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Jan Hofkens en Matthias Diependaele over het doelgroepenbeleid:

De kracht van verandering werkt

Hendrik Vuye: 
“We moeten ons 
samenlevingsmodel 
veiligstellen”

Sociaal akkoord 
beloont werken en 
verhoogt laagste uitkeringen



Nou moe
Dat Brussels PS-burgemeester Yvan Mayeur niet terugschrikt voor een straffe uit-

spraak wisten we al. Maar ook voor een drastische maatregel draait de man zijn

hand niet om. Zelfs al is die bij voorbaat onhaalbaar. Zo stelde hij voor om de 

nationale luchthaven uit Zaventem te verhuizen, enkel en alleen omdat ze vanaf

dit voorjaar een landingsbaan vernieuwt. Die ingreep heeft een impact op de vlieg-

routes boven en rond de hoofdstad, wat bij Mayeur meteen het angstvisioen op-

wekte van lawaaierige vliegtuigen boven de Grote Markt. Met zijn wilde

verhuisplannen bevindt de man zich in elk geval in (even)waardig gezelschap: ook

Guy Verhofstadt speelde als premier in 2003 met dat idee.

“Het enige wat welig tiert, daar tussen Brussel en Vilvoorde, is

werkloosheid, kansarmoede, verveling, radicalisering. Als een

projectontwikkelaar dan het lef heeft om zowat drieduizend nieuwe jobs

aan te bieden (...) dan kan je dat bod als bekommerde politicus niet afwij-

zen, tenzij je een economische dagdromer bent of een socialist die in de

oppositie zit.”

Hoofdredacteur Jan Segers over Uplace,
Het Laatste Nieuws (17/02/2015)
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90
Zoveel procent meer kans op een job

maken asielzoekers in Vlaanderen dan in

Wallonië. Dat blijkt uit een studie naar 

70 000 asielzoekers die tussen 2000 en

2010 arriveerden. Vandaag is bijna een

kwart van hen aan het werk, zij het wel

bijna dubbel zoveel in Vlaanderen als in

Wallonië. Verschillen in het integratie -

beleid liggen mee aan de basis van die cij-

fers, stellen de auteurs van de studie.

Rik Torfs (rector KU Leuven)  
@torfsrik op 11/02/2015      

Een sociaal akkoord sluiten en toch

nieuwe acties aankondigen. Zoals eerst

trouwen en daarna op zoek trekken naar

een tweede partner.

Goed bezig
Eind vorig jaar besliste het bureau van de Senaat al om de extra vergoedingen

voor de eigen pensioenkas te schrappen. Toch probeerde de PS, achter de rug

van alle andere partijen om, die beslissing terug te draaien. Maar dat was buiten

N-VA-fractievoorzitter Annick De Ridder gerekend. Zij drong erop aan om die

exuberante extraatjes definitief te schrappen. “Logisch”, aldus De Ridder. “In tij-

den van crisis, als iedereen de tering naar de nering moet zetten, moet de over-

heid het goede voorbeeld geven.”

Niet alleen de burger, ook de meeste Euro -

parlementsleden willen dat er een einde

komt aan het maandelijkse verhuiscircus

tussen Brussel en Straatsburg. Daarom

verleent onze Europese fractie haar steun

aan de ‘S1ngle Seat’-campagne. Die ijvert

voor één vergaderplaats voor het Euro-

pees Parlement: Brussel. Ook kersvers

Euro parlementslid Anneleen Van Bossuyt

(foto) aarzelde niet haar handtekening

onder de campagne te zetten.
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Begin februari publiceerde de Europese Commissie de Winter Forecast: de sociaal-econo-

mische vooruitzichten van de Europese lidstaten. De teneur voor het Vlaamse en federale

beleid was gematigd positief. We leveren in 2015 de grootste structurele begrotings -

inspanning van alle lidstaten. En de regeringsmaatregelen werpen hun vruchten af.

Dankzij de loonkostverlaging zal de stijgende private jobcreatie de vermindering van het

aantal overheidsbanen meer dan compenseren. Het overheidsbeslag krimpt en er komt

weer ruimte voor de reële economie. De werkloosheid zal gestaag dalen, nadat ze tien

jaar lang hoge toppen scheerde. 

Bovendien hebben de lastenverlagingen ook een positief effect op onze competitiviteit.

Verwacht wordt dat de investeringen terug op gang komen en dat de export zal groeien.

Het ziet er zelfs naar uit dat de handelsbalans – voor het eerst sinds 2009 – weer positief

zal zijn.

Lente
Maar we mogen ons niet blind staren op die prille signalen van heropleving. Het over-

heidsbeslag, de lasten op arbeid en de werkloosheid zijn nog steeds veel te hoog. Onze

competitiviteit, de werkzaamheidsgraad en de private jobcreatie zijn daarentegen veel

te laag. We moeten doorzetten en hervormen. In het belang van de hardwerkende 

Vlaming.

En ondertussen doet de N-VA wat we beloofden. We trekken de laagste sociale uitkeringen

– waaronder de pensioenen – op tot de Europese armoedegrens. We geven 127 miljoen

euro extra lastenverlagingen voor de laagste lonen, zodat werken weer lonend wordt. En

we verlagen de belastingen voor werkenden. Maatregelen die recent werden genomen

en die rechtstreeks uit het N-VA-verkiezingsprogramma komen. 

We zijn eerlijk geweest. We hebben gezegd dat het moeilijk zou worden. Maar we hebben

ook gezegd dat we er uit zouden geraken. Eén Winter Forecast maakt de lente niet, maar

we zijn op de goede weg.

Bart De Wever

Algemeen voorzitter N-VA

Winter 
Forecast ©
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15
Een van de twaalf maatregelen die
de federale regering nam in de
strijd tegen terrorisme en radicali-
sering is de mogelijke intrekking
van de Belgische nationaliteit. 
Kamerfractievoorzitter Hendrik
Vuye legt uit waarom.

12
Vlaams minister Ben Weyts wil

meer toeristen naar Vlaanderen

halen, via gerichte initiatieven

die een groot rendement hebben

voor onze economie.

21
Marleen Finoulst heeft van het
doorprikken van medische my-
thes haar beroep gemaakt. Net als
de N-VA breekt ze een lans voor
‘evidence-based medicine’: ge-
neeskunde gebaseerd op weten-
schappelijke bewijzen.

14
Limburg en de Kempen worden
binnenkort erkend als ‘ont-
wrichte zones’. Vlaams Parle-
mentsleden Paul Van Miert, Jos
Lantmeeters en Grete Remen en
Kamerlid Veerle Wouters onder-
strepen het belang van die maat-
regel.
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“Bovendien strookt de verplichting tot aansluiting niet met de vrijheid die iedere andere

burger op dat vlak geniet. Vandaag is dat maatschappelijk niet langer te verantwoorden”,

vindt Valerie Van Peel.

Eerder werd al eens onderzocht of men het NMBS-ziekenfonds niet kon onderbrengen

in een van de grote ziekenfondsen. Maar na protest van de vakbond werd dat plan weer

opgeborgen. Ondertussen bedraagt de gemiddelde administratiekost per aangesloten

lid liefst 70 procent meer dan bij de grote ziekenfondsen. En dat kostenplaatje dreigt

alleen maar groter te worden. “Zeker in een tijd waarin elk overheidsbedrijf op zoek

moet naar besparingen, mogen we de meest logische niet laten liggen”, besluit Van Peel.

HALFROND

Zwerfvuil 
neemt niet af
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De regels voor binnenlandse adoptie zijn aan modernisering toe, vindt de N-VA. Daarom
stelde Vlaams Parlementslid Lorin Parys, zelf ook adoptieouder, een nieuw en duidelijk
adoptietraject voor, mét een beroepsprocedure.

Statutaire medewerkers van de NMBS zijn verplicht om zich aan te sluiten bij de

eigen Kas der Geneeskundige Verzorging van de Belgische spoorwegmaat schappij.

Kamerlid Valerie Van Peel diende een wetsvoorstel in om dat ziekenfonds af te

schaffen. Want het kost handenvol geld en biedt geen enkele meerwaarde.

©
 T
hi
nk
st
oc
k

Het voorstel van Lorin Paryswerkt wereldvreemde kronkels weg in de huidige wetgeving,

die meer dan een kwarteeuw oud is. “Nu beslist de rechter over de geschiktheid van kan-

didaat-adoptieouders, soms tot een jaar na de adoptie. In ons voorstel komt er eerst een

geschiktheidsvonnnis en dan pas de adoptie. Dat is de logica zelve en geeft kandidaat-

adoptan ten eindelijk de mogelijkheid om in beroep te gaan.”

Fusie van diensten
Het voorstel moet ook een einde maken aan de versnippering in het adoptielandschap.

“Nu zijn er vijf diensten verantwoordelijk voor zo’n dertig binnenlandse adopties per

jaar. Dat is inefficiënt”, vindt Parys, die voorstelt om ze samen te brengen. Daarnaast

pleit hij voor een betere begeleiding van de geboorteouders, een inzagerecht voor

adoptiekinde ren en instroombeheer voor kandidaat-adoptieouders. “Die informeren

we ook over andere vormen van hulpverlening, zoals pleegzorg, waar vaak wacht -

lijsten met kinderen bestaan.”

Kosten NMBS-ziekenfonds 
ontsporen

De Vlaamse overheid spendeerde in
2013 bijna vijf miljoen euro aan het
opruimen van zwerfvuil langsheen
de gewestwegen. “Weggesmeten
geld”, vindt Vlaams Parlementslid
Bart Nevens.

“Natuurlijk is opruimen van zwerfvuil

langsheen onze gewestwegen belangrijk.

Maar eigenlijk is het geld dat we jaar na

jaar telkens opnieuw gewoon weg-

gooien in de natuur”, betreurt Bart
Nevens. Hij wijst erop dat de Vlaamse

Regering voor dit jaar een impactanalyse

heeft aangekondigd over de invoering

van statiegeld op plastic flessen en blik.

De kostprijs voor het ophalen van zwerf-

vuil is een element dat daarin zeker niet

mag ontbreken.

Binnenlandse adoptie 
in een nieuw jasje

De gemiddelde administratiekost per aan-

gesloten lid bedraagt 70 procent meer dan

bij de grote ziekenfondsen.
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Meer band-
breedte voor 
mobiel internet

Kamerlid Peter Dedecker pleit voor een
verdere verlaging van de belastingen op
de draadloze verbindingen van mobiele
operatoren. “Zo maken we mobiel internet
goedkoper voor iedereen, terwijl we tege-
lijk de opbrengsten voor de staatskas ver-
groten.”

Om de gsm-masten met elkaar te verbinden,

hebben operatoren vandaag twee opties:

ofwel een dure vaste verbinding van Belga-

com, ofwel een draadloze straalverbinding.

Voor die laatste heb je een licentie bij telecom-

regulator BIPT nodig. Daarvoor betaal je een

heffing die via dat BIPT in de staatskas 

belandt.

Drastische tariefverlaging
Dedecker hamert al sinds 2010 op een drasti-

sche verlaging van die belastingtarieven. “Zo

creëren we meer bandbreedte voor mobiel

inter net. Tegelijk doen we de kosten van 

mobiel internet zakken voor onze consumen-

ten en bedrijven. Bovendien stijgen de totale

opbrengsten voor de overheid, doordat het ge-

bruik van straalverbindingen toeneemt.” Een

eerste proefproject geeft Dedecker alvast ge-

lijk, zodat de bevoegde minister een verdere

tariefverlaging bekijkt.

Het nieuws dat een op de vier toprestaurants in Vlaanderen en Brussel bij inspecties
opmerkingen kreeg over infrastructuur, inrichting en hygiëne, bleek gebaseerd op
gedateerde verslagen van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid
(FAVV). Voldoende reden om mogelijke dysfuncties binnen die organisatie aan te
klagen, vond Kamerlid Renate Hufkens.

