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Nou moe
De deelname van Siegfried Bracke en

Steven Vandeput aan het Vlaams 

Natio naal Zangfeest zorgde ook dit jaar

weer voor zure oprispingen bij enkele

Franstalige kopstukken. “Ik blijf erbij

dat de heren Bracke en Vandeput daar

niet naartoe zouden moeten gaan”, viel

Laurette Onkelinx (PS) in herhaling op

Twitter. “Ik sta van niets meer ver -

baasd, maar dit gaat niet”, hekelde ook

Catherine Fonck (cdH). Toch vreemd

hoe zingen voor sommigen een zaak

van staatsbelang blijkt te zijn.

“Ook Vlaanderen stemt zijn ethische kompas en zijn

politie ke praktijk steeds vaker af op dat van een over-

tuigde moslimminderheid. Dat doen we onder het mom van tole-

rantie. Van breeddenkendheid. Fijngevoeligheid. Inlevingsvermogen.

Terwijl het om een zwaktebod gaat.”

Hoofdredacteur Jan Segers in Het Laatste Nieuws (17/03/2016)
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278 650
Zoveel senioren maakten al ge-

bruik van hun abonnement

van De Lijn, dat sinds septem-

ber vorig jaar opnieuw beta-

lend is. Opmerkelijk: toen dat

seniorenabonnement nog vol-

ledig gratis was, maakten slechts

258 000 senioren minstens één

keer per maand gebruik ervan.

Dat is 7 à 8 procent minder dan

vandaag. 

Econoom Bart Van Craeynest 
(Econopolis) 
@Bvancraeynest op 9/03/2016
Dreigt verloren te gaan in de heisa, 

maar verdere structurele hervormingen

zijn voor onze economie veel belang-

rijker dan begrotingsevenwicht.

Mia Doornaert 
@miadoo op 2/03/2016
Vingerafdrukken goed idee. Helpt o.a.

ook bij identificatie slachtoffers van 

rampen, en tegen diefstal van identiteit.

Goed bezig
De Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) lanceerde nog maar

eens een ideetje om de mobiliteit naar zijn geliefde stad te verbeteren:

“Waarom de Brusselse metro niet doortrekken naar Groot-Bijgaarden?” Geen

goedkoop ideetje, wierp zijn Vlaamse tegenhanger Ben Weyts meteen tegen.

Gelet op de gigantische kostprijs, namelijk één miljard euro, heeft Brussel

inder daad wel andere prioriteiten. Een snelle restauratie van de instortende

Brusselse tunnels, om maar iets te noemen.

Bij de voorstelling van het nieuwe hand-

boek voor grondwettelijk recht van profes-

sor Stefan Sottiaux (KU Leuven) hield

Vlaams minister-president Geert Bourgeois

een fel opgemerkte toespraak. Hij gaf de

toeschouwers daarbij een inzicht in zijn

eigen constitutionele agenda voor Vlaande-

ren. Daarin is een prioritaire plaats wegge-

legd voor een eigen Grondwet. “Zo’n

document met gedeelde waarden lijkt mij

ideaal om oude en nieuwe Vlamingen rond

te verenigen”, aldus Bourgeois.
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“Het gat in de begroting is de schuld van de N-VA. Er is helemaal geen verandering.

Het is niet beter dan onder Di Rupo. Show us the money, meneer De Wever!” Wel, ik

ben bereid die schuld te erkennen. En ik neem meteen alle schuld op mij.

In 2015 kwamen er 37 500 banen bij, dubbel zoveel als in 2014, met 23 500 jobs in de

privésector. Gedaan met valse jobgroei door gesubsidieerde arbeid, en dat is onze

schuld. Voor het eerst sinds 1997 dalen de overheidstewerkstelling en het aantal amb-

tenaren. En wij zijn de schuldigen.

De loonkostenhandicap die we sinds 1996 hebben opgebouwd is weg. De pensioen-

hervorming en de taxshift zijn ongeziene beslissingen in de naoorlogse periode. Het

overheidsbeslag bedraagt nu 51,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Nog steeds te veel, maar wel een pak minder dan onder Di Rupo. En daarvoor sla ik

een mea culpa.

Groei
Dat de economische groei met 1,4 procent van het bbp onder het Europese gemiddelde

van 1,5 procent is gezakt, is ook onze schuld. Onder Di Rupo was er immers groei

door grote overheidsuitgaven. Groei op de pof. Dat fnuikte onze concurrentiekracht.

De tragere groei nu wordt daarentegen gecreëerd door de privésector.

De loonmatiging en besparingen hebben weliswaar op korte termijn een negatief effect

op de koopkracht. Maar op langere termijn worden onze economie en financiën een

pak gezonder. En dat is de schuld van de N-VA.

Wij gingen voor lagere belastingen, een kleiner overheidsbeslag, private jobcreatie

en een begroting op orde. De eerste drie zitten op koers. Op het vierde punt moet er

nog veel werk worden geleverd. En ook daar geef ik mijn schuld toe.

We moeten beter doen. De handen moeten uit de mouwen. We moeten doorgaan met

besparen en hervormen. Ik ben alleszins van plan de kiezer recht in de ogen te kijken

en te zeggen: “Er is goed bestuurd, en dat is de schuld van de N-VA.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Schuld
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Dankzij de wet-Klaps mogen
gemeen ten die zijn erkend zijn als
toeristisch centrum binnenkort
zelf openingsuren opleggen aan
hun handelaars.
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Vlaanderen en Nederland zijn

samen gastland op de Frankfurter

Buchmesse in oktober. “Een sterke

impuls voor de internationale

ambi ties van onze literatuur”,

voorspelt minister-president Geert

Bourgeois.

19 
Als eerste land in Europa zal 
België met Marokko elektronische
vingerafdrukken uitwisselen. Een
belangrijke troef in de strijd tegen
extremistisch geweld en terreur.

14- 15
De twee middenbladzijden van
ons magazine steken in een
gloednieuw jasje. Mensenmaat
heet de gloednieuwe rubriek. Dat
die naam niet verkeerd is ge -
kozen, ontdekt u natuurlijk gauw
zelf.



4

Het gemoderniseerde federale erfrecht

zal een soepeler erfrecht zijn: we zul-

len vrijer dan nu kunnen beslissen wie

van ons erft. Daardoor zullen er ook

meer erfenissen zijn in de zijlijn en tus-

sen derden. Doordat dergelijke erfenis-

sen aan hogere tarieven worden

belast, stijgt de totale opbrengst van de

erfbelasting. “Zo kunnen we de tarie-

ven voor de erfbelasting lineair ver -

lagen zonder een gat in de begroting te

slaan”, weet Diependaele.

De N-VA vraagt ook om te onderzoe-

ken of sommige ‘excessieve’ erfbelas-

tingtarieven kunnen worden verlaagd.

“Nichtjes en neefjes die erven van een tante betalen

tot 65 procent erfbelasting. Dat was in de tijd van

Napoleon ongetwijfeld te verantwoorden, maar van-

daag al lang niet meer”, onderstreept Diependaele.

“De beslissing van de vakbonden om het optrekken van de pensioenleeftijd aan te
vechten bij het Grondwettelijk Hof is totaal naast de kwestie”, stelt Kamerlid Jan 
Spooren. Zij doen dat naar eigen zeggen omdat de pensioenhervorming zou neer -
komen op een substantiële achteruitgang van het recht op sociale zekerheid zoals
gegarandeerd in de Grondwet. “Maar het is net die noodzakelijke en onvermijdelijke
hervorming die de duurzaamheid van ons pensioenstelsel garandeert”, werpt 
Spooren tegen.

Niets doen was dan ook geen

optie. “Dat had pas een sub-

stantiële achteruitgang van de

pensioenen betekend en een

bedreiging voor de toekom-

stige levensstandaard van

onze gepensioneerden”, zegt

Spooren. De genomen maat-

regelen werden bovendien

aanbevolen door internatio-

nale instanties als het IMF, de

OESO, de Europese Commis-

sie én door de eigen Nationale

Pensioencommissie.

Geen discriminatie van vrouwen
Dat de pensioenhervorming vrouwen zou discrimineren, zoals de vakbonden beweren, is

evenzeer onwaar. “Zij moet net volwaardige loopbanen voor mannen én vrouwen mogelijk

maken, waardoor de genderkloof en het armoederisico voor vrouwen structureel worden

aangepakt en weggewerkt”, legt Spooren uit. Zo komt de verhoging van de laagste pen -

sioenen met twee procent ook en vooral vrouwen ten goede.

HALFROND

Binnenkort zijn nieuwe huurcontracten

voor sociale woningen niet langer van

onbepaalde duur. Op gezette tijden zal

de overheid nagaan of huurders niet een

stuk meer verdienen dan het bedrag dat

ze mogen verdienen om zo’n huurcon-

tract te kunnen afsluiten. “Aan de be-

staande sociale huurcontracten wordt

niet geraakt, die blijven van onbepaalde

duur”, verduidelijkt Anseeuw. “Alleen

zijn er ook daar flink wat huurders die

meer verdienen dan het maximaal toe-

gestane inkomen. Het is niet meer dan

billijk om ook van hen enige solidariteit

te vragen. Met hun bijdrage ondersteu-

nen zij mee de bouw en renovatie van

sociale huurwoningen.”

“De versoepeling van het erfrecht op federaal niveau maakt het allicht mogelijk
om – na de tarieven van de schenkbelasting – ook die van de erfbelasting in
Vlaanderen te verlagen, zonder dat dit tot minderontvangsten leidt”, zegt Vlaams
fractievoorzitter Matthias Diependaele.

Matthias Diependaele wil de erfbelasting in
Vlaanderen verlagen.

Lagere tarieven erfbelasting

Pensioenhervorming 
beschermt levensstandaard

Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw
pleit voor een solidariteitsbijdrage voor
sociale huurders. “Die maatregel moet
ervoor zorgen dat sociale huurwonin-
gen worden toegewezen aan wie ze
echt nodig heeft”, stelt hij. Vlaams
minis ter van Wonen Liesbeth Homans
gaat de piste onderzoeken en verder
uitwerken.

