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Jan Jambon en Bart De Wever:
“Veiligheid is onze grootste prioriteit”

Theo Francken: "Geen verblijfsrecht
zonder integratieplicht"

Fusie Brusselse politie is 
verboden debat voor Franstaligen



Nou moe
“De Waalse burgers leven niet op kosten van de Vlamingen.” Dat was de

boodschap van Waals minister-president Paul Magnette (PS) in het Waals

Parlement tijdens een toespraak over de stand van zaken in Wallonië.

Wishful thinking of bewuste desinformatie? Het is namelijk Vlaanderen

dat met zijn grote federale belastingopbrengsten de jaarlijkse interesten op

de staatsschuld grotendeels betaalt. Was Wallonië Griekenland geweest,

dan zou men het tot draconische besparingen verplichten. 

“In feite begint, met de nieuwkomersverklaring, een

nieuwe poging om van de samenleving iets beters te

maken dan de optelling van culturen die grotendeels langs elkaar

heen leven en ieder hun eigen redenen hebben om wrokkig te vinden

dat ‘de anderen’ niet hun deel van de inspanning doen die nodig is

om het geheel te doen draaien.”

Bart Sturtewagen, hoofdredacteur 

in De Standaard (31/03/2016)

“
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1 659
Zoveel offshore-spookvennootschap-

pen liet Dexia tussen 2002 en 2011 via

Luxemburg oprichten in Panama en

andere belastingparadijzen: meer dan

welke andere bank ook ter wereld.

Ter vergelijking: de nummer twee op

de ranglijst, de Zwitserse Banque 

J. Sarasin, volgt op zéér verre afstand

met 963 vennootschappen.

Geert Noels (econoom) 
@GeertNoels op 9/04/2016
Bij #Dexia kan stilaan gesproken 

worden van bendevorming. Een bende

die de belastingbetaler oplichtte. 

En niemand verantwoordelijk?

Peter De Waele 
(woordvoerder federale politie) 
@PDWaele op 28/03/2016
Laat ik iedereen oproepen die het zou

vergeten zijn dat we, in de zoektocht

(jacht) naar fouten, de ware schuldigen

niet mogen vergeten.

Goed bezig
Ook vorig jaar inde Vlaanderen, net als in 2014, meer dan een half miljoen

euro aan dwangsommen bij huisjesmelkers. Dat is bijna tienmaal zoveel

als in 2011, toen de Vlaamse Wooninspectie amper 55 640 euro ophaalde.

Huisjesmelkerij aanpakken is niet voor niets een speerpunt in het beleid

van minister van Wonen Liesbeth Homans. Het geïnde geld gaat integraal

naar het DAB Herstelfonds, dat gemeenten steunt bij het herhuisvesten van

slachtoffers van huisjesmelkers.

Tijdens een driedaags bezoek aan de Koer-

dische Autonome Regio in Irak week

Vlaams minister-president Geert Bourgeois

even af van het officiële programma om

naar de frontlinie met IS te rijden. Hij sprak

er zijn dankbaarheid en bewondering uit

voor de strijd die de Koerdische soldaten

daar voeren: “Ik ben erg onder de indruk

van wat jullie bewerkstelligen met derge-

lijke lichte wapens tegen een sterke vijand.”
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De Vlaamse en federale regeringen hebben met succes hun begrotingscontroles af -

gerond. Ondanks de zware last van de zesde staatshervorming kan Vlaanderen zelfs

inves teren en hervormen om een evenwicht in 2017 te behalen.

Federaal leggen we de nadruk op fiscale rechtvaardigheid door het aanpakken van

fiscale fraude en constructies in belastingparadijzen. Tegelijk zal minister Van Overt-

veldt de vennootschapsbelasting hervormen zodat multinationals niet langer worden

bevoordeeld ten opzichte van onze kmo’s. 

Ook bouwen we de fiscale voordelen voor asielzoekers af. Zonder een dag gewerkt

te hebben, kunnen asielzoekers geld terugkrijgen van de belastingen door de kinderen

ten laste. Dat koppelen we nu aan de verblijfsduur in België. 

Hervormingen
En we hervormen de sociale zekerheid verder. Niet door de uitkeringen of pensioenen

te verminderen, maar door de stijging van de kosten af te remmen én oneigenlijk ge-

bruik aan te pakken. Door de afbouw van de brugpensioenen verschuiven veel werk-

nemers naar stelsels voor langdurig zieken zonder effectief ziek te zijn. En dat is niet

de bedoeling. We moeten bedrijven, werknemers én artsen op hun verantwoordelijk-

heid aanspreken.

Daarnaast komen er striktere criteria en controles op de werkloosheidsuitkeringen en

zetten we de geleidelijke gelijkschakeling van ambtenaren- en werknemerspensioenen

verder. We raken niet aan het pensioenbedrag, maar ambtenaren zullen wel langer

moeten werken voor een volledig pensioen.  

Nu begint het werk voor de periode van 2017 tot 2019. Want we moeten verder her-

vormen. Om onze sociale zekerheid sociaal en zeker te houden. En om onze bedrijven

competitief te houden. Dat zal niet makkelijk worden, maar het is noodzakelijk. 

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Recht-
vaardigheid
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Nagorno-Karabach is een de
facto onafhankelijke republiek in
de zuidelijke Kaukasus. Begin
april flakkerde het geweld er na
meer dan 20 jaar relatieve rust
weer op ...

13
Met de invoering van een nieuw-

komersverklaring wordt een ver-

zuchting van de N-VA eindelijk

realiteit: wie zich niet wil inte -

greren, krijgt geen verblijfsrecht.

20 
Jong N-VA lanceerde, naast het
streven naar een onafhankelijk
Vlaanderen en de vrijemarkt -
economie als basis voor welvaart
en beleid, haar derde pijler: het 
ecorealisme.