Bron van de foute berichten waren de inspec-

tieverslagen van het FAVV, die vanaf dit jaar

verplicht worden gepubliceerd op de website

foodweb.be. Maar het probleem is dat die ver-

slagen gedateerd zijn. De meeste restaurants

hebben de problemen intussen opgelost. Bij

sommige zou er ook al een nieuwe controle

zijn geweest, die echter nooit werd gepubli-

ceerd. Nog andere vroegen expliciet om zo’n

tweede controle maar kregen die nooit.

“Het FAVV wordt mede gefinancierd door de

horeca. Daarvoor mag zij op zijn minst een

goede dienstverlening verwachten en niet

enkel strenge controles. Er is nauwelijks op-

volging”, betreurt Renate Hufkens.

Info ‘over datum’ schaadt horeca

HALFROND
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VRT-websites verstoren de markt

Verscheidene krantenuitgevers uitten hun bezorgdheid over het groeiende online
aanbod van de VRT. Wilfried Vandaele, N-VA-mediaspecialist in het Vlaams Parle-
ment, treedt hen daarin bij: “De regels mogen best wat duidelijker.”

“Door geschreven interviews op haar website te plaatsen, vervalst de VRT de concurren-

tie”, vindt Wilfried Vandaele. Hij wijst erop dat de openbare omroep behoorlijk wat

middelen aan haar digitale poot besteedt: ruim 22 miljoen euro in 2013. En dat terwijl

het aanbod compleet gratis is. “Zo belet de VRT de andere media een betaalmodel op te

zetten. En dat verstoort de markt.”

Klemtoon op beeld
De huidige beheersovereenkomst met de VRT

bepaalt uitdrukkelijk dat het aanbod op haar

websites wordt gebracht in tekst, beeld en ge-

luid, met een focus op het beeld. Voor de N-VA

is die focus een belangrijke nuance. “In deze

discussie zal alleen een duidelijke richtlijn wer-

ken”, gelooft Vandaele. “Daarom lijkt het ons

zinvol om de regels voor die online activiteiten

wat strakker te formuleren in de nieuwe

beheersovereen komst.”

Peter Dedecker: “Lagere gsm-lasten komen

consument, bedrijf én overheid ten goede.”

©
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Wilfried Vandaele wil strakkere 

regels voor de online activiteiten

van de VRT.
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“Het FAVV controleert streng, maar

doet amper aan opvolging”, stelt

Renate Hufkens.
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Extra 
inspanningen
voor diversiteit

De Vlaamse Regering heeft een nieuw gelijke -
kansen- en diversiteitsplan goedgekeurd. Dat
bevat de acties die de overheid de komende
jaren zal uitvoeren om een divers personeels-
bestand op te bouwen. Bovendien stelt het
plan ook duidelijke doelstellingen voorop.

“De Vlaamse overheid moet haar voorbeeldrol

opnemen”, stelt minister van Gelijke Kansen 

Liesbeth Homans. “En daar worden ook concrete

streefcijfers opgeplakt.” Vanaf 2016 worden die

bovendien gevoelig verhoogd: van 33 naar 40

procent voor vrouwen in het top- en midden -

kader. En van 4 naar 10 procent voor personen

met een migratieachtergrond, waarbij er ook een

nieuwe definitie komt van die laatste term. Voor

personen met een arbeidsbeperking blijft het

streefcijfer 3 procent maar zal de overheid ver-

hoogde inspanningen doen om het te bereiken.

Duidelijk signaal 
“In de huidige context van besparingen zijn er

nieuwe inspanningen én een portie lef nodig om

die doelstellingen waar te maken. Met de goed-

keuring van het actieplan geeft de Vlaamse 

Regering een duidelijk signaal dat de inzet van de

hele organisatie is vereist”, benadrukt minister

Homans.

Het pilootproject GAUDI, dat focuste op gauw- en winkeldiefstallen door
delinquen ten die hier illegaal verblijven, is een succes. “In zeven weken tijd
haalden we 149 delinquenten van de straat: veel meer dan in dezelfde periode
vorig jaar”, vertelt Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

De GAUDI-actie liep van 11 december tot 18 januari in acht gemeenten. “Vooral tij-

dens de eindejaars- en koopjesperiode slaan gauw- en winkeldieven hun slag en

zorgen ze voor overlast in de winkelsteden. Een deel van hen heeft geen verblijfs-

recht in ons land”, aldus Francken.

“Met deze actie perken we die diefstal-

len in en garanderen we de veiligheid

van de bevolking.”

2,5 keer meer resultaat
Tijdens de actie werden 542 delin-

quenten zonder verblijfsrecht aange-

houden. Daarvan zijn er 131 of een op

de vier naar een gesloten centrum overgebracht. Vorig jaar gebeurde dat voor amper

39 van de 402 onderschepte personen of slechts een op de tien. Bij de GAUDI-actie

was de kans op vasthouding dus 2,5 keer groter dan vorig jaar. Nog geen twee

weken na het einde van de actie waren 70 van de 131 vastgehouden delinquenten

al teruggebracht naar hun land van herkomst.

Proefproject smaakt naar meer
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Zuurstof voor de horeca
De hoge nood aan flexibiliteit in de horeca, vooral op het vlak van tewerk-
stelling, valt niet te rijmen met de strakke regels waarin die sector moet func-
tioneren. Daarom nam staatssecretaris Elke Sleurs, bevoegd voor de
bestrijding van fiscale fraude, het voortouw in de opmaak van een plan dat
horecazaken de nodige zuurstof moet bieden.

Dat horecaplan is intussen goedgekeurd door de federale regering. “Via de maat regelen

in het plan willen we een werkbaar en leefbaar kader creëren”, verklaart Sleurs. “Zon-

der concurrentieverstoring, zonder zwarte economie en met opbouw van sociale rech-

ten voor de werk nemers.”

Begeleidende maatregelen
Bij de verplichte invoering van de witte

kassa zet Sleurs volop in op begeleidende

maatregelen om onder meer de tewerk-

stelling van vaak laaggeschoolde mede-

werkers te vrijwaren. Naast meer en

goedkopere overuren en een soepeler

stelsel voor gelegenheidsarbeid, gaat het

om de invoering van flexi-jobs. De info-

grafiek op bladzijde 22 van dit magazine

gaat dieper in op de maatregelen van het

horecaplan.

Onze overheid moet een afspiegeling zijn

van de samenleving.
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De horecasector geeft ook zelf aan

niet tegen de witte kassa te zijn.
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Het akkoord werd bezegeld met een verdrag dat werd ondertekend door minister Weyts

en zijn Nederlandse collega Melanie Schultz van Haegen, bevoegd voor Infrastructuur

en Milieu. De nieuwe sluis wordt een krachtige hefboom voor de economische ontwik-

keling van de haven van Gent en de volledige kanaalzone Gent-Terneuzen.

Alternatief voor vrachtvervoer
“Het blijft ook niet bij investeringen in de sluis”, aldus Weyts. “Nadien volgt nog

de aanpassing van het achterliggende kanaal Gent-Terneuzen. En we investeren

ook samen met Frankrijk in de Seine-Scheldeverbinding, zodat we via de sluis van

Terneuzen uiteindelijk de Schelde met Parijs verbinden. Een uitstekend alternatief

voor vrachtvervoer over overvolle wegen.”

STAAT VAN ZAKEN
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De minister-president zat in Davos samen met verschillende mensen

uit het bedrijfsleven, de sociale en maatschappelijke sector en politici

uit de hele wereld. “Ik heb in de eerste plaats heel goed naar hen 

geluisterd”, reageerde Bourgeois bij thuiskomst. 

Vruchtbare contacten waren er onder meer met vertegenwoordigers

van AB InBev, Bombardier, Hewlet-Packard, Nestlé en Volvo Trucks.

“Sommigen hadden vragen, wensen of zorgen. Anderen hadden woor-

den van lof: voor ons onderwijs, onze onderzoeksinstellingen en

onze werkkracht. Ik heb ook complimenten gekregen omdat we

onze competitiviteit trachten te verhogen. Kortom, ik ben in Davos

aangenaam verrast door het positivisme van veel bedrijven”, 

besluit Bourgeois.

Blijven vechten
tegen leegstand
en verwaarlozing
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De Vlaamse Regering heeft de geschillenprocedure rond de Hedwigepolder be -
eindigd die zij meer dan twee jaar geleden had aangespannen tegen Nederland.
Dat maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts 
bekend in Terneuzen. Daar sloot hij ook een akkoord voor de bouw van een
nieuwe sluis, goed voor een investering van maar liefst 1,1 miljard euro.

Minister-president Geert Bourgeois blikt tevreden terug op zijn
eerste deelname aan het Wereld Economisch Forum (WEF) in het
Zwitserse Davos. “Niet alleen heb ik ginder heel goede ervaringen
opgedaan en contacten gelegd. Ik heb er ook veel positiefs 
gehoord over Vlaanderen.”
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Vlaanderen scheert hoge
toppen in Davos

De Vlaamse Regering heeft begin dit jaar een
heel pak zogenoemde brownfieldconvenan-
ten goedgekeurd, bijna twintig in totaal zelfs.
“Zo zetten we ons beleid verder om de leeg-
stand en verwaarlozing van bedrijfsruimtes te
voorkomen en te bestrijden”, zegt minister
van Werk en Economie Philippe Muyters.

Brownfields zijn on(der)benutte terreinen die je

slechts moeizaam opnieuw in gebruik kan

nemen. Heel vaak betreft het voormalige indus-

trieterreinen met een interessante ligging, die om-

wille van de aanwezige bodemverontreiniging

niet langer bruikbaar zijn. 

Om die verlaten gronden een nieuwe bestem-

ming te geven - als nieuwe bedrijfszone maar

steeds vaker ook als woonzone, groenzone of

recreatie gebied - sluit de Vlaamse Regering con-

venanten af met private projectontwikkelaars en

investeerders. Daarin maakt ze afspraken met de

diverse partijen die bij het herbestemmings -

project betrokken zijn: de projectontwikkelaar

en/of grondeigenaar, andere overheden, … “Of

het nu gaat om stadsvernieuwing of het geven

van nieuwe economische impulsen, centraal in

alle goedgekeurde projecten staat het creëren van

een duurzame transformatie”, besluit Muyters.

Samenwerking met 
Nederland loont 

Geert Bourgeois in Davos: “Aangenaam verrast door het 

positivisme van de bedrijven.”

Ben Weyts: “Nederland en Vlaanderen zijn meer gebaat bij samenwerking

dan bij juridische procedures.”
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BREEDBEELD

Door die wildgroei aan banenplannen

zagen werkgevers het bos niet meer

door de bomen. Snoeien in het aantal

plannen en doelgroepen was de bood-

schap. De Vlaamse Regering maakt

het doelgroepenbeleid nu opnieuw

doel gericht door slechts drie duide-

lijke doelgroepen over te houden: jon-

geren, 55-plussers en personen met

een arbeids-handicap. We vroegen Jan

Hofkens, Vlaams Parlementslid en lid

van de commissie Werk, en Matthias 

Diependaele, voorzitter van de N-VA-

fractie in het Vlaams Parlement, om

een woordje uitleg.

Vlaams minister van Werk Philippe

Muyters stelde half februari zijn

plan voor om doelgroepen efficiën-

ter aan werk te helpen (zie kader-

stuk op bladzijde 11). Dat is on -

getwijfeld een stap vooruit?

Jan Hofkens: “Het doelgroepenbeleid

van onze Vlaamse Regering bevordert

de eenvoud, de transparantie, en daar-

door ook de effectiviteit en efficiëntie.

Met de zesde staatshervorming werd het zogenaamde doel-

groepenbeleid een regionale bevoegdheid. Op 1 juli 2014

erfde Vlaanderen weliswaar niet het volledige budget voor

het doelgroepenbeleid, maar wel een wildgroei aan banenplan-

nen, ondersteunende maatregelen, verminderde bijdragen en

extra subsidies voor tal van specifieke doelgroepen.