Solidariteits-
bijdrage voor 
sociale 
huurders

Het is net de hervorming die de duurzaamheid van ons
pensioenstelsel garandeert.
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“Nu vallen steeds dezelfde mensen uit de

boot”, stelt Engelbosch vast. “Alleen-

staande moeders, personen met een

migratie achtergrond of mensen met een

huisdier worden vaker geweigerd omwille

van vooroordelen. Dankzij proefhuren

krijgen zij een jaar de tijd om zich te be-

wijzen, terwijl een derde partij borg staat:

een tijdelijke garantie dus voor de verhuur-

der. Zo kan het vertrouwen tussen huurder

en verhuurder groeien, waarna het con-

tract zelfstandig wordt verdergezet.”

Duwtje in de rug
Het voorgestelde systeem vormt geen con-

currentie voor de sociale verhuurkantoren.

“Proefhuren is er juist voor die mensen die

niet voor sociale huur in aanmerking

komen, maar wel moeilijk een huur -

woning vinden: huurders met voldoende

inkomsten, maar met een minder populair

profiel. Zij zijn perfect valabele huurders

die een duwtje in de rug nodig hebben.

Daar zorgt proefhuren voor”, besluit 

Engel bosch.

HALFROND

Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch
wil via proefhuren de afstand tussen
huurder en verhuurder verkleinen en
het vertrouwen op de particuliere
huurmarkt versterken. Zo kunnen ook
minder populaire huurders een ge-
schikte huurwoning vinden. 

Kamerlid Rob Van de Velde vindt het
niet meer dan logisch dat elke vzw een
jaarrekening indient bij de Nationale
Bank van België (NBB). Nu gebeurt dat
nog bij de griffie van de rechtbank van
koophandel. En slechts de helft van de
kleine vzw’s dient zijn jaarrekening in. 

Volgens het Vlaams Studie- en Documen-

tatiecentrum voor vzw’s (VSDC) zou die

maatregel extra administratieve lasten en

kosten met zich meebrengen voor kleine

vzw’s. 

“Het tegendeel is waar”, aldus Van de

Velde. “Die kleine vzw’s zullen hun jaar-

rekening niet langer moeten meesturen

met hun elektronische belastingaangifte.

De fiscus zal de jaarrekeningen kunnen

opvragen bij de NBB, zoals dat nu reeds

het geval is voor vennootschappen. Een

administratieve vereenvoudiging dus in

plaats van een extra last.”

Jelle Engelbosch: “Proefhuren geeft
minder populaire huurders een duw-
tje in de rug.”

Proefhuren verlaagt drempel 
naar huurmarkt

Strenge straffen voor migranten die havens binnendringen

Kamerlid Daphné Dumery wil zware straffen voor migranten
die over het hek van een Belgische haven klimmen om de over-
steek naar Groot-Brittannië te wagen. De huidige regels leiden
immers tot straffeloosheid.

“Transitmigranten proberen steeds vaker in groep de haven van Zee-

brugge of een andere haven binnen te dringen in hun doortocht

naar Groot-Brittannië”, stelt Dumery vast. “Bovendien gaan de

indrin gers steeds driester te werk, met vaak bijzonder veel econo-

mische schade tot gevolg.”

Verdubbeling strafmaat bij recidive
Door de huidige maximumstraf van zes maanden cel is voorlopige

hechtenis geen optie. Parketten gaan daarom vaak niet eens over

tot vervolging, omdat de betrokkenen tegen de dagvaarding of berechting al lang andere oorden hebben opgezocht. Dumery wil de

maximumstraffen daarom fors optrekken. Concreet stelt zij boetes voor tot 200 euro en celstraffen van twee maanden tot een jaar voor

het louter betreden van een haven zonder machtiging. Zijn de daders over een hek geklommen, hebben ze een afsluiting beschadigd of

gebeurde het ‘s nachts of in groep, dan stijgt de boete tot 400 euro en twee maanden tot twee jaar celstraf. Recidiveren de daders binnen

de vijf jaar, dan worden de maximumstraffen nog eens verdubbeld.

Daphné Dumery wil de maximumstraffen fors optrekken.

Geen extra 
last voor vzw’s
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STAAT VAN ZAKEN

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil een op-
lossing voor de fiscale discriminatie van gehuwde
grensarbeiders. Hij tekent dus geen cassatieberoep aan
tegen een eerder arrest van het hof van beroep te Ant-
werpen. Dat sprak zich vorig jaar uit in het voordeel van
deze grensarbeiders, in navolging van het Europees Hof
van Justitie en het Grondwettelijk Hof.

Sinds jaar en dag zijn gehuwde grensarbeiders het slachtoffer

van een flagrante fiscale discriminatie: in tegenstelling tot fei-

telijk samenwonenden kunnen zij niet kiezen wie de kinderen

ten laste neemt. De fiscus wijst het belastingvoordeel voor die

kinderen automatisch toe aan de partner met het hoogste

inko men. “Een modaal gehuwd gezin met twee kinderen,

waarvan die partner over de grens werkt, loopt daardoor al

snel duizend euro per jaar aan belastingvoordeel mis”, stelt

Van Overtveldt.

Akkoordvonnis
In afwachting van een wetswijziging moeten gehuwde grens-

arbeiders bezwaar blijven indienen bij de fiscus. Die moet

voorlopig de ongrondwettige wet blijven uitvoeren en zal dus

negatief antwoorden. Met dat negatieve antwoord kunnen zij

vervolgens naar de rechter stappen. “De rechtbanken zullen

de argumentatie van het Europees Hof van Justitie, het Grond-

wettelijk Hof en het hof van beroep te Antwerpen volgen. Het

best worden deze zaken beslist met een akkoordvonnis”, 

besluit de minister.

Kmo-steun in 
een nieuw kleedje

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) is voortaan ook digitaal toegankelijk.
Heb je nog achterstallige onderhoudsuitkeringen te goed van je ex-partner en wil je
een voorschot krijgen, dan hoef je je dus niet langer te verplaatsen naar een DAVO-
kantoor: je kan je dossier evengoed via een webformulier indienen.

“Dat zal een gigantische tijdwinst opleve-

ren”, zegt staatssecretaris voor Armoede-

bestrijding Elke Sleurs. “Tegelijk zal het de

drempel ver lagen om hulp te vragen. Als

je je dossier digitaal instuurt, hoef je niet

per se onmiddellijk heel je persoonlijk ver-

haal te vertellen tegen een buitenstaander.”

Eenoudergezin extra kwetsbaar 
“De eenoudergezinnen vormen een bij-

zonder kwetsbare groep”, aldus Sleurs.

“Vaak gaat het om vrouwen die de zorg

voor hun kinderen alleen moeten opne-

men. Na een echtscheiding krijgt de zorg-

dragende ouder dikwijls een onder houds-

uitkering toegekend voor de kinderen. In

sommige gevallen wordt die echter niet

betaald.” Nochtans zijn beide ouders

levens onderhoud verschuldigd aan hun

kinderen. In dat geval kan DAVO aan de

zorgdragende ouder met een netto-inko-

men van maximaal 1 800 euro een voor-

schot toekennen of helpen bij de inning

van het onderhouds geld. Het gegeven

voorschot wordt dan gerecupereerd bij de

ouder die de onderhoudsuitkering moet

betalen.

Dienst Alimentatievorderingen
digitaal toegankelijk

Grensarbeiders: einde 
fiscale discriminatie? 

Vanaf april kunnen onze kmo’s een beroep doen op twee comple-
mentaire subsidie-instrumenten. De bestaande kmo-portefeuille
wordt dan vereenvoudigd tot een instrument voor alle kmo’s om op-
leiding te volgen en advies in te winnen. Daarnaast komt er een
nieuwe subsidie voor kmo’s die willen groeien door te innoveren,
hun internationale activiteiten uit te breiden of hun bedrijf te trans-
formeren via nieuwe activiteiten.

“Steun vanuit de overheid moet eenvoudig en duidelijk zijn en rekening

houden met wat bedrijven op dat moment echt nodig hebben”, stelt Vlaams

minister van Economie Philippe Muyters. Die steun kan je opdelen in twee

categorieën. “Je hebt kmo’s die willen werken aan kwaliteitsverbetering,

via hr-advies, marktonderzoek of opleiding. Andere willen de volgende

stap zetten in hun ontwikkeling, via innovatie, internationalisatie of trans-

formatie. “Beide hebben een andere doelstelling en vragen een andere aan-

pak door de overheid”, aldus Muyters.

Kmo’s beslissen voortaan zelf wat ze nodig hebben om de kwaliteit van

hun werking op te krikken. Het steunpercentage voor opleiding en advies

voor kleine bedrijven is 40 procent, met een jaarlimiet van 10 000 euro.

Voor middelgrote is dat 30 procent, met een limiet van 15 000 euro. 

Kmo-groeisubsidie
Kmo’s die willen groeien, kunnen daartoe extern kennis aankopen of 

intern kennis verankeren via een aanwerving. Omdat het risico groter is,

steunt de overheid hen daarin voor de helft van de kost, met een maxi-

mum van 25 000 euro voor zowel extern advies als een aanwerving 

(1 jaar).
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Het project Noorderlijn maakt werk

van nieuwe tramverbindingen tussen

het centrum, het Eilandje en het noor-

den van de stad Antwerpen. Ook de

Noorderleien worden aangepakt en

krijgen hetzelfde wegprofiel als de

Zuider leien, zodat fietsers en voetgan-

gers veel meer ruimte krijgen. Chauf-

feurs worden verleid om voor een

alternatief voor de auto te kiezen, en

kwetsbare weggebruikers krijgen meer

veiligheid.

Masterplan 2020
De aanleg van de Noorderlijn past in

het Masterplan 2020, dat de verkeers-

drukte, de ongevallen en het sluipver-

keer in Antwerpen wil aanpakken.

“Dit is een mobiliteitsbeleid met oog

voor alle vormen van vervoer,”

beklem toont de minister, “waaronder

natuurlijk ook de fiets en het openbaar

vervoer. De uitbouw van het tramnet-

werk zal de mobiliteit van de Antwer-

penaar rechtstreeks en voelbaar ten

goede komen.”

STAAT VAN ZAKEN

Linkebeek: Thiéry wordt geen burgemeester

Het zou ons te ver leiden om de
burgemeesterskwestie in Linke-
beek, die al aansleept sinds 2007,
volledig uit de doeken te doen.
Maar met de door de Franstalige
meerderheid uitgelokte verkiezin-
gen van 13 december werd een zo-
veelste hoofdstuk geschreven. Pure
geldverspilling, want die verkiezin-
gen lossen de burgemeesters -
kwestie niet op: Damien Thiéry kan
en zal deze legislatuur immers niet
tot burgemeester van Linkebeek
worden benoemd.

