Nieuw-Vlaams Magazine
februari 2014

Voor het derde jaar op rij een
Vlaamse begroting in evenwicht
Een beperking mag
geen handicap zijn

Ben Weyts over het #vvvcongres:

“Het waren drie heerlijke dagen doe-mee-cratie”
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Zo veel, of liever: zo weinig buurtinformatienetwerken (BINs) telt onze hoofdstad.
Ook in Wallonië bestaan vandaag nog
maar 36 van die samenwerkingsverbanden tussen burgers en lokale politie. Een
groot contrast met Vlaanderen, waar liefst
574 BINs actief zijn. N-VA-senator Karl Vanlouwe pleit ervoor om buurtinformatienetwerken te blijven promoten. “Vooral in
Brussel, waar toch een groot onveiligheidsgevoel leeft en de sociale controle kan worden bevorderd, is het onbegrijpelijk dat er
slechts 1 BIN bestaat.”

Johan Van Overtveldt
@jvanovertveldt op 18/02/2014
Regering, patronaat en vakbonden vinden
brugpensioen een gemakkelijkheidsoplossing. Wel op de kap van toekomstige generaties.

Nou moe

Stefaan Michielsen (De Tijd)
@stefamichielsen op 13/02/2014

negen procent volgde een veroordeling. De N-VA hoopt dat de bevoegde minis-

Nationale Bank zegt wat partijen de kiezers niet durven vertellen: dat er nog pijnlijke maatregelen nodig zijn.

worden gestraft. Want beide ministers mogen dan wel erg begaan zijn met de

“

Van de meer dan 300 000 pv's die de politie in zes jaar opstelde over de vele
vormen van huiselijk geweld, wordt liefst 77 procent geseponeerd. Op amper
ters Turtelboom en Milquet de parketten zullen bijsturen, zodat daders ook echt
positie van vrouwen en op dat vlak mediagenieke initiatieven nemen, het is erg
wrang dat driekwart van de aangiftes zonder gevolg blijft.

“Door de N-VA te diaboliseren en geen graten te zien in een nieuwe federale regering zonder Vlaamse meerderheid geeft
Open Vld het signaal dat machtsdeelname het enige is wat telt. Tegen welke prijs dan ook. (…) De liberalen verkiezen dus
Di Rupo II, ook al is er dan wéér geen meerderheid aan Vlaamse zijde.”
Wim Van de Velden, De Tijd (11/02/2014)

© N-VA

Goed bezig

In januari was Vlaams volksvertegenwoordiger en senator
Wilfried Vandaele gastspreker aan de universiteit van
Donostia in Baskenland. Hij gaf er een lezing over ‘Taalcriteria als middel om de samenleving te organiseren’.
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Met de verkiezingen van 25 mei in het vooruitzicht tourt
Vlaams minister-president Kris Peeters door Vlaanderen.
Daardoor mist hij wel elke maandag de wekelijkse bijeenkomst van het bureau van het Vlaams Parlement.
Dat noopte Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans
(N-VA) ertoe in de pen te kruipen. “Via De Standaard
stel ik andermaal de grote interesse vast vanwege de
Vlaamse Regering voor de wekelijkse vergaderingen (op
maandagmiddag) van het Uitgebreid Bureau van het
Vlaams Parlement”, zo opent Peumans zijn brief aan de
CD&V'er. “Mag ik vernemen hoe u zal zorgen dat de
Vlaamse Regering tot maandag 22 april aanstaande vertegenwoordigd zal worden in de vergaderingen van het
Uitgebreid Bureau?”

UI TGESPROKE N

Het herdenkingsproject ‘100 jaar
Groote Oorlog’ nadert met rasse
schreden. Vlaams minister Geert
Bourgeois wil er het herdenkingsen vredestoerisme een stevige
injectie mee geven.

© Joost De Bock imagedesk

11
Historisch

Als partijvoorzitter kan ik niet anders dan trots terugkijken op ons congres. Ik besef als

12
De N-VA lanceerde de brochure
‘Een beperking mag geen handicap zijn’. Helga Stevens en Lies
Jans pleiten daarin voor een
Vlaanderen waar personen met
een beperking gewoon Vlaming
kunnen zijn onder de Vlamingen.

geen ander dat het woord ‘historisch’ te pas en te onpas wordt misbruikt. Maar een congres dat op zijn hoogtepunt 4 000 leden verwelkomde, dat in open debatten 2 500 amendementen bediscussieerde en een uitgewerkt hervormingsplan voorlegde? Dat is ongezien
in de recente politieke geschiedenis.
Maar nu begint het echte werk. Met name de Vlamingen overtuigen dat de N-VA het verschil kan maken. Dat onze plannen de beste waarborg zijn voor de toekomst. En dat wij
deze plannen ook kunnen uitvoeren. Wij moeten de Vlamingen persoonlijk aanspreken
en overtuigen dat N-VA de verandering is. De Verandering voor Vooruitgang.

Tijd
Want meer jobs, minder belastingen, lagere lasten op arbeid, het aanpakken van de te

16
Niet zozeer méér Europa maar wel
wélk Europa. Dat is voor de N-VA
de centrale vraag in het debat over
de Europese Unie. Als eurorealist
stelt de partij haalbare en realistische oplossingen voor, en geen utopieën.

hoge loonkosten, daar gaat het in de verkiezingen om. Maar ook om betere opvang, een
warm gezinsbeleid met een faire kinderbijslag, betaalbare pensioenen en een efficiënte
gezondheidszorg. En evenzeer om een betere justitie, met straffen die echt worden uitgevoerd.
De N-VA trekt naar de verkiezingen met een klaar inhoudelijk project. Een project voor
wie werkt, spaart en onderneemt. Dat beloont wie verantwoordelijkheid neemt en de
samenhorigheid versterkt. Een project dat de lasten verlaagt, de schulden afbouwt en de
overheid afslankt. Maar dat ook niemand achterlaat, dat sociaal maar niet socialistisch
is en dat de middelen focust op wie ze echt nodig heeft.

17
Ambassadepersoneel moet vlot
tweetalig zijn om in noodsituaties
landgenoten te kunnen bijstaan.
Peter Luykx en Karl Vanlouwe vinden het daarom onaanvaardbaar
dat de kennis van de tweede taal
geen onderdeel meer uitmaakt
van het diplomatiek examen.

Niets kan een idee stoppen waarvan de tijd is gekomen. Maar het is aan ons om dat idee
te verspreiden. Wij moeten samen onze boodschap uitdragen in alle straten van Vlaanderen. Spreek iedereen aan, overtuig buren, collega's, vrienden en familie. Want het is
tijd. Tijd voor Verandering voor Vooruitgang.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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H AL F R O N D
Nieuwe gevangenissen

N-VA wil betere vergoeding
voor asbestslachtoffers

Politiek dienstbetoon
primeert

“Na de sluiting van Ford Genk ging de overheid er nochtans mee akkoord om de getroffen regio een verse stimulans te geven. Een nieuwe gevangenis verschaft heel wat
werkgelegenheid. Maar blijkbaar mist Genk een politieke
klepper in de regering, zoals Johan Vande Lanotte of
Wouter Beke”, merkt N-VA-Kamerlid Sophie De Wit op.

Overbevolking
De locaties zijn dan wel al ingevuld, naar budget voor
de bouw en het toekomstige personeel moet de regering nog op zoek. Ook de technische dossiers dienen
nog opgestart. Zelfs de gronden zijn nog niet verworven. Waar waren minister van Justitie Turtelboom
(Open Vld) en staatssecretaris voor de Regie der
Gebouwen Verherstraeten (CD&V) het voorbije jaar
dan mee bezig? Het nieuwe Masterplan Gevangenissen
zou 1 500 cellen extra opleveren. “Maar met meer dan
2 000 gevangenen te veel zal dat de overbevolking nog
altijd niet wegwerken”, betreurt De Wit.

© Thinkstock

In Oostende en Leopoldsburg wil de federale regering twee splinternieuwe gevangenissen laten bouwen. Ook Genk was kandidaat, maar viel helaas
uit de boot.

Onlangs raakte bekend dat het aantal asbestslachtoffers stijgt: experts
voorspellen in de periode van 2015 tot 2020 een regelrechte piek. Blootstelling aan asbest kan leiden tot een heleboel ziekten. Meestal gaat het
om verwoestende kankers.

“Het Asbestfonds moet alle gezondheidsschade door asbest vergoeden”, vindt N-VA-Kamerlid Nadia Sminate.
Vandaag komt het zogenoemde Asbestfonds enkel tussen voor asbestose
(stoﬂong) en mesothelioom (longvlieskanker). Maar uit wetenschappelijke
studies blijkt dat asbest ook aan de oorsprong ligt van heel wat keel-, strottenhoofd- en longkankers. Volgens de huidige stand van de medische wetenschap kan trouwens exact worden bepaald in welke mate een kanker is
veroorzaakt door asbest.
N-VA-Kamerlid Nadia Sminate wil dat alle slachtoffers van gezondheidsschade door asbest kunnen aankloppen bij dat fonds. “Als er bewijs is van
reële blootstelling aan asbest, moet het Asbestfonds ook slachtoffers met
andere ziekten vergoeden”, vindt Sminate. “De nieuwe cijfers wijzen op de
nood daaraan.”

Vlaanderen en België sporen niet
De N-VA wil dat er duidelijkheid komt over de investeringen van de NMBS in Vlaanderen. Die staan al veel te lang op een
pijnlijk laag pitje. In januari polste Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans (N-VA) bij minister van Mobiliteit Crevits (CD&V)
naar de reden voor die stilstand. “Uit haar antwoord begrijp ik dat er nog steeds wordt gepraat over dat investeringsplan, en
wel met minister Labille (PS). Daar knelt eens te meer het
schoentje. Ondertussen blijven de resultaten op het terrein
meer dan ooit uit.”