Doelgroepenbeleid: de kracht 
van verandering wérkt



selectieve extra duw in de rug voor

enke le doelgroepen die het moeilijk

hebben op onze arbeidsmarkt. Die

moeten in aantal beperkt zijn en hel-

der omschreven.”

Matthias: “Daarom wil Vlaanderen

vereenvoudigen. En ook eigen accen-

ten leggen. Vlaams minister van Werk

Philippe Muyters focust op een vereen-

voudigd concept waarbij de klemtoon

ligt op jongeren, 55-plussers en men-

sen met een arbeidshandicap. Dat

komt in de plaats van een kluwen van

36 verschillende maatregelen. Zeven-

tien daarvan hadden een bereik dat

kleiner is dan vijfduizend mensen, zo

berekende Idea Consult. Vlaanderen

gaat nu dus naar drie doelgroepen met

vereenvoudigde criteria.”

Het verminderen van het aantal doel-

groepen zorgde voor kritiek van de

linkse oppositie en een aantal belan-

genorganisaties. Bijvoorbeeld omdat

er wordt ingezet op álle jongeren en

niet enkel op laaggeschoolde.

Matthias: “De keuze van Vlaanderen

om zwaar in te zetten op min-25-jari-

gen zonder diploma hoger onderwijs

is volledig verantwoord. We verrui-

men zo het bereik van 15 000 naar

zowat 80 000 jongeren. Want ook de

positie van middengeschoolde jonge-

ren op de arbeidsmarkt baart ons zor-

gen. Uit studies van de SERV (Sociaal-

Economische Raad van Vlaanderen)

blijkt dat bijvoorbeeld jongeren met

enkel een diploma algemeen secundair

onderwijs het vandaag bijzonder moei-

lijk hebben op de arbeidsmarkt, al dan

niet omdat er iets fout liep in hun am-

bities voor het hogere onderwijs. Van

de ongeveer 230 000 Vlaamse werk -

9

Ik illustreer dat aan de hand van een

stukje voorgeschiedenis: ooit waren er

in België, alle maatregelen van alle

overheden samengeteld, meer dan hon-

derd verschillende banenplannen. Die

waren nogal bric-à-brac tot stand geko-

men, zoals dat zo vaak gebeurt in dit

land. Telkens als een bepaalde doel-

groep in het vizier kwam, werd een

maatregel uitgedokterd. Gevolg: er zaten

bijna meer mensen ín een doelgroep

dan erbuiten. De uitzondering werd de

regel. Doelgericht was dat doelgroepen-

beleid niet meer. Dat wordt nu anders.”

Matthias Diependaele: “Voorheen

waren er ook te veel diverse maatrege-

len. Hoe kon een werkgever door de

bomen het bos nog zien? Totaal niet,

zeker niet in het ‘kmo-land’ dat Vlaan-

deren toch is. De veelheid aan maat -

regelen was omgekeerd evenredig met

de efficiëntie ervan. Beleidsevaluatie

behoort op federaal vlak bovendien

minder tot de politieke cultuur, waar-

door geen enkele Belgische studie of

statistiek het federale beleid kon

meten. Maar van het oude federale

lappendeken van doelgroepenmaat -

regelen is wel duidelijk dat het niet 

efficiënt was: internationale (OESO-)

studies schatten de verspilling van de

oude banenplannen op bijna 70 pro-

cent. Met andere woorden: in 70 pro-

cent van de gevallen zou de werk -

nemer sowieso zijn aangeworven, zon-

der de betreffende maatregel.”

Het federale beleid was dus te ver-

snipperd. Vanuit welke visie kwam dit

nieuwe Vlaamse beleid dan tot stand?

Matthias: “Willen we een lappendeken

van doelgroepenmaatregelen omwille

van de doelgroep, of willen we zoveel

mogelijk mensen persoonlijk de kans

geven op werk en een loopbaan? De N-VA

zet in op dat laatste. Een doelgericht

arbeidsmarktbeleid is daarbij zeer be-

langrijk. Maar zo’n beleid moet een

aanvulling zijn op een globaal arbeids-

markt- en fiscaal beleid. In het verle-

den werden de globale belastingdruk

en loonkosten bewust veronacht-

zaamd, net omdat de kleine maatrege-

len voor alles wel een oplossing leken

te bieden. Maar dat is natuurlijk niet

zo.”

Jan: “Ons uitgangspunt is dat de loon-

kosten lineair en structureel sterk om-

laag moeten - en dat doen we federaal

- om opnieuw jobs te creëren. We moe-

ten deze structurele lastenverlaging op

het Vlaamse niveau aanvullen met een

BREEDBEELD
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meer dan een loonsubsidie 
voor bepaalde doelgroepen.“



lozen zijn er ongeveer 48 000 jonger

dan 25 jaar. Liefst 40 procent daarvan

is middengeschoold, en 45 procent is

laaggeschoold. 

Bij jongeren geldt de RSZ-korting die

werkgevers genieten enkel voor wie

minder dan 2 300 euro bruto per

maand verdient. Oud-minister van

Werk Frank Vandenbroucke (sp.a)

bekritiseert die loongrens omdat het

een ‘abrupt alles-of-niets-systeem’

zou zijn en een ‘opslagval’ creëert.

Jan: “Die loongrens is voor ons evi-

dent, omdat we vooral instapfuncties

voor jongeren promoten en de werk-

loosheidsval willen vermijden. Wan-

neer ze van de schoolbanken komen,

kunnen jongeren op die manier onmid-

dellijk een eerste werkervaring op-

doen, en dit zonder allerlei voor -

waarden zoals een minimale periode

van werkloosheid, wat vroeger het

geval was. Want als het economisch

niet goed gaat, zijn jongeren vaak het

eerste slachtoffer van de stijgende

werkloosheid. Hen in de werkloosheid

houden, is nefast. Een snelle werk -

ervaring van zoveel mogelijk jongeren

in het normale economische circuit is

de beste opstap naar duurzaam werk.

Door de doelgroepenkorting te beper-

ken tot laag- en middengeschoolden

met een bruto maandloon tot 2 300

euro - zonder toelagen of premies -

volgt de Vlaamse Regering overigens

gewoon het voorstel van vakbonden

en werkgevers.”

Matthias: “En er wordt heus geen ‘pro-

motie- en opslagval’ gecreëerd waarbij

de werkgever opslag tot boven de 

2 300 euro zou vermijden. Want als de

jongere tijdens de eerste drie jaar toch

een kwalificatie haalt of een loonsver-

hoging krijgt, zal de werkgever de kor-

ting behouden. Zo vermijden we dat

de ongekwalificeerde jongere én de

werk gever worden gestraft als ze werk

maken van een kwalificatie.”

En de langdurig werklozen? Worden

die niet in de steek gelaten? Voor-

heen kregen zij extra ondersteuning.

Jan: “Wie langer werkloos is, heeft in-

derdaad minder kans om opnieuw

werk te vinden dan de gemiddelde

werkzoekende. Maar langdurig werk-

zoekenden moeten we vooral sterker

en meer weerbaar maken. Arbeids-

marktbeleid is meer dan een loonsub-

sidie voor bepaalde doelgroepen. Ook

de vakbonden stellen keer op keer dat

langdurig werkzoekenden niet zijn ge-

holpen met ‘enkel’ een loonkosten -

verlaging. Zij hebben ook en vooral

een ‘versterkende’ aanpak nodig. Lage re

loonkosten zouden wellicht weinig

zoden aan de dijk brengen zonder be-

geleiding, extra opleiding, het bijbren-

gen van de juiste attitude bij

sommigen, het aanbieden van werk -

ervaring via stages en dergelijke meer.” 

Matthias: “Om het wat concreter te

maken: voor de groep werkzoekenden

van 25 tot 54 jaar komt er nog een zo-

genaamd ‘kwalitatief luik’. Met dat luik

wil Vlaanderen het beleid verder ont-

wikkelen om onder meer langdurig

werkzoekenden te ‘versterken’ en terug

aan de slag te krijgen. De sociale part-

ners hebben zich geëngageerd om tegen

eind maart een voorstel tot hervorming

aan de regering voor te leggen over dat

‘kwalitatieve beleid’. Dat luik zou kun-

nen bestaan uit onder meer stages,

werkplekleren (waarbij competenties

worden aangeleerd in werksituaties),

stimuleren van levenslang leren en

intensieve re begeleiding van personen

met een grotere afstand tot de arbeids-

markt. Voor dat kwalitatieve luik is onge -

veer 300 miljoen euro voorzien. Een

dergelijk beleid heeft alvast bewezen wél

efficiënt te zijn. Efficiënter dan vele ande re

dure plannen en maatregelen.”

Jan: “De Vlaamse maatregelen van het

kwalitatieve luik zullen worden toege-

voegd aan het Vlaamse Banenpact.

Daarmee focussen we op de meest

kwetsbare doelgroepen die achterblij-

ven in de werkloosheid. Het Vlaamse

BREEDBEELD
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Willen we tegen 2020 een 
globale werkzaamheidsgraad 

van 76 procent, dan moeten we 
ook meer ouderen aan 

het werk houden.

“

Een snelle werkervaring van zoveel mogelijk jongeren in het normale economische

circuit is de beste opstap naar duurzaam werk.

©
 T
hi
nk
st
oc
k



Banenpact gaat daardoor verder waar

het loopbaanakkoord van de vorige re-

gering stopte.”

Ouderen en personen met een

arbeids handicap blijven wel een spe-

cifieke doelgroep?

Matthias: “Zeker. In het kader van de

‘Europa 2020’-strategie moeten we een

globale werkzaamheidsgraad behalen

van 76 procent bij de 20- tot 64-jarigen.

Daarom moeten we ook meer ouderen

aan het werk houden én krijgen. Fede-

raal doen we dat door het optrekken

van de pensioenleeftijd en het laten uit-

doven van het Stelsel van Werkloosheid

met Bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere

brugpensioen). En Vlaanderen onder-

steunt die ambitie door 55-plussers als

specifieke doelgroep te handhaven. Met

een werkzaamheidsgraad van 43 pro-

cent van de 55-plussers hebben we de

voorbije tien jaar weliswaar een seri-

euze inhaalbeweging gemaakt. Maar

willen we in 2020 de ambitie waar -

maken dat één op de twee 55-plussers

aan de slag is, dan moeten we die doel-

groep blijvend aandacht schenken.”

Jan: “Tot slot vinden we het ook belang-

rijk dat personen met een arbeids -

handicap hun plaats vinden op de

arbeidsmarkt. We zetten in op maxi-

male doorstroming van de sociale eco-

nomie naar het normale economische

circuit. Daarom voegen we een catego-

rie toe: mensen met een psychosociale

problematiek, zoals beschreven in het

eerder goedgekeurde decreet op collec-

tief maatwerk. De goede samenwerking

tussen de beleidsdomeinen werk en

socia le economie is daarbij van groot

belang.”

Na de zesde staatshervorming erfde Vlaan-

deren een veelheid aan maatregelen en

banen plannen. Met een Vlaams Banen-

pact wil Vlaams minister van Werk 

Muyters bestaan de en nieuwe bevoegdheden 

samen hangend inzetten en afstemmen op

de Vlaamse arbeidsmarkt. 

In het eerste hoofdstuk van dat Banenpact

wordt het doelgroepenbeleid sterk vereen-

voudigd. In een tweede fase zullen maat -

regelen zoals werkplekleren, activering van

uitkeringen, werkhervattingstoeslagen, op-

leidingsincentives … als volgende hoofd-

stukken worden toegevoegd.

Naar drie doelgroepen
De wirwar aan doelgroepkortingen wordt

ontrafeld en herleid tot drie duidelijke doel-

groepen: jongeren, 55-plussers en personen

met een arbeidshandicap. De keuze voor 

de drie doelgroepen is volgens minister 

Muyters evident: “Jongeren moeten zo snel als mogelijk aan een

baan geraken. Hoe langer de eerste job op zich laat wachten, hoe

groter hun afstand tot de arbeidsmarkt wordt en hoe moeilijker

het wordt een job te vinden.” 