Weinig verrassend schoof de

gemeente raad eind februari toch op-

nieuw Thiéry naar voren als burge-

meester. “Vooraf had ik de

gemeenteraad nochtans gevraagd

om een geldige voordrachtsakte in te die-

nen, en dus Thiéry niet voor te dragen.

Vandaar dat ik de beslissing onmiddel-

lijk vernietigde”, zegt Liesbeth Homans.

“Als Vlaams minister van Binnenlands

Bestuur zal ik nooit aanvaarden dat ie-

mand die de wetten met de voeten

treedt, burgemeester wordt. Dat is geen

communautaire kwestie, dat is een de-

mocratische kwestie.”

Vlotter en veiliger door Antwerpen dankzij Noorderlijn 

Ben Weyts: “Tijdens de werken zal al het verkeer steeds door de werf kunnen.”

Liesbeth Homans: “Dit is geen communautaire maar een democratische kwestie.”

Tegen de zomer van 2019 zal iedereen de tram kunnen nemen tussen het centrum
en het noorden van Antwerpen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken Ben Weyts gaf immers het officiële startschot voor de werken aan de
Noorder lijn. “We investeren in alternatieven voor de auto en werken aan meer ver-
keersveiligheid in de stad”, zo vat hij het ambitieuze project samen. 
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BREEDBEELD

We vroegen Vlaams volksvertegenwoor-

digers Kris Van Dijck en Koen Daniëls naar

een stand van zaken. Kris is al jaren de

onderwijs man voor de N-VA. Koen is, als

we Het Nieuwsblad mogen geloven, ‘de

onderwijspitbull van de N-VA die het mas-

terplan tot op de komma kent’. Als voor-

malig kabinetsmedewerker van Geert

Bourgeois onderhandelde hij het plan in

de vorige regeerperiode. Vandaag zit hij in

de groep die het masterplan verder moet

uitwerken.

Over ons onderwijs hoor je de ene dag
dat het top is, de dag erna lees je in een
studie dat het anders moet. Wat is het
nu?
Kris: “Er wordt wel eens een sfeer ge creëerd

die doet uitschijnen dat ons Vlaamse

onder wijs volledig kaduuk is. Maar dat is

niet correct, en ik weiger daarin mee te

gaan. De feiten spreken voor zich: in Europa

staat ons onderwijs op de tweede plaats en

wereldwijd staat Vlaanderen op zeven.

Leerlingen uit aso-richtingen (algemeen

secun dair onderwijs) hebben in het hoger

onderwijs 80 procent en meer kans op sla-

gen. We hebben heel wat studierichtingen

in ons technisch en beroepsonderwijs die

jongeren grote kansen geven op de arbeids-

markt. Globaal doen we het dus goed. De

N-VA wil behouden wat goed is. En dat

doet het masterplan.”

Wat staat er in het masterplan?
Kris: “De hervorming bestaat uit een pak-

ket slimme, gerichte en realiseerbare maat-

regelen die vertrekken vanuit de leerlingen

Recent was er – opnieuw – onrust in de onderwijswereld. Voor

de ene politieke partij(voorzitster) zou het ‘masterplan hervor-

ming secundair onderwijs’ te veel tot eenheidsworst leiden.

Voor andere partijen moet er een brede eerste graad komen. Maar

voor de N-VA is het masterplan een goed, evenwichtig en doordacht

plan met gerichte en beperkte maatregelen. 

Kiezen voor leerlingen, leerkrachten en d



studie keuze. Een leerling van 12 jaar kiest

al extra pakketten in het eerste jaar. Die

kunnen extra uitdagend zijn – bijvoor-

beeld Latijn, sociale vorming, techniek –

maar ook extra ondersteunend: bijwerken

wiskunde, extra lessen Nederlands, … In

het tweede jaar kiezen de leerlingen een

basis optie.

Wij vinden het niet verstandig om leer-

lingen tot hun vijftiende samen in de-

zelfde klas te houden terwijl in het vierde

leerjaar van de lagere school al duidelijk

wordt dat ze verschillende interesses en

mogelijkheden hebben. Het grootste on-

recht dat we kinderen kunnen aandoen,

is die verschillen in capaciteiten en inte-

resses negeren. We geven leerlingen in

het eerste en tweede jaar van het secun-

dair onderwijs wél de mogelijkheid om

mogelijke achterstanden weg te werken.”

Koen: “Naast dat pedagogische argument

denken we ook aan de leerkrachten. Zij

kunnen verschillen tussen leerlingen

overbruggen – ‘differentiëren’ noemen we

dat – maar ze kunnen dat niet eindeloos.

Kijk bijvoorbeeld naar het M-decreet,

waardoor kinderen met beperkingen in

de gewone school terechtkunnen: zowel

voor leerkrachten en leerlingen wordt die

spreidstand gewoon té groot.” 

Ons onderwijs doet het globaal goed.
Wat wil de N-VA dan toch verande-
ren?
Kris: “We zijn niet blind voor de pijnpun-

ten die er wel degelijk zijn. De zoge-

naamde ‘lagere middengroep’ en de

sterkst presterende leerlingen, bijvoor-

beeld, doen het weliswaar nog steeds

beter dan het OESO-gemiddelde, maar

hun prestaties gaan er wel op achteruit.

We moeten dus een tandje bijsteken, ook

bij onze sterke leerlingen. We stellen

eveneens vast dat wetenschap en tech-

niek onvoldoende aandacht krijgen in het

basisonderwijs. Mede daardoor kiezen

leerlingen te weinig voor die richtingen in

het secundair onderwijs. 
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zelf en vanuit de mensen die het moeten

doen: de leerkrachten en de directies. Die

maatregelen spelen in op specifieke knel-

punten, zonder aan de sterke fundamen-

ten en de vrijheid van ons onderwijs te

raken. We versterken niet enkel de zwak-

kere leerlingen, maar we zien er ook op

toe dat de sterkere leerlingen blijvend wor-

den uitgedaagd.”

Koen: “Ons motto blijft: behouden wat

goed is, hervormen en moderniseren wat

beter kan. We geloven niet in een grote

systeemhervorming of ‘structuurverande-

ring’. Die zou veel tijd en energie vragen,

terwijl de uitkomst verre van duidelijk is.

En vooral ook: niemand vraagt daarom.

De belangrijkste factor om onderwijs ster-

ker te maken, is de leerkracht, zo blijkt uit

internationaal onderzoek. En helemaal

niet de structuur. Eén leerkracht beïnvloedt

in zijn carrière liefst duizend leerlingen. 

De N-VA heeft ervoor gepleit – en ook ver-

kregen – dat er een intakeproef komt voor

de lerarenopleiding. Dat is logisch: voor de

toegang tot richtingen die werken met het

weefsel van mensen – artsen – is er een

toelatingsproef. Maar voor wie werkt aan

het weefsel van de maatschappij zou

iede reen zomaar mogen instappen? Van-

daar dus die intakeproef.”

Kortom, jullie houden vast aan het mas-
terplan? 
Koen: “Inderdaad. Omdat we geloven in

het masterplan. En omdat we geloven in

het loyaal uitvoeren van afspraken. Op dit

moment zijn de onderhandelingen bezig

en wij willen de geest en de letter van het

akkoord bewaken. We willen ervoor zor-

gen dat het plan correct wordt uitgevoerd.

Daarmee bedoel ik: alle leerlingen moeten

er beter van worden én het moet uitvoer-

baar zijn voor leerkrachten en directies. 

Bovendien zal elke school ook na de uitrol

van het masterplan vrij kunnen kiezen

wat ze aanbiedt en hoe ze dat doet.”

Wat is dan het probleem momenteel?
Koen: “Wat ons betreft is er geen pro-

bleem. Het klopt wel dat wij ons strikt aan

het afgesproken masterplan houden. We

staan dus ook niet toe dat andere partijen

ideeën erin willen stoppen die er niet in

staan, of die we hebben tegenhouden toen

we het plan maakten. Als bijvoorbeeld

een ‘brede eerste graad’ op tafel komt, of

de afschaffing van het algemeen, het tech-

nische en het beroepsonderwijs, trekken

we aan de noodrem.” 

Kris: “Een brede eerste graad impliceert

dat leerlingen tot hun vijftiende samenzit-

ten en dan pas kiezen in welke richting ze

verder willen. In het masterplan hebben

we het daarentegen over een getrapte
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ben. Dat getuigschrift ‘getuigt’ dus niet dat

kinderen van verschillende scholen de-

zelfde kennis en vaardigheden beheersen.

Bovendien loopt de oriëntatie van leerlin-

gen niet zoals het zou moeten. En er is nog

steeds een probleem met leerlingen die

thuis geen Nederlands spreken. Zij hebben

drie maal meer kans om geen diploma te

halen en vormen een grote uitdaging voor

de leerkrachten. Elk vak is immers taal.”

Welke oplossingen biedt het master-
plan daarvoor aan?
Koen: “Voor leerlingen met een andere

thuistaal moeten we volop de kennis van

het Nederlands versterken. Concreet willen

we dat doen door onder meer een taal-

proef voor alle leerlingen bij de belangrijke

overgangen in hun schoolloopbaan. Het

masterplan omvat verder taaltrajecten in

scholen, taalbaden tot één jaar, verplicht

Nederlands na de uren en ‐voor de ouders

‐ taallessen via het inburgeringsbeleid. 

Een ander pijnpunt is dat we er al jaren de

mond van vol hebben om het technisch

(tso) en beroepssecundair onderwijs (bso)

te herwaarderen. Maar hoe willen we dat

kinderen kiezen voor tso en bso als we in

de lagere school wetenschap en techniek

niet willen benoemen? Kris had het eerder

al over wetenschap en techniek. Die vak-

ken hebben niet dezelfde plaats in het

basis onderwijs als wiskunde of Frans en

zijn dus onbemind. Los je dat op door het

aso af te schaffen? Absoluut niet. Wel moe-

ten we wetenschap en techniek herken-

baar en evenwaardig aanbieden in het

basisonderwijs. Het masterplan pleit voor

de invoering van ‘Wetenschap en Tech-

Uit een doorlichting die voorzien was in het

masterplan blijkt bovendien dat we te

maken hebben met een wildgroei aan

studie richtingen. En er zijn te veel richtin-

gen die noch uitzicht bieden op een job,

noch goed voorbereiden op het hogere

onder wijs. Onderwijs moet toch minstens

één van die twee doelstellingen hebben.

