
vinden.

“
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Raar, die verbazing dat N-VA’ers,
zelfs ministers, nog altijd het
einde van België willen. Had N-VA
iets anders laten weten?

mandatarissen aanklagen en verbieden van N-VA-verkozenen zou moediger zijn.”

Onze Kamerfractie verkoos Peter De Roover
tot nieuwe fractievoorzitter. Peter volgt Hendrik Vuye op, die zich zal toeleggen op het
institutionele project. De fractie koos ervoor
om daarnaast een ruimer bureau samen te
stellen, dat de fractievoorzitter zal bijstaan
in zijn taak. Naast ondervoorzitter Inez De
Coninck (Vlaams-Brabant) bestaat dat bureau uit Brecht Vermeulen (West-Vlaanderen), Wouter Raskin (Limburg) en Peter
Dedecker (Oost-Vlaanderen).

“(…) als we twee soorten syndicalisme aan het werk
zien - het ene dat niet staakt en het andere wel - zal
dat de analyse bevestigen die de N-VA al jaren maakt dat we ook
twee democratieën hebben. (…) Dat is de grootste paradox die
zich voor onze ogen afspeelt: de Vlaams-nationalisten verkrijgen
een uiterst symbolische scheuring van het land in het sociale
domein, net daar waar de eenheid het sterkst leek. Dat bereiken
ze niet door de Belgische staat aan te vallen, maar door hem te
besturen.”
Béatrice Delvaux, ‘senior writer’ bij Le Soir
in De Standaard (06/01/2016)

Goed bezig
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken kreeg tijdens ons
nieuwjaarsfeest heel wat welverdiende lof uit eigen rangen toegezwaaid.
Maar ook buiten de partij roemen vriend en vijand zijn aanpak van de
vluchtelingencrisis. Zo kroonden de lezers van de zakenkrant De Tijd hem
eind 2015 tot persoonlijkheid van het jaar. Gazet van Antwerpen maakte
van hem de politicus van het jaar en De Standaard zette Francken in ‘de
vijftien van vijftien’. In Het Laatste Nieuws behaalde hij de vierde plaats
in de top honderd. Zelden was het titeltje ‘Goed bezig’ in ons ledenblad
dus zo treffend als nu.
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“Wie zich in Vlaanderen vestigt,
moet onze samenleving volledig
accepteren en respecteren.” Minister van Inburgering en Integratie
Liesbeth Homans vindt het niet
meer dan normaal dat we onze
normen en waarden beschermen.

15
Van de totale omzet van de internethandel in dit land, vloeit er 42
procent naar het buitenland.
“Met het akkoord over nachtarbeid geven we de sector weer
perspectief”, zegt Kamerlid Werner
Janssen.
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12
Keuze

Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters zullen, als experts in het staatsrecht en
de Bijzondere Financieringswet, het communautaire project van onze partij verder
uitwerken. Voor velen kwam dat als een volslagen verrassing. Maar het is een weloverwogen zet.
In 2014 hadden we de keuze. Ofwel kwam er een regering zonder staatshervorming,
zonder sociaal-economische hervormingen en met de PS. Ofwel maakten we een
unieke coalitie, zonder de PS en met maar één Franstalige partij, die werkt aan de
noodzakelijke sociaal-economische hervormingen. Wij kozen voor het laatste. Om de
MR aan boord te krijgen, moesten wij ons woord geven dat wij geen communautaire
eisen op tafel zouden leggen. En de N-VA is een partij die zich aan haar woord houdt.

Strategie

18
“De N-VA betreedt het internationale theater met steeds meer
ambitie.” Een gesprek met ondervoorzitter en Europarlementslid
Sander Loones.

21
“Iedereen beseft maar al te goed
dat de gruwelijke aanslagen van
13 november een nieuwe fase inluiden.” Brice De Ruyver vreest
dat we nog enige tijd met de terreurdreiging moeten leren leven.

Dat is en blijft de enige juiste keuze. De PS moet vragende partij worden voor een
staatshervorming. Het is een onzekere en risicovolle strategie op een langere termijn.
Maar het is de beste strategie die wij hebben. Ik wil de alternatieven wel eens horen.
De realistische alternatieven, tenminste.
Maar dat betekent niet dat het debat over de Vlaamse staatsvorming moet stilvallen.
Wij moeten mensen blijven overtuigen van het confederalisme. En wij moeten ons
ook voorbereiden op het onvermijdelijke moment dat het confederalisme op tafel
komt.
Daarom kregen Hendrik Vuye en Veerle Wouters de opdracht een institutioneel project
uit te werken. Binnen enkele weken zullen zij dat ook aan u voorstellen. De werklast
die daarbij komt, betekent echter ook dat zij afscheid hebben genomen van hun functies in de Kamerfractie.
De N-VA maakt zich klaar voor de toekomst. Op alle niveaus versterken wij de partij.
En op die weg gaan we door. Ik wens Hendrik en Veerle, en kersvers fractievoorzitter
Peter De Roover en zijn ploeg, alvast alle succes.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Ook personeel NMBS
verdient sociale verkiezingen
De onverantwoordelijke houding van de Waalse vakbonden richt de NMBS stilaan te
gronde. Elke nieuwe staking berokkent het overheidsbedrijf miljoenen euro’s schade.
“Hoog tijd dus om sociale verkiezingen in te voeren, net als in privébedrijven”, zegt
Kamerlid Inez De Coninck.

Met sociale verkiezingen krijgt het personeel zelf de kans om voor verant-

Drempel naar
buitenlandse
markten
verlagen
Kamerlid Peter Dedecker wil dat
bedrijven ook een Engelstalig uittreksel kunnen opvragen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). “Dankzij die extra
administratieve vereenvoudiging
kunnen onze kmo’s makkelijker
meedingen naar opdrachten in het
buitenland”, stelt hij.
Wie wil meedingen naar een contract
van buitenlandse bedrijven of overheden, moet een attest kunnen voorleggen met enkele basisgegevens. Dat
verstrekte de KBO tot nu toe enkel in
de drie landstalen, terwijl buitenlandse instanties vaak een Engelstalig
attest eisen. De vertaling van een attest naar het Engels kostte de ondernemers vaak veel tijd en geld. “Mijn
voorstel moet al die administratieve
last tot het verleden doen behoren”,
legt Dedecker uit. “Met een eenvoudige klik op een ‘checkbox’ zal je een
Engelstalig attest kunnen aanvragen.”
4

woordelijke vakbondsafgevaardigden
te kiezen. “Het NMBS-personeel verdient die kans”, vindt De Coninck. “Nu
denken de vakbonden onvoldoende
aan de toekomst van het bedrijf. Daar
zijn de personeelsleden het eerste
slachtoffer van. Zij betalen dagelijks
het gelag van het slechte imago van de
NMBS.”

Inez De Coninck: “De spoorvakbonden
zijn elke zin voor rede verloren.”

Minstens 6000 extra
bloedzakjes per jaar
Dankzij een wetsvoorstel van Kamerlid Valerie Van Peel mogen voortaan ook
patiënten met hemochromatose bloed geven. Dat levert het Rode Kruis in één
klap minstens zesduizend extra bloedzakjes per jaar op. “Zo zetten we opnieuw
een belangrijke stap om de bloedvoorraad te verzekeren”, zegt Van Peel.
Erfelijke hemochromatose of
ijzerstapeling is een ziekte
waarbij het lichaam te veel
ijzer uit de voeding opneemt.
Van de naar schatting 60 000
patiënten in België zijn er momenteel meer dan 1 500 die
regelmatig aderlatingen ondergaan om het ijzergehalte in
hun organen en bloed te norNuttig en gezond bloed weggooien is ethisch niet
maliseren. “Hun bloed bevat te verantwoorden.
in de beginperiode van die behandeling meer ijzer, maar is verder normaal”, stelt Van Peel. Toch werd het geweigerd:
bloed doneren na een medische aderlating heette immers niet altruïstisch te zijn en
was zogenaamd strijdig met de wetgeving. Duizenden perfect bruikbare bloedzakjes
belandden zo jaarlijks in de vuilnisbak, vaak tot ergernis van de patiënten zelf.
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Vandaag zijn de spoorvakbonden niet
democratisch verkozen. Je kan eraan
twijfelen of zij wel de stem van het voltallige personeel vertolken. Ze hoeven
geen verantwoording af te leggen aan
het personeel.

Vrije keuze
“Daar komt nu verandering in”, zegt Van Peel. Hemochromatosepatiënten die verder
gezond zijn, kunnen na een aderlating kiezen om hun bloed te doneren of te laten vernietigen als biologisch afval. Als extra controle volgt de huisarts de donaties mee op.
“Een behandeling kan dan wel verplicht zijn, de donatie achteraf is duidelijk een vrije
keuze”, meent Van Peel.

H A LFRO ND

Sommigen willen wel zonnepanelen plaatsen
maar kunnen dat niet, bijvoorbeeld omdat ze
als appartementsbezitter niet over een eigen
dak beschikken. Anderen bezitten dan weer
wel zo’n dak, maar hebben een laag elektriciteitsverbruik of onvoldoende middelen om
zonnepanelen te financieren. De N-VA wil
beide partijen bij elkaar brengen.
Het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen
steeg de voorbije jaren nog amper in Vlaanderen. Nochtans is de investering vandaag voor
particulieren ook zonder subsidie rendabel.
“Toelaten om de groene stroom te verrekenen
die je op andermans dak produceert, kan het
draagvlak voor groene energie sterk vergroten.
Ook ‘daklozen’ kunnen zo eigenaar worden van
zonne-energie en voor hun productie worden
vergoed, rechtstreeks in kilowattuur of gewoon
financieel”, verduidelijkt Vlaams Parlementslid
en energiespecialist Andries Gryffroy. Meer concreet denkt hij aan het benutten van de daken
van bedrijven, kerken of sporthallen. Ook de
Vlaamse overheid zou haar patrimonium aan
daken beschikbaar kunnen stellen.

Nederlands nog steeds geen
evidentie in kinderopvang
Vlaamse Rand
Vijftien kinderdagverblijven in de Vlaamse Rand rond Brussel voldoen nog
steeds niet aan de taalvereisten van de Vlaamse Regering. “Als zij het gevraagde taalniveau tegen 2017 niet halen, kunnen ze hun vergunning verliezen”, waarschuwt Vlaams Parlementslid Lorin Parys.
Het nieuwe kinderopvangdecreet uit 2012, dat in april
2014 officieel in werking
trad, bepaalt dat de verantwoordelijke van een kinderdagverblijf en minstens één
verzorg(st)er het Nederlands
machtig moeten zijn. Voor
de verantwoordelijke bestond die vereiste al sinds
2009.

Vooruitgang pover,
ondanks aanmaning
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Zonnepanelen
delen stimuleert
hernieuwbare
energieproductie

Lorin Parys: “Organisatoren van kinderopvang zijn
hardleers.”

Uit onderzoek in 2014 bleek
dat 24 kinderdagverblijven uit de Vlaamse Rand niet beantwoordden aan de wettelijke taalvereisten. “Zij werden aangemaand om hun verantwoordelijke in te schrijven voor een taalcursus. Maar uit nieuwe cijfers blijkt dat slechts één van de 24
opvanglocaties inmiddels voldoet aan het vereiste taalniveau. Nochtans lijkt het me
evident dat kennis van het Nederlands belangrijk is in dagverblijven voor kinderen
met verschillende thuistalen. Zoals het ook evident is dat Vlamingen hun kinderen
in eigen streek en in eigen taal kunnen laten opvangen”, besluit Parys.