“Daarnaast richten we ons op 55-plussers omdat we allemaal lan-

ger aan het werk moeten als we ons sociale systeem draaiende

willen houden. En voor personen met een arbeidshandicap zorgen

we voor een compensatie voor hun produc-

tiviteitsverlies”, vult de minister aan.

Akkoord met alle sociale partners
Let wel, het gaat hier om een pact. Met

ande re woorden: om een duidelijke over-

eenkomst met alle partners. Die kon enkel

tot stand komen dankzij open en construc-

tieve communicatie. Wat de hervorming

van het doelgroepenbeleid betreft, is er bij-

voorbeeld nagenoeg volledige overeen-

stemming tussen de grote krijtlijnen die de

sociale partners uittekenden enerzijds, en

het voorstel van minister Muyters ander-

zijds. 

Ook het kwalitatieve luik van het Banen-

pact zal in overleg worden uitgewerkt. “De

sociale partners hebben zich geëngageerd

om over de versterking en vereenvoudiging

van het bestaande instrumentarium een

akkoord te bereiken tegen eind maart van

dit jaar. Ik zal hen graag die tijd gunnen”, belooft Philippe Muyters. 

“Het Vlaamse Banenpact gaat verder waar het Loopbaanakkoord

van de vorige regeerperiode stopte. De Vlaamse Regering zet haar

traditie van goed inhoudelijk sociaal overleg verder om onze

Vlaamse arbeidsmarkt om te vormen naar een modern en flexibel

systeem dat kansen en ondersteuning geeft aan iedereen op basis

van talenten en competenties.”

BREEDBEELD
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Het Vlaamse Banenpact: doelgericht inzetten op talent
De overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming geeft Vlaams minister van Werk Philippe 
Muyters de kans om het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen efficiënt en doelgericht aan te pakken. Hij krijgt hiervoor de steun
van de Vlaamse Regering én van de sociale partners.

Vlaams minister van Werk Philippe

Muyters: “De Vlaamse Regering zet

haar traditie van goed inhoudelijk

sociaal overleg verder.”
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Komen er genoeg toeristen naar
Vlaanderen? 
Ben Weyts: “We kunnen nog beter

doen. Ons toerisme zit in de lift, maar

we realiseren ons volledige potentieel

nog lang niet. Nochtans hebben we

veel in huis om mensen uit de hele

wereld naar Vlaanderen te halen. Denk

maar aan onze Vlaamse Meesters, die

nog altijd veel internationale uitstraling

genieten. Zo’n troefkaart wil ik sterker

uitspelen. Daarom wil ik een ambitieus

project rond die Vlaamse Meesters op

poten zetten, waarbij we meester -

werken uit de hele wereld terug naar

Vlaanderen halen. Ik denk dat er wel

eens een pak buitenlandse toeristen

kunnen meekomen.” 

U wilt toeristen ook lokken met lek-
ker eten en de Vlaamse gastronomie
meer in de kijker zetten? 

“Zeker en vast. Gastronomie is even-

eens een troef die we meer moeten in-

zetten. Nergens anders in de wereld

vind je zo’n hoge concentratie van ster-

renrestaurants, en nergens is het ver-

schil tussen die toprestaurants en de

andere restaurants zo klein. Toch asso-

ciëren weinig buitenlanders Vlaande-

ren met lekker eten. Ik denk dat we

onze reputatie sterker in de verf kun-

nen zetten, bijvoorbeeld door jonge

chefs beter te begeleiden bij inter -

nationale kookwedstrijden. Enkele

Vlaamse winnaars kunnen de culinaire uit-

straling van heel Vlaanderen vergroten.”

Grote ambities, maar geen eindeloze
budgetten. Wordt er niet bespaard
op toerisme? 
“Ik blijf extra investeren in toerisme,

zelfs tot 75 miljoen euro in de komende

jaren. Ik wil de middelen niet meer ver-

snipperen over een eindeloze reeks pro-

jectjes, maar heel gericht initiatieven

uitzoeken die het grootste rendement

hebben voor onze economie. Het geld

moet gaan naar hefboomprojecten

waar de hele omgeving mee van profi-

teert.” 

U hebt ook een hart voor de horeca.
Waar komt die voorliefde vandaan? 
“Die dateert uit mijn studententijd. Als

student was ik een gretig gebruiker van

de horeca, maar ik stond ook aan de

andere kant van de toog. Om mijn stu-

dies te financieren heb ik jarenlang op-

gediend in een brasserie. Ik heb veel

plezier gemaakt, maar ook aan den

lijve ondervonden dat er in de horeca

keihard wordt gewerkt. Ook als minis-

ter probeer ik dat altijd voor ogen te

houden.” 

Vakantie was vroeger een luxe. Is
dat nog altijd zo? 
“Voor veel Vlamingen is vakantie on-

dertussen de normaalste zaak van de

wereld. Maar nog altijd leeft één kind

op de vijf in een gezin waar een week

vakantie buitenshuis niet tot de moge-

lijkheden behoort. Ik wil de drempels

op weg naar vakantie verder verlagen,

zodat vakantie binnen het bereik van

élke Vlaming komt. Ik denk dan aan

mensen met een klein inkomen, maar

ook aan mensen die bijzondere zorg -

noden hebben, zoals mensen met een

beperking. Het Steunpunt Vakantie -

participatie brengt die doelgroep 

samen met sociaal bewogen toeris -

tische ondernemers, lokale overheden

en sociale organisaties. Zo maken we

daguitstappen en korte vakanties mo-

gelijk voor mensen die het zich anders

niet kunnen veroorloven. Want ieder-

een heeft recht op vakantie.”

Ben Weyts is vooral bekend als de gedreven minister van Mobili-
teit en de kordate verdediger van Dierenwelzijn. Maar ook 
Toerisme behoort tot zijn bevoegdheden. We vroegen minister
Weyts naar de ambities in zijn toerismebeleid.

Iedereen naar Vlaanderen 
en alle Vlamingen op vakantie 

Ben Weyts: “Ik wil heel gericht initiatieven uitzoeken die het grootste rendement hebben

voor onze economie.”
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Vakbonden en werkgevers kwamen in

de Groep van Tien tot een sociaal 

akkoord voor de periode 2015-2016. Of

beter gezegd: de Groep van Acht, want

de socialistische vakbond ABVV en

haar Waalse spitsbroeder FGTB heb-

ben zich op het laatste moment terug-

getrokken. Op zich geen nood, want

de christelijke en de liberale bonden

– en natuurlijk de werkgevers – zijn

wél helemaal mee. 

Zijn jullie blij met het akkoord?
Jan Jambon: “Uiteindelijk wel. Al bij

al is het een akkoord dat de funda-

menten van het regeerakkoord respec-

teert. Het laat toe om ons her -

vormingsbeleid verder te zetten dat is

gericht op het creëren van jobs. Met

dit beleid willen we de loonhandicap

met onze buurlanden dichten, zodat

we voluit voor economische groei

kunnen gaan. De stijging van de loon-

kosten blijft dankzij het akkoord al bij

al binnen de perken, en de index-

sprong blijft gevrijwaard.”

Hebben jullie veel moeten of kun-
nen bijsturen?
Johan Van Overtveldt: “Toen de Groep

van Acht het rapport kwam presente-

ren, hadden we één bezwaar. We

vreesden dat de werkloosheidsval

nog zou toenemen. Die werkloos-

heidsval betekent dat het hebben van

een job financieel niet aantrekkelijk

genoeg is in vergelijking met een uit-

kering. Maar dat hebben we in de

schoot van de regering kunnen corri-

geren door een bedrag van 127 miljoen

euro vrij te maken voor de laagste

lonen. Voor ons is het belangrijk dat

werken wordt beloond.”

Is het daarmee nu zeker dat er geen
stakingen meer komen?
Jan Jambon: “Ik mag het hopen. We

hebben het ACV en het ACLVB diep in

de ogen gekeken, en ik ga ervan uit

dat we met dit akkoord ook sociale

rust krijgen zolang het akkoord loopt.

Je gaat toch geen oppositie voeren

tegen een akkoord dat je zelf hebt on-

dertekend?”

Maar het ABVV kan natuurlijk wel
de solotoer opgaan.
Johan Van Overtveldt: “Dat weet je

nooit, natuurlijk. Maar ik denk en hoop

dat men wel beseft dat de mensen

nieuwe acties echt niet zouden appre-

ciëren. Als je ziet welke schade de hete

herfst aan onze economie heeft berok-

kend …”

Toch blijven de vakbonden het rege-
ringsbeleid weinig sociaal vinden.
Jan Jambon: “Dat is echt niet terecht.

De welvaartsenveloppe – alleen al dit

jaar een bedrag van meer dan 300 mil-

joen euro – is voor de volle honderd

procent toegekend aan de laagste soci-

ale uitkeringen. Daarmee zijn we zelfs

socialer dan de regering-Di Rupo. Het

verschil is dat wij hulp voorzien voor

de mensen die het echt nodig hebben,

zoals gepensioneerden en mensen met

een beperking. De laagste uitkeringen

gaan met twee procent de hoogte in. Ik

denk dus dat we van niemand lessen

in sociaal beleid te ontvangen hebben.” 

Wat niemand in november voor mogelijk achtte, is amper drie
maanden later gelukt. De federale regering is erin geslaagd een
sociaal akkoord af te sluiten met de sociale partners. Twee 
ministers van de N-VA gooiden hun gewicht in de schaal om tot

een goed akkoord te komen: vice-eerste minister Jan Jambon en 
minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Sociale krachttoer

Vice-eerste minister Jan Jambon en minister van Financiën Johan Van Overtveldt

gooiden hun gewicht in de schaal om tot een goed sociaal akkoord te komen.

We hebben van niemand
lessen in sociaal beleid 

te ontvangen.“
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Bedrijven die zijn gevestigd in een ont-

wrichte zone krijgen 25 procent korting

op de bedrijfsvoorheffing voor nieuwe

personeelsleden die ze aanwerven, en

dit gedurende twee jaar. Voorwaarde

is dat deze bijkomende tewerkstelling

volgt uit een nieuwe investering of een

overname van het bedrijf, en dat deze

jobs minstens drie jaar (kmo’s) of vijf

jaar (grote ondernemingen) gehand-

haafd blijven. 

Loonlastenverlaging
De extra steun voor nieuwe aanwer-

vingen in Limburg moet helpen om de

bladzijde van Ford Genk om te slaan,

zeggen de Limburgse N-VA-parlements-

leden Jos Lantmeeters, Grete Remen en

Veerle Wouters. De Kempen hebben de

extra steun dan weer broodnodig om

de herstructureringen bij onder meer

Philips Turnhout en Heinz Belgium te

helpen verteren, aldus Vlaams Parle-

mentslid en Kempenaar Paul Van

Miert. 

“Het gaat om een substantiële steun-

maatregel waarmee we volop inzetten

op nieuwe jobs in Limburg en de Kem-

pen”, onderstreept Grete Remen,

Vlaams Parlementslid en zelf onder -

nemer in Limburg. “We zijn het drama

van Ford Genk nog lang niet te boven”,

vult Limburgs Kamerlid Veerle Wou-

ters aan. “Daardoor gingen er, toeleve-

ringsbedrijven meegerekend, acht -

duizend banen voor de bijl. De voor-

gestelde fiscale steunmaatregel zorgt

voor een aanzienlijke loonlastenverla-

ging die broodnodig is om de regio er

terug bovenop te helpen.” 

De tijd dringt
Een soortgelijk verhaal is te horen bij

Paul Van Miert. “Bij Philips Innovative

Applications in Turnhout vielen 354

ontslagen, bij Heinz Belgium 157. In een

straal van vijf kilometer rond de

Philips site vielen de voorbije twee jaar

liefst 605 collectieve ontslagen. Voor de

Kempen is die extra steun dus niet al-

leen geweldig nieuws, maar vooral

noodzakelijk.” 