Koen: “Er blijken ook grote verschillen te

bestaan tussen kinderen die allen nochtans

eenzelfde getuigschrift basisonderwijs heb-

BREEDBEELD
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Dit jaar neemt de Vlaamse overheid de
eindtermen in het onderwijs grondig onder
de loep. Elke Vlaming kon tot 23 maart via
de website www.onsonderwijs.be zijn of
haar mening geven over wat leerlingen
écht zouden moeten leren op school. Die
input vormt nu de basis voor de vijf Nach-
ten van het Onderwijs die in april plaats -
vinden.

Voor de N-VA is en blijft kennis van groot be-

lang in het debat over de eindtermen. Want

de focus is te veel verschoven naar de vaar-

digheden. “Het is niet omdat je veel kan op-

zoeken op het internet dat je niets meer hoeft

te weten”, illustreert Koen Daniëls. “Of denk

maar aan het taalonderwijs. Sommigen vin-

den dat het voldoende is dat leerlingen zich

verstaanbaar kunnen maken. Of dat correct

gebeurt is dan ondergeschikt. Nochtans is

het in een ambitieus vreemdetalenbeleid

ontzettend belangrijk dat leerlingen ook de

grammaticale basis onder de knie krijgen.” 

Ambitieus
“Verder moet de lat voor iedere leerling naar

omhoog, door onze eindtermen meer ambi-

tieus te formuleren”, vindt Daniëls. “Die

minimum doelen moeten ook concreet en

eenduidig zijn. Het kan toch niet dat de ene

leerling wel en de andere niet de regel van

drie kent omdat de huidige, vage eindter-

men anders worden geïnterpreteerd? Daar-

naast willen we de zogenoemde vak -

overschrijdende eindtermen toewijzen aan

één vak en dus ook één leerkracht. Daarbij

gaat het niet enkel over inhoud, maar ook

over werkwijzen en attitudes, zoals leren

leren en sociale vaardigheden of burger-

schapsvorming. Door gebrek aan eigenaar-

schap krijgen die eindtermen vandaag

helaas minder aandacht.” 

Wilt u mee debatteren over de eindter-

men en de standpunten van de N-VA

kracht bij zetten? Op www.onsonderwijs.be

kan u zich registeren voor deelname aan een

van de vijf nachten van het onderwijs. 

Kris Van Dijck: “We versterken niet enkel de

zwakkere leerlingen. We zien er ook op toe

dat de sterkere leerlingen blijvend worden

uitgedaagd.”

Koen Daniëls: “Het is niet omdat je veel op

internet kan opzoeken, dat je geen referen-

tiekader nodig hebt om én de juiste vragen

te stellen én de gevonden informatie te be-

oordelen.”

Wat vindt u ‘van leRensbelang’?



Minister van Financiën Johan Van
Overtveldt kon uitpakken met goed
nieuws voor alle onderwijsinstellin-
gen: scholen bouwen en renoveren
is een pak goedkoper geworden
dankzij een verlaging van het btw-
tarief naar zes procent. 

De federale regering voerde op 1 januari

een verlaagd btw-tarief van zes procent

in voor de bouw en renovatie van elk

gebouw dat door een school wordt be-

heerd en hoofdzakelijk voor onderwijs

wordt gebruikt. Het gunstige btw-tarief

geldt daarnaast ook voor modulaire

units, refters, studiezalen, bibliotheken,

speelplaatsen, fietsenstallingen, sport-

terreinen en de buitenschoolse kinder-

opvang aan en in scholen. 

“De bijzondere btw-verlaging van 21

naar zes procent is een van de maat -

regelen uit het taxshiftakkoord van 

vori ge zomer”, legt Van Overtveldt uit.

“En ze komt uiteraard niet uit de lucht

gevallen. Al sinds de oprichting van de

N-VA in 2001 pleiten wij ervoor om de

btw op schoolgebouwen te verlagen. Op

die manier kunnen we met Vlaams geld

meer Vlaamse scholen bouwen. Dankzij

het voorbereidende werk van Vlaams

Parlementslid Koen Daniëls en zijn col-

lega’s vulde ik die btw-verlaging nu ook

maximaal in.” Die invulling sluit perfect

aan bij de N-VA-visie op de open en

multifunctionele school. 

U kan de circulaire met alle details

en de meest gestelde vragen over de ver-

laging van het btw-tarief terugvinden op

www.n-va.be/zesprocent. 
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niek’ als apart vak vanaf het vijfde leerjaar

basisonderwijs. Op die manier raken leer-

lingen vroeger vertrouwd met al hun talen-

ten en komt dat herkenbaar op het rapport.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat

de positieve houding van leerlingen over

de zogenaamde STEM-vakken (science,

technology, engineering, mathematics) af-

zwakt naarmate ze ouder worden. De leef-

tijd van tien jaar blijkt cruciaal te zijn voor

het bepalen van de attitude ten opzichte

van wetenschappen en techniek.”

Kris: “Ik had het ook over oriëntering. Dat

gebeurt vandaag niet voldoende op basis

van alle competenties, omdat er niet wordt

gezocht naar al die competenties. Los je dat

op door kinderen twee jaar langer samen

te houden? Neen, dat doe je door een goed

oriënteringstraject doorheen alle jaren. De

audit van de Centra voor Leerlingenbege-

leiding (CLB) is er gekomen op onze vraag,

en men is bezig een betere oriëntering van

de leerlingen uit te werken. Er komt ook

een (niet-bindende) oriënteringsproef voor

het einde van het secundair onderwijs. Zo

weten ouders én leerlingen welke studie-

mogelijkheden in het hoger onderwijs rea-

listisch zijn.”

Wat met de eindtermen? Daar is toch
ook heel wat rond te doen?
Koen: “Wat er op school moet worden ge-

leerd – de eindtermen – moet zo concreet

mogelijk geformuleerd zijn. Nu is dat vrij

vaag. We zijn dus niet zeker dat alle leer-

lingen dezelfde basis hebben. Kennis moet

daarbij in waarde worden hersteld. Boven-

dien moeten we die eindtermen ambitieus

durven formuleren. We moeten de lat hoog

durven leggen.”

Jullie hebben het enkel over het secun-
dair onderwijs. Moeten we niet vroeg
genoeg beginnen? Wat met kleuter- en
lager onderwijs?
Kris: “Dat spreekt voor zich. Maar het is

zoals onderwijsexpert Georges Monard,

die vijftien jaar lang secretaris-generaal van

de onderwijsadministratie was, onlangs

zei: ‘Er zit al heel veel in het masterplan,

laat ons beginnen aan de uitvoering. Nog

extra zaken toevoegen, zal alles vertragen.”

Jullie zijn allebei voormalig leerkracht.
Vat het nog eens samen voor ons.
Kris: “Het masterplan wil de uitdagingen

aanpakken waarmee ons onderwijs te

maken heeft. De oplossingen die erin zit-

ten, zijn doordacht en doelgericht. We wil-

len daarmee snel aan de slag. In het

masterplan zit daarentegen géén brede 

eerste graad, geen algemeen uitstel van de

studiekeuze, geen afschaffing van onze

colle ges, geen afschaffing van het aso, en

geen eenheidsworst. Maar die discussies

hebben we gelukkig al achter de rug."

Koen: “We moeten nu inderdaad aan de

slag gaan. De onderhandelingsgroep waar-

van alle meerderheidspartijen deel uit -

maken, blijft regelmatig samenkomen. De

N-VA werkt intensief mee om die beperkte

en gerichte maatregelen uit te voeren op

een manier die haalbaar is voor leerlingen

én leerkrachten. Maar we laten niet toe dat

de sterktes van ons onderwijs onderuit

worden gehaald. Tene quod bene.”

Johan Van Overtveldt zorgt ervoor

dat we met Vlaams geld meer

Vlaamse scholen kunnen bouwen.

BREEDBEELD

Scholen bouwen en renoveren is een
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De Frankfurter Buchmesse – de boeken-

beurs van Frankfurt – is de grootste en

meest invloedrijke boekenbeurs ter 

wereld én Duitslands grootste cultureel

event. Ongeveer zevenduizend stand-

houders uit meer dan honderd landen

stellen er hun boeken, producten en

technieken voor aan de bijna 300 000

bezoekers en professionals. Honderd-

vijftig persagentschappen uit meer dan

zeventig landen zorgen voor wereld-

wijde verslaggeving. 

‘Dit is wat we delen’
“Onze deelname als gastland is een ge-

zamenlijk project van Nederland en

Vlaanderen”, legt minister-president

Geert Bourgeois uit. “De praktische

organisa tie is in handen van het

Vlaams Fonds voor de Letteren en het

Nederlands Letterenfonds. En de West-

Vlaamse schrijver Bart Moeyaert treedt

op als cultureel intendant.” 

Onder het motto ‘Dies ist, was wir tei-

len’ (Dit is wat we delen) biedt de

Buchmesse een uniek podium om onze

taal en literatuur aan de wereld te

tonen. Bovendien betekent de beurs

een belangrijke economische meer-

waarde, niet het minst voor onze uit -

gevers en auteurs. “Eerder al, in 1993,

vormden Nederland en Vlaanderen ge-

zamenlijk het zwaartepunt op de

Frankfurter Buchmesse. Dat gaf het

startsein voor de internationale door-

braak van de Nederlandstalige litera-

tuur”, weet Bourgeois.

Culturele evenementen
Het gastlandschap van Vlaanderen en

Nederland overstijgt de beurs zelf. Zo

vinden er dit najaar meerdere Vlaams-

Nederlandse culturele evenementen

plaats in zeven Duitse steden. “Ook de

Vlaamse Afvaardigingen in Berlijn,

Wenen, Warschau, Madrid, Londen,

Praag en Parijs focussen op de Vlaams-

Nederlandse aanwezigheid op de Buch-

messe”, vult Bourgeois aan. “Samen

met hun Nederlandse collega’s plaat-

sen zij ‘talige cultuur’ volop in de kij-

ker in hun ambtsgebied.”  