17
“Er komt een reconstructie van
de feiten, een onderzoek naar de
veiligheidsstructuur en een ana-
lyse van de radicalisering.” Peter
De Roover verduidelijkt de rol
van de parlementaire onder-
zoekscommissie naar de terreur-
aanslagen.
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Er zijn drie categorieën geneesmiddelen:

levens noodzakelijke, therapeutisch belang-

rijke en zij die louter symptomen behande-

len. De categorie bepaalt welk aandeel je zelf

betaalt en in welke mate de ziekteverzekering

tussenbeide komt. In de regel geldt: hoe min-

der belangrijk het medicijn, hoe meer je uit

eigen zak betaalt.

Exponentiële groei
“Levensnoodzakelijke geneesmiddelen zijn

gratis voor de patiënt”, verklaart Van Camp.

“Zij kosten de overheid 530 miljoen per jaar:

een cijfer dat de laatste vijf jaar min of meer

stabiel is gebleven. Maar de andere kosten,

voor de goedkope, niet-levensnoodzakelijke

medicijnen, stijgen gestaag. Tot zo'n 350 

miljoen euro intussen.” 

Van Camp pleit voor meer en een gerichtere

overheidscontrole op die goedkope genees-

middelen. “De financiële middelen die vrij-

komen door dat rationelere medicijngebruik,

kunnen we dan beter besteden aan de terug-

betaling van zeldzame en duurdere

geneesmiddelen”, besluit zij.

Niet minder dan 31 Vlaamse jeugdhuizen werden gerenoveerd door
scholieren uit het deeltijds secundair onderwijs. De renovaties zijn het
resultaat van een samenwerking tussen Formaat, de federatie van
Vlaamse jeugdhuizen, en het deeltijdse beroepsonderwijs. “Onze
jonge ren winnen daarmee twee keer”, zegt Vlaams Parlementslid 
Miran da Van Eetvelde. “Hun jeugdhuizen krijgen een betere infra -
structuur aan een lage kostprijs. En zijzelf doen ervaring op.” 

Heel wat Vlaamse jeugd-

huizen zijn verouderd.

Om de broodnodige reno-

vaties te kunnen uitvoe-

ren, werken onze jeugd -

huizen al enkele jaren

samen met leerlingen uit

het deeltijdse beroeps- 

onderwijs. “Door die

samen werking zijn sinds

2014 al 31 jeugdhuizen ge-

holpen met hun herstel-

lings- en infrastructuur-

werken. Zowel de jeugd-

huizen als de partnerorga-

nisaties beoordelen het

project als zeer positief.”

HALFROND

“Wanneer verkeersovertreders om een mildere straf vra-

gen, kijkt het parket van Veurne of zij nog openstaande

boetes hebben. Die moeten ze eerst betalen voor er een

alternatieve straf kan worden toegekend”, legt De Wit

uit. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil die

aanpak nu in het hele land uitrollen en werkt aan de

praktische uitvoering ervan.

Tussenstap vermijden
“Het systeem bracht in Veurne op korte tijd al 33 000

euro extra op”, aldus De Wit. Helaas is de procedure nog

vrij omslachtig, doordat de parketten niet zelf kunnen

inkijken of een beklaagde nog een openstaande schuld

heeft. “Zij moeten telkens langsgaan bij de ontvanger

van de FOD Financiën. Het zou een win-winsituatie zijn

als ze rechtstreeks toegang hadden tot de databank. Een

onnodige tussenstap wordt dan vermeden. Juridisch

blijkt dat ook geen enkel probleem te zijn.”

“Goedkope medicatie kost de samenleving te veel geld”, constateert Kamerlid Yoleen Van
Camp. “Want hoe goedkoper het medicijn, hoe lakser en hoe minder rationeel we ermee om-
springen.” Ze roept minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dan ook op
om snel iets te doen aan die verspilling van kostbaar belastinggeld.

Voor geneesmiddelen die louter
symptomen behandelen, is de
tussenkomst van de ziekteverze-
kering vaak te hoog.

Aan goedkope geneesmiddelen hangt
hoog prijskaartje

Scholieren renoveren 
jeugdhuizen

Jaarlijks wordt zo’n 300 miljoen euro aan boetes niet
betaald. De federale regering wil die inning verbeteren
en kijkt daarvoor naar het parket van Veurne. “Dat par-
ket experimenteert met een aanpak die de staatskas
tot tien miljoen euro extra per jaar kan opleveren”, zegt
Kamerlid Sophie De Wit.

Eerst boete betalen,
dan mildere straf

Miranda Van Eetvelde: “Jongeren doen zo
eerste werkervaring op in een omgeving
die dicht aanleunt bij hun leefwereld.”
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Andere Europese landen tonen

nochtans dat er ruimte is voor

groei: de Nederlandse collega’s

scoren 8,8 procent en Frankrijk

haalt zelfs 15 procent. “Weinig

vrouwen hebben de lichaams-

bouw of fysieke kracht om para

te worden. Maar velen zijn per-

fect in staat om een job als mili-

taire arts, ingenieur of piloot uit

te oefenen. Defensie mag dus

niet op haar lauweren rusten,

maar moet blijven inzetten op

maatregelen die een zo groot

mogelijk rekruteringspubliek

aanspreken. Ik ben blij dat

minis ter Vandeput aangeeft dat

hij dat ook gaat doen.”

Niet één 
vrouwelijke generaal
Bij de officieren is er wel sprake

van een gestage stijging, van 8,9 procent

in 2010 tot 11,8 procent in 2016. “Ik juich

dat cijfer toe, maar het zegt niet alles. Zo

telt ons leger momenteel twintig manne-

lijke generaals maar geen enkele vrouwe-

lijke", stelt Grosemans vast. “Ik heb

nochtans al genoeg capabele vrouwelijke

militairen leren kennen. Er moet duidelijk

iets veranderen aan de top.”