Vraag naar vreemde talen
zit in de lift

Hoewel de vraag van bedrijven naar medewerkers met voldoende vreemdetalenkennis
beduidend is toegenomen sinds 2010, is die
kennis bij de werkzoekenden zelf al die tijd
onveranderd gebleven. Zo blijkt dat – onveranderlijk – 35 procent van hen het Frans goed
tot zeer goed kent, terwijl 47 procent een
goede kennis van het Engels heeft.

Focus op taalonderricht
Ondanks de groeiende vraag van bedrijven,
is er volgens Vlaams minister van Werk
Philippe Muyters geen tekort op onze arbeidsmarkt aan personeel met kennis van één of
meer vreemde talen. “Maar om onze
Vlaamse export in stand te houden en te versterken, is het belangrijk dat zoveel mogelijk
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Bij 24 procent van alle vacatures in Vlaanderen moet de sollicitant Frans kennen. Kennis
van het Engels is een vereiste bij 18 procent. Dat is voor beide significant meer dan vijf
jaar geleden. “Een vreemde taal beheersen, is steeds vaker een troef op de arbeidsmarkt”,
stelt Vlaams Parlementslid Vera Celis.

Een vreemde taal beheersen is
voor veel functies een voorwaarde.
opleidingskanalen taalonderricht aanbieden”, stipt Celis aan.
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STAAT VA N Z AKEN
Theo Francken:

Terugkeerbeleid schakelt versnelling hoger
In 2015 is het aantal Irakezen dat vrijwillig naar hun land terugkeerde bijna
vertwintigvoudigd. Tegelijk zakte het aantal Iraakse asielaanvragen in drie
maanden tijd met 85 procent. Dat is te danken aan de informatiecampagnes
die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken voerde. En aan de
beslissing om geen aanvragen meer te behandelen van jonge mannen uit de
hoofdstad Bagdad.

“Die campagnes leggen de mensen uit
hoe de procedures in België verlopen en
welke sobere opvang zij krijgen. Mensensmokkelaars draaien asielzoekers
immers vaak een rad voor de ogen”,
weet Francken. “Want in plaats van de

eigen sociale woning en financiële uitkering die hen door smokkelaars was
beloofd, krijgen asielzoekers bij ons
slechts een bed, bad en brood in gemeenschappelijke voorzieningen.”

Ook meer gedwongen terugkeer
In totaal keerden vorig jaar 4 187 personen vrijwillig terug: 14 procent meer
dan in 2014. Maar ook de gedwongen
terugkeer nam in 2015 gevoelig toe. Het
totale aantal terugkeerders steeg daardoor ook met 15,5 procent - voorbij de
kaap van de 10 000 - terwijl dat in 2014
nog met 16,5 procent was gedaald. Eén
op de acht kwam bovendien uit de
gevangenis. “Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2014”,

Vlaams minister-president Geert
Bourgeois was in december te
gast bij zijn Schotse ambtsgenoot
Nicola Sturgeon in Edinburgh.
“We hadden het onder meer
over nauwere samenwerking op
het vlak van innovatie”, aldus
Geert Bourgeois. “Als Sturgeon
ook na de verkiezingen op post
blijft, komt ze naar Brussel voor
een tegenbezoek.” Intussen
bereiden Vlaamse en Schotse
ambtenaren een samenwerkingsakkoord voor.
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Geert Bourgeois
haalt banden met Schotland aan
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In 2015 keerden 1 014 Irakezen met
assistentie van de Belgische overheid
vrijwillig terug naar hun thuisland:
bijna twintig keer meer dan de 58 vrijwillige terugkeerders uit 2014. Die spectaculaire stijging is te danken aan de
informatiecampagnes die Francken
voerde, zowel via een brief aan de
Irakezen in de opvangcentra als via een
Facebook-advertentiecampagne waarin
jonge Iraki’s werd afgeraden naar België af te reizen.

Theo Francken: “We hebben de perceptie
van ons land als eldorado doorbroken.”
verduidelijkt Francken. “In mijn terugkeerbeleid heb ik van meet af aan gefocust op criminelen in illegaal verblijf.
Dat werpt nu zijn vruchten af.”
De staatssecretaris wijst erop dat ook
het aantal speciale terugkeervluchten
fors is gestegen: van negen in 2014 waarvan vijf na het aantreden van
Francken zelf in oktober - tot 25 vorig
jaar. Die special flights zijn bestemd
voor wie meermaals weigert te vertrekken of zware feiten pleegt. In 2015 keerden 150 van die zware profielen terug
met zo’n vlucht, die voor tachtig procent wordt terugbetaald door het Europees agentschap Frontex, of via reeds
geplande vluchten van Defensie. “De
kostprijs voor onze maatschappij van
personen die hier jaren illegaal zouden
verblijven, ligt vele malen hoger.
Daarom wil ik dit jaar nog meer inzetten op zulke kostenefficiënte terugkeervluchten. Daartoe moet Europa ook het
Frontex-budget versterken”, besluit
Francken.

STAAT VAN ZAKE N

Vlaanderen heeft voor het eerst een eigen Verkeersveiligheidsfonds. Dat gaat
van start met zo’n drie miljoen euro. Eenmaal op kruissnelheid worden de
inkomsten geraamd op 18 miljoen euro. Daarmee wil Vlaams minister van
Mobiliteit Ben Weyts nieuwe, gerichte initiatieven nemen om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren, zoals trajectcontroles.
Met vierhonderd Vlaamse verkeersdoden
in 2014 is verkeersveiligheid voor minister
Weyts een absolute beleidsprioriteit. Tijdens de begrotingsonderhandelingen in
2015 verkreeg hij dat een deel van de verkeersboetes, voornamelijk snelheids-

boetes, rechtstreeks ten goede zou komen
aan een nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsfonds.
“Door die extra middelen te investeren in
een betere handhaving en ongevallen-

Taxshift nu al zichtbaar
op loonbriefje

De minister van Financiën heeft beslist
om niet te wachten op de verrekening
bij de belastingaangifte in het voorjaar
van 2017 om dit onderdeel van de taxshift uit te voeren. De lastenverlagingen
worden meteen omgezet via een aanpassing van de bedrijfsvoorheffing.
Daardoor houdt meer dan de helft van
alle werknemers vanaf deze maand
meer dan 50 euro extra nettoloon over.
“En dat is nog maar de start van de beloofde lastenverlaging van meer dan
100 euro aan het einde van deze legislatuur”, stipt Van Overveldt aan. In
eerste instantie ligt de focus voor die
lastenverlaging op de laagste en de
middenlonen. Wie aan een minimumloon werkt, gaat er vanaf nu bijna 80
euro netto per maand op vooruit.

Gepensioneerden genieten ook
Ook gepensioneerden genieten vanaf
deze maand van het voordeel van de

© ID/Bart Dewaele

Eind vorig jaar is de taxshift gestemd in de Kamer. Daarmee is de grootste fiscale
hervorming sinds 1963 een feit. “Meer concurrentiekracht en minder lasten op
arbeid, daar draait deze historische hervorming om”, verklaart minister van
Financiën Johan Van Overtveldt. “En die lastenverlaging op arbeid krijgt voor heel
wat mensen erg snel concreet vorm. Meteen op hun loonbriefje van januari al is
het belastingvoordeel voelbaar.”

Johan Van Overtveldt: “Meer dan de
helft van alle werknemers houdt
vanaf deze maand meer dan 50 euro
extra nettoloon over.”
kleinere belastingschijf van dertig procent. De meeste gepensioneerden die in
deze schijf worden belast, houden
voortaan ongeveer 12 euro per maand
meer pensioen over. Deze maatregel
komt bovenop de inspanningen om de
laagste pensioenen te verhogen, meer
bepaald via de welvaartsenveloppe.
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Vlaams Verkeersveiligheidsfonds stevig uit de startblokken

Ben Weyts wil extra middelen voor verkeersveiligheid dubbel en dik laten renderen.
registratie en een veiligere infrastructuur, zullen zij niet alleen voor veiligere wegen zorgen”, maakt minister Weyts zich sterk. “Zij
zullen op hun beurt ook weer bijkomende
middelen creëren voor verkeersveiligheid.”

Geen Vlaamse
wapenexport
naar
Saudi-Arabië
Vlaams minister-president Bourgeois,
ook bevoegd voor Buitenlandse Handel,
heeft een vergunning geweigerd voor
een levering van militair materiaal aan
Saudi-Arabië. Die weigering is gebaseerd op de betrokkenheid van dat land
bij de oorlog in Jemen. “Daarmee
neemt de Vlaamse Regering duidelijk
haar verantwoordelijkheid”, stelt Geert
Bourgeois.
Tegen Saudi-Arabië is momenteel geen
Europees of internationaal wapenembargo
van kracht. Daarom oordeelt de Vlaamse
Regering dossier per dossier. Vorig jaar
waren er alvast geen aanvragen voor
wapenexport naar Saudi-Arabië. Begin
januari werd wel een vraag voor uitvoer
van militaire kledij voorgelegd. “Die aanvraag hebben we geweigerd”, aldus de
minister-president. “In de gegeven omstandigheden kan de uitvoer van wapens naar SaudiArabië immers niet door de beugel.”
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Eindelijk weer ruimte voor Defensie
Vlak voor de kerstvakantie keurde de federale regering het
strategische plan voor Defensie van minister Steven Vandeput goed. Tot 2030 wordt er voor 9,2 miljard euro geïnvesteerd in een kleiner en slagkrachtiger leger. We vroegen de
minister om tekst en uitleg.
De verschillende regeringen moeten
stevig besparen. Toch wordt er nu 9,2
miljard euro in Defensie geïnvesteerd. Waarom is dat zo ineens
nodig?
Steven Vandeput: “We leven in Europa
al decennialang in vrede. Maar hoe langer hoe meer zien we dat onze periferie
met ernstige problemen kampt. Je hebt
de assertiviteit van Rusland in het oosten, bijvoorbeeld, en de talloze conflic8

ten in het Midden-Oosten en NoordAfrika. En dan spreek ik nog niet over
de uitdagingen die de klimaatverandering en cyber met zich zullen meebrengen. Die problemen zijn niet meer enkel
problemen buiten onze grenzen. Nee, ze
hebben een directe impact op onze eigen
veiligheid hier. Dat houdt in dat we onze
verantwoordelijkheid moeten opnemen
en voorbereid moeten zijn. Ook op het
vlak van Defensie.”