© Miel Pieters

Vlaamse bevoegdheid

Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans: “Het spoorbeleid
moet voor ons een volledig Vlaamse bevoegdheid zijn.”
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“Om maar iets te noemen: op federaal niveau is er nog
steeds geen akkoord over de IJzeren Rijn”, vult collegaparlementslid Annick De Ridder aan. “Minister Labille
schuift dat dossier telkens voor zich uit. Vlaanderen en de
Vlaamse havens zijn daarvan het slachtoffer.” Wat Lies Jans
ertoe bracht een oude N-VA-eis te herhalen: “Spoorwegen
vormen de ruggengraat van ons openbaar vervoer. En toch
hebben we er vanuit Vlaanderen niets over te zeggen. Het
spoorbeleid moet voor ons een volledig Vlaamse bevoegdheid zijn.”

HALFRON D
E-commerce in Vlaanderen

Bijzondere Financieringswet is
vooral nemen, niet geven

Werk aan de winkel

© N-VA

De N-VA wil blijven besparen op de werking van de overheid, ook in de volgende regeerperiode. Vlaams minister Bourgeois geeft trouwens al het goede
voorbeeld met 7,5 procent minder personeelskosten. En dankzij het goede
begrotingswerk van minister Muyters had er in principe zelfs 4,8 miljard euro
beleidsruimte moeten zijn voor de hele volgende legislatuur.

Matthias Diependaele: “Onze jaarlijkse transfer naar het federale niveau
komt overeen met de financiering van ons volledige gehandicaptenbeleid.”

De sector van de e-commerce in Vlaanderen staat onder druk. Dat blijkt uit een
recente studie van Comeos, de Belgische
belangenorganisatie van handelaars en
diensten. Als er geen ingrijpende maatregelen komen die onze e-shops dezelfde
wapens geven als buitenlandse concurrenten, dreigen we tegen 2018 ruim 36 000
banen te verliezen.
“Onze economische handicaps zijn al even bekend als talrijk”, stelt Vlaams Parlementslid
Annick De Ridder. “Met stip bovenaan: de
hoge loonkost. Verder blijven onze onlinehandelaars lijden onder regelneverij. En ook
onze wetgeving rond nachtwerk, btw en productveiligheid maakt het er niet makkelijker
op voor hen.”

Helaas was dat buiten de regering-Di Rupo gerekend. Die besliste niet alleen om bevoegdheden op een onsamenhangende wijze over te hevelen. Midden 2013 nam zij
plots ook die hele Vlaamse beleidsruimte af. Di Rupo legde zelfs een extra besparingsoefening van 2,4 miljard op.

Geen overleg
“En dat zonder enig overleg met de Vlaamse Regering”, klaagt Vlaams N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele aan. “Die ingreep treft nochtans domeinen die belangrijk
zijn voor onze toekomstige welvaart, zoals onderwijs, innovatie en economie. Maar
evengoed sociale domeinen. Onze jaarlijkse transfer naar het federale niveau komt bijvoorbeeld overeen met de ﬁnanciering van ons volledige gehandicaptenbeleid.”

Omdat een door minister Geens (CD&V) beloofde aanpassing van de wet uitblijft,
worden ontslagen werknemers zwaarder belast op hun opzegvergoeding. Een
wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Veerle Wouters om die hogere belasting te vermijden, werd door de meerderheidspartijen helemaal onderaan op de agenda geplaatst. Zo dreigt ook dat probleem onopgelost te blijven tot na de verkiezingen.
Opmerkelijk is dat van alle meerderheidspartijen net de sp.a onverschillig blijft voor
het lot van ontslagen werknemers in het algemeen en die van Ford Genk en zijn toeleveranciers in het bijzonder. “Bij de onderhandelingen over het eenheidsstatuut sneuvelde bovendien de belastingvrijstelling van 1 200 euro op de eerste schijf van de
opzegvergoeding”, stelt N-VA-Kamerlid Veerle Wouters vast. “Dat men ons voorstel
voor een gunstigere regeling voor de getroffen werknemers niet eens wil behandelen,
getuigt van weinig begrip en inlevingsvermogen.”

© Thinkstock

Belasting op opzegvergoedingen
verlagen: geen prioriteit
Bij onveranderd beleid zijn er in ons land
ruim 36 000 banen bedreigd.

De N-VA wil vermijden dat onze eigen e-shops
naar het buitenland uitwijken en de markt volledig aan enkele grote buitenlandse spelers
overlaten. “Het is hoog tijd dat we onze handicaps wegwerken. Helaas is het gros van die
bevoegdheden nog steeds federale materie.”
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BR E E D B E ELD

“Bouwen aan het Vlaanderen waarvan wi
De eindstemming op het driedaagse N-VA-congres Verandering
voor Vooruitgang was een indrukwekkende apotheose. Meer
dan 4 000 N-VA-leden bevestigden de N-VA als een brede volkspartij. Een volkspartij die het opneemt voor wie werkt, spaart
en onderneemt. En die bouwt aan een (h)echte gemeenschap.
Het partijcongres aanvaardde tijdens de
eindstemming het principe van het confederalisme: twee autonome deelstaten
- Vlaanderen en Wallonië - en een
tweetalige hoofdstad Brussel. “Wij willen de Vlamingen het beleid geven
waarvoor ze al zo lang stemmen, maar
dat ze nooit krijgen”, zei congresvoorzitter Ben Weyts in zijn slottoespraak.
“Wij kiezen voor confederalisme om
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onze eigen problemen te kunnen aanpakken met onze eigen centen. Dát is
confederalisme.”
Voor partijvoorzitter Bart De Wever is
het confederalisme hét instrument om
verder te kunnen bouwen aan het
Vlaanderen waarvan wij dromen.
“Vandaag hebben wij toekomst geschreven”, aldus Bart De Wever. “Want

niets kan een idee stoppen waarvan de
tijd is gekomen. De kracht van verandering, de wil tot vooruitgang, zal altijd
zegevieren.”

Eén groot feest
Het congres was de absolute ﬁnale van
een grootscheepse oefening in ledendemocratie. In ‘doe-mee-cratie’. In de
aanloop van het congres konden alle
leden amendementen indienen op de
congresteksten die ze in de bus kregen.
“Uiteindelijk noteerden we niet minder
dan 2 495 amendementen op de 435 resoluties”, weet Ben Weyts. Daarna
volgden de debatten. In drie commissies (‘Verantwoordelijkheid belonen’,

© Studio Dann

© Studio Dann

BREEDBEEL D

Congresvoorzitter Ben Weyts: “Het congres, dat waren drie heerlijke dagen. Drie
dagen van debat en discussie. Niet over met wie we in de regering willen, of wie
premier of minister wordt … Het ging drie dagen niet over wie, maar over wat.”

© Studio Dann

Frits Bolkestein: eurorealisme

ij dromen”

U vindt de integrale toespraken en
een uitgebreide sfeerreportage
over het congres op www.n-va.be/
vvvcongres. Een uitgebreide selectie
foto’s vindt u in het fotoalbum op de
N-VA-Facebookpagina.

Op vrijdag 30 januari opende het congres met een colloquium en met een opmerkelijke spreker: voormalig Europees Commissaris en prominent Nederlands politicus Frits Bolkestein. Hij pleitte voor een stevige dosis eurorealisme.

Herman, Manuela en Peter

© Studio Dann

‘Gemeenschap vormen’ en ‘Onze toekomst kiezen’) konden de leden de
hele zaterdag debatteren en hun amendementen verdedigen. Dat leidde tot
bijna 500 stemmingen. Het werk ging
zondag verder. Tijdens de ﬁnale eindstemming keurden meer dan 4 000
enthousiaste aanwezigen de congresteksten goed. En zo werd het congres
één groot feest.

Drie vooraanstaande figuren uit de economische, culturele en onderwijswereld
spraken hun engagement uit voor de N-VA: Herman De Bode (voormalig topman
McKinsey Benelux), Manuela Van Werde (actrice en presentatrice) en Peter De Roover
(onderwijzer en ere-voorzitter VVB).
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BR E E D B E ELD
Doe-mee-cratie

© Studio Dann

© Studio Dann

Eén twee drie, rikketikketik

© Studio Dann

© Studio Dann

De commissies vormden het hart van de ‘Doe-mee-cratie’. De drie commissies
werden voorgezeten door Jan Jambon, Steven Vandeput en Ben Weyts. Het stemmen gebeurde elektronisch, zodat de uitslag van de stemming meteen zichtbaar
was voor alle aanwezigen.

Tijdens de slotmeeting verscheen er nóg een
wit konijn op het podium. Niemand minder
dan Urbanus, de leukste van Tollembeek en
omstreken, kwam de bijeenkomst opleuken
met een paar spitante grappen en enkele
van zijn bekende liedjes.

© Studio Dann

© Studio Dann

© Studio Dann

Voor ieder wat wils

Zowel vrijdag- als zaterdagavond waren er leuke en interessante avondactiviteiten voor de deelnemers. Een filmvoorstelling
van Het Vonnis, ingeleid door regisseur Jan Verheyen, een quiz met Siegfried Bracke en Mark Demesmaeker, een avondbezoek
aan het MAS, een rondleiding achter de schermen van de Antwerpse Zoo, een rondvaart met de Flandria, een nocturne in
de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, een kroegentocht ... kortom, voor ieder wat wils!

© Studio Dann

Alle leden van de N-VA kregen een
exemplaar van de goedgekeurde congresteksten in de bus.
U vindt de teksten ook online op
www.n-va.be/vvvcongres.
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De congresteksten omvatten de visie
en voorstellen die de N-VA voorlegt
aan de Vlamingen. Zodat we opnieuw
hoopvol vooruit kunnen kijken en opnieuw vooruit kunnen geraken. Ze bepalen de komende jaren het politiek
handelen van onze partij.