HALFROND

Sinds 2010 maken vrouwen geen acht procent meer uit van het per -
soneelsbestand binnen Defensie. “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat
de vrouwelijke militairen in de 21ste eeuw rond dat percentage blijven
hangen?” betreurt Kamerlid Karolien Grosemans.

Ruim de helft van onze gemeenten haalde al in
2014 de afvaldoelstellingen die zij volgens het
nieuwe afvalplan van minister Joke Schauvliege
(CD&V) pas in 2022 moeten bereiken. Meer nog:
heel wat gemeenten halen die doelstellingen al
jaren. “Volgens het plan moeten zij dat resultaat
behouden of verbeteren, maar zij worden op geen
enkele manier daartoe gestimuleerd. Een echt
ambi tieus beleid kan je dat moeilijk noemen”,
vindt Vlaams Parlementslid Bart Nevens.

Het nieuwe Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval 2016-

2022 deelt onze gemeenten op basis van 150 socio-

econo mische parameters in 16 clusters in. Elke cluster

krijgt een eigen afvaldoelstelling mee. Dat is de 

mediaan van het huishoudelijke restafval dat in 2014

in die clustergemeenten per inwoner werd buitengezet.

“De minister acht gelijkaardige gemeenten in staat om

die mediaan te halen, maar dat heeft perverse effecten.

Enerzijds worden gemeenten die vandaag al beter dan

de mediaan doen, niet gestimuleerd om nog beter te

doen. Anderzijds wordt voor sommige gemeenten die

vandaag ondermaats scoren, de lat onrealistisch hoog

gelegd”, legt Nevens uit. Hij pleit voor doelstellingen

die tegelijk ambitieus én realistisch zijn.

Karolien Grosemans: “In Frankijk is 15
procent van de militairen vrouwelijk.
Bij ons is dat minder dan 8 procent.”

Vrouwen in het leger: 
mag het iets meer zijn?

Vlaamse film gaat steeds meer internationaal

In de periode 2009-2014 werden de rechten van liefst 58 Vlaamse
film(co)producties die steun ontvingen van het Vlaams Audiovisueel
Fonds in het buitenland verkocht. “Onze Vlaamse films profileren zich
steeds meer internationaal. Maar we zijn er nog niet”, zegt Vlaams
Parlements lid Manuela Van Werde. Ze wijst op de nood aan blijvende
inspanningen voor internationale promotie en distributie. 

In de verkoopcijfers heeft fictie met 38 titels het grootste aandeel, gevolgd

door documentaires (14 titels). De 38 fictiefilms werden verkocht in 132 landen,

de animatie- en documentairefilms werden aan de man gebracht in respec-

tievelijk 117 en 76 landen. Van 11 producties werden de rechten zelfs wereldwijd

verkocht. 

Nog een opmerkelijke vaststelling is dat ge(co)produceerde langspeelfilms uit de periode 2010-2014 gemiddeld zo’n zestig procent van

hun ticketverkoop in het buitenland realiseerden. “Dat is positief voor de culturele uitstraling van Vlaanderen. Bovendien doet het onze

eigen audiovisuele industrie niet alleen overleven maar ook bloeien”, besluit Van Werde.

Manuela Van Werde: “Internationalisering is goed
voor culturele uitstraling én economie.”

Huishoudelijk afval -
beleid mist ambitie
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STAAT VAN ZAKEN

In haar strijd tegen armoede heeft deze federale regering al belang-
rijke resultaten geboekt. Dat bewijzen recente cijfers van de RVA:
met 570 902 uitkeringsgerechtigde werklozen zitten we op het
kleinste aantal werklozen sinds 1992, het laagste cijfer in 24 jaar
dus. “Maar ook wie geen werk vindt of niet kan werken laten we
niet in de steek”, zegt staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke
Sleurs.

De beheersing van de loonkosten en loonmatiging, de verlaging van de

werkgeversbijdrage en de extra lastenverlaging: al die maatregelen dragen

bij tot tewerkstelling en dus tot een daling van het aantal mensen met een

risico op armoede. Zo waren er eind vorig jaar 62 459 uitkeringsgerech-

tigde volledig werklozen minder in vergelijking met het jaar voordien.

Zelfredzaamheid stimuleren
Wie aanklopt bij het OCMW, krijgt niet alleen financiële ondersteuning,

maar wordt ook begeleid en omkaderd. Het OCMW beschikt daarvoor

over tal van instrumenten. Eén ervan wordt nu uitgebreid: vanaf septem-

ber moet iedere nieuwe begunstigde van het leefloon een ‘geïndividuali-

seerd project voor maatschappelijke integratie’ (GPMI) ondertekenen. Tot

nu was dat enkel verplicht voor min-25-jarigen. “Bedoeling is de weg te

openen naar zelfredzaamheid en naar een (her)inschakeling in de maat-

schappij en op de arbeidsmarkt”, zegt Sleurs. “Nieuw is ook dat de

gemeen schapsdienst - op vrijwillige basis - deel zal kunnen uitmaken van

het contract met de leefloner.”

Extra maatregelen
in strijd tegen 
fiscale fraude

“Vlaams-Brabant is het kloppende hart van het land,
maar we staan er met zijn allen stil”, stelt Vlaams 
minis ter van Mobiliteit Ben Weyts vast. “Om vooruit te
gaan, moet ook daar de schop in de grond.” Met een
omvattend investeringsplan van twee miljard euro
voegt hij de daad bij het woord.