En dat betekent dan 9,2 miljard euro investeren in nieuwe vliegtuigen, fregatten en mijnenjagers?
“Er is decennialang voortdurend bespaard
op Defensie. Defensie is het enige departement dat ook in nominale cijfers een
budgetdaling heeft gekend. Bij mijn aankomst op het kabinet, in oktober 2014,
werd ik geconfronteerd met een departement dat bij ongewijzigd beleid in 2025
failliet zou zijn. En dat nét op een moment
dat Europa steeds meer en steeds moeilijkere uitdagingen krijgt voorgeschoteld,
waarbij militaire interventies vaak zijn
aangewezen. Daarom was verandering
broodnodig. En dat werd een historische
kentering: we gaan naar een kleiner leger,
maar wel een dat goed zal zijn uitgerust
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BRE E DBEE L D
maken van jobcreatie en besparingen op
de overheidsuitgaven, blijven we op het
goede pad naar een begrotingsevenwicht
tegen het einde van de legislatuur in 2019.
Dat betekent dat toekomstige regeringen
weer beleidsruimte zullen krijgen, en
daarvan zal dus een gedeelte naar Defensie moeten gaan. Vergeet ook niet dat voor
iedere euro die we investeren in Defensie,
ook één euro zal terugvloeien naar onze
economie in de vorm van jobs, kennis en
technologie. Daarop zullen we ook bij de
vervanging van de F-16 streng toekijken.”
U investeert nu in een Belgisch leger.
Waarom zetten we niet direct de stap
naar een Europees leger?
“Omdat Europa daar nog niet klaar voor
is. Het is nu al bijna onmogelijk om met
28 landen samen één beslissing te nemen.
Stel je dan eens voor dat je op enkele uren
tijd moet beslissen om militair in te grijpen. Daarvoor is er gewoon onvoldoende
democratische legitimiteit. Ik geloof meer
in een samenwerking die van onderuit
groeit tussen partnerlanden. Zo doen we
vandaag al heel wat samen met de Nederlanders en de Fransen. Op die manier bouwen we dus van onderuit een internationale samenwerking uit.”

en op en top operationeel. Dat kost inderdaad geld. Dat geef ik toe. Maar veiligheid
is niet gratis. Hoewel we dat in dit land
veel te lang hebben gedacht.”
Waar moet dat geld vandaan komen?
“9,2 miljard is een enorm bedrag. Maar we
moeten dat in perspectief durven plaatsen.
De investering is gespreid over een periode
van 15 jaar. De totale overheidsuitgaven bedragen ongeveer 200 miljard euro per jaar.
Als je de investeringen in Defensie daarmee vergelijkt, kom je op een stijging van
nauwelijks 0,3 procent.
Deze regering maakt een duidelijke keuze
om te investeren in veiligheid. Ook buitenlandse veiligheid. Doordat we nu werk

Verschillende journalisten monkelden
dat de N-VA de Belgische staat versterkt
door federaal te investeren in Defensie.
“Ik geloof heel erg in de weg die onze partij is ingeslagen: wij zien de onafhankelijkheid van Vlaanderen als een democratisch
proces. Een evolutie, geen revolutie. En dat
betekent inderdaad dat Defensie nu nog
nationaal is georganiseerd. Maar vergeet
niet dat Defensie erg belangrijk is voor de
welvaart en het welzijn van de meer dan
zes miljoen Vlamingen en voor het beschermen van onze economische belangen in het buitenland. Denk maar aan de
Haven van Antwerpen. De N-VA heeft ervoor gekozen om op federaal niveau het
beleid te voeren dat de Vlaming heeft gevraagd. Ik ben ervan overtuigd dat deze
beslissing daarop een antwoord biedt, én

dat ze een nodige tussenstap is om verder
te werken aan een meer Europees geïntegreerde Defensie.”
Het leger blijft actief in vier dimensies:
land-, zee-, luchtmacht en cyber. Zou
een specialisatie niet beter zijn?
“Dat zou je op het eerste zicht kunnen denken. Maar, ten eerste, onze Defensie ís al
erg gespecialiseerd. In elk van de vier
dimensies waarin we actief zijn, maken
we scherpe keuzes in wat we in de toekomst nog wél en wat we niet zullen doen.
Dat hangt samen met de analyse van de
veiligheidsomgeving en met wat onze internationale partners van ons vragen.
Daarnaast is het belangrijk dat we ook in
de toekomst over meerdere inzetopties
kunnen beschikken. Op die manier kan je
je capaciteiten, in samenwerking met de
internationale partners, flexibel inzetten.”

“
-

Veiligheid is niet gratis.
Hoewel we dat in dit land
veel te lang hebben gedacht.

Sommigen opperen bijvoorbeeld dat er
al tweeduizend jachtvliegtuigen zijn in
Europa. Waarom moeten wij dan investeren in 34 nieuwe exemplaren?
“Ik kan u verzekeren dat er van die tweeduizend jachtvliegtuigen maar enkele honderden kunnen wat wij met onze F-16’s
kunnen. Van de 28 Europese landen heeft
slechts een handvol een moderne jachtcapaciteit. Dan spreek je bijna van een
niche. Als je ziet hoe vaak wij worden gevraagd om onze F-16’s in te zetten, is het
net belangrijk dat we investeren in nieuwe
vliegtuigen die de rol van onze F-16’s vanaf
2023 kunnen overnemen.”
U zal het leger in ieder geval ook kleiner maken.
“Dat klopt. We evolueren tegen 2030 naar
een kleiner leger van 25 000 mensen. Gelijktijdig evolueren we ook naar een jonger
leger. De gemiddelde leeftijd van onze
militairen zal dalen van ongeveer 40 jaar
9
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naar 34 jaar. Dat zal gebeuren zonder
naakte ontslagen. Integendeel: we zullen
op het vlak van rekrutering zelfs een
tandje moeten bijsteken om aan die
25 000 te geraken, want de komende tien
jaar gaat bijna de helft van de huidige
32 000 personeelsleden op pensioen.
Maar ik wil niet alleen naar een kleiner
leger evolueren. Ik wil vooral naar een
efficiënter leger evolueren. We moeten
naar een leger waarin militairen bezig zijn
met militaire taken. Dat betekent dat ik ook
ga onderzoeken hoe en waar we taken
kunnen uitbesteden. Wat op zijn beurt
weer jobcreatie in de privésector betekent.”
U heeft het vaak over een direct verband tussen interne en externe veiligheid. Wat bedoelt u daarmee?
“We leven in Europa niet op een eiland dat
is afgesloten van de rest van de wereld. Integendeel. We zijn nog nooit zo internationaal verbonden geweest als vandaag. Dat
wil ook zeggen dat dingen die elders in de
wereld gebeuren een directe impact kunnen hebben op onze eigen situatie hier.
Neem nu onze havens. Die zijn onwaarschijnlijk belangrijk voor onze economie.
Het is dan ook in ons eigen voordeel dat
schepen veilig en snel van overal ter
wereld naar onze havens kunnen varen,
en omgekeerd. Onze marine speelt daarin
een grote rol. Onze fregatten helpen mee
om op internationale doorvaarroutes piraterij en drugssmokkel te bestrijden. En
onze mijnenjagers zorgen ervoor dat de
schepen kunnen varen zonder zich zorgen
te hoeven maken over mijnen.
Een ander voorbeeld is de terrorismedreiging. We weten jammer genoeg nu
ook in eigen land maar al te goed wat dat
betekent. Er bestaat dus een direct verband tussen wat er aan de hand is in Syrië
en het Midden-Oosten en de situatie in België en Europa. Het staat als een paal boven
water dat een begin van een oplossing
start met het verslaan van IS. Binnen de
internationale coalitie nemen wij onze ver10

Steven Vandeput: “We kijken nog te vaak naar Defensie als een instrument van
oorlog. Terwijl ik dat eerder als een instrument beschouw om vrede na te streven.”
antwoordelijkheid daarvoor op. Dat doen
we door bijvoorbeeld Iraakse Special Forces op te leiden. Als de Iraakse troepen stilaan terrein winnen op IS, dan is dat voor
een stukje doordat die soldaten goed zijn
opgeleid om hun job te doen. Aan de andere kant ondersteunen wij ook lokale legers die vechten tegen IS: met onze F-16’s,
door inlichtingen te verzamelen, vuursteun te leveren of stellingen van IS te
bombarderen. Dat zijn concrete bijdragen
die mee het verschil maken.”
Waar is de tijd van de pacifistische
Volksunie, horen we sommige oudgedienden denken ...

“Uiteindelijk willen we toch allemaal
wereldvrede, niet? We kijken nog te vaak
naar Defensie als een instrument van oorlog. Terwijl ik dat eerder als een instrument beschouw om vrede na te streven.
Mijn beleid gaat volledig uit van de zogenaamde ‘3D-LO’-benadering: Diplomacy,
Development, Defence, Law & Order. Al
deze elementen zijn nodig om tot duurzame oplossingen te komen bij een conflict. Defensie is één van de elementen in
dat geheel. Daarnaast is veiligheid de basis
voor onze welvaart en ons welzijn. Wij
organiseren al sinds de Tweede Wereldoorlog onze veiligheid collectief binnen de
NAVO, de EU, de VN, of in internationale

Cyber: niet langer sciencefiction
Het leger krijgt er, naast de traditionele land-, lucht- en zeemacht een vierde
dimensie bij: een cybermacht. Onze veiligheid is immers meer dan ooit afhankelijk van data en software.
Wie over software spreekt, weet dat er hackers op de loer liggen. De nieuwe cyberdimensie moet onze netwerken beter beschermen tegen aanvallen. Bovendien zal
ze ook worden ingezet om cruciale economische infrastructuur te beschermen, zoals
kerncentrales of banken. Naast die defensieve opdracht krijgt cyber ook offensieve
capaciteiten en moet ze zelf in staat zijn om in conflicten de netwerken en software
van de vijand te destabiliseren. En tot slot moet de cyberdimensie ook een grote rol
spelen in het verzamelen van inlichtingen.

B R EEDBE EL D

Tot slot nog één belangrijk punt: wat
bent u van plan met de kazernes?
“Als we naar een kleiner leger gaan, lijkt
het me logisch dat we dat doen met minder kazernes. Daarbij moet je rekening
houden met economische argumenten,
maar ook met politieke gevoeligheden én
met een voldoende spreiding voor de
regionale tewerkstelling. Die oefening ben
ik nu met mijn kabinet en de legerstaf aan
het maken. Eind februari wordt die gepresenteerd aan de regering en dan zullen we
een compromis onderhandelen dat voor
iedereen aanvaardbaar is. Ik heb er ook
alle vertrouwen in dat we daarin zullen
slagen.”
Welke grote uitdagingen liggen er nu
nog op uw bord?
“We hebben een historische beslissing
kunnen onderhandelen. Nu moeten we
die beslissing zo sterk mogelijk verankeren. Dat ga ik doen door het strategische
plan te vertalen in concrete dossiers waarover ik deze regeerperiode nog wil beslissen en die ik waar mogelijk ook al zal
uitvoeren. Dat gaat bijvoorbeeld over het
afronden van aankoopdossiers, zoals de
vervanging van de F-16’s, de fregatten en
de mijnenjagers. Maar dat gaat ook over
bestellingen voor de landcomponent – geweren, nachtkijkers en moderne gevechtsvesten – en investeringen in materiaal en
voertuigen.
Daarnaast zal ik een 'militaire programmatiewet' op tien jaar uitwerken. Dat is een wet
die de financiering van de grote investeringsdossiers verzekert. Tot slot wil ik ook
concrete initiatieven nemen om het personeelsbeleid in het leger te hervormen:
flexibilisering, statuut, vorming, kennismanagement, noem maar op. Zoals u

De politie van morgen: meer blauw op
straat, meer middelen voor kerntaken
Net voor Kerstmis keurde de federale regering niet enkel het belangrijke strategische plan voor Defensie goed. Ze sloot ook structurele akkoorden over de
invoering van de witte kassa in de horeca, de re-integratie van langdurig zieken
op de arbeidsmarkt, de versoepeling van nachtarbeid in de e-commerce, het
sociaal overleg bij de NMBS, en – last but not least – de kerntaken van de politie.
“Deze regering wil meer blauw op straat,
waar en wanneer nodig. En daarnaast
willen we meer middelen en capaciteit
kunnen inzetten voor prioritaire taken”,
vat minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon samen.
“Daarom krijgt de politie er de komende
jaren op het terrein 2 500 extra manschappen bij, waaronder een nieuw
korps van 1 660 mannen en vrouwen
dat specifiek zal instaan voor bewakingsen beschermingsopdrachten.”
Dat nieuwe korps, dat onder de federale
politie valt, zal vooral bestaan uit personeel dat overkomt van Defensie en Justitie. De lokale en de federale politie
krijgen dan weer 450 en 400 extra mensen erbij, respectievelijk voor snelle
lokale interventies dichtbij de burger en
voor een harde aanpak in prioritaire
domeinen, zoals de strijd tegen zware
criminaliteit en terrorisme en het versterken van de wegpolitie.