“De tijd dringt”, vult Vlaams Parle-

mentslid Jos Lantmeeters aan. “We

stellen vast dat bedrijven in de Kem-

pen en Limburg willen aanwerven.

Maar begrijpelijkerwijs stellen ze die

aanwervingen uit.” De parlements -

leden hopen dan ook dat de federale

en Vlaamse overheid dit dossier zo

snel mogelijk afhandelen. 

VINGER AAN DE POLS

Limburg en de Kempen worden binnenkort erkend als ‘ont-

wrichte zones’. Ondernemingen die in deze zones bijkomende

tewerkstelling creëren, krijgen een extra loonlastenverlaging. Het

wetsontwerp dat dit regelt, is in behandeling in de Kamer.

Extra steun voor nieuwe jobs
in Limburg en de Kempen   

Paul Van Miert, Jos Lantmeeters, Veerle Wouters en Grete Remen springen in de bres voor de ‘ontwrichte zones’ Limburg en
de Kempen.
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“Het gaat niét om een wij/zij-verhaal

tussen moslims en niet-moslims”, ver-

duidelijkt Hendrik Vuye, fractievoor -

zitter van de N-VA in de Kamer. “Onze

moderne democratie staat open voor

eenieder. Maar tegelijk moet onze

democra tie weerbaar zijn. Er is geen

plaats voor diegenen die de democra-

tische waarden verwerpen. Onze

demo cra tie heeft de plicht zich te ver-

dedigen tegen hen die folteren, die

mensen de keel oversnijden, die men-

sen levend verbranden, die vrouwen

verkopen als seksslavinnen en die ho-

mo’s van de daken werpen. Tegen die

mensen moet de democratie duidelijk

stellen: tot hier en niet verder.”

verdediging van de democratische

waarden en de fundamentele mensen-

rechten.” 

Is er sprake van discriminatie? 
“Het internationale gewoonterecht stelt

dat niemand staatloos kan worden”,

legt Vuye uit. “Dat houdt in dat alleen

iemand die de dubbele nationaliteit

heeft, de Belgische nationaliteit kan

worden ontnomen.” Is er dan geen dis-

criminatie tussen diegenen die alleen

de Belgische nationaliteit hebben en

diegenen die een dubbele nationaliteit

bezitten? Alleen die laatste groep kan

immers de Belgische nationaliteit ver-

liezen.

Hendrik Vuye vindt het verrassend dat

deze problematiek nu aan bod komt.

“Artikel 23/1 van het Wetboek van Bel-

gische nationaliteit maakt het nu al

mogelijk om, na het plegen van be-

paalde misdrijven, de Belgische natio-

naliteit te verliezen. Eigenlijk is er op

dat punt dus niets nieuws. En in een

arrest van 23 januari 2015 heeft de

Franse Conseil constitutionnel dit argu-

ment van tafel geveegd: het gelijk-

heidsbeginsel belet niet dat de wet -

gever objectief verschillende situaties

verschillend behandelt. Iemand met

twee nationaliteiten kan anders wor-

den behandeld dan iemand met

slechts één nationaliteit. In een arrest

van 14 mei 2009 oordeelt het Grond-

wettelijk Hof dat ‘onder voorbehoud

van een kennelijk onredelijke beoor -

deling’ het tot de bevoegdheid van de

wetgever behoort te beslissen welke

categorieën Belgen het voorwerp van

een maatregel tot vervallenverklaring

kunnen uitmaken.”

De waarden van de Verlichting
Het maatschappijmodel dat de geweld-

dadige jihadisten nastreven is onver-

enigbaar met onze basiswaarden.

“Men moet de draagwijdte van het ji-

hadisme juist vatten”, waarschuwt

Vuye. “Het gaat niet over misdrijven

van gemeen recht. Iemand als Marc

Dutroux heeft verschrikkelijke misdrij-

ven gepleegd, maar hij heeft nooit de

democratie willen vernietigen. IS daar-

entegen wil het Westerse maatschap-

pijmodel vernietigen en vervangen

door een ander model. De N-VA zal

alles doen om ons samenlevingsmodel

veilig te stellen. IS staat voor duister-

nis, de N-VA kiest voor de waarden

van de Verlichting.”

De vervallenverklaring van de Belgi-

sche nationaliteit heeft dus niets te

maken met stigmatisering. Wel in -

tegen deel, vindt Vuye: “Het gaat om de

Een van de twaalf maatregelen die de federale regering nam

in de strijd tegen terrorisme en radicalisering is de intrekking

van de Belgische nationaliteit. Die maatregel beroert de zie-

len: men argumenteert dat het gaat om stigmatisering van een

bevolkingsgroep en zelfs om discriminatie.

Hendrik Vuye: 
“We moeten ons 
samenlevingsmodel
veiligstellen”

VINGER AAN DE POLS
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Er is geen plaats 
voor diegenen die de 

democratische waarden 
verwerpen.“



Waarom deze vraag, Sabine?
“Volgens Telefacts wordt de kweek-

zalm behandeld met allerlei genees-

middelen en pesticiden. Al die

producten worden na consumptie in te

hoge concentraties teruggevonden in

de vissen. Zo bevat de gekweekte

Noorse zalm uit de reportage vijf keer

meer dioxines, PCB’s en andere scha-

delijke stoffen dan ander voedsel. Heel

wat mensen lieten me weten geschokt

te zijn, zodat de vraag zich als vanzelf

opdrong of Vlaanderen een beleid

voert om dat te voorkomen.”

Wat hoopte je met je vraag te bereiken?
“Vlaanderen heeft al jaren een inter -

nationaal erkende expertise in onder-

zoek naar aquacultuur, maar we

vermarkten dat potentieel veel te wei-

nig en te traag. Gelukkig durft een aan-

tal bedrijven nu toch de zware

investeringen doen die nodig zijn om

onze aquacultuur op de kaart te zetten.

Maar dat mag niet ten koste gaan van

de duurzaamheid, onze volksgezond-

heid en de voedselveiligheid. Vlaan -

deren moet de standaarden die het

gebruikt voor onderzoek ook respec -

teren in de productie. Daar moeten we

over waken, want kweekvis is een

steeds belangrijker deel van de viscon-

sumptie: verwacht wordt dat tegen

2030 twee derde van alle gecon -

sumeerde vis gekweekt is.”

Heeft het antwoord je gerustgesteld?
“Minister Schauvliege deelt gelukkig

mijn bezorgdheid en zal die ook mee-

nemen naar de Strategische Stuurgroep

Aquacultuur, die het Vlaams aqua -

cultuurbeleid adviseert. Maar op mijn

vraag of er ook specifieke normen

komen voor het kweken van vis kreeg

ik niet meteen een antwoord. Daar had

ik op meer initiatief van de minister ge-

hoopt.”

Wordt vervolgd dus?
“Ik zal me zeker verder informeren en

blijf de sector op de voet volgen. In het

Benelux-parlement besteed ik ook bij-

zondere aandacht aan het dossier van

de bestrijding van antibioticaresis -

tentie bij dieren en de gevolgen voor

de menselijke gezondheid. Het anti -

biotica gebruik in de viskweekindustrie

en de vermenging van geneesmidde-

len met het vismeel kunnen ook hier

aandachtspunten worden.”

Sabine Vermeulen hoorde de minister

niet alleen uit over haar plannen om

schadelijke producten in Vlaamse

kweekvis te voorkomen. Ze greep de

gelegenheid ook aan om te pleiten

voor specifieke veiligheidsnormen

voor de sector van de aquacultuur, die

ook bij ons in volle ontwikkeling is.

“Dat ontwikkelingspotentieel moet

verder worden benut,” vindt Vermeu-

len, “maar niet ten koste van de volks-

gezondheid, veiligheid en duurzaam -

heid van mens en leefmilieu. De con-

sument moet de garantie hebben dat

Vlaamse kweekvis veilige vis is. Onze

kweekvis moet zuiver zijn tot op de

graat.”

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

tegenwoordigers elke week stellen aan de Vlaamse en federale beleidsmakers. Naar aanleiding van

een Telefacts-reportage over wanpraktijken in Noorse zalmkwekerijen (‘Hoe rot is de viskweek -

industrie?’) legde Sabine Vermeulen Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) op de roos-

ter.

Sabine Vermeulen:

“Is Vlaamse kweekvis veilige vis?”
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• Sabine Vermeulen (43)

• Deinze

• Vlaams volksvertegenwoordige
r

• Voormalig kaderlid in een bes
chutte 

werkplaats/drukkerij

• Gehuwd



DORPSSTRAAT

“Al tijdens mijn tienerjaren had ik een uitgesproken politieke

mening. Mijn Vlaamsgezindheid en mijn rebelsheid dreven

mijn vader, die gemeentesecretaris was, soms tot wanhoop.

Het was niet de bedoeling dat hij wist dat ik in Voeren be-

toogde, maar die ene foto in Het Belang van Limburg deed

me de das om. Ik heb hem moeten beloven me koest te hou-

den. Op 14 oktober 1992 is hij - veel te vroeg - overleden. Dag

op dag twintig jaar later stopte ik op weg naar het stem -

bureau nog even aan zijn graf. Ik voelde me verschrikkelijk

onzeker. Ik was lijsttrekker voor de nieuwe N-VA-afdeling in

Heers en ik was verantwoordelijk voor de 18 andere kandi-

daten op onze lijst. Het was erop of eronder.

Voor de start van N-VA Heers moet ik nog één jaar verder

terug gaan in de tijd. Het begon in 2011 met een stinkend dos-

sier dat tot hevige discussies leidde in onze gemeente. Toen

we met de voormalige burgemeester hierover aan tafel zaten,

repliceerde hij mijn vrouw dat ze het beter zelf kon doen als

ze vond dat ze het beter kon. En enkele maanden nadien

was N-VA Heers geboren.

Ambetanterik
Achterdocht, overloperij, vandalisme … De weg naar de

gemeenteraads verkiezingen leek wel een soap, of een thril-

ler. Maar de N-VA-groep was erg gemotiveerd. Er ging een

frisheid en warmte uit van de groep die ik nooit eerder was

tegengekomen. Al hadden we - laat ons eerlijk zijn - ook

onze akkefietjes. Maar we haalden drie zitjes in de gemeente -

raad. En met Open Vld en de Lijst Dumont vormen we sinds-

dien een ruime meerderheid. 

Twee jaar later zijn we nog altijd trouw aan onze gezworen

principes: openheid en eerlijkheid, in het belang van alle

inwo ners. Dat lijkt eenvoudiger dan het is, want het dwingt

soms tot onpopulaire maatregelen en het sluit vriendendien-

sten uit. Ik weiger beslissingen te nemen met de volgende

verkiezingen in het achterhoofd. Het heeft me al meermaals

de titel van ‘ambetanterik’ opgeleverd.

Samenwerken
Maar besparingen hoeven geen hindernissen te zijn. Ze

maken politici en ambtenaren alerter, creatiever en nederi-

ger. Ze dwingen ook om beter samen te werken. Met de mid-

denstand, toen we het Suikerbietenfeest organiseerden. Of

met Natuurpunt, toen we kunst en natuur verenigden bij de

mergelgrotten in Vechmaal.

Het vervallen kasteel van Heers is me nog een doorn in het

oog. Het is een voorbeeld van politieke nalatigheid en gebrek

aan respect voor onze geschiedenis. Alertheid en creativiteit

zullen niet voldoende zijn om de verloederde situatie recht

te trekken. Maar ik laat geen enkele gelegenheid -  ook deze

niet - aan me voorbijgaan zonder een oproep aan onze over-

heid om dit pareltje te redden!

Enkel wie lui is, is nooit moe. Ik voel me nuttig en krijg veel

terug. Elk schouderklopje doet deugd. En ik heb niets te ver-

liezen, enkel het respect van de Heersenaren en van mijn

vader.”

Jan Leus is schepen van Financiën, Lokale econo-

mie, Toerisme en Natuur & Leefmilieu in de Lim-

burgse gemeente Heers. Als enige N-VA’er in het

schepencollege zet hij er mee de lijnen uit.