Het plan van Weyts omvat onder meer

grootschalige werken aan de ring rond

Brussel: de drukste weg van het land, waar

102 000 voertuigen per dag passeren en je

gemiddeld om de 500 meter een op- of afrit

vindt. Vooral de jaarlijks meer dan duizend

incidenten en accidenten geven aanleiding

tot files op die ring. Daarom wil Weyts het

lokale en het doorgaande verkeer over een

lengte van twintig kilometer scheiden. Zo

verdwijnen ook de hachelijke weefbewe-

gingen en

kan het ver-

keer vlotter

en veiliger doorstromen. 

Sterke alternatieven
Een deel van de files is ook te wijten aan

het gebrek aan sterke alternatieven voor de

auto. Daarom komen er fietstunnels, fiets-

bruggen en fietspaden boven, onder en

rond de ring, samen goed voor 41 kilometer

aan nieuwe fietspaden. Met drie gloed-

nieuwe tramlijnen wordt ook het openbaar

vervoer van en naar Brussel uitgebreid.

Samen bieden zij een tramcapaciteit die

per dag 20 000 auto’s van de ring kan

halen.

Meer info: www.werkenaandering.be

Vlaanderen investeert
in ring rond Brussel

Contract op maat 
voor alle leefloners

“De tijd dat fiscale achterpoortjes getolereerd wer-
den is voorbij”, stelt Johan Van Overtveldt. Als
minis ter van Financiën, belast met Bestrijding van
de fiscale fraude, voert hij die strijd gevoelig op
met een lijvig pakket aan nieuwe antifraudemaat -
regelen.

“De jongste weken en maanden is er van alles komen

bovendrijven. Na LuxLeaks en SwissLeaks worden we

nu geconfronteerd met de Panama Papers. Maar laten

we eerlijk zijn: decennialang heeft niemand echt naar

deze constructies omgekeken”, stelt Van Overtveldt.

“We zijn nu op een kantelpunt gekomen.  De publieke

opinie pikt dit niet meer, en ik ook niet.”

Belastingparadijzen
Minister Van Overtveldt wijst er verder nog op dat deze

regering niet heeft gewacht op de Panama Papers om

actie te ondernemen: sinds vorig jaar bestaat er met

de kaaimantaks voor het eerst een instrument dat door

constructies in belastingparadijzen kan kijken en ze

kan belasten.

Dankzij virtuele realiteit kan Ben Weyts al een ritje maken op de
toekomstige ring.
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Van de negen vroegere sancties blijven

er vandaag nog vijf over: terechtwij-

zing, inhouding op wedde, verplaat-

sing, ontslag en afzetting. Ook het

opstarten en afronden van een tucht-

procedure verloopt voortaan een stuk

eenvoudiger, duidelijker en sneller.

Beloofde verandering
Van een eenvoudige tekst van enkele

tientallen bladzijden was het federale

ambtenarenstatuut in de loop der

jaren uitgegroeid tot een enorm com-

plex document van honderden bladzij-

den met veel te veel regeltjes en uit-

zonderingen. “Daarmee kan je onmo-

gelijk een modern, efficiënt per so-

neelsbeleid voeren”, stelt minister Van-

deput. Maar waar vroegere verant-

woordelijken die hete aardappel liever

links lieten liggen, onderneemt hij nu

actie. 

“Op dit ogenblik zijn we het statuut

grondig aan het analyseren en onder-

zoeken we hoe we kunnen evolueren

naar een personeelsbeleid dat beter

aansluit bij de privésector. Dat is een

serieuze uitdaging,” besluit de minis-

ter, “maar om de beloofde verandering

te brengen, gaan wij geen enkele uit-

daging uit de weg.”

STAAT VAN ZAKEN

Vlaamse begroting: evenwicht in zicht

De Vlaamse Regering heeft de begro-
tingscontrole voor 2016 succesvol af-
gerond. Zoals voorzien in de
begrotingsopmaak, blijft het tekort dit
jaar beperkt tot 172 miljoen euro.
“Daarmee zitten we mooi op koers
naar een structureel begrotingseven-
wicht in 2017”, zegt Vlaams minister-
president Geert Bourgeois. “Boven-
dien blijven we volop investeren,
zowel dit jaar als de komende jaren.”

De regering is erin geslaagd om een aan-

tal bijkomende kosten buiten de 

be groting te houden. In de eerste plaats

die voor de asielcrisis. Maar ook de

extra transfer van 136 miljoen euro naar

Brussel en Wallonië als gevolg van de

zesde staatshervorming. “Het gaat in dat

geval om een eenmalige uitgave die

boven dien betrekking heeft op 2015”,

verduidelijkt Bourgeois.

Investeringsregering
In de begrotingsopmaak voorzag de rege -

ring voor dit jaar reeds 400 miljoen euro

investeringen in infrastructuur, mobili-

teit, scholenbouw, welzijn en Onderzoek

& Ontwikkeling. Daarbovenop komen de

volgende jaren nog investeringen in

socia le huisvesting (200 miljoen), in

onder wijs en met name scholenbouw

(222 miljoen), en in mobiliteit (79 mil-

joen). Na twee zware besparingsjaren

ontpopt deze Vlaamse Regering zich zo

meer dan ooit tot een ambitieuze inves-

teringsregering.

Hervorming federaal ambtenarenstatuut in de steigers

Steven Vandeput wil het ambtenaren-
statuut moder niseren.

Minister-president Geert Bourgeois: “We laten de begrotingsdiscipline niet los.”

“De basis van het statuut van de federale ambtenaren is bijna tachtig jaar oud. Een
modernisering dringt zich dus op”, zegt minister van Defensie Steven Vandeput, ook
belast met Ambtenarenzaken. De regering keurde de eerste veranderingen aan dat
statuut intussen goed. Zo verdwijnt de praktijk dat ambtenaren hun niet gebruikte
ziektedagen opsparen tot aan het einde van hun loopbaan. Een andere in het oog
springende maatregel is de vereenvoudiging van het tuchtsanctierecht.
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BREEDBEELD

Je eerste reactie na de aanslagen was
er een van woede. Begrijp je dat
sommige mensen dat hard vonden?
Bart De Wever: “Mijn eerste reactie was

er een van machteloosheid en ongeloof.