Focus op kerntaken
In het kader van die personeelshervormingen wordt ook het takenpakket van
de politie herbekeken. Zo zal een deel
van de opdrachten die de politie nu uitvoert, zoals het bewaken van de kerncentrales, betalend worden. “Voor
sommige opdrachten zal de politie meer
samenwerken met privépartners, en andere zal ze helemaal uitbesteden”, aldus
Jambon. “Denk bijvoorbeeld aan de ver-

merkt: er ligt nog een hoop werk op ons te
wachten. Maar samen met mijn medewer-

werking van pv's en het beheer van flitspalen.”
Enkele politietaken, zoals opvorderingen
bij stakingen, worden dan weer simpelweg stopgezet. “De politie moet focussen
op haar kerntaken, zoals de strijd tegen
terreur en zware criminaliteit”, stelt de
minister.

© Belga

coalities zoals nu die tegen IS. Maar
samenwerken om onze veiligheid te
beschermen, betekent ook dat je zelf iets
moet kunnen inbrengen in het geheel.
België was sterk op weg om een parasiet
te worden. Die trend heb ik kunnen keren.”

Jan Jambon: “De politie moet focussen op haar kerntaken, zoals de strijd
tegen terreur en zware criminaliteit.”

“En op lokaal vlak streven we naar een
nog betere en snellere dienstverlening op
maat van de bevolking. Met sterke interventieteams en wijkagenten die meer
tijd vrij krijgen voor contact met de
burger.”

kers werk ik hard door om het allemaal
tot een goed einde te brengen.”
11

GE MA ND ATE ERD

Liesbeth Homans: “Belang van Vlaamse
normen en waarden aanscherpen”
Als Vlaams minister van Inburgering en Integratie vindt Liesbeth Homans het niet meer dan normaal dat we onze Westerse
normen en waarden beschermen. “Ik ben niet blind voor de
uitdagingen die de huidige asielcrisis met zich meebrengt.
Maar wie zich in Vlaanderen vestigt, moet onze samenleving
volledig accepteren en respecteren.”
ele identiteit en gelijke rechten voor man
en vrouw nauwelijks bespreekbaar zijn,
laat staan aanvaard. Daarom werd de
reeds bestaande aandacht voor onze
waarden en normen aangescherpt. En
die waarden worden ruim geïnterpreteerd: gelijkwaardigheid man/vrouw, het

©Thinkstock

De Westerse normen en waarden zijn al
enige tijd expliciet opgenomen in het lespakket van de cursus Maatschappelijke
Oriëntatie (MO) – een deel van het inburgeringstraject – voor nieuwkomers. “Met
de asielcrisis in het achterhoofd, heb ik
onmiddellijk gezorgd voor een aanscher-

Wie in Vlaanderen komt wonen, moet onze samenleving volledig accepteren en respecteren.

ping van en extra aandacht voor onze
normen en waarden”, zegt Liesbeth
Homans.

recht op werk voor iedereen, het verwerpen van seksueel geweld, leerplicht,
relatievorming, gendergelijkheid, scheiding tussen Kerk en staat, …

Seksuele identiteit
Asielzoekers die worden erkend als
vluchteling en die in Vlaanderen komen
wonen, moeten een verplicht inburgeringstraject volgen. De nieuwkomers zijn
veelal afkomstig uit landen waar seksu12

“Door open te staan voor actief medeburgerschap moeten alle nieuwkomers
de rechten en plichten van onze samenleving respecteren”, benadrukt Homans.
“Belangrijk hierbij is dat onze waarden

en normen als rode draad doorheen de
verschillende thema’s in de cursus aan
bod komen. Dat gaat van bijvoorbeeld
werk en onderwijs tot gezondheid en
vrijetijd. De actualiteit wordt hierbij
vaak als kapstok gebruikt.”

Rol van man en vrouw in onze
samenleving
Ook tijdens andere facetten van het inburgeringstraject wordt aandacht besteed aan de man-vrouwverhouding.
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij het
gesprek over kinderopvang. Als de
vrouw les volgt, wordt er verwacht dat
de man, indien die niet werkt, voor de
kinderen zorgt. Dat is in sommige situaties het eerste gesprek over de rol van
man en vrouw in onze samenleving.
Vlaanderen is continu bezig om het aanbod te actualiseren en het thema waarden en normen kwaliteitsvol aan te
brengen in de lessen Maatschappelijke
Oriëntatie. “Zo wordt er specifiek lesmateriaal ontwikkeld, wordt er bijkomend geïnvesteerd in gerichtere vorming
van leerkrachten, is er een betere opvolging van de cursisten en meer controle
op de inhoud van de lessen MO”, weet
Vlaams minister Homans. Eerder werden ook al specifieke opleidingen opgezet voor eerstelijnswerkers zoals
medewerkers van de CAW’s (Centra
voor Algemeen Welzijnswerk).

Waardigheid en integriteit
“Er gebeurt dus al heel veel. Samen met
de Agentschappen Integratie en Inburgering zal ik blijven hameren op het belang
van onze Vlaamse normen en waarden.
Geen enkele vorm van geweld die de
waardigheid en de integriteit van personen aantast, kan immers worden getolereerd”, sluit minister Homans af.

GEM ANDAT EERD

Elke Sleurs: “Seksueel geweld en
intimidatie zijn onaanvaardbaar”
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs stelde begin
december het Nationaal Actieplan tegen Gendergerelateerd
Geweld voor. Na de massa-aanranding in Keulen kwam het
plan plots opnieuw in de aandacht. De media pikten er één
specifiek initiatief uit: de cursus ‘omgaan met vrouwen’.
Het actieplan tegen alle vormen van
gendergerelateerd geweld kwam tot
stand na samenwerking met alle
ministers uit alle regeringen. Waarom
werd er zoveel belang aan gehecht?
Elke Sleurs: “Gendergerelateerd geweld
is een belangrijk maatschappelijke probleem. In 2014 waren er 39 668 klachten
met betrekking tot partnergeweld en
3 062 klachten wegens verkrachting. En
dat is nog maar het topje van de ijsberg.
Tot 90 procent van de gevallen wordt
niet aangegeven. Het maatschappelijke
probleem is ook ruimer dan enkel partner- en seksueel geweld. Eergerelateerd
geweld, gedwongen huwelijken en genitale verminking komen vaker voor dan
meestal wordt aangenomen. Daarom
kozen we resoluut voor een coherente en
gecoördineerde aanpak waarbij de federale overheid, de gemeenschappen en de
gewesten nauw samenwerken.”

kadert in het actieplan. Voor Waals
PS-minister Isabelle Simonis is dat
‘een nauwelijks verhulde vorm van
racisme’.
“Die beschuldiging slaat natuurlijk nergens op. Dit onderdeel haalde de media
naar aanleiding van de massa-aanranding
in Keulen op oudejaarsnacht, maar het
was ook staatssecretaris Theo Francken al
langer duidelijk dat die cursussen ‘omgaan met vrouwen’ noodzakelijk zijn.
We hebben een ongeziene instroom van
alleenstaande jonge mannen tussen 16
en 35 jaar en het is nu eenmaal zo dat
veel asielzoekers vanuit hun cultuur een
heel ander referentiekader hebben dan
wij. We moeten hen dan ook duidelijk
maken wat onze normen en waarden
zijn. Zij moeten weten dat in onze maat-

schappij de gelijkheid tussen man en
vrouw op alle gebieden fundamenteel is
en dat seksueel geweld en intimidatie
onaanvaardbaar zijn.”
Hoe gaan die cursussen voor asielzoekers er precies uitzien?
“Men is momenteel volop bezig om die
uit te werken. Het voorstel is gebaseerd op
het model dat al enkele jaren wordt aangeboden in Noorse asielcentra. Het is trouwens van belang dat we ook vrouwen
uitleggen hoe het er hier aan toegaat. Als
een moeder haar zoon bijbrengt dat ieder
meisje met een kort rokje een slet is, versterk je bij je kind een stereotiep idee dat
nog moeilijk valt af te leren. Daarnaast
ben ik van mening dat de waarden over
gendergelijkheid ook buiten de asielcentra moeten worden overgebracht. En
dan heb ik het niet alleen over inburgeringscursussen, waar terecht aandacht
wordt besteed aan de man-vrouwverhoudingen, maar ook over het welzijnswerk,
de scholen en de verenigingen.”

Ook de preventie van seksueel geweld in de opvang van asielzoekers

© ID/Wouter Van Vooren

Wat is er nieuw aan het plan?
“Het plan is opgebouwd op basis van beleidsaanbevelingen van de professionals
op het terrein en vanuit het middenveld.
Het is zeer concreet: in totaal staan er 235
maatregelen in. En het gaat over alle vormen van gendergerelateerd geweld. Dus
niet enkel over geweld tegen vrouwen en
meisjes: ook de mannelijke slachtoffers
worden niet vergeten. Het actieplan is
bijzonder ambitieus en concreet. Het zal
effectief een verschil maken op het terrein.”
Elke Sleurs: “Eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en genitale
verminking komen vaker voor dan meestal wordt aangenomen.”
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De zesde staatshervorming heeft van het Betaald Educatief Verlof
een Vlaamse bevoegdheid gemaakt. “De overheveling biedt een
unieke kans om het stelsel te hervormen”, zegt Jan
Hofkens, Vlaams Parlementslid en specialist arbeidsrecht. Vlaams
minister van Werk Philippe Muyters zit op dezelfde golflengte.
Het Betaald Educatief Verlof (BEV) is
een instrument van permanente vorming. Werknemers kunnen via erkende opleidingen bijkomende
competenties verwerven. Zij mogen
dan in ruil tot 180 uur betaald afwezig
zijn van het werk. Het doel is om
werknemers sneller en beter inschakelbaar te maken op de arbeidsmarkt.