BREEDBEEL D

© Studio Dann

Honderd rijen dik

© Studio Dann

© Studio Dann

© Studio Dann

© Studio Dann

De sfeer is goed …

Debatteren en discussiëren, daar krijgt
een mens honger en dorst van.
Drie uitgebreide zelfbedieningsrestaurants zorgden ervoor dat niemand op zijn
honger bleef zitten. Om het
hoofd even leeg te maken, stonden er
her en der spelconsoles, tafelvoetbaltafels en flipperkasten.

© Studio Dann

Het congres in enkele
opmerkelijke cijfers

De hele Antwerp Expo inpalmen, dat deed geen enkele politieke partij ons ooit
voor. Maar kleiner kon echt niet. ‘Honderd rijen dik, een ongeziene opkomst’,
schreef De Morgen. De meer dan 4 000 stemkaartjes die in de lucht gingen bij de
eindstemming, vormden dan ook een indrukwekkend beeld.

• De bundel met de 435 resoluties
telde 70 bladzijden. De bundel met
de toegevoegde amendementen
was liefst 272 bladzijden dik.
• De N-VA-leden dienden 2 495
amendementen in.
• Tijdens het hele congres waren er
haast permanent 160 N-VA-medewerkers aan de slag, voor of achter
de schermen.
• 60 technici waren continu in de
weer om het congres in goede
banen te leiden.

Verandering voor Vooruitgang

• Er moesten in totaal 6 700 stoelen
worden geplaatst en herplaatst.

© Studio Dann

• Er waren 16 ontvangstbalies in
Antwerp Expo om alle inschrijvingen vlot te verwerken.

“Met deze teksten schrijven we de toekomst. Want het is tijd voor Verandering
voor Vooruitgang. Niets kan een idee stoppen waarvan de tijd is gekomen.” Met
die woorden zette voorzitter Bart De Wever een punt achter deze historische en
warme congresdriedaagse.

• De totale gebruikte oppervlakte tijdens het congres bedroeg 17 448
vierkante meter.
• De partij voorzag vijf ﬁetsen voor
de medewerkers om zich snel te
verplaatsen tussen de zalen.
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GE MA N D ATEERD

De Groote Oorlog, om nooit te vergeten

“Vlaanderen is er klaar voor”, zegt
een zichtbaar tevreden minister Bourgeois. “Op mijn initiatief is de
Vlaamse Regering al sinds 2006 bezig
met de voorbereidingen. Er is al veel
en hard gewerkt aan de infrastructuur,
het ontsluiten van oorlogserfgoed, en
allerlei initiatieven en evenementen.
We mogen in alle bescheidenheid zeggen dat ook het buitenland zijn waardering en lof uitdrukt voor de manier
waarop we in Vlaanderen deze herdenking aanpakken. De grote sterkte
van dit project ligt in ‘samenwerking’.
Samenwerking tussen alle beleidsdomeinen en partners, zowel uit de
publieke als uit de privésector. Die
samenwerking zorgt ervoor dat de
boodschap ‘nooit meer oorlog’ niet
verloren gaat, maar aan betekenis
blijft winnen.”

Toerisme+
Alle initiatieven zullen plaatsvinden
in grote sereniteit. Herdenkingstoerisme is veel meer dan het ontsluiten
en vermarkten van ons oorlogserfgoed voor het publiek. Er moet ook
plaats zijn voor reﬂectie. Dat ethisch
en meerstemmig herdenkingstoerisme noemen we Toerisme+. Daarin
staan zeven basisprincipes centraal:
respect, gastheerschap, toegankelijkheid, meerstemmigheid, (inhoudelijke) verdieping, internationalisering
en de vredesboodschap.
“In 2013 alleen al kwamen ruim
400 000 toeristen onze soldatenkerkhoven, oorlogsrelicten en musea bezoeken. Vooral de Britten willen zien
waar hun grootvaders hebben gevochten en zijn gesneuveld”, vertelt
de minister. “Voor de komende echte
herinneringsjaren streven we naar

Stijgende bezoekersaantallen

294.000

351.000

Het aantal bezoekers van de bekendste sites in de Westhoek gaat in stijgende lijn.
Het Tyne Cot Cemetery, het ‘In Flanders Fields’-museum en het Passchendaele
Memorial Museum kenden de meeste bezoekers.

Tyne Cot Cemetery
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2006

2013

In Flanders Fields

2006

87.500

44.000
2013

Geert Bourgeois: “De Westhoek
positioneert zich als dé regio waar het
verhaal van de Eerste Wereldoorlog
kan worden beleefd met een universeel
menselijke boodschap van vrede.”

een half miljoen bezoekers per jaar.
Nadien mag en zal het herdenkingstoerisme niet stilvallen. Wij moeten
die bezoekers in optimale omstandigheden ontvangen, met kwaliteitsvolle
en gastvrije onthaalinfrastructuur en
diverse activiteiten en evenementen,
zodat ze de herdenking van de Groote
Oorlog op een betekenisvolle manier
kunnen beleven. We creëren de omstandigheden die toelaten dat herdenkingstoeristen kunnen stilstaan
bij wat hier 100 jaar geleden is gebeurd.”

Universele boodschap

216.000

228.000
2006

© ID-Lieven Van Assche

Het grote herdenkingsproject ‘100 jaar Groote Oorlog’ nadert
met rasse schreden. Vlaams minister Geert Bourgeois, die dit
grote meerjarige evenement coördineert, wil er het herdenkings- en vredestoerisme een stevige injectie mee geven. Dat
moet ook na 2018 zijn vruchten blijven afwerpen.

2013

Passchendaele Memorial
Museum

Vlaanderen - en bij uitstek Flanders
Fields (de Westhoek) - positioneert
zich op die manier als dé regio in
Europa waar het verhaal van de
Eerste Wereldoorlog kan worden beleefd met een universeel menselijke
boodschap van vrede. Bezoekers zullen vanuit Vlaanderen vertrekken met
de nog sterkere overtuiging dat oorlog
nooit vrede brengt.

GEM ANDATEER D

Vlaamse begroting derde jaar op rij
in evenwicht
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters is trots op de
resultaten van de begroting 2013. Vlaanderen eindigde 2013
met 174,6 miljoen euro overschot en kan zo zijn schuldgraad
afbouwen. Voor minister Muyters is dat kleine overschot op
een totale begroting van meer dan 27 miljard gelijk aan een
evenwicht.

Extra inkomsten
Bij de gewestbelastingen springen
vooral de extra inkomsten uit de successierechten in het oog. Die kennen
een fikse opstoot ten opzichte van een
jaar eerder (78,1 miljoen tegenover 5,9
miljoen in 2012). Dat is een gevolg van
de federale fiscale regularisatie, waar
ook veel nalatenschappen in zitten.
Ook de effectieve onderbenutting zorgt
voor een positieve opstoot van 82,2
miljoen euro in de cijfers. Er moesten
bijvoorbeeld minder uitgaven op het
Fonds voor Lastendelging worden
geboekt en er kon ook een deel van de
voorziene buffer van 150 miljoen euro
worden gevrijwaard.
De Vlaamse directe schuld bedraagt nu
nog 4,4 miljard euro. In 2013 slaagde
de Vlaamse Regering erin om de
schuld met 2,03 miljard euro te laten
dalen. Dat staat gelijk met een daling
van de schuldgraad van 24,12 procent

naar 16,24 procent. De daling is het
gevolg van de goede begrotingsresultaten en de terugbetaling van een eerste gedeelte van de steun aan KBC.

Tevreden maar niet euforisch
Vlaams minister van Begroting Philippe
Muyters is tevreden maar niet euforisch over de cijfers. “Het is natuurlijk
aangenaam om je voorziene begroting
in de resultaten te halen, zeker omdat
de economische crisis maar bleef aanslepen. 2013 was onze derde begroting
in evenwicht op rij”, lacht de minister.
“Ik ben vooral blij dat we de schuldgraad van Vlaanderen hebben kunnen
terugbrengen tot 16,24 procent. Begrotingen voorleggen die geen extra putten maken, tegelijk de schuld
afbouwen en geen uitgaven doorschuiven naar de toekomst, zijn basisprin-

Toch waarschuwt minister Muyters
voor zelfgenoegzaamheid. “We zijn er
nog niet. De opmaak voor 2014 was opnieuw geen evidente klus. En met de
staatshervorming en de nieuwe financieringswet komen er grote uitdagingen op Vlaanderen af. Het voorzichtige
en vooruitziende begrotingsbeleid dat
we de afgelopen jaren voerden, moet
nog enkele jaren doorgaan.”

Financieel gezonde basis
Dankzij minister Muyters kan de volgende Vlaamse Regering in elk geval
vertrekken van een financieel gezonde
basis. Zijn bewarende maatregelen zorgen ervoor dat de huidige Vlaamse
Regering niet het hele budget van 2014
kan opsouperen, maar zich moet
beperken tot zeven twaalfden. Op die
manier wordt het scenario van 2009
vermeden. Toen liet Dirk Van Mechelen (Open Vld) zijn begroting met 2
miljard euro ontsporen vlak voor de
nieuwe regering aantrad.

© ID/Bas Bogaerts

In 2013 werd de Vlaamse Regering nog
geconfronteerd met minder gunstige
economische parameters en een aantal
dringende uitdagingen, zoals het tekort
aan schoolinfrastructuur. Daardoor
moest minister Muyters bij de begrotingscontrole nog op zoek naar extra
geld. Toch kan 2013 worden afgesloten
met een licht overschot van 174,6 miljoen euro. Dat is te danken aan enkele
budgettaire meevallers: meer ontvangsten bij de gewestbelastingen en minder uitgaven bij bepaalde posten (de
zogenaamde onderbenutting).

cipes om Vlaanderen een gezonde toekomst te bieden.”