Ik voelde me machteloos toen ik de

beelden zag van de terminal in Zaven-

tem. En toen ik een sms kreeg van een

van onze gemeenteraadsleden in Ant-

werpen dat zijn schoonzus was vermist.

Maar machteloosheid maakt snel plaats

voor woede omdat mensen tot zulke

dingen in staat zijn. Ik heb vier dagen

gewacht om te reageren, maar mis-

schien was dat nog te snel.”

Na de rellen aan de Beurs wilde je
geen gezamenlijke verklaring onder-
tekenen met de andere partijvoorzit-
ters. Dat werd meteen gezien als
verdoken steun voor extreem-rechts.
“Ik had echt geen zin om mee te stap-

pen in het overspannen sfeertje dat

broeit op sociale media op zo’n moment.

De selectieve verontwaardiging is ook

gewoon stuitend. Waarom bij die hool-

igans wel, en niet bij de rellen – excu-

seer: ‘spanningen’ – in Molenbeek? Of

na de aanslagen zelf? Van de zusterpar-

tijen van Groen en sp.a moet ik horen

dat ikzelf de nieuwe lichting terroristen

recruteer. Hebben de partijvoorzitters

zich daarvan al gedistantieerd? Alles

wat los of vast hangt, probeert men

tegen ons te gebruiken. Zelfs hooligans

met een Belgische vlag. Maar er is niets

waar ik minder mee te maken wil heb-

ben.”

Je wees wel meteen de vinger naar
de lakse houding van Brusselse poli-
tici zoals Moureaux en Milquet.

“Brussel een voorbeeld van geslaagde integratie en superdiver-

siteit? Ja tarara.” N-VA-voorzitter Bart De Wever blikt terug op

de woelige dagen na de aanslagen van 22 maart. Hoe is het

zover kunnen komen? En wat moet er nu gebeuren?

Bart De Wever:
“Terreur kan een vrije samenleving niet om



Behoud je het vertrouwen in onze
veiligheidsdiensten ondanks de fou-
ten?
“Kijk, als er een aanslag gebeurt, zijn er

per definitie ergens in de keten fouten

gemaakt. De Amerikanen en de Fransen

hebben eindeloos veel meer middelen

dan de kleine Belgen, en toch maken

ook zij fouten. Onze mensen zijn profes-

sionals. Dankzij de actie in Verviers en

de lockdown in Brussel zijn quasi zeker

aanslagen vermeden. Maar helaas moe-

ten onze diensten altijd het geluk mee

hebben, en de terroristen maar één

keer.

Er komt een onderzoekscommissie die

alle verantwoordelijkheden, ook de po-

litieke, tot de bodem zal uitspitten (zie

bladzijde 17). Hopelijk richt men zich op

oplossingen en wordt het geen heksen-

jacht. Op zich is dat al een stijlbreuk.

Herinner u de val van Dexia: Yvan 

Mayeur gaf toen onomwonden toe dat

er geen onderzoekscommissie mocht

komen omdat ze dan bij de verantwoor-

delijkheid van hun eigen mensen zou-

den belanden.”

De Amerikanen en de Fransen schil-
deren onze veiligheidsdiensten on-
dertussen wel af als knoeiers. België
kreeg de reputatie van een ‘failed
state’.
“Ik kan er niet tegen dat mensen die

hun eigen leven riskeren, net als hun

Franse of Amerikaanse collega’s, wor-

den afgeschilderd als incompetent. Ik

ken mijn eigen lokale politie en ook de

Antwerpse cel van de gerechtelijke 

politie. Dat zijn hypercompetente en

hyper gemotiveerde mensen die overi-

gens ook fouten in de eigen organisatie

aan het licht kunnen brengen.
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“Als je aan hun uitspraken denkt, is het

heel moeilijk om de sereniteit te bewa-

ren. De onderzoeksjournaliste Hind

Fraihi werd tien jaar geleden neergezet

als een nestbevuiler en een sensatie-

journalist toen ze schreef over radicali-

sering in Molenbeek. Getuigenissen

over jongeren die zichzelf wilden opbla-

zen waren ‘jeugdige grootspraak’ vol-

gens Moureaux. Kritische journalisten

werden met Goebbels vergeleken, Jan

Jambon met een nazi.”

Je was erbij in de nacht dat Jan zijn
ontslag heeft aangeboden bij de pre-
mier. Hoe heb je dat beleefd?
“Ik zat met Jan in vergadering op het

moment dat de Turkse president Erdo-

gan zijn regeringsmededeling deed over

de terrorist die zogezegd met een grote

strik rond aan België was bezorgd. 

Direct na die boodschap heeft Jan de

top van de politie bij zich laten komen

om heel de keten van gebeurtenissen

aan elkaar te leggen. Al snel moesten

we vaststellen dat de liaisonofficier in

Turkije nalatig was geweest. Dat was

niet de enige fout, hé. Ook de gerechte-

lijke politie in Brussel had alerter moe-

ten reageren. Maar Jan voelde zich poli -

tiek verantwoordelijk voor die liaison -

officier.”

Veel waarnemers zagen daarin een
tactisch manoeuvre.
“Ik kan u verzekeren dat dat totaal niet

het geval is. Jan en Koen Geens hadden

die dag zelf de hospitalen bezocht. De

spoedartsen hadden hen de stukken

schrapnel (metalen fragmenten, red.) en

de spijkers getoond die ze uit de slacht-

offers hadden gehaald. Op zo’n ogen-

blik voelt niemand zich een briljante

politieke strateeg. Elk normaal mens

staat dan emotioneel op kraken. Maar

uiteindelijk begint het in zo’n lange

nacht te dagen dat je in een oorlogs -

situatie bent, en dat je je beste generaal

op zo’n moment gewoon niet mag offe-

ren.”