Kluwen ontwarren
Het BEV bestaat intussen dertig jaar.
“De overheveling ervan naar Vlaanderen, in het kader van de zesde staatshervorming, vormt de ideale gelegenheid om het stelsel eens kritisch tegen
het licht te houden”, zegt Jan Hofkens.
“De Vlaamse overheid spendeert hieraan immers een groot en ook stijgend
budget, namelijk 65 miljoen euro.”
Door de jaren heen is de lijst met opleidingen die recht geven op BEV sterk
uitgebreid, zonder dat daarin nog een
echte lijn is terug te vinden. Zo subsidieert de overheid voor zes miljoen
14

per jaar aan syndicale opleidingen. Die
worden door de vakbonden zelf georganiseerd met het oog op hun eigen
werking. “Het is de hoogste tijd om het
kluwen aan opleidingsmogelijkheden
te ontwarren en samen te brengen in
één transparant systeem”, onderstreept Hofkens.

“

De opleidingen moeten
een toegevoegde waarde
hebben voor de arbeidsmarkt.

Vlaams minister Muyters zit helemaal
op dezelfde lijn: ook hij heeft een vereenvoudigd systeem voor ogen. Hij
heeft de sociale partners opgeroepen
om in het kader van de onderhandelingen over een Vlaams Banenpact een
voorstel tot hervorming van het BEV
op tafel te leggen. Dat voorstel zal
daarna in tripartite overleg (werkgevers, werknemers en overheid) verder worden verfijnd.

© Anne Deknock

Werknemers
weer- en
wendbaar maken

Toegevoegde waarde
Zelf heeft Jan Hofkens alvast een uitgesproken mening over hoe het BEV kan
worden hervormd. “Enerzijds moeten
alle werknemers een maximale en
vlotte toegang krijgen tot de opleidingen om zo hun eigen competenties te
versterken. Anderzijds moeten deze
opleidingen ook een toegevoegde
waarde hebben voor de arbeidsmarkt
en de vele knelpuntvacatures helpen
invullen. Ik denk bijvoorbeeld aan een
administratief bediende die aan de
slag wil in de zorgsector, waar bijzonder veel nood is aan extra werkkrachten. Dankzij het BEV kan deze
bediende zich omscholen. Dat is een
win-winsituatie voor alle betrokken
partijen”, licht Hofkens toe.
Daarnaast moeten voor het Vlaams
Parlementslid ook de te grote administratieve rompslomp worden weggewerkt en de controle op afwezigheden
verstrengd. “We verwachten dat
iemand die betaald afwezig is op het
werk, deze vrije uren ook effectief
gebruikt om de lessen bij te wonen.
De controle daarop, en zo nodig de
bestraffing, moet sluitend zijn.”

© Thinkstock
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E-commerce kan
duizenden jobs
creëren

Kamerlid Werner Janssen is tevreden dat er een akkoord is
over nachtarbeid voor de sector van de e-commerce (internethandel en webshops). “Onze e-commercebedrijven krijgen nu weer perspectief. In plaats van jobs te vernietigen, geven
we hen de kans extra jobs te creëren.”
De sociale partners sloten in december op de valreep een kader-cao (collectieve arbeidsovereenkomst) waardoor men op bedrijfsniveau kan onderhandelen over de voorwaarden
om aan nachtarbeid te doen. “Het is
een goede zaak dat de verantwoordelijkheid om cao’s te sluiten bij de
eigen werknemers wordt gelegd. Dat
is veel beter dan dit op te leggen van
bovenaf”, zegt Kamerlid Werner
Janssen. “Werkgevers en hun werknemers weten het best hoe nachtarbeid voor hun bedrijf kan worden
aangepakt.”

Jobs verdwenen
naar buitenland
In dit land zijn er ongeveer 67 000
webshops, en meer dan zestig procent van de bevolking koopt online.
Maar veel webadressen en webshops
met de extensie .be opereren vanuit
het buitenland. De totale omzet van
de e-commerce bedraagt zo’n zes miljard euro per jaar. Dat is zowat 6,5
procent van de totale omzet van de
handel in dit land. Van die zes mil-

jard euro vloeit er 42 procent naar het
buitenland.
De oorzaak daarvan is niet ver te zoeken. Wie online bestelt, verwacht
ook een snelle levering. En net dat
was in België een groot probleem
omdat nachtarbeid in de e-commerce
niet was toegelaten. Zo gingen jobs
en geld verloren aan de buurlanden,
die e-commerce wel stimuleren.

“

Nachtarbeid en
de aantrekkelijkere
voorwaarden dankzij de
taxshift creëren nieuwe kansen.

“Zowel megabedrijven zoals Bol.com
als kleine kmo’s besteden hun e-commerce-activiteiten uit aan het buitenland”, legt Janssen uit. “Zo gingen in
België meer dan 8 300 jobs verloren.
Zonder aanpassingen in de wetgeving
zou dat de komende drie jaar nog
eens een verlies of niet-creatie van
30 000 banen betekenen. Vooral voor
laaggeschoolden.”

Mooie toekomst
Nachtarbeid was trouwens niet het
enige euvel voor de sector van de ecommerce. Bedrijven vestigden zich
ook in de buurlanden omwille van de
bereikbaarheid, investeringssteun en
arbeidswetgeving. “De taxshift van
de regering komt alvast tegemoet aan
een groot deel van de verzuchtingen”,
weet Janssen.
In een jaarlijkse ranglijst van aantrekkelijkste e-commercemarkten was
België in 2015 de sterkste stijger: van
de 23ste naar de negende plaats. “Het
toestaan van nachtarbeid, bovenop
de aantrekkelijkere voorwaarden
dankzij de taxshift, biedt dus kansen”, zegt Janssen. “Zowel werknemers als werkgevers kunnen er hun
voordeel uithalen om e-commerce
ook hier uit te bouwen. Dat we er
later instappen heeft ook voordelen: we kunnen de modernste technologische middelen gebruiken en
we weten al wat beter wat de consumenten willen. De toekomst oogt
mooi, maar we moeten ze samen
waarmaken. Bedrijven die zich reeds
elders hebben gevestigd, komen niet
terug. Het komt er nu op aan nieuwe
spelers aan te trekken en onze kmo’s
alle kansen te geven om zich verder
te ontwikkelen.”
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VR A GEN (V )U UR
Matthias Diependaele:

“Investeert Vlaanderen
voldoende in drones?”
In de rubriek Vragen(v)uur vertellen we het verhaal achter een van de vele vragen die onze volksvertegenwoordigers elke week stellen aan de Vlaamse en federale beleidsmakers. In dit nummer
vraagt Vlaams Parlementslid Matthias Diependaele bij minister van Innovatie Philippe Muyters
naar de rol van de incubator DronePort in het stimuleren van de opkomende drone-industrie.

Vanwaar je interesse in drones,
Matthias?
“Het is aan de overheid om een passend kader te creëren voor economische ontwikkeling. Met de oprichting
van de nv DronePort op de oude luchtmachtbasis van Brustem ondersteunt
Vlaanderen via het ‘Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat', kortweg SALK, mee de ontwikkeling van
de drone-industrie. De ambitie is om
een campus uit te bouwen die onderzoek en ondernemerschap in die
nieuwe sector stimuleert. Dit jaar al
wordt begonnen met de bouw. DronePort zal er kantoorruimte en industriegrond ter beschikking stellen van
geïnteresseerde bedrijven. Bovendien
krijgt het luchtruim boven Brustem een
permanente toelating voor vluchten en
testen met drones. Al die elementen
maken van DronePort een - ook inter16

specteren, brandhaarden opsporen,
pakjes bezorgen, noem maar op.” In al
die toepassingsdomeinen liggen ook
kansen om toegevoegde waarde te
creëren in Vlaanderen. “Een aantal
hoogtechnologische Vlaamse bedrijven levert nu al

pendaele (36)
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onderdelen voor drones. Daarnaast
hebben onze bedrijven en onderzoeksinstellingen heel wat kennis in huis om
zelf creatief aan de slag te gaan met die
nieuwe technologie.”

© Anne Deknock

Drones of onbemande vliegtuigjes
spreken tot de verbeelding van jong en
oud en winnen wereldwijd aan populariteit. “Wist je dat er vorig jaar in
Brussel een heus dronesalon plaatshad, waar meer dan vijfduizend bezoekers op afkwamen?” vraagt Matthias
Diependaele. “Het recreatieve gebruik
van drones is intussen genoegzaam gekend. Maar de mogelijkheden blijken
zo goed als onuitputtelijk: luchtfoto’s
nemen van gewassen, gebouwen in-

nationaal - uniek en beloftevol
concept.”
Wat hoopte je met je vraag te
bereiken?
“Ik wou in de eerste plaats polsen naar
het economische potentieel en de concrete doelstellingen van DronePort.
Vlaanderen stopt immers in totaal 3,5
miljoen euro in het project. Het is belangrijk dat dit geld rendeert. Het antwoord van de minister leerde mij dat
de eerste toezeggingen er al zijn: zes
start-ups hebben aangekondigd zich in
DronePort te vestigen en er zijn ook al
contacten gelegd en zelfs samenwerkingsakkoorden gesloten met een aantal grote bedrijven die vandaag actief
zijn in de sector.”

Begrijp ik hieruit dat je best tevreden bent met het antwoord van de
minister?
“Absoluut. Vlaanderen investeert op
slimme wijze en het is nu al duidelijk
dat het terugverdieneffect groot zal zijn.
DronePort Incubator wil op korte termijn 30 start-ups steunen en 60
arbeidsplaatsen creëren. Maar de ambitie is om op de hele site 300 nieuwe
arbeidsplaatsen te scheppen. Op langere termijn moet DronePort dé referentie worden voor toepassingen in de
drone-industrie.”

DO RPSST RA AT
‘Brede School Plus’ in Kuurne

Johan Bossuyt en Bram Deloof
Met het project ‘Brede School Plus’ pakken
schepen van Onderwijs Johan Bossuyt en
OCMW-voorzitter Bram Deloof in Kuurne
kinderarmoede aan door de talenten van kinderen te stimuleren.
Bij de start van het project ‘Brede Scholen Plus’, in 2015,
leefde ongeveer 10 procent van de kinderen in Kuurne in
een kansarm gezin. Dergelijke thuisomstandigheden vormen een rem op hun ontwikkeling. Dankzij ‘Brede Scholen
Plus’ kunnen alle kinderen in Kuurne nu kennismaken met
een waaier aan activiteiten.
“De school is een formele leeromgeving”, zegt schepen van
Onderwijs Johan Bossuyt. “Maar ook ná 16 uur kunnen de
kinderen er leren en ontwikkelen. Door in te zetten op
talentontwikkeling werken we aan een positief zelfbeeld
van onze kinderen. En daardoor verbeteren ook hun leerprestaties.” Dankzij die unieke insteek kan de gemeente
rekenen op een impulssubsidie van de provincie WestVlaanderen. Inclusief de eigen middelen bedraagt het budget van het driejarige project 200 000 euro. Ongeveer 65
procent daarvan wordt besteed aan een ‘ouderbrugfiguur’.
Die bouwt een brug tussen de kansengroepen, het Sociaal
Huis/OCMW en de school.

De ouders worden daarnaast meer betrokken bij het
schoolgebeuren dankzij oudercontactmomenten. “In eerste
instantie gebeurt dat contact onder begeleiding van de
ouderbrugfiguur”, zegt Bram Deloof.