Jan Leus: “Ik weiger beslissingen te nemen met de 

volgende verkiezingen in het achterhoofd.”

Schepen in Heers

Jan Leus
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Veel Europese wetgeving brengt over-

dreven zware administratieve lasten

met zich mee, niet het minst voor onze

kmo’s. Uit studies blijkt dat zij onge-

veer drie procent van hun omzet moe-

ten gebruiken voor aanpassingen aan

bestaande of nieuwe wetten. Geen

wonder dus dat bedrijven Europa in-

ruilen voor locaties waar de admini-

stratieve lasten lichter zijn.

Eenvoudig en effectief
De N-VA vindt dat de wetgeving zo

dicht mogelijk bij de burger tot stand

moet komen (het zogenaamde subsidia-

riteitsbeginsel). “Alleen wanneer een

probleem niet op lokaal, regionaal of

nationaal vlak kan worden aangepakt,

mag de Europese Unie regel gevend op-

treden”, vindt ook Euro  parlementslid

Anneleen Van Bossuyt. “Een voor de

hand liggend voorbeeld is de klimaat -

problematiek. Europa kan op dat vlak

een duidelijke meerwaarde bieden.” 

Europese wetgeving moet bovendien

eenvoudig én effectief zijn. “Ze moet

gemakkelijk kunnen worden toegepast

en haar doel bereiken”, legt Van Bos-

suyt uit. In het Europees Parlement

klinken de stemmen om in die richting

te evolueren steeds luider. Ook de vice-

voorzitter van de Euro pese Commissie,

Frans Timmermans, die onder meer

bevoegd is voor betere regelgeving,

loopt voorop in dit nobele streven. 

Gedeelde 
verantwoordelijkheid
Het principe van betere regelgeving

moet in de verschillende stadia van

het wetgevende proces worden geres-

pecteerd. De Europese instellingen en

de overheden in de lidstaten hebben

daarbij een gedeelde verantwoordelijk-

heid. “Er kan concreet worden gedacht

aan een competitiveits- en proportio-

naliteitstest voor elk nieuw wetgevend

voorstel van de Europese Commissie”,

stelt Anneleen Van Bossuyt voor. “Men

moet dan bijvoorbeeld nagaan wat de

gevolgen zijn van een voorstel voor de

concurrentiekracht van onze bedrij-

ven, en of de nieuwe wetgeving de

enige mogelijke manier is om het ge-

wenste doel te bereiken.” 

Er moet ook veel meer aandacht gaan

naar de implementatie en de evaluatie

van de wetgeving. “Vaak is het pro-

bleem immers niet het gebrek aan

regel geving maar de effectieve toe -

passing ervan”, stelt Van Bossuyt vast.

“België behoort in dat opzicht bij de

slechtste leerlingen van de klas, mede

door zijn complexe staatsstructuur.

Aan de hand van de evaluatie achteraf

kan men nagaan wat de eventuele na-

delige effecten zijn en waar de wet -

geving indien nodig moet worden bij -

geschaafd.”

EUROPA

Europa en zijn regeldrift: het is bijna een cliché. “Alleen als we

wetgeving maken, zijn we goed bezig”, weerklinkt het in de Euro -

pese instellingen. Hoog tijd dat ook daar verandering in komt.

Want minder is vaak beter.

De N-VA engageert zich volop 
voor betere Europese regelgeving
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Een optimaal klimaat voor onze bedrijven
Recent werd kersvers Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt aan-
geduid als rapporteur over betere regelgeving in de interne markt. Dat rap-

port moet de Europese Commissie aansporen om de juiste prioriteiten te

leggen. “Op die manier krijgt de N-VA de kans om mee haar stempel te

drukken op dit belangrijke thema”, verheugt Van Bossuyt zich. “Bovendien

willen we op die manier bijdragen aan een optimaal klimaat voor onze

bedrijven. Ook zo verkleinen we de kloof tussen Europa en de burger.”  



EUROPA

Mario Draghi, de voorzitter van de

Europese Centrale Bank (ECB), wil

een beroep doen op een zogenaamde

Quantitative Easing (QE) om elke

maand zestig miljard aan obligaties

op te kopen van financiële in-

stellingen. Dat betekent dat er

uiteindelijk meer dan 1 100 mil-

jard euro vers geld moet wor-

den gedrukt. Zoals minister van

Finan ciën Johan Van Overtveldt

al correct opmerkte, is dat een

rechtstreekse aanval op onze

spaarboekjes. Want door deze

maatregel wordt ons geld min-

der waard en zakken de al

mage re intresten nog wat ver-

der. Gezinnen en gepensioneer-

den zullen er dus aan verliezen.

Wie wint? De banken.

Het plan-Juncker
Europees Commissievoorzitter

Juncker wil bovendien driehon-

derd miljard euro aan extra in-

vesteringen aantrekken. Zijn

plan werkt op een andere ma-

nier: een Europees garantie-

fonds moet privé-investeerders

garanderen dat ze hun geld niet

zullen verliezen. Dat moet hen

overtuigen om effectief te inves-

teren. Wordt dit Junckerplan goed

aangepakt, dan kan het onze econo-

mie een duwtje in de rug geven.

Maar ook hier loeren gevaren om de

hoek. Hoe zorgen we ervoor dat de

winsten niet enkel zijn voorbestemd

voor de privé-investeerders, terwijl

de belastingbetaler de rekening krijgt

doorgeschoven bij eventuele verlie-

zen? 

Game over voor 
Griekenland?
En dan is er nog de vraag naar extra

tijd, en dus extra centen, voor Grieken -

land. De situatie in Griekenland is

schrijnend. Daarom toonden de

Europe se lidstaten zich al voor

meer dan 240 miljard euro solidair

met de Grieken. Maar de beslissing

om toe te treden tot een monetaire

unie, en om dus samen één munt -

de euro - te delen, brengt een aantal

verplichtingen met zich mee: de be-

groting op orde stellen, een compe-

titieve economie garanderen, een

gezond bankensysteem voorzien.

Wie die spelregels niet volgt, zet

zichzelf buitenspel. Voor hen is

het game over. Want toelaten

dat een euroland alleen maar

zijn zin doet, onder graaft de

euro.

Hervormingen 
doorzetten
Die drie voorgestelde maat -

regelen lijken vooral de druk

weg te nemen om de brood -

nodige hervormingen door te

voeren en om budgettair orde

op zaken te stellen. Nochtans is

net dát wat we moeten doen

om echt te kunnen groeien: de

overheid efficiënter maken, de

loonkosten verlagen en de ar-

beidsmarkt flexibeler maken

zodat meer mensen aan de

slag kunnen, en het pensioen -

systeem en de sociale zeker-

heid hervormen zodat die

terug sociaal en betaalbaar

worden.

Gewoon geld pompen in de

Euro pese economie heeft geen zin.

Investeringen, economische groei

en jobs zullen enkel volgen als we

de economie hervormen.

Onze economische motor sputtert. We kijken aan tegen grote
begrotingstekorten en hoge schulden. Daarom beslisten de
Vlaamse en de federale regering om de tering naar de nering
te zetten. Want onze motor krijgen we niet weer aan de praat

door er gewoon wat geld tegenaan te gooien. Toch lijkt het erop
dat Europa net dát wil doen.
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De Europese Centrale Bank (ECB) pompt extra geld
in de Europese economie. Maar investeringen, eco-
nomische groei en jobs volgen enkel als we ook de
economie hervormen.

Laat ons er gewoon wat geld 
tegenaan gooien …
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De wereld en onze kijk erop zijn voort-

durend in verandering. Zo hebben wij

ook onze visie over jeugd delinquentie de

voorbije decennia moeten bijstellen. Ter-

wijl de PS nog altijd gelooft in de ideeën

van de jaren zestig, met als enige bekom-

mernis de bescherming van minderjari-

gen, is de meerderheid in Vlaanderen

wel overtuigd van het nut van een jeugd-

sanctierecht, als aanvulling op en verster-

king van de gewo ne jeugdzorg.

Als gevolg van de conservatieve visie in

Franstalig België werd de leeftijd voor be-

paalde straffen in het klassieke strafrecht

weliswaar verlaagd, zodat minderjarigen

soms toch als volwassene kunnen wor-

den berecht. Maar tegelijkertijd – en dat

lijkt ons erger – krijgen sommige minder-

jarige feiten plegers geen enkele sanctie

opgelegd. Het hoeft dan ook niet te ver-

bazen dat het VN-Comité in Genève zich

zorgen maakt over de berechting van

jongvolwassenen bij ons.

Duidelijk signaal
“Als jongeren feiten plegen die als mis-

drijven kunnen gelden, moeten we hen

een duidelijk signaal geven dat we zoiets

niet accepteren. En daar dient het jeugd-

sanctierecht voor”, legt Vlaams volksver-

tegenwoordiger Lorin Parys uit. “Nu het

een Vlaamse bevoegdheid is, kunnen we

er eindelijk echt werk van maken. Daar-

naast moeten we ervoor zorgen dat jon-

geren opnieuw hun weg vinden in onze

samenleving nadat ze hun sanctie heb-

ben ondergaan. Daar dient de jeugdhulp-

verlening dan weer voor.”

Dat we zo’n jongere weer op het rechte

pad krijgen, is niet enkel in het belang

van die jongere zelf. De maatschappij in

haar geheel is erbij gebaat. “We moeten

hen niet onderbrengen in het volwassen

strafrecht, maar in een eigen en aange-

past jeugdsanctiesysteem”, vindt Parys.

“Voor ons mogen jongeren vanaf twaalf

jaar daarnaar worden doorverwezen.”

Slachtoffer centraal
De N-VA wil jonge criminelen op hun

verantwoordelijkheid aanspreken.

“Deze jongeren mogen hun verantwoor-

delijkheid niet ontlopen”, verduidelijkt

Parys. “Wij pleiten voor constructieve

en effectieve straffen op maat. Ook stel-

len we steeds het slachtoffer centraal.

Dat zijn voor ons twee kernelementen

van het jeugdsanctierecht.”

De N-VA wil van het jeugdsanctierecht

een positief verhaal maken. Het biedt

jongeren een kans om zich te herpakken.

Dat vergt een doorgedreven begeleiding

van die jongeren en hun om ge ving. In

dat proces moeten ook de ouders hun rol

spelen. Lukt dat niet, dan is een aange-

past traject met een verblijf in een jeugd-

instelling eventueel aangewezen.

Helaas zijn er net op dat vlak ook wat

gebreken opgedoken sinds de jeugd -

gevangenis van Everberg bij de jongste

staatshervorming naar de Vlaamse

Gemeen schap is overgeheveld. De 

cipiers die daar werkten, konden hun

statuut niet behouden. Ze mogen hun

politionele bevoegdheden dus niet lan-

ger uitoefenen en moeten daarvoor nu

de hulp inroepen van de politie. “Maar

we mogen onze grote ambities niet

laten beperken door zulke kleine ge-

breken”, besluit Parys. Voor hem, net

zoals voor Jong N-VA, is het belangrijk

dat Vlaanderen ook in het jeugdsanc-

tierecht eindelijk de nodige stappen

vooruit zet.

JONGE LEEUWEN
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Sinds de laatste staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor het

jeugdsanctierecht. Let daarbij op de woordkeuze: het gaat niet om

het strafrecht, dat een federale bevoegdheid blijft. Maar dat verhin-

dert niet dat Vlaanderen nu ook echte sancties kan opleggen voor 

bepaalde feiten die minderjarigen plegen. 
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Jeugdsanctierecht versterkt 
Vlaamse jeugdhulp 
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Jongeren moeten een duidelijk signaal krijgen dat we misdrijven niet accepteren.