Vlaams minister-president Bourgeois

trekt in oktober zelf ook naar Frankfurt

om aanwezig te zijn op de officiële

openings avond. De dag nadien brengt

hij een bezoek aan de beurs zelf.

Vlaanderen en Nederland zijn samen ‘Ehrengast’ op de 68ste
editie van de Frankfurter Buchmesse in oktober. Minister-
president Geert Bourgeois is opgetogen dat Vlaanderen en 
Nederland zich voorstellen als één taalgebied.

Nederlandstalige literatuur
in de kijker op Frankfurter
Buchmesse 2016

GEMANDATEERD

Geert Bourgeois: “Als gemeenschappelijk gastland geven Vlaanderen en Nederland de inter-

nationale ambities van onze literatuur een sterke impuls.” 

De grootste 
boekenbeurs 

ter wereld
In 2014 beslisten Vlaanderen en

Neder land om samen als gastland

deel te nemen aan de Frankfurter

Buchmesse 2016. De Vlaamse Rege-

ring maakt daarvoor een bedrag

van bijna 2,5 miljoen euro vrij, ge-

spreid over de begrotingsjaren 2014,

2015 en 2016. Daarnaast is er een

projectsubsidie van 400 000 euro

voorzien in de begroting ‘buiten-

lands beleid’ om de internationale

ambities van onze letterensector en

de Vlaamse creatieve sector in het

algemeen een impuls te geven.

Geïnteresseerd in deze speciale edi-

tie van de grootste boekenbeurs ter

wereld? Neem dan zeker eens een

kijkje op www.book-fair.com, de

website van de Frankfurter Buch-

messe, en op de gemeenschappe-

lijke website van Nederland en

Vlaanderen voor alle gemeen-

schappelijke activiteiten:

www.frankfurt2016.com/nl



GEMANDATEERD

Met de nieuwe grensbewaking anti-

cipeerde onze minister van Veiligheid

en Binnenlandse Zaken op de ontrui-

ming door de Franse autoriteiten van

de tentenkampen in het Noord-Franse

Calais en Duinkerke, waar transit- 

migranten naar Groot-Brittannië ver-

bleven. “We sluiten onze grenzen

niet”, verduidelijkte Jambon, nadat

hij aan de Europese Commissie een

tijdelijke afwijking van het Schengen-

verdrag had gemeld. “Maar we willen

verhinderen, ook met het oog op het

komende toeristische seizoen, dat er

ook aan onze kant van de grens ten-

tenkampen ontstaan.”

Operatie grenscontrole
Voor de actie worden dagelijks de

klok rond 250 à 290 extra agenten

van de geïntegreerde politie ingezet,

die de lokale korpsen moeten verster-

ken. Tot nader order bewaken zij onze

landsgrens op een aantal gekende

strategische smokkelroutes. Daar-

naast kunnen zij instaan voor de

adminis tratieve afhandeling van

onder schepte mensen zonder geldige

verblijfspapieren. “De politie heeft de

opdracht de transitmigranten op te

pak ken en naar een afhandelingscen-

trum in samenwerking met de Dienst

Vreemdelingenzaken te brengen”, ver-

duidelijkt Jambon. “Van daar worden

ze dan terug naar de grens gebracht,

waar ze het bevel krijgen om het land

te verlaten. En niet binnen de gebrui-

kelijke termijn van vijf dagen, maar

wel onmiddellijk”, beklemtoont hij.

Ontradingseffect
Vanwege het ontradend effect van de

operatie is het resultaat ervan moei-

lijk exact meetbaar. Wel kon minister

Jambon cijfers voorleggen van het

aantal transitmigranten dat het laatste

halfjaar in onze kustregio is aangetrof-

fen. Waar dat cijfer in de zomermaan-

den rond de 200 schommelde,

begonnen de aantallen in de herfst

fors te stijgen. In oktober waren het er

plots 542, wat aangroeide tot 1 418 in

februari. 

“Bij de start van operatie grens -

controle eind februari werd dagelijks

een honderdtal transitmigranten aan-

getroffen”, weet Jambon. “Maar intus-

sen is de daling alweer ingezet, onder

meer dankzij het afschrikkingseffect

van onze politieacties.” 

Midden maart, drie weken na het

begin van de operatie, stond de teller

op 717 opgepakte migranten. “Gevoe-

lig minder dus”, concludeert de

minis ter, die erop wijst dat slechts een

zeer kleine minderheid van hen asiel

in ons land wil aanvragen. “Anders

dan in Frankrijk dus, waar tot zeven-

tig procent van de mensen die uit 

Calais en Duinkerke worden over -

geplaatst, uiteindelijk alsnog een

asielaanvraag indient.”

“Zolang de ontmanteling van de ten-

tenkampen in Calais en Duinkerke

doorgaat, blijven extra acties wellicht

noodzakelijk”, geeft Jambon nog mee. 

Voorkomen is beter dan genezen. Dat gezegde had ook Jan 
Jambon voor ogen toen hij eind februari controles invoerde aan
de grens met Frankrijk. De tijdelijke grenscontroles werpen in-
tussen hun vruchten af. Het aantal transitmigranten neemt af
in onze kustregio en er zijn geen tentenkampen.

Tijdelijke grenscontroles 
werpen vruchten af

De politie pakt de transitmigranten aan de grens op en brengt ze naar een 

afhandelingscentrum.
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Met een beperkt overheidsbudget en

groeiende noden sneuvelen innova-

tieve en preventieve projecten vaak het

eerst. Daar kunnen ‘Sociale Impact

Obligaties’ of SIO’s verandering in

brengen. SIO’s bestaan al in het buiten-

land maar zijn ook daar relatief nieuw.

Een SIO is een contract tussen de

publie ke sector en private kapitaalver-

strekkers die willen investeren in een

maatschappelijk innovatief project.

“De overheid betaalt die investeerders

terug met een beperkte rente op voor-

waarde dat het project een vooraf af-

gesproken en meetbare doelstelling

haalt”, verduidelijkt Lorin Parys. 

“Voor de sociale projecten zelf zit de

winst erin dat ze nieuw kapitaal aan-

trekken dat hen in staat stelt om te ex-

perimenteren. De investeerder kan

een beperkt rendement halen door te

investeren in maatschappelijk rele-

vante projecten. En voor de overheid

is het voordeel dat ze innovatie in de

welzijnssector stimuleert, maar enkel

betaalt wanneer een project ook resul-

taat oplevert”, aldus Parys. Daarnaast

spaart de overheid ook toekomstige

kosten uit als een project slaagt. 

Preventieve 
gezinsondersteuning
Domo vzw (‘Door Ondersteuning Mee

Opvoeden’) – een vrijwilligersorgani-

satie die kwetsbare ouders en hun

kinderen ondersteunt – toont alvast

interes se in de nieuwe vorm van finan-

ciering. De uitgifte van SIO’s zou haar

kunnen helpen om actief te worden in

elke Vlaamse centrumstad. “Domo

wil door preventieve gezinsondersteu-

ning het aantal gevallen van kinder-

mishandeling en -verwaar lozing doen

dalen, zodat minder jongeren in de in-

tegrale jeugdhulp terecht komen”, licht

Parys toe. “Haar succes is te danken

aan het vertrouwen dat de vrijwilli-

gers krijgen van de gezinnen die ze

bezoeken. Die vrijwilligers controleren

of inspecteren niet. Ze zijn niet door

de overheid gestuurd, maar zijn er om

het gezin te ondersteunen.” 

Minder recidive bij 
minderjarigen
Een andere mogelijke toepassing voor

‘Sociale Impact Obligaties’ in Vlaan-

deren is de financiering van multi -

systeemtherapie (MST). Dankzij die

therapie vermindert recidive bij min-

derjarige criminelen. “Ruim 40 per-

cent van de jeugddelinquenten pleegt

opnieuw strafbare feiten als ze meer-

derjarig zijn”, legt Parys uit. “MST is

een intensieve behandelingsmethode

waarbij de begeleider het gezin meer-

dere keren per week thuis bezoekt.”

De therapie wordt met succes toege-

past door Jeugdzorg Emmaüs in

Meche len. Het positieve resultaat dat

met MST wordt geboekt, valt alvast

niet te ontkennen: anderhalf jaar na

de therapie recidiveerde slechts tien

procent van de jonge delinquenten die

MST volgden. 

Win-win voor alle betrokkenen
Een SIO zou het mogelijk maken de

MST-aanpak in Mechelen uit te rollen

over heel Vlaanderen en te kijken of

die aanpak zijn vruchten afwerpt.

“Een win-win voor alle betrokken par-

tijen”, onderstreept Parys. “Als de

vastgestelde streefcijfers op het vlak

van recidive worden gehaald, krijgen

de privé-investeerders van de over-

heid hun inleg terug, vermeerderd met

een vooraf afgesproken rente. De

winst voor de overheid zit in het aan-

tal vermeden uithuisplaatsingen. Die

hebben immers niet alleen een

enorme maatschappelijke kost, maar

ook een financiële kost die een veel-

voud is van wat aan de privé-inves-

teerders moet worden uitbetaald.”

VINGER AAN DE POLS

Privégeld aantrekken voor innovatieve welzijnsprojecten. Dat

is wat de N-VA wil bereiken door de uitgifte van ‘Sociale Impact

Obligaties’ (SIO’s) mogelijk te maken. Vlaams volksvertegen-

woordiger Lorin Parys zet zijn schouders onder dit initiatief.

Met ‘Sociale 
Impact Obligaties’
investeren in 
welzijn
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Vandaag mogen de handelaars in

badplaatsen en toeristische centra

hun openingsuren vrij bepalen. Dat is

een goede zaak, want ruime ope-

ningsuren geven toeristen de tijd om

de gemeente of stad te bezoeken en te

beleven, terwijl handelaars op hun

beurt meer kunnen verkopen. Een

win-winsituatie dus. “Alleen zorgde

die regeling ervoor dat bepaalde

gemeen tereglementen konden wor-

den omzeild. Vooral nachtwinkels

gunningsplicht vermijden en toch ’s

nachts open blijven. 

Bovendien ontstond er een discriminatie

tussen nachtwinkels binnen en buiten

de toeristische zones, omdat zo ook een

belasting kon worden ontlopen. “Nacht-

winkels doen wettelijk niets verkeerd,

maar het kan niet de bedoeling zijn van

een wet om de gemeentereglementen te

ondermijnen. Daarom drong een wets-

wijziging zich op”, aldus Klaps. 