De volgende dag heeft Jan uitleg ge-
geven in het parlement, maar daar
kreeg hij ook kritiek voor.
“Men moet ook eens weten wat men

wil. Men vraagt transparantie van

minis ter Jambon en hij geeft die.

Waarna men hem beschuldigt van

zwartepieten. Veel absurder moet het

niet worden. Iedereen die ooit met hem

heeft samengewerkt, weet dat Jan zeer

loyaal is. Wat er ook gebeurt, hij zal zijn

mensen door dik en dun steunen. Is die

liaisonofficier de enige schuldige? Uiter-

aard niet. Maar hij heeft wel een fout

begaan. En dat heeft minister Jambon

aangegeven.”

BREEDBEELD
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heeft samengewerkt,
weet dat Jan Jambon 

zeer loyaal is.“



verbaasd zijn dat zo’n El Bakraoui na

vier jaar en negen maand vrijkomt onder

voorwaarden. Dat moet in het buiten-

land inderdaad onbegrijpelijk zijn.”

Eigenlijk ontdekken ze in het buiten-
land de analyse die de N-VA al langer
van Brussel maakt?
“Ik vrees dat dat klopt. Voor de goeroes

van de multiculturele samenleving,

genre Abou Jahjah of Joëlle Milquet,

was Brussel een voorbeeld van ge-

slaagde integratie en superdiversiteit. Ja

tarara. We hebben een parallelle samen -

leving laten groeien in het hart van dit

land, waar de meest gezochte terrorist

van Europa vier maand kon schuilen,

blijkbaar beschermd door een aanzien-

lijk deel van zijn gemeenschap.

De standpunten van de N-VA over Brus-

sel, over de baronieën en de onverant-

woordelijkheid, zijn al langer bekend.

Ik geloof enorm in de steden als be-

stuursniveau: Hans Bonte of Patrick

Janssens zijn mijn politieke vrienden

niet, maar ik kan erkennen dat ze op

een aantal vlakken uitstekend werk

hebben geleverd. Voor mij is dat het

best werkende bestuursniveau. Ik zie

niet in waarom Brussel per se de uitzon-

dering op die regel moet zijn.”

Zorgt het veiligheidsdebat voor com-
munautaire tegenstellingen, zoals
over de politiezone in Brussel? Veel
waarnemers in binnen- en buiten-
land wijzen naar de Belgische ver-
snippering als oorzaak van het
falende veiligheidsbeleid.
“De versnippering is een probleem.

Maar die versnippering is geen gevolg

van de Belgische staatshervormingen.

Politie en Justitie zijn bijna volledig

federa le bevoegdheden. Het is niet de

regionalisering van de Justitiehuizen die

de aanslagen heeft mogelijk gemaakt.

Het probleem is dat er te lang niet is

geïnvesteerd omdat er onvoldoende

eensgezindheid was over een strategi-

sche visie. Marc Verwilghen zegt dat de

PS het veiligheidsbeleid heeft gesabo-

teerd in de Paarse jaren. Iedereen lijkt

dat vergeten, maar PS en sp.a waren

zelf vragende partij om Justitie verre-

gaand te splitsen, net om die reden.

De wereld ontdekt een toestand die wij

al lang aanklagen, maar veiligheid is de

eerste taak van een overheid en de eer-

ste zorg van alle burgers, of ze nu Vla-

ming zijn of Waal of Brusselaar. Jan

Jambon wordt ook in Franstalig België

als een uitstekende minister van Bin-

nenlandse Zaken gezien. Het zijn wij

niet die communautaire spelletjes moe-

ten spelen, maar diegenen die het on-

verdedigbare proberen te verdedigen.”

Wat moet er nu gebeuren? Moeten er
nog nieuwe maatregelen komen?
“Belgische politici hebben altijd een

harde aanvaring met de werkelijkheid

nodig voor ze hervormingen kunnen

doen. De erfenis uit het verleden kun-

nen we niet op twee jaar wegtoveren,

maar ik denk dat we op het goede

spoor zitten voor de omslag naar een

echte veiligheidscultuur. 

De verantwoordelijken voor de slechte

reputatie van België in internationale

veiligheidskringen moeten denk ik 

elders worden gezocht. Een clown als

Flahaut, die tanks bestelde die niemand

in de NAVO gebruikte. Of het geknoei

van Milquet, die vooral bezig was met

het jagen op de allochtone stem in Brus-

sel, terwijl onze special forces in het

buitenland moesten gaan schooien om

aan kogelvrije vesten en geweren te ge-

raken. Dankzij onze ministers is die tijd

gelukkig voorbij.”

In De Tijd had u ook kritiek op de
Brusselse rechters. Is er geen schei-
ding der machten?
“Ja natuurlijk, maar die scheiding der

machten werkt in twee richtingen. Ik

kan alleen vaststellen dat er rechters

zijn die het werk van de politie en de

parketten enorm bemoeilijken. En die

zich bovendien op geen enkele wijze ge-

remd voelen om uitspraken te doen

over de politiek. Er is een belangrijke

Brusselse rechter die zegt dat de nieuwe

terreurmaatregelen van de regering ‘de

sfeer in de samenleving’ kapot maken.

En dat de regering nieuwe terroristen

aan het kweken is omdat er voortaan

huiszoekingen mogen gebeuren om vijf

uur ’s nachts. Tegelijk schetst die man

een beeld van de Brusselse justitie waar

de poetsvrouw griffier moet spelen en

de magistraten zelf de muren moeten

verven. Dat is inderdaad de complete

failed state, als je die man bezig hoort.