‘Evidence-based medicine’ of EBM is
een relatief recente vorm van medi-
sche besluitvorming. Waarop is die
precies gebaseerd?
“Kan een omgekeerd lepeltje in een

geopen de champagnefles de bubbels

langer bewaren? Nee, want bij vergelij-

kend onderzoek vindt men geen enkel

verschil tussen geopende champagne -

flessen met of zonder lepeltje. Om te

weten of een bewering juist of fout is,

moet ze worden onderzocht, bij voor-

keur in een vergelijkende studie. Dat

geldt ook voor geneeskundige behan-

delingen. Wetenschappelijk onderzoek

biedt de beste basis in de geneeskunde.

Dat is ‘evidence-based medicine’ of

EBM. Letterlijk: geneeskunde gebaseerd

op wetenschappelijke bewijzen. Ze

steunt bij voorkeur op gerandomiseerd

onderzoek met controlegroep. Dat be-

tekent dat de te testen behandeling

wordt uitgevoerd bij een interventie-

groep en vergeleken met een controle-

groep. Een controlegroep is een

vergelijkbare groep proefpersonen met

dezelfde klacht die, zonder dat te

weten, een placebo krijgt in plaats van

de te testen behandeling.”

De federale regering wil onze ge-
zondheidszorg nog meer stoelen op
de principes van die ‘evidence-

based medicine’. Een goede zaak?
“Een zeer goede zaak! Het verheugt me

wanneer minister De Block de advie-

zen van het Federaal Kenniscentrum

voor de Gezondheidszorg volgt. Er

wordt nu bijvoorbeeld werk gemaakt

van de terugbetaling van de NIPT-test:

de nieuwe genetische test voor de pre-

natale opsporing van het downsyn-

droom. Het beleid zou wel nog een

stap verder mogen gaan door meer

duidelijkheid te schep-

pen over niet-conventi-

onele of alternatieve

geneeswijzen. En er

mag ook eens duchtiger

worden opgetreden

tegen de antivaccinatie -

beweging.”

Welke vormen van
desinformatie heeft u
recent nog aan de
kaak gesteld?
“Zoals mensen recht

hebben op zuiver drink-

water, hebben ze ook

recht op zuivere ge-

zondheidsinformatie.

We moeten duidelijk

stellen dat vitamine -

pillen geen energie

geven, dat het glutenvrij

dieet onzin is voor wie geen coeliakie

heeft, dat tarwe niet dik maakt, dat

melk oké is en Lyme geen chronisch-

vermoeidheidssyndroom veroorzaakt

waarvoor je maandenlang antibiotica

moet slikken. Mensen worden over-

stelpt met foute boodschappen over ge-

zondheid. Ze geven soms handenvol

geld uit aan remedies die niet werken.

Vooral kwetsbare groepen in de samen-

leving, die al moeilijk de eindjes aan el-

kaar kunnen knopen, trappen in die

val. Zoiets maakt me boos.”

Tot slot: hoe moeten onze lezers om-
gaan met gezondheidsadvies?
“Ik nodig jullie lezers uit om het filmpje

op www.gezondheidenwetenschap.be/

nogoogle te bekijken. Dat gaan ze zeker

leuk vinden.”
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Arts en journalist Marleen Finoulst heeft van het doorprikken

van medische mythes haar beroep gemaakt. Sinds 2006 is ze

voltijds hoofdredacteur van het gezondheidsmagazine Bodytalk.

Daarnaast is ze een van de bezielers van de onafhankelijke website

Gezondheidenwetenschap.be: een informatiebron over gezondheid,

ontwikkeld door het Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM)

in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.

Marleen Finoulst: “Wetenschappelijk onderzoek 
biedt de beste basis in de geneeskunde.”

Marleen Finoulst: “Mensen hebben
recht op zuivere gezondheidsinformatie”
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Op 10 februari 2015 overleed Paul Peeters op 79-jarige

leeftijd. Via zijn engagement bij het Vlaams Verbond

van Katholieke Scouts (VVKS)

in Tienen en het Katholiek

Vlaams Hoogstudentenver-

bond (KVHV) in Leuven kwam

Paul Peeters in contact met de

Vlaamse Beweging. In 1965 sloot

hij zich aan bij de Volksunie, waar

hij heel wat mandaten en functies

vervulde: provincieraadslid in Bra-

bant, gemeenteraadslid en later

schepen en burgemeester van 

Kapelle-op-den-Bos, volksvertegen-

woordiger en senator, lid van de

Nederlandse Cultuurraad en van

de Vlaamse Raad, en nationaal

partijsecretaris.

Exact veertig jaar geleden, in de

eerste maanden van 1975, was Paul

Peeters een van de VU-parlements-

leden die in het Schaarbeekse gemeentehuis eigenhandig

de strijd aanging tegen het aparte loket voor Vlamingen.

Dat had burgemeester Nols (FDF) er in 1971 ingevoerd

samen met zes Franstalige loketten en twee voor vreemde-

lingen. Hoewel de aparte loketten

strijdig waren met de taalwet, en

ondanks een arrest van de Raad

van State, liet de regering-Tinde-

mans de zogenaamde ‘loketten-

kwestie’ betijen. Dit leidde tot

hevig protest en betogingen van

onder andere het Taal Aktie -

komitee (TAK) en VU’ers als Mik

Babylon, Georgette De Kegel en

dus ook Paul Peeters. Pas in 1976

raakte de lokettenkwestie wette-

lijk opgelost.

Paul Peeters zal worden herinnerd

als een gedreven en erg actieve

politicus. Tot in 2013 was hij nog

voorzitter van de N-VA-afdeling in

Kapelle-op-den-Bos, waar zijn klein-

zoon Arno vandaag ook gemeente -

raadslid is. Wij bieden Pauls familie en vrienden onze op-

rechte deelneming aan.

Paul Peeters en de ‘apartheidsloketten’ in Schaarbeek

ONVERGETELIJK

MEERWAARDE
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Derk Jan Eppink zetelde vijf

jaar in het Europees Parlement.

Hij kent het instituut, de wer-

king en de entourage als geen

ander. In zijn eigen onnavolg-

bare stijl schreef hij er een boek

over: Het rijk der kleine konin-

gen. Achter de schermen van

het Europees Parlement. Hierin

analyseert hij de werking van

de vele Europese instellingen,

staat hij stil bij de eurocrisis,

plaatst hij kanttekeningen bij de uitdagingen waar Europa voor

staat en neemt hij de representativiteit van het Europees Par-

lement op de korrel.

Het boek wordt op maandag 9 maart om 19 uur voorgesteld

in Hotel en Seminarie Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 2000

Antwerpen. Onder andere Bart De Wever neemt die avond het

woord. Bent u graag van de partij? Geef dan vandaag nog uw

naam op via lut.lambert@pelckmans.be 

Derk Jan Eppink, Het rijk der kleine koningen. Achter de scher-

men van het Europees Parlement. Uitgeverij Pelckmans, 264

blz., 21,50 euro

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons Het rijk der kleine koningen. 

Achter de schermen van het Europees Parlement cadeau. Ze

moeten wel het juiste antwoord kennen op onze wedstrijd-

vraag: “Van welke Nederlandse Eurocommissaris was
Eppink tussen 1999 en 2004 kabinetsmedewerker?”
Stuur uw antwoord voor 12 maart naar magazine@n-va.be

of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Een blik achter de schermen van het Europees Parlement
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Landbouw en leefmilieu
Op 11 januari organiseerde het partijsecretariaat een netwerk-

meeting over landbouw en leefmilieu voor schepenen, provincie -

raads- en parlementsleden. De voornaamste thema’s waren

de instandhoudingsdoelstellingen en de Programmatische Aan -

pak Stikstof (IHD-PAS, zie januarinummer van het Nieuw-

Vlaams Magazine). 

Vlag mee tijdens De Ronde
De Vlaamse Volksbeweging (VVB) doet ook dit jaar een bevlag-
gingsactie in het kader van Vlaanderens mooiste, de Ronde van
Vlaanderen, op 5 april.

Doet het peloton uw stad of gemeente aan of beter nog: woont u langs
het parcours? Dan rekent de VVB op u om de Vlaamse Leeuw uit te
hangen. Zin om deze Vlaamse kermis op het terrein zelf te proeven en
om kleine leeuwenvlagjes uit te delen? Aarzel dan niet en contacteer
de VVB via jo.van.bever@telenet.be of op het nummer 0494 41 10 53.

1000 km voor Kom op tegen Kanker
Als echte gemeenschapspartij voelt de N-VA zich nauw ver-
bonden met iedere Vlaming die direct of indirect door kanker
is getroffen. Het is niet onze stijl om bij de pakken te blijven
zitten. Dus binden we graag mee de strijd aan tegen die slo-
pende, verraderlijke ziekte. 

De N-VA steunt daarom ook dit jaar ten volle de ‘1000 km van Kom op

tegen Kanker’, die plaatsvindt in het lange hemelvaartsweekend. En onze

steun blijft groeien, net zoals het N-VA-peloton.

Vier teams
Dit jaar sponsort de N-VA liefst vier teams die elk vier maal 250 kilometer

zullen fietsen. En daar zitten enkele prominenten bij, zoals Vlaams 

minis ter Ben Weyts en federaal minister Johan Van Overtveldt. Uit de

parlements banken springen Marius Meremans, Renate Hufkens, Andries

Gryffoy, Bert Maertens, Jan Vercammen, Peter Wouters en Jan Van 

Esbroeck op de fiets. Jan Van Esbroeck, die twee jaar geleden zelf kanker

overwon, is de peter van de N-VA-teams. De rest van het N-VA-peloton

bestaat uit medewerkers van de partij, onder wie enkelen die al voor de

vierde keer deelnemen.

Hoe steunen?
Ook u kan dit initiatief steunen. Maak uw gift rechtstreeks over aan ‘Kom

op tegen Kanker’ op het rekeningnummer BE14 7331 9999 9983 (BIC-code: 

KREDBEBB). Belangrijk: vermeld in de ruimte voor de mededeling
zeker het N-VA-actienummer ‘170-043-275 + gift’! De N-VA en haar

mandatarissen danken u voor uw steun! www.komoptegenkanker.be/1000-km

Vlaams volksvertegewoordiger Jan Van Esbroeck

is peter van de vier N-VA-teams.
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Zin om leeuwenvlagjes uit te delen tijdens de Ronde

van Vlaanderen? Dat kan!
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In Eisden deelden enthousiaste N-VA’ers valentijn-
chocolade uit op de zaterdagmarkt.

Ook de carnavalisten in Dessel lustten wel een
chocolaatje van de N-VA.

N-VA Lier deelde niet enkel choco-
lade uit. De Lierse marktkramers,
shoppers en cafébezoekers kregen er
een gele roos bovenop. 

N-VA Mortsel heeft een hart voor … zelfstan-
dige ondernemers.

De afdeling in Herzele schonk war -
me koffie bij de chocolade én
maakte tussendoor wat tijd voor
een selfie.
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Naar jaarlijkse gewoonte vierde de N-VA Valentijn in de week
van 14 februari. En zoals de traditie dat wil, deden onze af -
delingen dat met een glimlach, een liefdevolle wens en met
veel chocolade! 

Een hart voor uw gemeente! Overal in Vlaanderen deelden de N-VA’ers choco-

laat jes uit. Marktkramers, pendelaars, winkelende

voorbijgangers, rusthuisbewoners en winkeliers …

de N-VA stak hen allen een chocoladen hart onder

de riem.

Alle lokale N-VA-afdelingen zetten sinds 1 november hun beste
beentje voor om het meeste nieuwe leden te wer-
ven. Want hoe meer leden de N-VA telt, hoe ster-
ker we lokaal verankerd zijn en hoe breder ons
ideeëngoed wordt gedragen.

Ledenwervingswedstrijd voor lokale afdelingen

Wie wint Bart De Wever?

Er zijn twee klassementen: zowel met de stijging van

het aantal leden per duizend inwoners als met de abso-

lute stijging van het ledenaantal kunnen de afdelingen

prijzen winnen. De afdeling die als eerste eindigt in het

eerste klassement wint een gespreksavond met Bart De

Wever. De eindwinnaar van het tweede klassement

krijgt een rondleiding en lunch met Geert Bourgeois en

Matthias Diependaele in het Vlaams Parlement.