GAS-boete
“De steden en gemeenten zullen daarom

binnenkort naar eigen inzicht en nood-

zaak de openingsuren bepalen”, zegt

Klaps. “Zij zijn het best geplaatst om

deze beslissing te nemen.” Door de

nieuwe wet kunnen toeristische centra

nu ook zelf handelaars beboeten die zich

niet houden aan de opgelegde openings-

uren. Dat kan met een gemeentelijke

administra tieve sanctie (GAS). Boven-

dien staat de wet ook toe dat winkels die

zich niet aan de regels houden, kunnen

worden gesloten. Daardoor kan een

gemeen te snel en efficiënt inspelen op

deze problematiek.

“Steden en gemeenten waren al langer

vragende partij voor een wetswijziging”,

besluit Johan Klaps. “Ik ben blij dat we

met deze wetswijziging een wijdverspreid

probleem concreet hebben aangepakt.”

wisten creatief om te gaan met die

wet”, legt Johan Klaps uit.

Nachtwinkels
De meeste gemeenten voorzien voor

nachtwinkels een verplichte vergunning.

Daarmee wil men een wildgroei van

dergelijke handelszaken tegengaan.

Maar door simpelweg het opschrift

‘nachtwinkel’ te vervangen door ‘win-

kel’ konden nachtwinkels in badplaat-

sen en toeristische centra die ver -

Badplaatsen en gemeenten die zijn erkend zijn als toeris-

tisch centrum mogen binnenkort zelf openingsuren opleg-

gen aan hun handelaars. “Vandaag mogen de handels -

zaken in die gemeenten de klok rond open zijn. Maar daardoor

konden bepaalde gemeentereglementen worden omzeild”, zegt

Kamerlid Johan Klaps.

Toeristische 
centra kiezen zelf 
openingsuren 
winkels

VINGER AAN DE POLS

Johan Klaps: “Nachtwinkels kunnen de gemeentereglementen niet langer omzeilen.”



Het akkoord dat in maart met Turkije werd

afgesloten, is niet perfect, maar helaas wel

noodzakelijk. En het bevat elementen

waarvoor de N-VA al maanden pleit. De

Euro pese buitengrenzen worden strenger

bewaakt, pushbacks worden principieel

aanvaard, er komt een maximumlimiet

voor het aantal Syriërs dat asiel kan krijgen

en er gaat extra geld naar opvang in eigen

regio. Opvang die in Europa een veelvoud

zou kosten.

Duits-Turks onderonsje
Maar het akkoord maakt ook duidelijk hoe-

zeer Turkije ons in de tang heeft. Dat is het

resultaat van een jarenlang falend migratie-

beleid van de Europese leiders, met Merkel

en haar eigengereide optreden op kop. Tusk

stond enkele weken geleden al dicht bij een

akkoord, maar Merkel zette hem buitenspel

door een minitopje met de Turkse premier

te organiseren. Ze bedisselde een eigen

compromis, dat ze vervolgens op de top

wilde laten bezegelen. Dat is dus de EU

waarvoor de eurofielen willen tekenen: een

unie waar enkelingen de koers menen te

bepalen en de rest gewoon mag knikken.

Dat is niet het model waarvoor de N-VA

kiest.

Het finale akkoord verschilt gelukkig dui-

delijk van de Turkse blanco cheque die

Merkel bereid was te tekenen. Naast stevi-

gere buitengrenzen en pushbacks is er nu

ook eindelijk sprake van een asielplafond.

Maximaal 72 000 Syriërs kunnen in de EU

worden hervestigd vanuit Turkije. De tekst

voorziet bovendien uitdrukkelijk dat reis -

visums voor Turken niet zomaar zullen

worden afgeleverd. Integendeel: Turkije

krijgt geen speciale voorwaarden. Alle nor-

male criteria en procedures blijven van

kracht. En dat is maar logisch ook. Want in

tijden waarin terroristen vanuit Sint-Jans-

Molenbeek opereren, moeten we erover

waken dat jihadisten niet zomaar de EU

kunnen binnenwandelen.

Turkije wordt met deze deal evenmin lid

van de EU. Ja, er wordt een nieuw toe -

tredingshoofdstuk geopend en dat hadden

we liever niet zien gebeuren. Maar eigenlijk

is het simpel: de EU kan zoveel gesprekken

voeren met Turkije als ze wil. Want dat be-

tekent slechts dat ze onderzoekt of Turkije

voldoet aan de Europese standaarden. Het

is nu al duidelijk dat dit niet het geval is.

Zelfs al zou de Commissie Turkije aan de

EU-tafel willen zien aanschuiven, kan dat

enkel als alle huidige lidstaten daarover met

unanimiteit beslissen. En laat daar geen

misverstand over bestaan: zolang de N-VA

in de regering zit, zal dat niet gebeuren.

Instroom snel indammen
De deal maakt alleszins duidelijk dat het

Merkeliaanse beleid heeft gefaald. Stille-

tjes aan kantelt Europa in de goede rich-

ting. Maar het is niet genoeg. We moeten

weer onafhankelijk worden van Turkije.

De EU tikt over heel de wereld foute re-

gimes op vingers, maar sluit de ogen

voor Erdogan. Dat is hypocriet.

Nu samenwerken met Turkije maakt het

mogelijk om de massale instroom snel

in te dammen. Maar het is afwachten of

Turkije en Griekenland op het terrein

hun verplichtingen nakomen. In elk

geval moet Turkije álle illegale migran-

ten effectief terug nemen. En daar moe-

ten wij bijzonder waakzaam op toezien.

Maar meer blijft nodig als we in de toe-

komst niet afhankelijk willen blijven

van Erdogan. We moeten zelf onze gren-

zen controleren, zelf pushbacks doen en

zelf een hervestigingsbeleid voeren. Mi-

granten mogen niet langer door -

wandelen naar een welvaartsstaat naar

keuze. Leiderschap bete kent niet Europa

overleveren aan Turkije. Leiderschap

bete kent maatregelen nemen zodat we

niet langer afhankelijk zijn van een des-

poot.

EUROPA

Zoals verwacht strafte de Duitse kiezer het beleid van Angela

Merkel af. Met haar ‘wir schaffen das’ liet ze de asielcrisis esca-

leren. En om politiek te overleven, wilde ze Europa afhankelijk

maken van Turkije. Gelukkig stak Europees Raadsvoorzitter Tusk daar

een stokje voor. Hopelijk is de kentering nu ingezet.

Europa moet weer vanuit 
eigen sterkte vertrekken

Turks premier Davutoglu en Duits bondskanselier Merkel bedisselden een eigen compromis.
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VERREKIJKER

Eind februari reisden staatssecretaris

voor Asiel en Migratie Theo Francken en

minister van Veiligheid en Binnenlandse

Zaken Jan Jambon al voor de derde keer

naar Marokko. Derde keer, goeie keer,

want ze kwamen uiteindelijk tot een 

akkoord waarover al tien jaar werd

onder handeld. Zo krijgt België als eerste

land in Europa de toezegging van de 

Marokkaanse overheid om elektronische

vingerafdrukken uit te wisselen en te

controleren. Dat zal ons toelaten om ille-

galen sneller te identificeren en uit te 

wijzen. Tegelijk is het een belangrijke

troef in de strijd tegen extremistisch 

geweld en terreur. 

Elke Marokkaanse burger moet vanaf

zijn 18de digitale vingerafdrukken laten

registreren. Daardoor beschikt Marokko

over een belangrijke databank van elek-

tronische vingerafdrukken. “Zowel voor

de identificatie van criminelen als van

mensen die bij ons asiel aanvragen, is

dat een belangrijke bron van infor -

matie”, legt minister Jan Jambon uit.

“Bovendien werd die databank recent

gedigitaliseerd, zodat hij nu ook makke-

lijker te raadplegen valt.”

Snellere identificatie
Vorig jaar onderschepte de politie bij ons

ruim 3 500 Marokkanen zonder geldige

papieren. “Dat zijn geen 3 500 illegalen,

omdat dezelfde personen verschillende

keren zijn opgepakt”, legt Theo Francken

uit. “Marokkanen identificeren die hier

illegaal verblijven, ligt dan ook niet altijd

voor de hand. Om zich als vluchteling te

laten registreren, geven velen zich bij-

voorbeeld uit voor een Irakees. Als onze

diensten dan op een vlotte manier de

vingerafdrukken van die mensen kun-

nen laten controleren in die Marok-

kaanse databank, kunnen zij snel

uitmaken of hun verhaal klopt of niet.”

De databank met vingerafdrukken komt

ook van pas in de strijd tegen de georga-

niseerde misdaad en de terreur. Zo tellen

onze gevangenissen vandaag ruim

vijfhonderd Marokkanen zonder wet-

tig verblijf. Alleen is het nu vaak moei-

lijk te bewijzen dat het effectief om

Marokkaanse onderdanen gaat, zodat

die gevangenen naar Marokko kun-

nen worden uitgewezen. Idem voor de

achthonderd verdachten van het Bel-

gische antiterreurorgaan OCAD, van

wie een grote groep Marokkaan of van

Marokkaanse origine is.

Snellere respons
Vandaag ligt er geen enkele termijn

vast waarbinnen Marokko moet ant-

woorden op Belgische vragen over

identificatie. In de praktijk duurt het

zo'n zestig dagen, maar evengoed is er

geen enkele reactie. Daar komt met dit

nieuwe principeakkoord verandering

in. De Marokkaanse autoriteiten enga-

geren zich immers om binnen de 45

dagen te antwoorden op Belgische

vragen. “Dat is belangrijk voor de ge-

sloten centra, waar mensen wachten

op gedwongen terugkeer. Snellere

identificatie leidt tot snellere terugkeer,

waardoor er sneller plaatsen vrij -

komen”, verklaart Francken. In 2015

ging het om 336 gedwongen uitwijzin-

gen van Marokkanen. “Om iemand

effec tief te kunnen terugsturen, heb je

bovendien een officieel document van

de ambassade van het land van her-

komst nodig. Daar loopt het diploma-

tiek vaak wat stroever en ook daarom

is het goed dat er nu een akkoord op

papier komt”, stelt Francken tot be-

sluit.

In ruil voor de betere samenwerking

met België kan Marokko rekenen op

meer politionele samenwerking en 

gegevens in de strijd tegen terreur. De

Marokkaanse minister van Binnen-

landse Zaken zal het bereikte akkoord

officieel ondertekenen tijdens een 

tegenbezoek aan ons land in april.