“Geen extra putten maken, de schuld afbouwen en geen uitgaven doorschuiven naar
de toekomst zijn onze basisprincipes”, benadrukt minister Muyters.
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VINGER A AN DE POLS

Een beperking
mag geen
handicap zijn

Op initiatief van Helga Stevens en Lies Jans bundelde de N-VA in
een nieuw lijvig dossier haar visie op een volwaardig burgerschap
voor personen met een beperking. De brochure werd onder grote
belangstelling voorgesteld in het Vlaams Parlement.
Helga en Lies zijn geen onbekenden.
Beiden zetelen al jaren in het Vlaams
Parlement. Helga schreef geschiedenis
als het allereerste dove parlementslid.
Zij heeft uiteraard een grote afﬁniteit
met het beleid rond personen met een
beperking. En Lies proﬁleerde zich
sterk op thema’s als gezinsbeleid,
ouderenbeleid en armoedebestrijding.

Helga, Lies, hoe zwaar weegt een
beperking vandaag nog in Vlaanderen?
Lies: “Jammer genoeg nog veel te
zwaar, ondanks de vooruitgang die de
afgelopen decennia werd geboekt. Personen met een beperking worden dagelijks geconfronteerd met ingewikkelde
en lange administratieve procedures.

Werk vinden blijft moeilijk, de toegankelijkheid van de openbare ruimten is
vaak problematisch, en dan hebben we
het nog niet over de wachtlijsten.”
Helga: “Veel heeft te maken met de bevoegdheden die erg zijn versnipperd
over de federale en Vlaamse diensten.
Ook na de zesde staatshervorming.
Daarom ook pleit de N-VA duidelijk
voor de overdracht van alle beleidsinstrumenten ten aanzien van personen
met een beperking naar de Vlaamse
Gemeenschap. Enkel zo kunnen we een
coherent beleid mogelijk maken.”

Onze actiepunten voor personen met een beperking
Vlaanderen moet een globaal activerend en inclusief beleid kunnen voeren. Daarom moeten de resterende federale bevoegdheden met betrekking tot personen met een beperking worden overgeheveld naar Vlaanderen.
In afwachting van de dag dat Vlaanderen alle beleidsinstrumenten ten
aanzien van personen met een beperking in handen krijgt, moeten voor de
N-VA de onderstaande actiepunten
worden uitgevoerd:
1. Een klantgericht en efﬁciënt beleid ten
aanzien van personen met een beperking:
• een betere afstemming van het federale en het Vlaamse beleid,
• de oprichting van een Multidisciplinaire Dienst Onderzoek die werkt
12

voor de diverse overheden en agentschappen,
• een Dienst Ondersteuning die de ondersteuning organiseert in samenwerking met de persoon met een beperking en/of zijn familie,
• een allesomvattend digitaal administratief dossier waaruit overheidsdiensten gegevens kunnen putten.
2. De invoering van een persoonlijk ondersteuningsbudget en zorggarantie voor
personen met een beperking.
3. De overgang naar een modern werkkader

voor handicapspeciﬁeke voorzieningen.
4. De aanpak van de inactiviteitsvallen.
5. De modernisering van het stelsel van tegemoetkomingen aan personen met een
beperking.
6. Integrale toegankelijkheid op alle vlakken.
7. Betere verzekerbaarheid van personen
met een beperking.
8. Het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH) moet zijn interne werking vereenvoudigen en reorganiseren, en investeren in performante
gegevensbanken.

VI NGER AAN DE POL S
Wat stelt de N-VA voor?
Helga: “Wij willen op termijn evolueren naar een situatie waarin de persoon met een beperking zelf, of zijn
directe omgeving, kan beslissen hoe hij
zijn leven wil inrichten en organiseren.
Hij moet ook zelf kunnen kiezen welke
ondersteuning hij wil en op welk moment. Daarom moet onze zorg en ondersteuning meer vraaggestuurd functioneren.”
Lies: “Het is essentieel dat iedere persoon met een beperking de kans krijgt
om een op maat gesneden, individueel
ondersteuningsplan te laten opstellen.
Zo’n plan geeft duidelijk aan welke ondersteuning hij wenst, wanneer hij die
wenst en in welke mate hij die wenst.
Het houdt rekening met de speciﬁeke
situatie en context en bepaalt hoe zijn
zorg en ondersteuning kunnen worden
geregeld.”
Helga: “Zo’n ondersteuningsplan moet
uiteraard worden vertaald naar de
praktijk. Daarom is de ﬂexibiliteit van
de ondersteuning en zorg essentieel.
Op die manier kan men maximaal inspelen op de ondersteuningsnoden van
de personen met een beperking. Aan
de hand van al deze elementen wordt
dan de kostprijs van het ondersteuningsplan berekend. Zo bepaalt men
de hoogte van het persoonlijke ondersteuningsbudget.”
Welke rol is voor de voorzieningen
weggelegd in dit voorstel?
Lies: “Natuurlijk blijft een gespecialiseerde, handicapspeciﬁeke aanpak
nodig om de persoon met een beperking en zijn netwerk te ondersteunen.

De visie van de N-VA kon rekenen op een warm applaus van de aanwezigen.

En daar hebben de voorzieningen hun
rol. Wij willen net dat de handicapspeciﬁeke voorzieningen hun kerntaak
ten volle kunnen invullen. En daarom
moet het kader waarbinnen ze functioneren dringend worden aangepast en gemoderniseerd. Er moet meer over de
muurtjes worden gekeken. Handicapspeciﬁeke voorzieningen moeten gemakkelijker kunnen samenwerken met
lokale overheden en andere niet-handicapspeciﬁeke diensten en organisaties.”
De N-VA laat met deze brochure zeer
uitdrukkelijk haar sociale gezicht
zien. Tevreden?
Helga: “Natuurlijk wel. Maar ik blijf het
vreemd vinden dat men die vraag
steeds stelt. De N-VA wil een partij zijn
voor iedereen, en niet zoals de grijsge-

draaide clichés soms suggereren, voor
een paar happy few. Wij streven naar
een inclusief Vlaanderen. Een Vlaanderen dat maximaal rekening houdt met
al zijn burgers: jong en oud, man en
vrouw, gezinnen met en zonder kinderen, personen met en zonder beperking.
Kortom, met iedereen.”
Lies: “Ik sluit me daar volledig bij aan.
Gezinnen moeten sterker worden gemaakt, ouderen hebben het recht op
een aangename en veilige ‘oude dag’.
Zowel de binnen- als de buitenkant van
armoede moeten we bestrijden. En personen met een beperking moeten worden erkend als volwaardige burgers.
Verandering voor Vooruitgang dus. Daar
gaat de N-VA voor: vooruitgang voor
iedereen.”

Brochure ‘Een beperking mag geen handicap zijn’
Op de website www.n-va.be/pmb
… kan u het dossier ‘Een beperking mag geen handicap zijn’ gratis aanvragen of als pdf
downloaden,
… vindt u de volledige brochure als braillevriendelijke versie die u kan gebruiken op
een computer met aangepaste braillesoftware, en
… kan u een kort videoverslag bekijken van de voorstelling van het dossier in het Vlaams
Parlement.
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Peter Lambreghts: “Elke persoon met een
beperking moet zijn leven in eigen handen
kunnen nemen”
Antwerpenaar Peter Lambreghts begon zijn carrière bij een taxidienst voor rolstoelgebruikers en bleef actief in de sector. Vandaag
is hij regionaal teamcoördinator van het ‘European Network on
Independent Living’ en woordvoerder van Onafhankelijk Leven
vzw. Die behartigt de belangen van personen met een beperking en ondersteunt mensen die een persoonlijk assistentiebudget (PAB) krijgen.
Stel, u bent morgen verantwoordelijk voor het beleid rond personen
met een beperking. Wat zijn uw drie
prioriteiten?
“Drie prioriteiten aanduiden is niet zo
moeilijk. Ze realiseren daarentegen …
Zo vinden we dat elke persoon met een
beperking zijn leven in eigen handen
moet kunnen nemen met een eigen
budget. En dat budget moet een écht afdwingbaar recht zijn. Niemand moet
eerst op de wachtlijst. En ten slotte zou
ik ervoor zorgen dat alle personen of

gezinnen die voor het eerst met een beperking worden geconfronteerd, volledige informatie krijgen over hun
rechten, de opties op het vlak van ondersteuningsmogelijkheden, en toegang tot zogenoemde ‘peer support’ en
‘peer counseling’.”
Bevorderen budgetten als het persoonlijk assistentiebudget (PAB) en
het persoonsgebonden budget (PGB)
de inclusie van personen met een
beperking?
“De overheid heeft nog veel
werk aan de winkel om de
inclusie te verbeteren, integrale toegankelijkheid te verzekeren
en
redelijke
aanpassingen te voorzien.
Bijvoorbeeld door in te zetten
op positieve beeldvorming
en op te treden tegen discriminatie. Maar het is cruciaal
dat we de middelen krijgen
om onze eigen ondersteuning te sturen. Met zo’n persoonlijk budget kies je
makkelijker voor ‘inclusieve
trajecten’: de wijkschool, de
jeugdbeweging, een hobbyclub, een job, ... Wanneer er
interactie is, van mens tot
mens, dan kijkt men al vlug
© ID-Bart De Waele

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.