Ook professor Brice De Ruyver zegt dat

de strafuitvoeringsrechtbanken er een

nogal rooskleurig mensbeeld op nahou-

den. Als de burgemeester van Brussel

natuurlijk zegt dat schieten met een ka-

lasjnikov op de politie maar een fait di-

vers is, dan moet je inderdaad niet

BREEDBEELD
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Bart De Wever: “Veiligheid is de eerste taak

van een overheid en de eerste zorg van alle

burgers.”

De kritieken over 
het opgeven van privacy 

klinken mij vaak wat 
verwend in de oren.“



In 2015 investeerde de regering al

200 miljoen in onder meer betere

grenscontroles op de luchthaven en

de versterking van de Speciale Een-

heden bij de Federale Politie. Dit jaar

is een enveloppe van 400 miljoen

vrijgemaakt. Het gaat om centen die

moeten dienen om de 18 maatrege-

len tegen terrorisme uit te voeren die

werden genomen in de nasleep van

de aanslagen in Parijs. 

“Tijdens de recente begrotings -

controle hebben we – ondanks de

precaire financiële situatie – beslist

om de 400 miljoen provisie aan te

houden”, zegt Jan Jambon, die hard

heeft gevochten om de budgetten te kun-

nen inschrijven. 300 van de 400 miljoen

zijn intussen ook toegewezen aan con-

crete projecten. 

Broeihaarden van jihadisme
Zo is er het bekende ‘Plan Kanaal’, waar-

mee Jambon in acht gemeenten in de

Brusselse kanaalzone de broeihaarden

van jihadisme wil aanpakken. “In een

eerste fase krijgen Molenbeek en Vil-

voorde er respectievelijk 50 en 20 men-

sen ter ondersteuning bij. 230 anderen

worden in de kanaalgemeenten ingezet”,

legt Jambon uit. 

Een speciale taskforce zal wekelijks

langsgaan bij inwoners die als radicaal

gesignaleerd staan in de database van

het Orgaan voor de Coördinatie en de

Analyse van de Dreiging (OCAD). Tach-

tig procent van de daders van aanslagen

heeft een achtergrond in het zware ban-

ditisme. “Daarom voeren we ook de

strijd op tegen wapenhandel,

drugs trafiek en fraude met pas-

poorten”, aldus Jambon. “En daar-

naast worden ook moskeeën,

gebedshuizen en islamitische vzw’s

strikter gecontroleerd op radicalise-

ring.” 

Nooit geziene 
inhaalbeweging
De vorige regeringen hebben op

een slechte manier bespaard op de

politie en het veiligheidsapparaat.

“Deze regering maakt een inhaal-

beweging. We pakken alle pijn-

punten aan. Maar je kan niet op

één jaar rechtzetten wat gedurende

tientallen jaren is verkeerd gelo-

pen", benadrukt de minister. “Het

is niet omdat je vandaag beslist om 400

miljoen vrij te maken, dat die middelen

morgen allemaal op het terrein zijn. Je

moet mensen rekruteren, je moet men-

sen opleiden, je moet marktbevragin-

gen doen om materiaal aan te kopen.

Dat vergt allemaal zijn tijd. Maar wij

zijn ermee bezig: deze regering maakt

middelen vrij zoals het nog nooit gezien

is. Veiligheid is onze grootste prioriteit”
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Jan Jambon: “Je kan niet op enkele maanden recht -

zetten wat jarenlang verkeerd is gelopen.”

Jan Jambon: “Veiligheid is onze grootste prioriteit”

Tegen het einde van de legislatuur zullen

onze veiligheidsdiensten een ongeziene

versterking hebben gekregen. Bij de poli-

tie komen er 1000 manschappen bij,

waarvan 300 al dit jaar. De inlichtingen-

diensten breiden uit met 200 man, Justi-

tie mag rekenen op 62 magistraten extra.

De bewaking door de para’s houdt capa-

citeit bij de politie beschikbaar voor echt

politiewerk. Er komen meer controles in

de internationale stations en op de pas-

sagiersgegevens in de luchtvaart. We

gaan meer camera’s gebruiken om ver-

dachte verkeersstromen in kaart te bren-

gen. Teruggekeerde Syriëstrijders kunnen

vandaag onherroepelijk de gevangenis in

door de maatregelen van deze regering.”

Hoe lang moet deze oorlog duren?
Hebben de terroristen niet gewonnen
als we onze privacy en onze vrijheden
opgeven?
“De kritieken over het opgeven van pri-

vacy klinken mij toch vaak wat verwend

in de oren. We vertrouwen de overheid

met 55 procent van onze welvaart, maar

niet met onze vingerafdrukken? Dit was

niet de laatste veldslag. Om Churchill te

cite ren: “This is not the end. It is not even

the beginning of the end. But it is, perhaps,

the end of the beginning.” Kijk naar de

golf van samenhorigheid die er door het

land gaat. Onze samenleving is weerbaar.

Terreur kan een vrije samenleving niet

omverwerpen. Dat is hen nog nooit gelukt

en ook deze keer zullen ze verliezen.”

Dat veiligheid een van de speerpunten van de federale regering is, blijkt onder
meer uit de budgetten die vrijgemaakt zijn voor de strijd tegen terrorisme en
gewelddadig extremisme. “Deze regering maakt een serieuze inhaalbeweging”,
zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon. “We pakken
alle pijnpunten aan.”
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In het Horecabeleidsplan brengt

de Vlaamse Regering alle be-

staande én toekomstige onder-

steuningsinitiatieven op een

heldere manier samen. “Over-

leg met Horeca Vlaanderen

leerde ons dat niet alle horeca-

uitbaters voldoende hun weg

vonden in het aanbod aan

steunmaatregelen”, legt Vlaams

minister van Toerisme Ben

Weyts uit. “Daarom nam ik het

voortouw voor een Vlaams

Horeca beleidsplan. Dat maakt

elke horecaondernemer weg-

wijs in alle verschillende maat-

regelen.”