Na tien jaar onderhandelen heeft de federale regering een
principe akkoord bereikt met Marokko. Dat ‘memorandum of
under standing’ moet leiden tot een betere samenwerking in de
strijd tegen illegale migratie, georganiseerde misdaad en terrorisme. 

Theo Francken en Jan Jambon reisden voor de derde keer naar Marokko.
Derde keer, goeie keer.

Akkoord met Marokko: 
Europese primeur
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“Met een vlekkeloze organisatie, boeiende debatten en veel

enthousiaste leden mogen we van een succes spreken”, zegt

de trotse congresvoorzitter Andy Pieters. “Onze leden maakten

er samen een succes van voor de miljoenen Vlamingen die de

volgende generaties zullen invullen. Om hen perspectief te

bieden, te tonen dat het anders kan en beter.”

Na eurorealisme nu ook ecorealisme
“Het #Voorsprong-congres is bovendien een nieuwe start voor

Jong N-VA”, zegt Andy. “Uiteraard hebben we als jongeren -

partij een visie op welvaart en bescherming. Uiteraard hebben

we als jongerenpartij een visie op het onderwijs- en jeugd -

beleid. 

En zoals we pleitbezorger zijn van het eurorealisme, zetten we

voortaan ook het ecorealisme op de kaart: het huwelijk tussen

vrije markt en ecologie. We beantwoorden de klimaatuitda-

gingen vanuit ratio en wetenschap, niet vanuit sentiment. We

overstijgen de valse tegenstelling tussen economie en ecologie.

Een cruciale rol is daarbij weggelegd voor technologie en

innova tie.” 

Op het #Voorsprong-congres vulden de jongeren dat eco -

realisme concreet in. De groene visie van Jong N-VA stelt

innova tie, marktwerking en logisch denken boven regelneve-

rij, marktverstorende subsidies en extra overheidsstructuren.

JONGE LEEUWEN
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Na een congrestraject van bijna negen maanden zette Jong N-VA op zaterdagavond 5 maart de kers op

de taart: de finale stemming over de #Voorsprong-congresteksten en de overhandiging van de finale tek-

sten aan de moederpartij.

Succesvol congres:
Team #Voorsprong kan de boer op
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Congresvoorzitter Andy Pieters overhandigde de congresteksten
aan nationaal ondervoorzitter Sander Loones.

Themabrunch met nationale toppers: Sarah Smeyers over
veiligheid.

Gastspreker vrijdagavond: algemeen voorzitter Bart De
Wever.

De eerste stemmingen …



Laten we maar meteen met de
deur in huis vallen: is Vlaanderen
klaar om die talrijke nieuwkomers
te integreren? 
“Ja, we zijn klaar. Als we dat niet

zouden zijn, dan zijn de gevolgen –

ook financieel – later groter dan de

investeringen vandaag. De Vlaamse

overheid heeft voor 2016 extra mid-

delen voorzien. Daarmee werven

wij onder meer extra medewerkers

aan om voldoende trajecten voor

inbur gering te kunnen organiseren.

Ook wie Nederlands wil leren kan

bij ons terecht. Voor de organisatie

van die cursussen werken we

samen met het volwassenenonder-

wijs, net zoals ons integratiewerk in

nauwe samenwerking verloopt met

de lokale besturen, diensten, voor-

zieningen en hun medewerkers.”

Het Agentschap Integratie en In-
burgering werd eind 2013 opge-
richt en is sinds vorig jaar
operationeel. Hoe kijkt u terug op
dat eerste werkjaar?
“Er is sinds de opstart bijzonder

hard gewerkt. Ik vind het fantastisch

dat we deze transitie – die nog altijd

bezig is – stap na stap kunnen aan-

pakken zonder dat onze klanten er

op het terrein hinder van onder -

vinden.”

Integratie en inburgering zijn lang
geen beleidsprioriteit geweest in
dit land. Hoe doet Vlaanderen het
vandaag binnen de Belgische con-
text? En vergeleken met andere
Europese lidstaten? 
“In België is Vlaanderen zonder meer

een voortrekker, dat kan niemand

ontkennen. In 2015 is de Duitstalige

Gemeenschap op inspiratiebezoek

geweest. Ook Franstalig België ziet

steeds meer het belang van een inbur-

geringsbeleid. In de ons omliggende

landen verschilt het inburgerings- 

traject licht. Zo heeft Nederland het

inburgeringstraject geprivatiseerd en

geeft Duitsland meer uren Duitse les.

Maar wat de kwaliteit van ons aan-

bod betreft, hoeven we zeker niet

onder te doen. Wel integendeel: wij

zijn sterk in maat-

werk en we leggen de

link met integratie,

met de wijk en de

buurt waar mensen te-

rechtkomen.”

Welke ingrediënten
zijn absoluut nood-
zakelijk om het in-
burgeringsproces te
doen slagen?
“Maatwerk: vertrek-

ken van ieders com-

petenties en mensen

uitdagen om het beste uit zichzelf te

halen. En wederkerigheid. Daarmee

bedoel ik dat wie de inspanning heeft

geleverd om de taal te leren, het ook

verdient om de kans te krijgen om die

taal te oefenen. We verwachten van

nieuwkomers dat ze alle geboden

kansen grijpen, maar ze moeten ook

kansen krijgen om zich te bewijzen.

Na het inburgeringstraject stopt de in-

tegratie niet: mensen wegwijs maken

- in de ouderraad, op het werk, in de

buurt - draagt bij tot integratie.”

Wat is het ergerlijkste misverstand
over integratie, dat u het liefst met-
een de wereld uit zou helpen?
“De clichés: alsof alle nieuwkomers

profiteurs zijn en alle Vlamingen ra-

cisten. We moeten benoemen wat

fout loopt en er iets aan doen, maar

we moeten ook weten dat we er 

alleen samen uit geraken. De toe-

komst is divers, dus kunnen we er

beter samen werk van maken.”

In
 d
e 
ru

br
ie
k 
Bu

ite
nw

ac
ht
 la

te
n 
w
ij 
el
ke

 m
aa

nd
 e
en

 e
xt
er
n 
ex

pe
rt
 a
an

 h
et
 w

oo
rd
. 

H
ij 
of
 z
ij 
ve

rw
oo

rd
t n

ie
t n

oo
dz

ak
el
ijk

 h
et
 s
ta
nd

pu
nt
 v
an

 d
e 
N
-V
A
.

BUITENWACHT

Als algemeen directeur van het Agentschap Integratie en

Inburge ring zoekt Leen Verraest sinds midden 2014 mee naar

antwoorden op de vele uitdagingen die migratie aan onze

samen leving stelt. En met de actuele en aanslepende vluchtelin-

gencrisis zijn die uiteraard alleen nog toegenomen.

Leen Verraest: “De toekomst is divers. 
We kunnen we er dus maar beter samen werk van maken.”

Leen Verraest: 
“Vlaanderen is sterk in maatwerk”
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Vorig jaar troffen twee verwoes-
tende aardbevingen Nepal. Heel
wat N-VA-afdelingen zetten steun -
acties op poten. N-VA Stad Antwer-
pen organiseerde een benefiet -
avond in het restaurant UMI Sushi. 

De opbrengst van de benefietavond ging inte-

graal naar de Nepalese gemeenschap in Ant-

werpen ter ondersteuning van de heropbouw

van hun thuisland. Onlangs trok een delegatie

naar Nepal voor een bezoek aan de gesteunde

projecten: twee schooltjes in de bergen en een

vrouwenproject. De plaatselijke bevolking was

erg dankbaar voor de N-VA-steun.

Nieuwe Stad om te Zoenen-campagne

wijst weg naar vuilnisbakjes

Stad strijdt 
tegen peuken 
en kauwgom

MECHELEN

Op de zaterdagmarkt is het start-

schot gegeven voor de nieuwe

campagne ‘Stad om te Zoenen’ om

de stad samen proper te houden.

De actie roept op om kauwgom en

sigarettenpeuken in vuilnisbakjes

te gooien.
LEO DE NIJN

Om de actie in de kijker te zetten,

werden duizend gratis pakjes kauw-

gom uitgedeeld met de boodschap om

ze na gebruik in de vuilnisbak te

gooien. “Van al het zwerfvuil dat op-

gehaald wordt, is liefst 40 % peuken.

De natuur doet er twee jaar over om

peuken af te breken, voor kauwgom

is dat zelfs 25 jaar. Iedereen is gebaat

met propere straten”, zegt schepen

van Wijk- en Dorpszaken Katleen Den

Roover (N-VA).
Tijdens de campagne worden in de

stad in buurten van scholen, bushal-

tes, sporthallen, stations, enzovoort

grote kauwg omlippen geplaatst waar -

op je kauwgom kan kleven. “Ook

komen er peukenbakken. Als je je

peuk in zo’n bak gooit, neem je auto-

matisch deel aan een leuke peiling.

We gaan ze ook op evenementen

plaatsen. Door de campagne zo speels

mogelijk te houden, blijven we ieder-

een sensibiliseren om de stad proper

te houden”.
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De meer dan 870 kinderen van de basisscholen in Herk-de-Stad kregen
van de stad een hervulbare drinkfles. Op die manier willen de Lim-

burgers het gebruik van kraantjeswater promoten. “Dat is goedkoper

dan flessenwater, dat bovendien veel slechter is voor het milieu”, legt

schepen van Leefmilieu Wim

Berden uit. “Het is de bedoe-

ling dat de kinderen dage-

lijks hun fles meebrengen.

De scholen hebben een

enga gement ondertekend

dat ze op het gebruik van

het kraantjeswater zullen

toezien.”

Herbruikbare fles 
voor alle kinderen

Steun 
voor Nepal

schepen Katleen
 Den Roover



De N-VA-bestuursverkiezingen zijn in
alle afdelingen achter de rug. Tot half
maart bogen de leden zich over de vraag
wie de partij het best richting verkiezin-
gen zal loodsen.

Dat gebeurde op 29 februari ook in Sint-

Niklaas, waar aftredend voorzitter Hans Van

Landeghem en aftredend ondervoorzitter Joris

De Maere unaniem werden herverkozen.