Naschools proeven van vrijetijd
“Met ‘Proeven van vrijetijd’ voorzien we bovendien een
breed aanbod aan activiteiten”, vult Johan Bossuyt aan.
“Dat gebeurt naschools, in de vertrouwde schoolomgeving
van de kinderen. In samenwerking met verschillende partners maken de kinderen op die manier kennis met kinderen jeugdboeken, muziek, sport, dans, noem maar op. ‘Proeven van vrijetijd’ moet hen uitdagen om te ontdekken en
te ontplooien wat ze graag doen of goed kunnen. Ook de
wetenschaps- en techniekklas maakt deel uit van het aanbod.”
In Kuurne maakte de N-VA in de aanloop naar dit project
alvast de keuze om de dienstverlening van het OCMW en
de gemeente op elkaar af te stemmen en te integreren. “Armoede betekent immers méér dan ‘onvoldoende geld hebben’”, besluit Bram Deloof. “Armoede aanpakken betekent
inzetten op het financiële, maar ook op het sociale leven,
op cultuur, op sport. Met andere woorden: armoede moet
integraal worden aangepakt.”

“Tijdens het eerste projectjaar heeft de ouderbrugfiguur een gedetailleerd profiel van elke
Kuurnse basisschool opgemaakt”, legt OCMWvoorzitter Bram Deloof uit. “Kennis van het
Nederlands en ouderbetrokkenheid zijn daarbij
twee belangrijke aandachtspunten. Daarom
organiseren we taalkampen tijdens de verlofperiodes en voorleesmomenten in samenwerking
met de bibliotheek. En via de centra voor volwassenonderwijs en het Huis van het Nederlands zijn er praatgroepen waar zowel kinderen
als hun ouders hun Nederlands komen oefenen.

© ID Lieven Van Assche

Kennis van het Nederlands

Bram Deloof en Johan Bossuyt: “Armoede
betekent méér dan ‘onvoldoende geld hebben’
en moet integraal worden aangepakt.”
17

EUR O PA

N-VA betreedt het internationale
theater met steeds meer ambitie
Europa staat in het centrum van het debat. “En onze ambitie
om dat debat mee te sturen is alvast groot”, zegt N-VA-ondervoorzitter en Europarlementslid Sander Loones.
De N-VA kwam recent herhaaldelijk in
het nieuws met haar internationale
contacten. Een bewuste strategie?
Sander Loones: ”Toch wel. Vlaanderen is
een geografisch kleine regio met een
gigantisch buitenland in een sterk veranderende wereld. Ons nationalisme zal dus
altijd internationaal moeten zijn. Daarom
heb je die buitenlandse relaties nodig,
liefst met partijen die een rol van betekenis spelen op het wereldtoneel én die
gelijkaardige politieke visies delen. De
Britse conservatieven met premier Cameron
(foto linksonder, red.) zijn daar uiteraard
het beste voorbeeld. Maar ook met de
recente ontmoeting tussen onze partijvoorzitter en Sarkozy denken we vooruit
en tonen we internationale ambitie. Met
deze sociaal-economische contacten vullen we ons nationalistische netwerk aan.
In september waren we nog met een
ruime N-VA-delegatie aanwezig bij de
Catalaanse parlementsverkiezingen.”
Cameron en Sarkozy staan voor een
sociaal-economisch herstelbeleid, maar

ze staan toch niet meteen bekend als
politici die het belang van het zelfbeschikkingsrecht erkennen?
“Beide heren stellen zich regionalistischer
en pragmatischer op dan je zou denken.
Sarkozy zei dat ‘er beter moet worden geluisterd naar separatisten’. En Cameron
heeft de Schotten een bindend onafhankelijkheidsreferendum gegeven. Daar
kunnen de Catalanen zelfs niet van
dromen.”
Weegt de N-VA nu echt op het Europese toneel of moeten die contacten de
schijn hoog houden?
“Zonder al te hoog van de toren te blazen:
het Europese beleid schuift stilaan onze
kant op. Ik stel vast dat steeds meer Europese partijen dezelfde analyses beginnen
te maken als de N-VA. Ook Horst Seehofer
wil nu bijvoorbeeld een maximumgrens
voor asielzoekers en een sterker grenzenbeleid. Zo sluit de minister-president van
de Duitse deelstaat Beieren, die ook partijvoorzitter is van de CSU, mooi aan bij de
voorstellen van Bart De Wever. Er broeit
duidelijk iets in Europa. En daarbij is de
realiteit opnieuw onze
beste bondgenoot.”

© NO10

Ligt de groeiende kritiek op het Europese
beleid niet vooral
aan incidenten met
asielzoekers zoals in
Keulen?
“Uiteraard spelen die
een rol, maar er is
De N-VA verdiept haar relaties met Europese partijen die meer aan de hand.
Veel Europeanen stelgelijkaardige politieke visies delen.
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len zich gastvrij op tegenover echte oorlogsvluchtelingen. Maar de bijna onbestaande Europese grensbewaking door
landen als Griekenland, in combinatie
met de onverantwoorde welkomstpolitiek
van Merkel, zorgt voor een ongelooflijke
druk op het sociale weefsel door ongeschoolde gelukszoekers.”
Moeten de nationale grenzen toe om
de instroom in te dijken?
“De instroom wordt echt ondraaglijk.
We zitten op de limiet. En dan zijn
bijkomende maatregelen en grenscontroles zeker nodig. Maar een regio
als Vlaanderen, dat een groot deel van
zijn welvaart uit zijn open economie
haalt, kan niet zomaar de grenzen sluiten. Daarom moeten we kijken hoe we
landen die hun verantwoordelijkheid
niet nemen, zoals Griekenland, sneller
uit de Schengenzone kunnen zetten. Dan
kunnen we samenwerken met landen die
er wél in slagen om hun buitengrenzen te
bewaken. In een kleinere en meer verantwoordelijke Schengenzone dus.”
Pleit u nu voor minder Europa? We
horen toch vaak dat enkel méér Europa
de huidige crisissen kan oplossen?
“De meeste Europeanen willen geen
Europese superstaat, maar sterke nationale lidstaten in een EU die sterk is op
vlakken waar zij een meerwaarde kan
bieden. Wij willen dus vooral een beter
Europa, met verantwoordelijke lidstaten
en verantwoordelijke Europese instellingen. De traditionele Europese droomkastelen moeten dringend plaats maken
voor een goeie dosis eurorealisme. Die
boodschap brengen onze ministers ook
op de Europese ministerraden. En die
vindt alsmaar meer weerklank. De
N-VA staat daarbij alvast op de eerste
rij in Europa.”

VERR EKI JKER

Conventie van Genève:
niet in steen gebeiteld
De Conventie van Genève wordt universeel beschouwd als
de hoeksteen van het internationale vluchtelingenrecht. Dat
Bart De Wever die in vraag stelt, is voor sommigen dan ook
een brug te ver. Nochtans is de N-VA-voorzitter niet de eerste
die zich daarover kritisch uitlaat. En het ziet er niet meteen
naar uit dat hij de laatste zal zijn.
Dit jaar is het precies 65 jaar geleden dat
het ‘Verdrag betreffende de status van
vluchtelingen’ in de nasleep van de
Tweede Wereldoorlog werd opgesteld.
Dat Vluchtelingenverdrag - dat vandaag
de ‘Conventie van Genève’ wordt genoemd - moest de Europese oorlogsvluchtelingen beschermen die voor 1951
hun thuisland hadden verlaten. In 1967
kwam daar een protocol bij dat komaf
maakte met de beperking in de tijd en
het toepassingsgebied bovendien uitbreidde naar alle vluchtelingen over de
hele wereld.

Verhaal van rechten én plichten
Het Vluchtelingenverdrag uit 1951 is de
allereerste uitwerking van het asielrecht
omschreven in de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens van 1948.

Het wordt wereldwijd beschouwd als
hét fundament voor de internationale
bescherming van vluchtelingen. Zo goed
als niemand trekt het belang of de verdiensten van die hoeksteen van het
internationale vluchtelingenrecht in
twijfel. Ook de N-VA niet, voor alle
duidelijkheid.

“

De huidige vluchtelingenstroom is niet vergelijkbaar met de omstandigheden
waarin het verdrag 65 jaar
geleden tot stand kwam.

Zo voorzag de Conventie van Genève
voor het eerst in een definitie van het begrip ‘vluchteling’. In het verdrag staan
ook de fundamentele rechten van vluchtelingen duidelijk omschreven en worden minimumstandaarden voor hun

behandeling opgelegd. Maar wat
vaak over het hoofd wordt gezien: dit
verdrag is geen exclusief rechtenverhaal. Ook de plichten van asielzoekers komen erin aan bod. Zo stelt
het tweede artikel dat een vluchteling
zich in het land van toevlucht moet
houden aan de lokale wetten en voorschriften, alsook aan de maatregelen
genomen voor de handhaving van de
openbare orde. Iedereen is dus gelijk
voor de wet, vluchtelingen al evenzeer als de eigen burgers.

Economische massamigratie
Ingrijpende veranderingen in de omvang en de aard van de vluchtelingenstromen hebben de kritiek op de
Conventie van Genève, die er altijd al
is geweest, doen aanzwellen. De
vluchtelingenstroom naar Europa die
het voorbije half jaar op gang is gekomen, is ongezien en niet vergelijkbaar
met de omstandigheden waarin het
verdrag 65 jaar geleden tot stand
kwam.

© ID/Benoit De Freine

Vandaag zijn de asielzoekers overwegend alleenstaande jongemannen
- geen vaders die wanhopig hun
vrouw en kinderen in veiligheid proberen te brengen. Bovendien reizen zij
duizenden kilometers door volkomen
veilig gebied, met maar één doel voor
ogen: de West-Europese sociale zekerheid. Die is in sommige landen niet
alleen erg gul maar ook erg open.

Het Vluchtelingenverdrag is geen exclusief rechtenverhaal. Ook de plichten
van asielzoekers komen erin aan bod.

De nieuwe realiteit legt eens te meer
de zwaktes en lacunes van het bestaande Vluchtelingenverdrag bloot.
Een modernisering dringt zich op. Niet
meer. Maar ook niet minder.
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In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L E EU WEN

Kostbare jeugdhuizen
Voor veel jongeren eindigde 2015 met goed nieuws. Na talrijke
acties van jeugdhuizen over heel Vlaanderen tegen de nieuwe btwregeling, kondigde minister Van Overtveldt aan dat de vrijstelling
van btw pas zou gelden vanaf een omzet van 80 000 euro. Daardoor
kwam de minister tegemoet aan de bezorgdheden uit de sector.
Als gemeenschapspartij draagt de N-VA
het jeugdlandschap een warm hart
toe. De sociale rol van de ontelbare
jeugdverenigingen en vrijwilligers
kan niet worden onderschat. Dat
geldt in het bijzonder voor de honderden jeugdhuizen die Vlaanderen rijk
is. Die jeugdhuizen zijn voor heel wat
jongeren een tweede thuis, een plaats
waar ze steeds terechtkunnen, waar
ze kunnen netwerken en zich engageren. Jongeren leren er de handen uit
de mouwen te steken en verantwoordelijkheid te nemen.

De overheid creëert in zulke gevallen
immers oneerlijke concurrentie ten
opzichte van de horeca.
Om de jeugdhuizen tegemoet te
komen, trok de minister in december
het plafond voor de vrijstelling op van
50 000 naar 80 000 euro. Dat nieuws
zorgde voor heel wat enthousiasme

de vrijstelling van 25 000 euro die
andere verenigingen en ondernemingen genieten.