BU IT E NWACHT
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door die handicap heen en lijkt inclusie
niet meer zo moeilijk.”
Hoe kunnen we in Vlaanderen streven naar een grotere arbeidsparticipatie van mensen met een beperking?
“Het etiket ‘handicap’ is negatief voor
je kansen op een job. Werkgevers vermoeden dat een werknemer met een
beperking last betekent. Ook hier moet
de regie in eigen handen komen. Zo is
er bijvoorbeeld de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Die wil jobs voor
mensen met een arbeidshandicap stimuleren. De VOP gaat nu over het
hoofd van de werknemer heen naar de
werkgever en wordt vaak niet optimaal
benut. Je kan bijvoorbeeld die VOP omzetten naar een ‘persoonlijk arbeidsbudget’. Een werknemer met een
beperking weet best wel wat er nodig
is qua ondersteuning om zijn job goed
te doen.”
Is zorg op maat en keuzevrijheid
voor personen met een beperking
een antwoord op de wachtlijsten?
De wachtlijsten oplossen zonder investeringen - zo’n 500 miljoen euro wordt
geschat - is onmogelijk. Maar de persoonlijke rugzakjes zullen een gunstige
budgettaire impact hebben. Nu krijgen
mensen op een wachtlijst geen of onvoldoende ondersteuning. Vaak belanden
zij - onnodig - in de (semi-)residentiële
zorg en die is het duurst. De kostprijs
van ondersteuning op maat kan voor
mensen met zware beperkingen ook
hoog oplopen, maar dan betaal je tenminste alleen voor wat echt nodig is.”

Peter Lambreghts: “De wachtlijsten oplossen zonder investeringen is onmogelijk.
Maar de persoonlijke rugzakjes zullen een gunstige budgettaire impact hebben.”

LI DM AAT

© eigen foto

Jean-Paul Stas
Van 1 tot 9 maart is het de ‘Week van de vrijwilliger’. Omdat
een politieke partij niet kan functioneren zonder de inzet van
haar vrijwilligers zet de N-VA elke maand in deze rubriek een
van haar vele trouwe vrijwilligers in de kijker. Deze maand is
dat Jean-Paul Stas (62) uit Borgloon.
Jean-Paul groeide op in Sint-Truiden en
zette daar in de jaren 70 zijn eerste stappen
in de politiek. Hij stond er in voor de publicaties die verschenen in het nationale
Volksunieblad Wij. “Er was toen een kleine
kern actieve vrijwilligers die zich volop inzetten voor de partij. Maar ondanks het
harde werk haalden we nooit meer dan
één of twee verkozenen in de gemeenteraad”, herinnert hij zich over die periode.
In 1980 verhuisde Jean-Paul naar Borgloon.
Ook daar trad hij toe tot de lokale VUafdeling. “Net als in Sint- Truiden had de
afdeling het niet gemakkelijk. Bovendien
was de VU over haar hoogtepunt heen.
Enkele jaren later begon de afdeling uit mekaar te brokkelen tot er bijna niemand
meer overbleef.” Zo moest Jean-Paul noodgedwongen stoppen met de actieve politiek
in Borgloon. Maar toen hij op een N-VAreceptie in buurgemeente Kortessem enkele oude bekenden uit Borgloon tegen het
lijf liep, besloot hij om mee zijn schouders

te zetten onder een nieuwe jonge N-VA-afdeling in zijn eigen gemeente. Met zijn
scherpe pen werd Jean-Paul de communicatieverantwoordelijke van de afdeling en
is hij verantwoordelijk voor het ‘Nieuw
Loons Magazine’, zoals ze in Borgloon het
huis-aan-huisblad van de N-VA noemen.
“We hebben met heel de afdeling hard gewerkt in de aanloop naar de lokale verkiezingen van 2012. We behaalden 16,6
procent en drie verkozenen. Voor een regio
waar de VU en de N-VA het altijd moeilijk
hadden, was dit zeker een goede uitslag.
Zelf stond ik niet op de lijst. Ik heb nog
nooit een politiek mandaat geambieerd. Ik
zet me veel liever achter de schermen in
voor de partij. En die partij zal ik ook
trouw blijven. ‘In goede en in kwade
dagen’, zoals ik streekgenoot Jan Peumans
eens hoorde zeggen.”
De N-VA bestuurt nu mee in Borgloon. Voor
Jean-Paul en de andere vrijwilligers was

Gezin: gehuwd met Mariëlle Jorissen, vader van
Annelies en Wouter en grootvader van Mila en Cato
Lid van de N-VA: sinds 2011. Meer dan veertig
jaar geleden al actief bij de VU in Sint-Truiden en
Borgloon
Houdt van: internetten, tuinieren, wandelen,
fietsen, binnenlandse en buitenlandse politiek,
muziek beluisteren

dat een hele aanpassing. Jarenlang voerden
zij stevig oppositie, en nu verdedigen zij het
beleid dat ze mee uitvoeren. “Die omschakeling van oppositie naar meerderheid
heeft wat moeite gekost voor de afdeling.
Maar ondertussen hebben we onze draai
gevonden. Persoonlijk vond ik het niet zo
evident mijn schrijfstijl in het huis-aanhuisblad aan te passen. Maar de medewerkers van het team communicatie op het
partijsecretariaat hielpen mij om de juiste
toon van een stuk te vinden.”
Alhoewel Borgloon een kleine gemeente is,
heeft het een erg actieve N-VA-afdeling. “Alleen al in februari organiseerden wij in
samenwerking met de buurgemeenten
Wellen, Alken, Kortessem en Heers een
praatcafé met Siegfried Bracke, nog een
ander met Ben Weyts en daarenboven ook
een aparte Loonse Valentijnactie.”
Ook de volgende maanden plant de afdeling nog activiteiten, en ze gaat uiteraard
stevig campagne voeren. Jean-Paul zal net
als in zijn VU-tijd folders bussen en afﬁches
plakken. Zo draagt hij zijn steentje bij aan
wat hopelijk een mooie uitslag zal worden
voor de N-VA in Limburg.

Levensmotto: “Zoek het geluk in kleine dingen”
Grootste voorbeeld: de nieuwe paus, Franciscus
Culinair hoogtepunt: de lekkere maaltijden van
mijn echtgenote
Favoriete tv-programma’s: Terzake, De
Zevende Dag, Reyers Laat, Panorama, Het
Nieuws, Villa Politica …
Favoriete reisbestemming: de Vlaamse kust
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EUR O PA

Tijd voor eurorealisme
Voor de N-VA is het duidelijk: onze toekomst ligt in Europa. Meer
bepaald in een Europese Unie die niet van bovenaf wordt opgelegd, maar die groeit van onderuit. De N-VA verzet zich dus resoluut tegen de voorstellen van Guy Verhofstadt (Open Vld), die een
einde wil maken aan de nationale staten.

federalistische sprong voorwaarts. En
volgens Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, is eurofundamentalisme even gevaarlijk als
euroscepticisme.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Guy Verhofstadt wil een Europese staat
opbouwen waarin de burgers hun
nationale identiteit omruilen voor één
enkele Europese nationaliteit. Met andere woorden: een Europese federale
superstaat die het kader schetst waarbinnen de rol van de lidstaten wordt
herleid tot het uitvoeren van wat die
superstaat beslist.

Blaffen tegen de maan
Dat Verhofstadts voluntarisme grenzeloos is, is alom geweten. Hij verspreidt
zijn droom van een Europese superstaat langs allerlei kanalen. Via de
voorstellen voor een nieuwe ‘basiswet’
voor Europa van de door hem opgerichte Spinelli Groep. Via zijn eigen
manifesten, die vaak
eerder lezen als drammerige pamfletten,
zoals Voor Europa! dat
hij samen met de
groene Cohn-Bendit
schreef. Of via de congresteksten van Open
Vld, waarin zijn invloed duidelijk terug
te vinden is: “Wij kiezen resoluut voor
méér Europa (…). Wij
bouwen (…) een hechte federatie met een
eigen Grondwet. In de
Verenigde Staten van
Europa verkiezen we
de Europese regeringsleider rechtstreeks.”

© Europees Parlement

Op het congres van de
N-VA omschreef voormalig eurocommissaris
Frits Bolkestein het eurofore gedrag van Verhofstadt en zijn eurofederalisme als blaffen
tegen de maan. Ook
binnen de Open Vld
Wie de Europese Unie een warm hart toedraagt, stelt als zelf zou niet iedereen
eurorealist haalbare en realistische oplossingen voor, het eens zijn met de
geen utopieën.
gedachte aan een grote
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De voorstellen van Verhofstadt houden bovendien geen rekening met
het toenemende aantal mensen dat
zich vragen stelt bij het Europese project. De hoera-communicatie vanuit
de Europese instellingen ten spijt laat
‘Europa’ zijn inwoners steeds vaker
koud. De burger opnieuw doen geloven in het Europese project, doe je
volgens de N-VA niet door de Europese Unie naar een niveau te tillen
dat nog verder van de mensen af
staat.
Voor de N-VA, dat het Europese project een warm hart toedraagt, staat
het principe van democratische legitimiteit centraal in de verhouding tussen de burger en de Europese Unie.
De Europese Unie is onze gedeelde
verantwoordelijkheid. Het debat
draait voor de N-VA niet zozeer om
méér Europa – wat door alle traditionele partijen in België trouwens als
standaardoplossing wordt gezien –
maar wel om wélk Europa.

Realistische oplossingen,
geen utopieën
Daarom is het voor de N-VA klaar en
duidelijk. Wie de Europese Unie een
warm hart toedraagt, stelt als eurorealist haalbare en realistische oplossingen voor, geen utopieën. Die kiest
voor een confederaal Europa waarin
de lidstaten beslissen wat ze samen
doen. Niet omdat ze moeten maar
omdat ze dat willen. En die kiest niet
voor een Europese Unie die van
bovenaf wordt opgelegd, maar voor
een EU die groeit van onderuit.

VERREKI J KER

Een job als diplomaat?