Alles zins een blijk van vertrouwen! De 

am bi tie van de Waaslandse ploeg om de

kracht van Verandering verder uit te bouwen

is alvast bijzonder groot!
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DORPSSTRAAT

Jaarlijks sterven in dit land 10 000

personen door een plotse hartstil-

stand. De overlevingskans is

slechts acht procent. In Nederland

is de overlevingskans vijf keer gro-

ter: onze noorderburen beschik-

ken over tien keer meer AED’s

(Automatische Externe Defibrilla-

toren). Dat zijn draagbare appa-

raten die het hartritme weer

kunnen herstellen.

Omdat er in Zedelgem nog geen enkel publiek AED-toestel

was, stelde Jef Bogaert, fractievoorzitter van de N-VA, van-

uit de oppositie voor om er een te plaatsen in de vijf woon-

kernen. Maar één daarvan werd effectief goedgekeurd. Om

een nieuwe aanvraag kracht bij te zetten organiseerde de

N-VA-afdeling reanimatiecursussen en een petitie. Meer

dan duizend inwoners, artsen en specialisten onderteken-

den de petitie. Toch keurde het gemeente bestuur het voor-

stel niet goed. N-VA Zedelgem start daarom met een

nieuwe actie om via private sponsoring toch nog vier

AED’s te kunnen aankopen.

N-VA Zedelgem 
redt levens

N-VA kiest nieuwe
afdelingsbesturen

© Het Nieuwsblad, 
29 februari 2016
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In het hemelvaartweekend scheren wij bij de N-VA
de benen, zetten we onze fietshelm op en smeren
we de ketting. Dat geldt al zeker voor de tientallen
N-VA’ers die voor de zevende keer al deelnemen
aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker.

Net zoals vorig jaar staan er vier N-VA-teams paraat om

deze ‘langste fietstocht van Vlaanderen’ tot een goed

einde te brengen. De opbrengst van het evenement gaat

naar de wetenschappelijke strijd tegen kanker. 

Onder meer Vlaams minister Ben Weyts, federaal minis -

ter Johan Van Overtveldt en parlementsleden Jan Van

Esbroeck, Miranda Van Eetvelde, Andries Gryffroy en

Marius Meremans zijn nu al volop aan het trainen.

Wij hebben ook uw steun nodig!
De N-VA engageert zich om minstens 20 000 euro in te

OP DE BARRICADEN

1000 km trappen tegen kanker

Geels burgemeester Vera Celis zette Gust en zijn Colette in de

bloemetjes.

Gust Deckers werd op 20 februari 1916 geboren in een
gezin van kleine middenstanders. Van moeders kant,
de familie Vervoort, kreeg hij de Vlaamse bevlogen-
heid met de paplepel mee. Gusts neef, Ludovic Sels,
richtte mee de Volksunie op. Zijn schoonbroer Jo Bel-
mans schopte het tot volksvertegenwoordiger.

Deze zomer zal Gust zeventig jaar getrouwd zijn met de 97-

jarige Colette. Samen met haar en hun vier kinderen stond

Gust steeds paraat als er actie te voeren was: elke mars op

Brussel en Voeren, elke IJzerbedevaart en elk Zangfeest -

Gust was erbij. Vandaag wonen Gust en Colette in woon-

zorgcentrum Wedbos in Geel. Bij elke verkiezing wordt er

voor hen met volmacht gestemd. De stemopdracht luidt

steevast: “Een kopstem voor de N-VA!”

N-VA-lid Gust Deckers werd honderd

Steun Kom op tegen Kanker: te strand, ter zee of in de lucht

zamelen. Ook u kan dit initiatief steunen. Maak uw gift

rechtstreeks over aan ‘Kom op tegen Kanker’ op het reke-

ningnummer 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!

Zin in een dagje zeilen met

minis ter Steven Vandeput? Of

kiest u liever voor hogere 

sferen en een helikoptervlucht

met Vlaams Parlementslid 

Annick De Ridder? Wat dacht u van een initiatie zeil-

wagenrijden op het strand, samen met Europarlements-

lid en ondervoorzitter Sander Loones?

Dit en veel meer kan u allemaal doen om

Kom op tegen Kanker te steunen. We vei-

len alweer enkele unieke activiteiten met

of bezittingen van bekende N-VA-gezich-

ten. Hou onze website vanaf 20 april extra

in de gaten of lees er alles over in het volgende Nieuw-

Vlaams Magazine!

www.n-va.be/kotk2016



Intussen staat www.tunnelgate.brussels

online. De website maakt alle documen-

ten wereldkundig van de ‘Bijzondere Com-

missie voor het onderzoek naar de staat

van de Brusselse tunnels’, alias de Tunnel-

gate-commissie. “Om alle burgers de kans

te geven om dit dossier in alle transparan-

tie te kunnen volgen, is deze website van

essentieel belang”, zegt Van Achter. Op

Tunnelgate.brussels kan u ook de blog vol-

gen over de werkzaamheden van de

Tunnel gate-commissie. 

www.tunnelgate.brussels
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Alle documenten over ‘tunnelgate’ online

N-VA-familiedag in Plopsaland 
De Panne. Hou zondag 
11 september 2016 vrij!
Op zondag 11 september verwachten we u en uw familie

vanaf 10 uur voor een gezellige familiedag in Plopsaland

De Panne. Volgende maand leest u in ons magazine meer

over het programma en het leuks dat er te beleven valt.

Theo Toert tot 2 mei
Europa kreunt onder een ongeziene

migratie crisis. Meer dan één miljoen

asielzoekers kwamen vorig jaar naar 

Europa. Zowat 45 000 onder hen trok-

ken naar dit land. Hoe gaan we daarmee

om? Wat kan Europa doen om het tij te

keren?

Na zijn haltes in Edegem op 17 maart
(foto) en Oostende op 22 maart, geeft
staatssecretaris voor Asiel en Migra-
tie Theo Francken nog een stand van zaken op onderstaande locaties, telkens van 20 tot 22 uur:

• Donderdag 14 april - CC De Werf, Aalst

• Vrijdag 15 april - Aula Pieter De Somer 

(KU Leuven), Leuven

• Dinsdag 19 april - CC De Adelberg, Lommel

• Maandag 25 april - Spektakelzaal, Geel

• Vrijdag 29 april - KAAI 16, Hasselt

• Maandag 2 mei - Flanders Expo, Gent

Theo nodigt u en uw familie, vrienden en col-

lega’s van harte uit om een van deze avonden bij

te wonen! Vooraf inschrijven is niet nodig.

www.n-va.be/theotoert

OP DE BARRICADEN

“Wanneer plannen, verslagen en rapporten die aan de basis liggen van regerings-
beslissingen nauwelijks in handen te krijgen zijn, dan gaan we daar gewoon zelf
achteraan!” Dat was het plan van Brussels parlementslid Cieltje Van Achter.
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Op 1 maart, overleed Evrard Raskin. Afkomstig van

Bilzen (°1935) promoveerde de Limburger aan de

Rijksuniversiteit Gent tot doctor in de Rechten en

licen tiaat in de Geschiedenis. Begonnen als leraar

schakelde Raskin snel over naar de advocatuur. Hij

bleef advocaat bij de balie van Tongeren tot 1989, toen hij

rechter werd in de politierechtbank van Tongeren.

Midden jaren zestig

engageerde Raskin

zich ook partijpoli-

tiek. In maart 1968

ver kozen de Limbur-

gers hem tot volks-

vertegenwoordiger

voor de Volksunie, in

1977 maakte hij de

overstap naar de 

Senaat (tot december

1978). Van 1971 tot

1978 had hij door het

toen bestaande ‘dubbelmandaat’ ook zitting in de Cul-

tuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. In

1973 verloor hij nipt de verkiezing voor het voorzitter-

schap van de partij tegen Hugo Schiltz.

Raskin verwierf bekendheid met zijn voorstel van decreet

over de erkenning van de Vlaamse symbolen, waarvan

de besluiten in 1974 werden afgekondigd. Vanaf dan had

Vlaanderen als natie-in-wording een hymne (het lied De

Vlaamse Leeuw), een vlag (de zwarte leeuw op geel veld)

en een feestdag (11 juli als verjaardag van de Gulden- 

sporenslag) als nationale sym bolen.

Gedurende jaren spande de

Vlaams-nationalist zich in voor

de culturele en maatschappe-

lijke integratie van Vlaanderen

en Nederland, onder meer in de

Interparlementaire Beneluxraad

(1971-1978) en als voorzitter

Vlaanderen van het Algemeen-

Nederlands Verbond (1987-1991).

Sinds 1991 legde de historicus

zich toe op het schrijven van

historische werken. Hij publi-

ceerde onder meer biografieën

van Gérard Romsée (1995), prinses Liliane (1998) en

konin gin Elisabeth van België (2005). Evrard was de oom

van Wouter Raskin, huidig volksvertegenwoordiger voor

de N-VA.

Evrard Raskin. Jurist, politicus, historicus

ONVERGETELIJK

MEERWAARDE

1830: koning Willem I wordt over-

rompeld door een revolutie in het

zuiden van het Verenigd Konink-

rijk der Nederlanden. Het komt tot

zware gevechten. De Belgische

revolutio nairen winnen. De Neder-

landse kroonprins Willem wil 

koning van België worden, maar

de republikeinen verhinderen dat.

De revolutionairen voeren ook

onder ling een ongenadige strijd,

waarbij de republikeinen ten slotte worden geliquideerd door de

monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag

geeft koning Willem de strijd voor ‘zijn’ België nog niet op …

Meesterverteller Johan Op de Beeck reconstrueert minutieus en

meeslepend de afscheiding van Nederland en het ontstaan van

België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek hoort thuis in het boeken-

rek van iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en politiek.

Johan Op de Beeck, Het verlies van België, uitgeverij Horizon,

436 blz met kleurenkatern, 29,99 euro.

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Het verlies

van België. Ze moeten wel het juiste antwoord kennen op

volgende wedstrijdvraag: “Onder wiens leiding won-
nen de revolutionairen de strijd?” Stuur uw antwoord
voor 6 april naar magazine@n-va.be of naar N-VM,

Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Hoe Nederland België verloor
en hoe België de republiek verloor
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Als ik alleen naar 
mijn hart zou luisteren, 

zou ik iedereen 
moeten helpen.

“
Zuhal Demir (36),
volksvertegenwoordiger, 
reisde ‘Terug naar eigen land’