Duidelijk en zeker
Toch bleef protest vanuit de sector niet
uit. Met jeugdhuisfederatie Formaat
voorop werd de grootschalige campagne ‘BTNee’ opgezet. Jong N-VA
betreurt dat Formaat de maatregel
niet positiever heeft onthaald, terwijl
de federatie nochtans toegeeft dat
enkel de grotere en geprofessionaliseerde jeugdhuizen btw-plichtig worden en dat de kleinschaligere
werkingen buiten schot blijven.

De voorbije maanden volgden we het
dossier rond de btw-regeling voor de
jeugdhuizen op de voet. In november
vroeg minister van Financiën Van
Overtveldt de jeugdhuizen om zich in
regel te stellen met de Europese richtlijnen voor btw-vrijstelling. Die vrijstelling moet namelijk gelinkt zijn aan
de bescherming van kinderen en jongeren. En het uitbaten van een drankgelegenheid valt daar niet onder,
evenmin als activiteiten waarmee je
rechtstreeks in concurrentie gaat met
commerciële organisaties die wél
btw-plichtig zijn.
Niemand ontkent dat het jeugdhuiswerk belangrijk maatschappelijk
werk levert en (fiscaal) moet worden
beschermd. Maar wanneer een jeugdhuis een professionele commerciële
onderneming blijkt die soms meer
dan 100 000 euro omzet draait, is een
btw-vrijstelling niet meer houdbaar.
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Oneerlijke concurrentie

Net omdat jeugdhuizen zo kostbaar zijn, zet Jong N-VA ze graag in de verf.
Zo organiseert Jong N-VA jaarlijks in het Zenne- en Pajottenland een jeugdhuizenkroegentocht. In Tienen zette Jong N-VA de initiatiefnemers van een
nieuw jeugdhuis in de bloemetjes en in Moorslede gaven we een gratis vat
om de opening van het jeugdhuis te promoten.

bij Jong N-VA: de maatregel beschermt immers het kostbare jeugdhuiswerk in Vlaanderen, terwijl ze
tegelijk buitensporige oneerlijke concurrentie bant. De jeugdhuissector
moet dit respecteren en redelijkheid
aan de dag leggen. De vrijstelling van
80 000 euro ligt bovendien fiks boven

Dialoog met de minister blijft wel
nodig, vindt Jong N-VA. Zo moet de
besliste btw-regeling duidelijk zijn en
zekerheid bieden, vooral voor jeugdhuizen waar de omzet schommelt.
Net zoals Formaat zal Jong N-VA het
dossier blijven volgen en de belangen
van de jeugdhuizen verdedigen.

Brice De Ruyver: “Probleemwijken
prioritair aanpakken ”
De terreurdreiging is de laatste decennia nooit echt weggeweest,
ook in Europa niet. Maar vorig jaar sloegen de terroristen wel
heel dicht bij huis toe. “Zijn we nog wel goed bezig? En waar
houdt dit op?” vragen velen zich af. We gingen te rade bij criminoloog
Brice De Ruyver, docent aan de Rechtsfaculteit in Gent.

Daarmee hebben we de problemen
aan het thuisfront nog niet aangepakt. Was u verrast toen bleek dat
België, en met name Brussel, tot een
kweekvijver voor terroristen is uitgegroeid?
“Niet echt. Als je van alle landen in
Europa verhoudingsgewijs het grootste
aantal Syriëstrijders telt, dan weet je
gewoon dat je met een probleem zit.
Vooral een aantal Syriëstrijders die
terugkeren vormen een imminent
veiligheidsrisico.”
Hoe krijgen we dat probleem zo snel
mogelijk opgelost?
“Hoezeer dit nieuwe probleem ons misschien verrast, we moeten ook wel
durven toegeven dat het wortelt in een

dieperliggende problematiek die in
feite helemaal niet zo nieuw of verrassend is. We zijn al meerdere decennia
de greep kwijt op een aantal wijken in
grotere steden waar de sociale mix
grondig scheef zit en waar de legale
economie steeds meer baan moet ruimen voor snelle winsten uit illegale
activiteiten, zoals drugs- en wapenhandel, handel in valse paspoorten,
noem maar op. Wijken ook waar de informele sociale controle zoek is, of
waar een vorm van sociale controle
heerst die fundamentalistisch geïnspireerd en dus zelf problematisch is.
Tegelijk laat de formele sociale controle
in die wijken evenzeer te wensen
over, omdat de politie er louter reactief te werk gaat en pas ingrijpt
als het kwaad in feite al is geschied.”

Het vervolg van dit interview,
onder andere over ‘de totaal
nieuwe dimensie van geweld’ waarmee Keulen en andere Europese steden
sinds begin dit jaar kampen, leest u op
www.n-va.be/buitenwacht

Ligt daar dan de sleutel voor een
duurzame oplossing?
“Deels wel. Die wijken zonder perspectief, zonder wijkwerking,
waarvan we zelfs niet weten wie
er precies woont of hoeveel inwoners ze exact tellen, moeten we prioritair aanpakken en opnieuw een
perspectief bieden. De meeste protagonisten van 13 november waren
niet voor niets afkomstig uit die
probleemwijken. Ze kenden een
voorgeschiedenis als kleine crimi-

Brice De Ruyver: “13 november heeft een nieuw hoofdstuk
in het terreurverhaal ingeluid.””
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“Ik ben Madame Soleil niet”, glimlacht
de professor. “Maar iedereen die het
terrorisme volgt, beseft maar al te goed
dat de gruwelijke aanslagen van 13
november een nieuwe fase in onze
strijd tegen terreur hebben ingeluid. Ik
vrees dat we nog enige tijd met de huidige terreurdreiging moeten leren
leven. Al hangt veel ook af van hoe de
oorlog in Syrië en Irak evolueert. Eenmaal de problemen daar opgelost, verdwijnt immers een belangrijke aantrekkingspool voor terroristen. We hebben er dus alle belang bij dat dit snel
gebeurt.”

neel, zijn op een gegeven moment verregaand geradicaliseerd en zo geëvolueerd naar terroristisch gedrag. Om
die voedingsbodem voor criminaliteit
en terrorisme bij ons weg te nemen, is
werk in de diepte nodig. Het sociale
weefsel moet worden hersteld in die
wijken, evenals de sociale controle.
Wat niet kan zonder in eerste instantie
een ‘law and order’-beleid te voeren.
Dat zal tijd vergen. Het heeft helaas al
te lang geduurd voor we de situatie
onder ogen hebben durven zien. Maar
nu zijn we wel verplicht om op te treden. En ondertussen moeten we hopen
dat er geen verdere escalaties volgen.”

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

B U IT ENWAC HT
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Bertha Benz: de zakenvrouw achter de uitvinder

Carl Benz had al in 1885 zijn eerste
driewielauto gemaakt en daarmee
ook de eerste auto in de wereld.
Het duurde echter nog tot juni 1886
voor hij met de eerste versie met
benzinemotor kon uitpakken. Die
zomer deed de technologische pionier zelf een korte proefrit in zijn
woonplaats Mannheim, waar ook
zijn bedrijf was gevestigd. Toch
bleef het commerciële succes aanvankelijk uit voor de
‘paardloze koets’.

Dat veranderde toen Bertha op 5 augustus 1888 met de
experimentele wagen van haar man de eerste langeafstandsrit maakte van Mannheim naar haar geboortestad Pforzheim - een traject van 106 kilometer - en weer
terug, aan een maximumsnelheid van 15 km per uur.
Bertha maakte die lange autorit in het gezelschap van
haar twee zonen, maar buiten medeweten van haar man
en zonder toestemming van de autoriteiten. Officieel wou
ze in Pforzheim haar moeder bezoeken. Maar Bertha had
nog een andere reden voor haar gewaagde experiment: haar man richtte
zich te veel op de technische kant
van de zaak, vond ze, en deed te weinig om commerciële belangstelling
voor zijn uitvinding te wekken.
Met haar tocht, die wereldwijd heel
wat opzien baarde, zorgde zij voor de
doorbraak van de auto. Om dat te
eren, werd er in 2008 een toeristische route naar haar vernoemd. In
2013 koos Mercedes-Benz die historisch belangrijke route nog voor een
proefrit met een zelfrijdende wagen. Zeg dus niet te gauw:
’t is weer een vrouw!
©bron Wikipedia

De eerste automobilist ter wereld was … een
vrouw! Bertha Ringer was niemand minder dan
de echtgenote van Carl Benz, de uitvinder van
de eerste auto met benzinemotor. Precies 130
jaar geleden, op 29 januari 1886, deponeerde
Carl de rechten voor zijn ‘Patent-Motorwagen’. Had
de toenmalige wetgeving dit niet verhinderd, dan had
Bertha die rechten trouwens zelf in handen gehad. En
terecht: niet alleen financierde zij de ontwikkeling
ervan, het was ook haar commerciële flair die Benz zijn eerste
contracten opleverde.

M EERWAARD E

Portret van een Europa dat zijn identiteit kwijtraakte
Het boek Avondland en Identiteit van Sid Lukassen is een
kritische analyse van een Europa dat worstelt met zichzelf.
Het biedt dankzij de unieke invalshoek een zeer waardevolle
bijdrage aan het debat over de
globalisering, de Europese
identiteit en de Westerse cultuur. De auteur trekt lessen uit
de val van vroegere beschavingen en vult dit aan met praktische dagelijkse voorbeelden. Geschreven in een
aansprekende, heldere stijl is zijn pleidooi grondig opgebouwd met feiten en citaten.

Sid Lukkassen studeerde geschiedenis en filosofie. Hij is
raadslid voor de VVD in Duiven (Nederland) en schrijft
eveneens vanuit zijn ervaring in de Tweede Kamer en het
Europees Parlement.
Sid Lukkassen, Avondland en Identiteit, Uitgeverij Aspekt,
302 pagina’s, 19,95 euro

3 x gratis
Drie lezers krijgen van ons een exemplaar van Avondland en
Identiteit. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op volgende wedstrijdvraag: “Welk land is sinds 1 januari 2016
voorzitter van de Europese Unie?” Stuur uw antwoord voor
12 februari naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnaars van De Roets 2016: D. Goes (Oostende), J. Goossens (Beerse), D. Raes (Edegem), L. Schoutteten (Kuurne) en E. Verlinden (Edegem)
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Veel schoon volk op het N-VA-Nieuwjaarsfeest in Mech

Vierduizend leden zakten op zaterdag 9 januari af naar De
Nekkerhal in Mechelen voor het nieuwjaarsfeest van de N-VA.
Naar goede traditie werd het een gezellig en warm feest. Vindt u
zichzelf terug op deze foto's tussen al het andere schoon volk?

Voormalig burgemeester van Herent en Vlaamse strijder van het
eerste uur Willy Kuijpers, die met pensioen gaat, werd gehuldigd.
“Een man met een grote historische verdienste voor de Vlaamse
zaak. Een man van de daad ook”, aldus Bart De Wever.
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helen

© Pieter Paul Moens

Voorzitter Bart De Wever introduceerde in zijn toespraak een
derde V. “Naast de verandering en de vooruitgang, komt het nu
aan op volharding. Want we moeten onze welvaart veilig stellen.
Voor onszelf, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen.”