Taalexamen cruciaal voor de N-VA

Om de drie à vier jaar werft Selor nieuwe
diplomaten aan. “Wie zich geroepen
voelt om aan het diplomatiek examen
deel te nemen, komt maar beter beslagen
op het ijs”, weet Kamerlid Peter
Luykx. “Het diplomatiek examen
is de zwaarste selectie in de
federale ambtenarij.” Toch wil
minister van Buitenlandse Zaken
Didier Reynders (MR) sleutelen
aan de selectieprocedure.
“De kennis van de tweede landstaal is geen onderdeel meer van
het examen”, legt Luykx uit.
“Maar dat is onaanvaardbaar.
Ambassadepersoneel moet vlot
tweetalig zijn om in noodsituaties landgenoten te kunnen bijstaan. Denken we maar aan
massale evacuaties tijdens conflicten of natuurrampen.”

Officiële taal

Belgische uitvoer, wordt zo vertegenwoordigd door iemand die misschien niet eens
de officiële taal spreekt.”

examen van 2008. Nu gaat Reynders
nog een stap verder door gewoonweg
het examen af te schaffen.”

Partijpolitieke koehandel
Onlangs pleitte minister Reynders er
ook al voor om niet-diplomaten te benoemen als ambassadeur in het buitenland. “Dat was een omweg om enkele
politieke vertrouwelingen te belonen
met een ambassadeurspost”, verduidelijkt senator Karl Vanlouwe. “Wij verzetten ons daartegen. Diplomaten moeten neutrale ambtenarijen zijn die worden geselecteerd omwille van hun capaciteiten, niet omwille van hun
partijkaart.”

© Anne Deknock

Buitenlandse Zaken werft diplomaten aan. Binnenkort zal
Selor – het selectiebureau van de federale overheid – een
nieuw examen organiseren. Tenminste: als de federale
regering daarover een akkoord bereikt. Maar de kennis
van de tweede landstaal wordt uit het diplomatiek examen geschrapt. “Onaanvaardbaar”, vinden Kamerlid Peter Luykx
en senator Karl Vanlouwe.

Helaas blijft de toekenning van
de verschillende ambassadeursposten een koehandel tussen de
traditionele partijen. Karl Vanlouwe: “Dit jaar wordt er extra
veel gemarchandeerd. Het is duidelijk dat Reynders vooral zijn
eigen vertrouwelingen wil belonen. Wie over de juiste partijkaart beschikt, krijgt de beste
post toegewezen: een beetje
zoals kiezen uit een Club Medbrochure. Partijloze diplomaten
vallen uit de boot.”

Eerder wilde minister Reynders
ook al het internationale handelsbeleid herfederaliseren door
In de Senaat diende Vanlouwe
economische adviseurs aan te “Ambassadepersoneel moet vlot tweetalig zijn”, vinden een wetsvoorstel in om in het
stellen. Nochtans is Vlaanderen senator Karl Vanlouwe en Kamerlid Peter Luykx.
parlement een hoorzitting te
daarvoor bevoegd sinds de
organiseren voordat een ambasstaatshervorming van 1993. “Zeer merkDe reden voor de aanpassing van het
sadeur wordt benoemd in het buitenwaardig”, vindt Peter Luykx. “Reynders
diplomatiek examen zou wel eens kunland. “Dit systeem bestaat vandaag
zegt dat het federale niveau de leiding
nen zijn dat te weinig Franstaligen slagen
voor rechters aan het Grondwettelijk
moet nemen in de economische diplomavoor de taaltesten, denkt Luykx. “In 2009
Hof. Ook voor ambassadeurs zou dat
tie. Maar hij zwakt wel de taalvereisten
organiseerde Selor al eens een apart exaideaal zijn: beslissingen worden dan
voor onze federale diplomaten af. Vlaanmen, alleen voor de Franstaligen, omdat
transparant genomen, en niet meer in
deren, dat instaat voor 83 procent van de
er te weinig laureaten waren tijdens het
achterkamertjes”, besluit Vanlouwe.
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J O NGE L E EUWEN

Surfen met vallen en opstaan
Kinderen leren al op jonge leeftijd hoe ze zichzelf kunnen beschermen in het dagelijkse leven. Ze moeten zich goed aankleden
bij slecht weer, voorzichtig zijn tijdens het spelen, en vooral goed
opletten in het verkeer. Tegenwoordig staat ook het internet centraal in hun prille leven. Maar op dat vlak worden ze vaak blootgesteld aan risico’s waar ouders en scholen hen niet altijd
voldoende op voorbereiden.
Van jongs af aan is het voor kinderen
ontspannend, leerrijk en nuttig om op
het internet te surfen. Maar dat gebeurt
niet altijd op een even kritische en doordachte manier. Daarom zijn een degelijke omkadering en bewustmaking
onmisbaar. Kinderen en jongeren
groeien op met vallen en opstaan. Ze
ontwikkelen nieuwe inzichten uit een intuïtief leerproces. Het maken van fouten
en stommiteiten hoort daar onvermijdelijk bij.

Cyberpesten
Een recent Europees onderzoeksrapport in opdracht van het EU Kids Online Netwerk stelt dat Vlaamse
jongeren en kinderen alsmaar vaker
eigen inhoud creëren en delen op het
internet. Tijdens het surfen maken ze
in de eerste plaats gebruik van communicatieve toepassingen, zoals sociale-netwerksites en chatdiensten. Ze
gebruiken het internet vooral om te
netwerken met leeftijdsgenoten. Volgens dat onderzoek komt bijna een
derde daarbij in aanraking met online
risico’s zoals ongewenste beelden en
ontmoetingen, het vrijgeven van per-

© Thinkstock

In het ‘echte leven’ verdwijnen dergelijke
groeipijnen in de vergetelheid. Maar men
is er zich niet steeds van bewust dat het
internet op dat vlak heel wat minder vergevingsgezind is. Je kan er bijvoorbeeld
blijvend worden geconfronteerd met

gênante of kwetsende reacties, of met foto’s die er beter nooit waren opgezet.

Risico’s maken deel uit van het internet. Maar door overbescherming ontneemt men kinderen
de kans om hun digitale vaardigheden te versterken.
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soonlijke informatie of cyberpesten.
Kinderen en jongeren kunnen die risico’s niet altijd op een correcte manier
inschatten. Ook scholen en opvoeders
zijn vaak op zichzelf aangewezen om
hun leerlingen op een adequate manier te begeleiden. Er zijn dan wel middelen voor de ondersteuning en
coördinatie van ICT op school, maar
de technologie verandert bliksemsnel
en de verschillende digitale generaties
houden elkaar met moeite bij.

Overbescherming
Er is nood aan een steviger ondersteunend kader dat leerkrachten en ouders
motiveert om zelf aan de slag te gaan.
Thema’s als internetveiligheid en
cyberpesten moeten vanaf het basisonderwijs op een heel dynamische
manier een plaats krijgen in het lessenpakket.
De slinger mag evenwel niet doorslaan.
Bewustmaking en dialoog rijmen in
geen geval met overdreven toezicht en
controle. Het Europese rapport toont
aan dat Vlaamse ouders en instellingen
erg snel naar hulpmiddelen grijpen die
het internetgebruik beperken, zoals software die controleert welke websites
kinderen en leerlingen bezoeken.
Wetenschappers zijn het erover eens
dat een open aanpak en communicatie
over internetgebruik veel efficiënter
zijn. Want door overbescherming ontneemt men kinderen de kans om hun
digitale vaardigheden te versterken.
Risico’s maken deel uit van het internet, en kinderen moeten ook leren omgaan met of reageren op foute beelden
of pestgedrag.
Je vindt alle info over een veilig
en verantwoord internetgebruik
voor kinderen en jongeren op
www.clicksafe.be

ONVERGETELI JK

8 maart is Internationale Dag van de Vrouw
Op de tweede zondag van
mei zetten we traditiegetrouw onze moeder in de
bloemetjes. Maar op 8 maart
zijn alle vrouwen aan de
beurt, zonder onderscheid. Dan is
het Internationale Vrouwendag, de
belangrijkste actiedag van de internationale vrouwenbeweging. (Niet
te verwarren met de nationale
Vrouwendag, die een deel van de
vrouwenbeweging bij ons op 11
november viert).

Net als de Vlaamse beweging heeft de
internationale vrouwenbeweging steeds
geijverd voor gelijke burgerrechten. In
de beginperiode was politieke ontvoogding het eerste doel, via het verwerven van vrouwenstemrecht. Vandaar ook de benaming suffragettes
voor de eerste vrouwen die dat recht in het Engels ‘suffrage’ - opeisten.
© Thinkstock

Vandaag organiseren vrouwenverenigingen overal ter wereld Vrouwendag
rond een specifiek thema zoals ‘geweld', ‘gelijke kansen’ of ‘aids’. Dat
Suffragettes ijverden voor het vrouwenstemrecht. thema kan per land en zelfs per vereniDe Internationale Dag van de Vrouw
ging verschillen. In het thema dat de
werd in 1975 officieel erkend door
VN voor 2014 aanreikt, kan de N-VA zich perfect terugvinde Verenigde Naties en in 1977 aangenomen als resolutie.
den: “Inspiring Change” is ook ons streven. En niet alleen
Al gaat de oorsprong ervan terug tot het begin van de twinvoor de komende verkiezingen.
tigste eeuw, toen de strijd voor emancipatie en tegen diswww.internationalwomensday.com
criminatie van vrouwen nog in de kinderschoenen stond.