Tussenstand
De nationale ledenwervingswedstrijd loopt tot eind

maart. Maar wij verklappen u hiernaast alvast de 

tussenstand (op 17 februari)!

Klassement 1 

Aantal nieuwe leden/1 000 inwoners

1. N-VA Horebeke 10,39

2. N-VA Keerbergen 5,01

3. N-VA Houthulst 2,73

4. N-VA Kortessem 2,70

5. N-VA Zemst 2,59

Klassement 2 

Aantal nieuwe leden

1. N-VA Keerbergen 49

2. N-VA Zemst 45

3. N-VA Zottegem 37

N-VA Antwerpen 37

5. N-VA Gent 33
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Ligging: West-Vlaanderen, regio Kortrijk

Deelgemeenten: Lauwe en Rekkem

Aantal inwoners: meer dan 32 000 

Bekende Menenaars: de komiek Bart Vanneste (alias Freddy De Vadder),

Lorenzo Staelens (ex-voetballer en trainer)

Politiek bestuur: Coalitie van de N-VA, Open Vld en CD&V. 

De N-VA levert twee schepenen en de OCMW-voorzitter, 

vier gemeenteraadsleden en een OCMW-raadslid. 

N-VA 
Menen

Huidig afdelingsvoorzitter Nik De Clercq

heeft de afdeling de laatste veertien jaren

zien groeien. Hij nam deel aan de lokale

verkiezingen van 2000, 2006 en 2012. “In

2012 was ik verantwoordelijk voor al het

drukwerk en voor een groot deel van de

campagne”, klinkt het. “Een zeer drukke en

vermoeiende periode, maar de leukste die

ik tot nu toe bij N-VA Menen meemaakte.

Ik heb toen alle actieve leden van de afde-

ling goed leren kennen. Dat heeft op korte

tijd een goede basis gelegd waarop ik mijn

voorzitterschap heb kunnen uitbouwen.”

Gluren bij de buren
De N-VA-verkozenen hadden na de verkie-

zingen van 2012 beperkte ervaring in de

loka le politiek. Daarom zochten ze ideeën

en inspiratie bij collega-N-VA’ers uit andere

gemeenten. Een allereerste overleg met

schepen Kurt Himpe uit Izegem bleek zeer

leerrijk. Een volgende stap was het organi-

seren van een bijeenkomst met collega’s uit

gemeenten met een soortgelijk profiel en

vergelijkbare problemen. Want naast de al-

gemene beslommeringen die een gemeente

van ongeveer 30 000 inwoners heeft, kent

Menen toch enkele zeer specifieke uitdagin-

gen. De stad ligt niet alleen aan de grens

tussen Vlaanderen en Wallonië, maar ook

aan die tussen Vlaanderen en Frankrijk.

Door haar ligging blijft de taalkwestie de

agenda van het stadsbestuur beheersen,

terwijl ook de grenscriminaliteit een niet te

onderschatten probleem vormt. 

N-VA Menen organiseerde daarom een bij-

eenkomst met de collega’s uit Wervik, om

eens te ‘gluren bij de buren’. Want het

stadsbestuur van Wervik, waar de N-VA

ook deel van uitmaakt, kent soortgelijke

poli tieke uitdagingen. De bijeenkomst bleek

zo positief dat er nu een halfjaarlijks overleg

wordt georganiseerd tussen beide afdelin-

gen. Op dit moment is N-VA Menen een

gelijk aardig uitwisselingsproject aan het op-

starten met de afdeling in Ronse. 

Originele activiteiten
N-VA Menen organiseert elk jaar enkele

klassieke activiteiten: een stand op de bra-

derie en de kerstmarkt, de lokale Wieltjes-

feesten, een valentijnsactie, een leden -

vergadering en een eetfestijn. De afdeling

probeert op haar activiteiten ook mensen

aan te trekken van buiten de partij. Daarom

organiseert ze bovendien activiteiten die be-

wust niet over de binnenlandse politiek

gaan. Zo is VRT-reporter Rudi Vranckx er te

gast op 12 maart. “Een schot in de roos!”

zegt afdelingssecretaris Jorgen Deman. “In

een mum van tijd waren alle kaarten voor

de gespreksavond uitverkocht. We denken

er nu al aan om volgend jaar opnieuw zo’n

activiteit te organiseren.”

Deze maand richten we de spot op onze afdeling in Menen.

In de West-Vlaamse stad aan de Leie kende de Volksunie in

de jaren tachtig al een succesvolle periode. En sinds de lokale

verkiezingen van 2012 is de N-VA er weer helemaal verankerd. De

afdeling slaagde erin om zes van de 31 gemeenteraadszetels te ver-

overen en deel te nemen aan de bestuursmeerderheid. 



Beide beren kregen een heuse politie-

escorte naar hun nieuwe thuis, het die-

renpark Pairi Daiza in Henegouwen,

tevens de thuishaven van Elio. Zelfs de

Chinese president liet zich even later

verleiden tot een bezoekje aan het

dieren park. 

Dat de Antwerpse zoo naast de twee

beren greep, zorgde voor een commu-

nautair relletje. Maar dat had Elio er

dubbel en dik voor over. Want de 

panda’s moesten de armlastige Hene-

gouwse economie een bonus op -

leveren. Tegelijk moesten ze het knuffel  -

beergehalte van de sterke man van de

PS verhogen. Kortom, de panda bonus

moest de gewezen premier en zijn par-

tij helpen om bij de nakende ‘moeder

van alle verkiezingen’ een andere

bonus, de zogenaamde kanseliers -

bonus, binnen te rijven. Maar die

bonus is achterwege gebleven. De PS

boerde achteruit en Di Rupo is zelfs

kanselier af. Met dank aan de MR, die

het aandurfde in een ‘Vlaamse’ coalitie

zonder de PS te stappen. 

Ook Vlaams minister-president Kris

Peeters kon bij de verkiezingen geen

kanseliersbonus opstrijken. De Vlaam -

OPINIE
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De kanseliersbonus 
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Het verschil
Maar terug naar de panda’s. Ze zijn in-

tussen helemaal ingeburgerd in Pairi

Daiza. Ze hebben het bedrijf ook een

mooie bonus opgeleverd. De omzet

steeg vorig jaar met 22 procent, het

aantal bezoekers met zeven procent en

de nettowinst met vijf procent. Toch

leidden deze cijfers allerminst tot 

eufo rie op de beurs. Terwijl de Bel20

in 2014 een winst met twee cijfers rea-

liseerde, trappelde het aandeel Pairi

Daiza het voorbije jaar ter plaatse. 

De panda’s mogen dan het hart van

menig bezoeker hebben gestolen, de

belegger was niet onder de indruk.

Evenmin als de kiezer onder de indruk

was van het parcours van Elio Di Rupo

als premier en van de weg die door de

vorige Vlaamse minister-president

werd bewandeld. Een substantiële

kanseliersbonus, zo leert de geschiede-

nis, deelt de kiezer pas uit als hij ervan

overtuigd is dat de aftredende regering

echt het verschil heeft gemaakt en

resulta ten heeft neergezet. 

Op de rem
De kiezer heeft vorig jaar niet voor de

V van ViA gekozen, maar voor de V

van Verandering. Hij beloonde de par-

tij die de verandering belichaamt. De

andere partijen, zo stellen we vast,

doen er intussen alles aan om te belet-

ten dat ze die verandering ook kan

waarmaken. Of het nu om meer veilig-

heid of verstandiger migratie gaat, om

hogere tewerkstelling of andere belas-

tingen, telkens gaan zij op de rem

staan. Uit schrik dat de N-VA, als

belangrijk ste partij in de Vlaamse en

federale regering, bij de volgende 

ver kiezin  gen een echte kanseliers -

bonus krijgt toegekend.

Stefaan Huysentruyt

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

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

het Vlaams Parlement. Op deze bladzijde schrijft
hij – afwisselend met Maurits van Liedekerke,
Frieda Brepoels en Anne-Laure Mouligneaux –

over de actualiteit.

se George Clooney haalde in zijn thuis-

basis Antwerpen minder voorkeur-

stemmen dan de voorzitster van het

stedelijke OCMW.

De andere partijen 
doen er intussen alles 
aan om te beletten dat 
de N-VA de verandering 

kan waarmaken.“

Zowat een jaar geleden arriveerden de twee Chinese panda’s
Xing Hui en Hao Hao op de luchthaven van Zaventem. Ze kregen
bij hun aan komst uit China een welkom dat veel weg had van
een staatsontvangst. Niemand minder dan toenmalig premier

Di Rupo maakte op het tarmac zijn opwachting.  
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Vlaams Parlementslid
Peter Persyn

6.23 uur
Het LED-scherm van mijn wekker zegt me
dat ik beter opsta. M’n ochtendritueel kan
beginnen: koffie en thee zetten, iedereen
wekken, boterhammen smeren voor mijn
dochtertjes, het nieuwsoverzicht van de
VRT en mijn berichten checken. 

7.55 uur
Mijn dochtertje en ik kijken verrukt naar het
mooie ochtendgloren aan de einder. Ik zet
de autoradio stiller bij het nieuws dat een
Jordaanse piloot door IS werd verbrand.
Een kind van twaalf hoeft haar dag daar
niet mee aan te vangen. Nadat ik haar heb
afgezet, snel ik naar het station in Leuven.
De trein heeft de gebruikelijke vertraging en
dat geeft me tijd voor een babbel met een
oude bekende, met dank aan Cornu & Co.
Het krantenoverzicht leert me welke onder-
werpen de agenda zullen beheersen. Het
artikel over de toename van longkanker en
roken bij vrouwen, bijvoorbeeld. Het is oud
en minder goed nieuws, maar de geschikte
aanleiding voor een actuele vraag in het
halfrond op Wereld kankerdag morgen. 

10.30 uur
Zoals steeds verloopt onze fractievergade-
ring geanimeerd. We overlopen de agenda
en bepalen samen welke actuele vragen we
indienen. De sfeer is goed. Ik blijf verrast
door de gedrevenheid van mijn collega’s en
de gedegen insteek van onze bekwame
mede werkers.

13.00 uur
Geen tijd om te eten, want ik bleef met en-
kele collega’s nakaarten over de hoorzitting
rond (de)radicalisering. In een intern over-
leg bespreken we nadien een nieuw wets-
voorstel rond adoptie en overlopen we onze
interventies voor de commissie die om 14
uur start. Nog vlug enkele afspraken maken
voor een ludieke foto op Wereldkankerdag,

een werkbezoek volgende week, en de Dag
van de Zorg volgende maand. 

14.15 uur
Ik moet de commissie onverwacht voorzit-
ten. De oppositie heeft dwingende vragen
rond de meerjarenbegroting. Het debat is bij
momenten hevig maar blijft hoffelijk. Na-
dien gaan we verder met de bespreking van
de beleidsnota. De N-VA pleit voor zorg op
maat, extra ruimte voor ondernemerschap
in de zorg en aandacht voor de vele zelf-
standige zorgverstrekkers in de eerste lijn,
de grote meerderheid in ons zorglandschap.
Nog snel even langs mijn kantoor om de
vraag over longkanker in te dienen. Daarna
met rasse schreden naar het Centraal 
Station.

20.05 uur
Opgelucht dat ik vanavond niet meer weg
hoef. Mijn vrouw heeft een vergadering
buitens huis en ik heb beloofd de meisjes te
overhoren. Als ze eindelijk in bed liggen,
bekijk ik met één oog mijn mails en met het
andere Reyers Laat en het late journaal. 
’t Is middernacht en genoeg voor vandaag.
Ik ga onder zeil. 

Dinsdag 3 februari volgden we in de sporen van Vlaams volksvertegenwoor-
diger Peter Persyn. Als dokter in de geneeskunde en antropoloog is de rode
draad doorheen zijn leven er een van sociale betrokkenheid en bijzondere aan-
dacht voor zwakkeren, zieken en ouderen. In Vlaanderen, maar ook elders.
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