Naar goede gewoonte opende een gelegenheids-dj de dansvloer. Dit jaar was dat Theo
Francken met ‘Allein Allein’ van Polarkreis 18:
een knipoog omdat de N-VA enkele maanden
geleden nog alleen stond met haar analyse
van de vluchtelingencrisis.
Op onze Facebookpagina vindt u meer
sfeerbeelden van ons nieuwjaarsfeest.
Het resultaat van de fotosessies met de
N-VA-ministers en met Bart De Wever
kan u bekijken op
www.n-va.be/nieuwjaarsfeest2016
© Studio Dann
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Werk actief mee aan de N-VA
in uw gemeente

Doe mee!

De nieuwe afdelingsbesturen zullen alles in het
werk stellen om van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 een succes te maken.
Bent u op de datum van de verkiezingen in uw
gemeente ouder dan zestien jaar én minstens drie
maanden lid van de N-VA? Dan kan u mee kiezen wie
de komende jaren uw afdeling zal besturen. En
beter nog: u kan zich ook zelf kandidaat stellen!

Als stemgerechtigd lid ontvangt u heel binnenkort niet enkel
een uitnodiging om uw stem uit te brengen, maar ook alle
informatie om zelf te kandideren voor een bestuursfunctie.
Zo werkt ook u actief mee aan een sterke afdeling in een sterk
Vlaanderen.
Meer informatie over de bestuursfuncties vindt u op
www.n-va.be/bestuurmee of vraagt u aan bij Hans
Govaerts (stafmedewerker interne besluitvorming), op het nummer 02 219 49 30 of via hans.govaerts@n-va.be

Loop met de N-VA
de ‘Antwerp 10 Miles’

N-VA haalt 37 000 euro
op voor Bednet
Ook de voorbije decembermaand droeg de N-VA haar steentje bij
aan Music for Life, de jaarlijkse solidariteitsactie van Studio Brussel.
In totaal haalden de lokale afdelingen liefst 37 000 euro op voor
Bednet, een vzw die langdurig zieke kinderen in staat stelt om
onderwijs op afstand te volgen via de computer.
Niet alleen overtreffen we daarmee onze bijdrage van vorig jaar, we
halen ook ruimschoots het vooropgestelde doel voor deze editie: 1 400
Bednetdagen, wat neerkomt op een bedrag van 36 400 euro. Hartelijk
dank aan alle vrijwilligers en sympathisanten die dat mooie bedrag
hebben ingezameld!

© N-VA

Benieuwd naar de foto’s van de actie of naar het hartverwarmende
filmpje? Surf dan naar www.n-va.be/mfl

Björn Anseeuw, Lies Jans, Kathleen Krekels, Lorin Parys en Koen
Daniëls, de provinciale voortrekkers van de actie, overhandigden
samen met Vlaams minister Ben Weyts in totaal 37 000 euro voor
Bednet aan StuBru-presentatrice Siska Schoeters.
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Op 17 april 2016 vindt de 31ste editie van de bekende
loopwedstrijd ‘Antwerp 10 Miles’ plaats. N-VA Antwerpen
neemt naar goede gewoonte deel met een uitgebreide
delegatie, onder wie Antwerps burgemeester Bart De
Wever en OCMW-voorzitter Fons Duchateau.
Zin om al sportend
mee geld in te zamelen voor
het goede
doel?
Zet dan
samen
met
onze
partij op 17 april uw beste beentje voor ten voordele van
Stichting Terninck. Deze onafhankelijke organisatie biedt
in de Antwerpse binnenstad een flexibel aanbod van
woon- en dagbestedingsvormen voor volwassenen met
een verstandelijke en/of fysieke beperking. Momenteel verbouwen ze hun home tot een moderne faciliteit. Het ontbreekt echter aan financiële middelen om een
therapeutisch bad te installeren. N-VA Antwerpen hoopt
daarom samen met u een mooi bedrag bij elkaar te lopen
voor Stichting Terninck.
© N-VA

In februari en maart kiezen alle lokale N-VA-afdelingen
een nieuw bestuur. Dat bestuur zal drie jaar lang de
krijtlijnen uittekenen om de N-VA verder te verankeren
in uw gemeente.

Wilt u meelopen of een van onze lopers sponsoren?
U vindt alle nuttige info en links in de agenda op
www.n-va.be/antwerpen.

SP OT OP . ..

© N-VA

N-VA
OudTurnhout
Overal langs Vlaamse wegen, komt men N-VA’ers tegen. Ook
in de Stille Kempen is onze partij niet meer van het voorplan
weg te denken. Deze maand zetten we Oud-Turnhout in de
kijker. De afdeling is er al volop bezig om de verdere verankering
in 2018 voor te bereiden.
Het bestuur van N-VA Oud-Turnhout telt
18 gemotiveerde mensen. Het is een zeer
jonge bestuursploeg, die op korte tijd
sterk is gegroeid. Toch telt ze slechts vijf
dames. “Het is niet makkelijk om vrouwen te vinden die zich willen engageren
in het bestuur van een lokale politieke
partij”, zegt voorzitter Bob Coppens.
“Nochtans vinden wij het enorm belangrijk om een goed evenwicht te vinden.
Bovendien komen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 er al snel aan. Als
we er klaar voor willen zijn, kunnen we
die best nu al voorbereiden.”
‘Gemeenteraadsverkiezingen 2018’ is
daarom een vast punt op de agenda
van de bestuursvergaderingen. En net
daar is het idee ontstaan voor wat intern de ‘vrouwenavond’ zou worden
genoemd. “Concreet namen we de
ledenlijst bij de hand”, vertelt Bob.
“We gingen in eerste instantie na

welke vrouwen er op dit moment al lid
zijn van de N-VA. Wie konden we aanspreken? Wie is er gekend bij het bestuur? Welke andere goede profielen
zijn er nog te vinden? Zo stelden we
een lijst op van te contacteren dames.
En die werden vervolgens persoonlijk
en individueel aangesproken door een
bestuurslid dat ze al kenden vanuit bijvoorbeeld de vriendenkring of het verenigingsleven. Dit om de drempel zo
laag mogelijk te maken.”

Infoavond voor vrouwen
Op die manier bracht het bestuur een
zestal vrouwen samen op een infoavond specifiek voor vrouwen. “Ik
stond er zelf van te kijken dat het zo’n
succes was. We hadden gedacht dat er
wat drempelvrees zou zijn, maar de
meesten voelden zich juist vereerd
omdat we aan hen hadden gedacht”,
blikt Bob enthousiast terug.

“Na een korte kennismakingsronde
deden we de interne afdelingswerking
uit de doeken. We focusten daarbij
bewust op praktische zaken en legden
uit wat een engagement concreet inhoudt. En wat een mogelijk mandaat
na 2018 precies zou betekenen. Daarna
was het aan hen om vragen te stellen.
Wat waren hun verwachtingen eigenlijk? De meeste vragen gingen vooral
over de tijdsinvestering: hoe vaak moet
je aanwezig zijn op vergaderingen
allerhande? Is het wel te combineren
met een voltijdse baan?”

Vernieuwing en verbreding
De afdeling Oud-Turnhout blikt alvast
met een positief gevoel terug op dit initiatief. Twee dames hebben zich al
geëngageerd om zich bij de komende
bestuursverkiezingen kandidaat stellen. Twee anderen twijfelen nog en
willen er nog eens goed over nadenken. Daarnaast blijft de afdeling inzetten op vernieuwing en verbreding.
Zo werkt het bestuur hard verder om
de afdeling in optimale omstandigheden klaar te stomen voor 2018.

Ligging: in het noordoosten van de provincie Antwerpen; wordt in het
zuiden doormidden gesneden door de E34
Gehuchten: Centrum, Oosthoven, Zwaneven
Aantal inwoners: ruim 13 000
Bekende inwoners: Marc Dex (zanger), Michael Reiziger (Nederlands voetballer)
Bestuur: coalitie van CD&V, sp.a en Groen. De N-VA is wel de grootste partij
met negen zetels in de gemeenteraad en drie vertegenwoordigers in de OCMW-raad.
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Nadia Sminate en Bert Maertens

Erkenningsnummer P2A9064
Toelating gesloten verpakking 9099 Gent - X BC 4238
V.u. & afzendadres:
Bart De Wever, VPRTI vzw,
Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel
Maandelijks behalve in juli en augustus.

Op 2 januari legde Nadia Sminate de
eed af als burgemeester van Londerzeel.
Daarmee is ze de eerste Vlaamse burgemeester met allochtone roots, maar
daar is ze zelf niet zozeer mee bezig. “Al
sta ik wel graag symbool voor de verandering die onze gemeente nodig
heeft.” Nadia neemt ook de fakkel over
van Bert Maertens als jongste N-VAburgemeester.

“Het is een speciaal gevoel om burgemeester te worden”, beaamt Nadia. “Het moet
zowat de ultieme droom zijn van iedere politicus en ik heb nu ook mogen ervaren
waarom. Je staat zo nauw in contact met je
inwoners dat je het beleid kan afstemmen
op wat er leeft. Ik heb echt het gevoel dat
ik iets kan betekenen voor de inwoners.
Maar resultaten bereik je alleen door keihard te werken. Het aantal vergaderingen,
overlegmomenten, eetfestijnen en festivi28

Afgiftekantoor Gent X
Januari 2016

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

Bert geeft graag enkele tips mee aan Nadia.
“Leer ermee leven dat je voor je inwoners
publiek bezit bent. Of je nu aan het winkelen bent, uit eten gaat of je auto aan het
voltanken bent, er is altijd wel iemand die
je aanspreekt over dit of dat. Bizar, grappig
maar ook fijn. Maak ook tijd voor jezelf, je
gezin en je vrienden. Het is een slopende
job, dus zorg af en toe voor vrije momenten
voor jezelf en je naasten. En ten slotte:
neem als burgemeester je verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen. Durf
dus de baas te zijn, al blijf je natuurlijk de
kapitein van een ploeg.”

© Anne Deknock

“Ik werd burgemeester vlak na mijn 31ste
verjaardag”, vertelt Izegems burgervader
Bert Maertens. “Dat was natuurlijk heel bijzonder. Maar dat geldt ook als je pakweg
40 of 50 jaar bent. Het is zonder twijfel de
mooiste, maar wellicht ook de meest opslorpende job in de politiek.”

teiten waarop ik word verwacht, is nauwelijks bij te houden. Maar ik doe het allemaal met heel veel plezier!”

“Klopt”, knikt Nadia. “Dat je
zelfzeker en kordaat moet zijn
heb ik al tijdens mijn tweede
week mogen bewijzen. Bij de
wateroverlast heb ik de crisiscel geleid. Plots voel je een
enorme verantwoordelijkheid. Er is geen tijd voor twijfel. Maar de voldoening als je
zo'n crisis tot een goed einde
brengt, is groot.”

“Er is nog veel werk. Ik wil
mijn gemeente weer financieel gezond maken. Londerzeel was de afgelopen jaren een van de tien gemeenten met
de hoogste schuldgraad. Tegelijkertijd wil
ik blijven investeren in onze infrastructuur.
Er komt een nieuwe kleuterschool en onze
sportsite wordt nog dit jaar volledig gerenoveerd. Jarenlang lag ons zwembad er verwaarloosd bij. Ik ben bijzonder blij dat wij
erin slagen dat gebouw in eer te herstellen
en er bovendien nog een besparing op te
realiseren van 20 procent”, sluit Nadia af.

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
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