M EERWAARD E

Het Zangfeest zingt ‘Ja voor Vlaanderen’
Het Vlaams-Nationaal Zangfeest is in 2014 toe aan zijn
77ste editie. Het motto
klinkt in dit verkiezingsjaar klaar en duidelijk: ‘Ja
voor Vlaanderen’. Daarmee zet organisator ANZ
mee de schouders onder
het gelijknamige project
van de Vlaamse Volksbeweging.
Dit jaar wil het Zangfeest
ook even stilstaan bij het
begin van de Eerste Wereldoorlog, honderd jaar geleden. Het
mannenkoor De Kerels brengt onder leiding van Wim Berteloot
een aangrijpende evocatie van deze zinloze oorlog. Terug van
weggeweest zijn ook de Vaganten. Maar geen Zangfeest zonder
samenzang. En dus staan er naar goede gewoonte heel wat klassieke samenzangliederen op het programma.

En ook heel wat kleinkunstliedjes lenen zich perfect voor samenzang. U kent niet alle liedjes? Geen paniek. Want iedereen die
naar het Zangfeest komt, krijgt het programmaboek mét alle
liedteksten en partituren gratis mee. Geen excuses meer om niet
mee te zingen!
77ste Vlaams Nationaal Zangfeest, zondag 16 maart 2004 om
14.30 uur, Lotto Arena Antwerpen.
Meer info: www.hetzangfeest.org of t. 03 237 93 92. Toegangskaarten via www.teleticketservice.com of t. 070 345 345.

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons twee toegangskaarten voor het
Vlaams Nationaal Zangfeest op 16 maart. Ze moeten wel het
juiste antwoord kennen op onze wedstrijdvraag: “Welke kleinkunstzanger luidt met zijn Vrolijk Lentelied de lente in?” Stuur uw
antwoord voor 6 maart naar magazine@n-va.be of naar N-VM,
Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnen het boek Vlerick Boys: K. Lernout (Kortrijk), M. Raes (Hoboken), L. Van Eesbeek (Tremelo), J. Vanden Bussche (Brugge) en M. Vandenbergh (Tremelo)
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OP D E B A RRI CADEN

De precampagne van de N-VA: een schot in de roos!
Onmiddellijk nadat de laatste congresgangers op 2 februari
de zalen van Antwerp Expo hadden verlaten, ging de N-VA
van start met een uitgebreide precampagne. Op basis van ’25
Verbintenissen voor Vooruitgang’ lanceerden we een
reeks YouTube-ﬁlmpjes waarin gewone leden de hoofdrol
spelen.
> Een schot in de roos, zo bleek, want de ﬁlmpjes werden
alles samen meer dan 1 275 951 keer bekeken gedurende gemiddeld 1 minuut. Dat komt overeen met
21 266 uren ﬁlm, of 2,5 jaar non-stop tv kijken!
> Het aantal fans van de N-VA-pagina op Facebook verveelvoudigde: van 11 200 bij aanvang van de campagne tot meer dan 27 000 vandaag. Dat is
momenteel meer dan welke andere Vlaamse partij op
Facebook.

Om de online-campagne te ondersteunen, verschenen er 28

> Alle ﬁlmpjes staan op de website www.n-va.be/
verandering. Die kreeg bijna 369 000 unieke
bezoekers over de vloer. Het equivalent van liefst
22 uitverkochte Sportpaleizen.
> De campagne genereerde bovendien meer dan 1
nieuwsbrief van de N-VA.

advertenties in kranten
en tijdschriften.

000 extra inschrijvingen op de wekelijkse digitale

> In meer dan 10 kranten en magazines verschenen meer
dan 60 persartikels over de campagne. Die kreeg ook
30 minuten gratis tv-aandacht in prime-time.
Onbetaalbaar!
U kan de ﬁlmpjes nog steeds bekijken op www.n-va.be/
verandering. En uiteraard verwelkomen wij u graag op onze
Facebookpagina www.facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

“ Door bewust niét te kiezen voor gladde acteurs die met de no-

“ Nog nooit is een Vlaamse partij erin geslaagd om

dige effecten hun boodschap neerzetten, maar wél voor Vlamin-

op zo’n korte termijn haar standpunten te delen met

gen die weliswaar onwennig, maar puur en authentiek verklaren

zo’n grote groep mensen in zo’n korte tijd.

wat hen bezig houdt, zijn de ﬁlmpjes in Vlaanderen de talk of the

- Communicatiespecialist Bart Van der Leenen op

town! - Mediatrainer Evert van Wijk op express.be (4/02/2014)

deredactie.be (13/02/2014)

www.n-va.be in een nieuw kleedje
Op 24 februari kreeg de nationale website www.n-va.be een nieuw geelzwart kleedje. Maar er werd ook gesleuteld aan de inhoud
en de structuur van de website. Even wennen, zegt u? Ongetwijfeld!
We schonken veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid van de site. Zo vindt u snel
uw weg naar interessant nieuws en kan u de
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standpunten gemakkelijker delen via de sociale media. Dit jaar frissen we ook alle andere websites op die de N-VA beheert.

Benieuwd?
Surf snel naar www.n-va.be

OP DE BARRI CADE N

De N-VA heeft een hart voor uw gemeente
Dat u op 14 februari opvallend veel geel in de straat zag, is niet toevallig. Naar jaarlijkse gewoonte vierde de N-VA Valentijn, en zoals de traditie dat vraagt deed ze
dat met een glimlach, een liefdevolle wens en - vooral - met chocolade!
Overal in Vlaanderen deelden de N-VA-afdelingen alles samen zo'n 304 000
chocolaatjes uit. Wachtende pendelaars, winkelende voorbijgangers,
rusthuisbewoners en zelfstandige ondernemers
kregen zo een chocoladen hart onder de riem.
N-VA Schoten trakteert!

N-VA-valentijnsﬁetsers op
pad in Menen.

Ook in Oudenaarde deelden enthousiaste N-VA’ers
valentijnchocolade uit.

N-VA'ers uit Merchtem hadden
een mooie glimlach en een
valentijnschocolaatje in petto
voor de marktbezoekers.
De afdeling in Kortenberg schonk
verse kofﬁe bij de chocolade.

Onze kandidaten bereiden zich voor
Op 22 februari keurde de partijraad de kandidatenlijsten voor de verkiezingen deﬁnitief
goed. Alles samen trekken 422 N-VA-kandidaten op 25 mei naar de kiezer.
Om goed voorbereid aan de campagne te kunnen beginnen, woonde elke kandidaat een van beide
kandidatendagen bij die de N-VA organiseerde op 23 februari (Flanders Expo, Gent) en op 1 maart
(Zuiderkroon, Antwerpen). Ze kregen er uitleg en richtlijnen over de geslaagde precampagne, het campagneconcept en -aanbod, de wettelijke verplichtingen en beperkingen, de campagnebudgetten en hun engagementsverklaring.
Na de middag was er plaats voor een rondje veelgestelde vragen (en antwoorden), een introductie in de sociale media, stylingadvies en een overzicht van volgende vormingsmomenten en fotosessies. Later deze maand kunnen de kandidaten nog een
aantal praktische workshops volgen.
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DO R P S ST RAAT

OCMW-voorzitter Antwerpen

Liesbeth Homans
Het voorbije jaar stond Liesbeth Homans geregeld in het oog van de storm. Verandering
is zelden geruisloos. Stormen zal het misschien nog wel eens. Maar de Antwerpenaar
heeft ondertussen wel begrepen dat de kracht
van verandering geen holle slogan is.
“De score die de Antwerpenaars ons begin dit jaar gaven
in de grote enquête van Het Nieuwsblad was opvallend
hoog. Zeker in vergelijking met eerdere jaren. Dat bewijst
dat onze manier van werken aanslaat. Al is er uiteraard
nog werk zat in Antwerpen.

armoede. Er is één rode draad in onze keuzes. Een project
moet meer doen dan alleen maar dringende noden oplossen. Het moet mensen vooral kansen bieden om uit de
armoede te stappen en een betere toekomst op te bouwen.
Daar hoort soms een zachte, dwingende hand bij. En verscherpte controles op misbruik. Anders doe je dié mensen
tekort die het echt nodig hebben. Dat is sociaal bestuur en
dat staat haaks op het cliëntelisme van het verleden. Ik
geef dat niet alleen toe, ik ben er trots op. Maar minstens
even belangrijk als onze projecten is de financiering
ervan. Onze plannen zijn ambitieus, maar we hebben ook
de middelen om ze waar te maken. Het OCMW-budget is
25 procent hoger dan in de vorige legislatuur. Geen overbodige luxe voor een stad die voor zware uitdagingen
staat.

Geen Brusselse toestanden
Er zijn verschillende projecten waar ik echt trots op ben.
En dan denk ik bijvoorbeeld aan onze winteropvang voor
daklozen. De schrijnende toestanden in een stad als Brussel (met PS-bestuur, red.) doen mij huiveren. Honderden
mensen zijn er aan hun lot overgelaten. In Antwerpen
hoeven daklozen die beschutting zoeken geen minuut in
de kou te staan. De klok rond is opvang voorzien.

De traditionele partijen kiezen ervoor om de N-VA af te
schilderen als een asociale partij. Dat is een bewuste strategie die ze niet met feiten kunnen staven. Dat stoort me,
als mens en als politicus. Het voordeel daarvan is wel dat
ik door die kritiek vaak de kans krijg om de juiste versie
van mijn beleid weer te geven. Bijvoorbeeld over inburgering. We hebben bakken kritiek over ons heen gekregen
omdat we van nieuwkomers eisen dat ze Nederlands
leren. Maar de resultaten zijn er. We leren in Antwerpen
meer mensen op een hoger niveau
Nederlands. Taal is de sleutel tot de gemeenschap. Ik ben er blij mee dat
steeds meer nieuwkomers die daartoe
niet verplicht zijn, toch de weg vinden
naar onze taalopleidingen.

© Ana Izamska

Verder hebben we het meest complete armoedebestrijdingsplan van alle steden. Met een focus op kinder-

Taal is de sleutel

Liesbeth Homans: "Politici moeten vooral met oplossingen komen, maar kunnen
luisteren is ook van belang."
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Op kerstavond heb ik samen met vrijwilligers een feestmaal opgediend aan de
allerarmsten in onze samenleving. Veruit
de leukste ervaring van het voorbije jaar.
En ik werd er voortdurend aangesproken
en aangemoedigd door de mensen voor
wie je het doet. Dat is zo anders dan die
cijfers waar je zit op te kauwen in het
stadhuis. Het is slikken als je die verhalen hoort. Politici moeten vooral met oplossingen komen, maar kunnen luisteren
is ook van belang. Een wijze raad die ik
die avond heb geleerd.”

VAN LI EDEKERK E

© N-VA

De ene Voice is de andere niet

Bij ons heet The Voice … ‘van
Vlaanderen’, in Wallonië …
‘Belgique’. Het gaat nochtans
om dezelfde format. Is dat
het verschil van de differentie?
In een opiniebijdrage (De Standaard,
6/02/2014) ziet de Waalse (maar in Vlaanderen werkende) journalist Christophe
Deborsu in de nieuwe baseline van Radio 1
- Altijd benieuwd - een toenadering tot de
Franstalige omroep La Première (RTBF). Die
verlekkert zijn luisteraars met de slogan
Soyons curieux. Een perfecte kopie waaruit
een drang tot samenwerking spreekt, juicht
Deborsu. Maar is dat wel zo?

Belgische mediamuur
Samenwerking tussen radiozenders is er altijd geweest en dat is goed. Nieuws kent
geen grenzen en nieuwsgaring al evenmin.
Het taalgrensoverschrijdende werk van Deborsu is daar een bewijs van. Het punt dat
de man wil maken is echter van een
andere aard. Zo betreurt hij het dat in
quizprogramma’s of ander entertainment
op radio en/of tv nooit mensen uit beide
landsdelen met of tegen elkaar spelen. “In
The Voice Belgique (RTBF) is er ooit één
Vlaamse kandidate geweest, in de
Vlaamse versie (VTM) niet één Waal.” Conclusie van Deborsu: buiten de nieuwsdienst staat er een mediamuur.
Eveneens raar vindt hij dat Franstalige
omroepen vaker in zee gaan met Vlaamse
productiehuizen. Daar geeft hij een uitleg
voor. Walen hebben de Vlamingen op tvgebied meer nodig dan omgekeerd.
Waarom? Het rijkere Vlaanderen trekt de
grote buitenlandse mediabedrijven aan die
graag met Vlamingen zakendoen, onder

meer voor succesvolle formats genre Boer
zoekt vrouw. De Vlaamse zenders stimuleren de Vlaamse mediabedrijven, wat de
Franstaligen niet doen. “En dan is er de
minst aangename factor: Vlaamse beslissingsnemers denken dat Waalse bedrijven
en technici niet deugen.” Onterecht, meent
Deborsu. Wij delen zijn mening. Waarom
zouden Waalse productiehuizen minder
deugen? Maar wie zijn wij om in deze een
ervaringsdeskundige Waal tegen te spreken? Dit verklaart echter nog niet waarom
er geen samenwerking is. Misschien ligt de
reden wel in de subtiele titelkeuze? Franstalige tv-makers kiezen voor Belgique,
Vlaamse voor Vlaanderen …

“

Een omstreden Dichter
des Vaderlands wegens …
geen vaderland.

Geruzie en splijtzwam
In deze optiek moet ook het schaarse enthousiasme voor de Belgische Dichter des
Vaderlands worden begrepen. Twee dichtende collega’s gaven hun mening (De
Standaard, 17/01/2014) over de pas aangestelde Charles Ducal. Sarcast Benno
Barnard versus bloedernstige Dirk van
Bastelaere. Geen schrijvelaars dus! Barnard:
“Van mij mocht er best een Dichter van het
Gewest worden benoemd – hoewel ik dan
eerder de aanstelling van een Dichter der
Nederlanden zou willen verdedigen. Zelf
vind ik een Belgisch exemplaar toch interessanter, al was het maar om het voorspelbare geruzie.”
Van Bastelaere: “Door de titel te accepteren
bekent Ducal zich tot het Belgische nationalisme en de monarchie. Hij ontpopt zich

tot vendelzwaaier van het regime, antirepublikein en openlijk tegenstander van
het autonomiestreven van volkeren in de
hele wereld.” Terwijl Barnard het spottend
zegt (hij titelde zijn artikel ‘Klinken op de
koning’) zet Van Bastelaere er de beuk in
(‘De vaderlandse dichter als splijtzwam’).

Politiek statement
Niet onterecht. Want ook al beweren de initiatiefnemers dat hun opzet niet meer dan
‘een brug tussen de drie taalgemeenschappen’ wil zijn, toch gaat het om een politiek
statement. Zo ziet ook Charles Ducal het.
In zijn aanvaardingsspeech verwoordde hij
het zo: “In een klimaat waarin eng nationalisme het ene landsdeel tegen het andere
uitspeelt, wil ik mijn functie in het teken
stellen van solidariteit tussen Vlamingen,
Walen en Duitstaligen. Dit is een statement
en een statement dat mij bevalt.”
Samengevat: een mediamuur wegens …
geen interesse, een omstreden Dichter des
Vaderlands wegens … geen vaderland, een
Belgisch nationalistisch statement als
wapen tegen ... de confederalismegedachte.
Conclusie: waarom nog langer tijd en geld
in verloren idealen steken? Waarom
samenwerking forceren met initiatieven
waar niemand op te wachten zit? Vlaanderen en Wallonië kunnen maar beter hun
eigen weg gaan, de ene Voice is de andere
niet.

Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van
het VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij
zijn kijk op actualiteit en maatschappij.
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OF FOUT
“Het ACW pleegde fraude”

Op zaterdag 1 februari bracht de krant ‘De Tijd’ aan het licht hoe het ACW
aan een gigantische fraudeclaim is ontsnapt. Volgens de krant zijn er procedurefouten gebeurd in het onderzoek door de BBI.
1. In december vorig jaar beweerde het ACW door de BBI te zijn vrijgesproken van
fraude.
Het ACW zei dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) met haar onderzoek slechts
drie jaar terugging in de tijd en dat de boete beperkt bleef tot dertig procent. Dat
betekende volgens fiscalisten dat er geen sprake was van fraude. Nu blijkt echter
dat de BBI eerst van plan was tot zeven jaar terug te gaan in de tijd. En die termijn
wordt volgens fiscalisten gehanteerd als er sprake is van ernstige fraude.
2. Het ACW is aan deze miljoenenclaim kunnen ontsnappen doordat de BBI
procedurefouten heeft gemaakt
in haar onderzoek.
De onderzoekstermijnen zouden
niet correct zijn verlengd. Ook de
verhoren door de BBI-onderzoekers
zouden niet volgens het boekje zijn
verlopen. Geconfronteerd met dit
juridisch weerwerk van de advocaten van het ACW deed de BBI
(veel) water bij de wijn. Ze vreesde
dat deze zaak anders voor een
rechtbank zou worden ingeperkt.
In plaats van zeven jaren terug te
gaan in de tijd, zou de BBI zich
daarom beperken tot drie jaar. En
Sociaal Engagement, de spilvennootschap in het hele fiscale verhaal, zou gewoon
moeten veranderen van belastingstelsel.

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.
Afgiftekantoor Gent X
Februari 2014

Nieuw-Vlaams Magazine

Colofon
Nieuw-Vlaams Magazine wordt uitgegeven
door vzw Vlaams Pers-, Radio- en TV-instituut
en is het partijblad van de Nieuw-Vlaamse
Alliantie (N-VA). Het wordt verzonden onder
een folie op basis van zetmeel die 100 % biologisch afbreekbaar is.
Coördinatie en eindredactie:
Nele Hiers.
Medewerkers:
Kristof D’Exelle, Arnout De Cuyper,
Sven De Neef, James De Paepe, Peter De Roo,
Hans Govaerts, Xavier Lesenne,
Benjamin Muylaert, Ralph Packet,
Joachim Pohlmann, Tinne Stukkens,
Anneleen Van Bossuyt, Maurits van Liedekerke.
Directeur:
Piet De Zaeger.
Vormgeving en druk:
JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1,
9860 Oosterzele, T. 09 362 74 33.

3. Door dat compromis werd de eindafrekening voor het ACW beperkt tot 9,5 miljoen euro aan extra te betalen belastingen.
Dat komt overeen met een boete van 30 procent, maar het is niet meer dan een
schijntje van wat het ACW zonder procedurefouten had moeten betalen. Die factuur
- tientallen miljoenen euro’s - had de financiële doodsteek betekend voor de koepelorganisatie.

Foto voorkaft: © Anne Deknock
Foto’s inhoud blz. 3:
© A. Deknock - © Thinkstock - © A. Deknock
Jaarabonnement:
€ 12,50 op rekeningnummer
BE83 4350 2597 0115 van VPRTI vzw.

4. Zeer bijzonder is ook dat het ACW een maand na de persconferentie waarmee
N-VA-Kamerlid Peter Dedecker de lont aan het kruitvat stak, zelf een e-mail verstuurde naar de BBI.
Naar de buitenwereld toe bleef het ACW verdedigen dat het recht had op alle aftrekken waarvan het gebruik had gemaakt. Maar in die mail vroeg het ACW om de
belastingaftrek die door Peter Dedecker werd betwist, op nul euro te zetten. In de
oorspronkelijke aangifte stond deze op 46 miljoen euro. Een opmerkelijke knieval.
5. Het ACW zelf wou in eerste instantie niet reageren op deze nieuwe onthullingen.
Pas enkele dagen nadien kwam het met een reactie. Daarin bleef de top van de beweging ontkennen dat er sprake is van fraude.
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