Kwaliteit centraal
Een plan opstellen is één ding,

de uitvoering ervan is al even

cruciaal. Daarom richt de

Vlaamse Regering een taskforce

op. Die zal de uitvoering van

het Horecabeleidsplan opvol-

gen, tweejaarlijks rapporteren

én nieuwe acties voorstellen.

De taskforce bestaat uit ver  tegen-

woordigers van de bevoegde beleids-

domeinen (toerisme, ondernemen en

werk, onderwijs en energie), onder

het voorzitterschap van Toerisme

Vlaanderen. 

“De Vlaamse horeca stelt kwaliteit

centraal”, benadrukt Ben Weyts.

“Waar elders vind je zoveel sterrenres-

taurants op zo’n beperkte opper-

vlakte? Het is een fantastische sector.

We steunen en promoten die in de

hele wereld. En met het

Vlaams Horecabeleidsplan

tonen we dat het ons menens

is.” Vlaams minister van

Werk en Economie Philippe

Muyters sluit zich daarbij aan:

“Of het nu gaat om perso-

neelskosten verlagen, talent

opleiden of ondernemers aan

de juiste financiering helpen:

de Vlaamse Regering staat

klaar om alle mogelijke drem-

pels te verlagen.”

Nieuwe kansen 
voor de horeca
Ook Horeca Vlaanderen is blij

met het nieuwe beleidsplan.

“We zijn zeer tevreden dat we

met de Vlaamse overheid een

ruim beleidsplan hebben kun-

nen uitwerken en ik dank de

bevoegde ministers voor de

open samenwerking. Het plan

is een startpunt. De sterkte ligt

in de uitvoering. De oprich-

ting van de taskforce is wel-

licht de belangrijkste be  slis -

sing”, klinkt het bij Danny Van 

Assche, afgevaardigd bestuurder van

Horeca Vlaanderen.

Vlaanderen zou niets zijn zonder zijn gezellige cafés, lekkere
restaurants of charmante hotels. De Vlaamse Regering lan-
ceerde daarom een Vlaams Horecabeleidsplan. “Een uitge-
breide menukaart met alle steunmaatregelen die de Vlaamse

Regering aanbiedt”, zeggen Vlaams ministers Ben Weyts en Philippe
Muyters.

Een uitgebreid menu aan 
steunmaatregelen voor de horeca

GEMANDATEERD

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts: “We steunen en promo-

ten onze horecasector in de hele wereld. Met het Vlaams Horeca -

beleidsplan tonen we dat het ons menens is.”

Het Vlaams Horecabeleidsplan: vier thema’s, vier doelen
1. De kosten voor horecaondernemers verminderen (personeel, energie, operationeel, …)

2.Werken in de horeca aantrekkelijker maken (duaal leren, tijdelijke werkervaring, …)

3. Het begeleidingsaanbod voor ondernemers beter bekend maken bij de horecasector

4. Vlaanderen op de kaart zetten als bestemming met kwaliteitsvolle horeca
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Voortaan moet iedere niet-Europeaan

die langer dan drie maanden in ons

land wil verblijven eerst een nieuw-

komersverklaring ondertekenen.

Daarmee geeft zo’n nieuwkomer aan

dat hij onze rechten, plichten en vrij-

heden begrijpt, én dat hij die aan-

vaardt en zal respecteren. Bovendien

gaat hij het engagement aan om zich

sociaal, professioneel en cultureel te

integreren in onze samenleving. “Wie

de verklaring niet ondertekent, raakt

er niet in”, stelt Francken categoriek.

Geen vrijblijvend papiertje
Sommigen trekken de effectiviteit van

de nieuwe maatregel in twijfel. “Zo’n

papiertje ondertekenen, wat zal dat

uitmaken?” vragen ze zich af. Maar je

kan de nieuwkomersverklaring niet

zomaar afdoen als een formaliteit, net

zoals de handtekening op dat docu-

ment verre van vrijblijvend is. “Met

deze bijkomende verblijfsvoorwaarde

komt er een duidelijke koppeling van

het verblijfsrecht aan de wil tot inte-

gratie”, stelt Francken. “Als nieuw -

komer onderschrijf je heel duidelijk

dat je je zal integreren, dat je dus alle

nodige inspanningen zal leveren om

de taal te leren van de streek waar je

gaat wonen, om werk te vinden of

met dat doel alvast een opleiding te

volgen.”

De Dienst Vreemdelingenzaken zal

dat ook controleren. “En zij zullen dat

zoals altijd op een grondige manier

doen”, aldus Francken. Zo moeten de

integratie-inspanningen effectief wor-

den aangetoond, met behulp van con-

crete documenten zoals een

inburgeringsattest van de Vlaamse

overheid, een inschrijvingsbewijs

voor een taalcursus, een werkgevers-

contract, enzovoort. “Slaag je daar

niet in, dan kunnen mijn diensten be-

slissen om je verblijfsrecht niet te ver-

lengen en je vragen het land te

verlaten”, legt Francken uit. “Vraag je

hier een verblijf aan, dan geniet je de

eerste vijf jaar sowieso slechts van

een tijdelijk verblijfsrecht. Je moet dus

elk jaar een verlenging aanvragen en

het recht daarop telkens weer aan -

tonen op basis van alle mogelijke do-

cumenten.”

Impact grootst bij
gezins hereniging
De integratieplicht geldt voor het over-

grote deel van de niet-Europese

nieuwkomers. Alleen voor EU-bur-

gers, studenten en asielzoekers geldt

ze niet, al zal ook aan die laatsten

worden gevraagd om de nieuw -

komersverklaring te ondertekenen.

De Conventie van Genève laat echter

niet toe om dat bij hen af te dwingen.

“Iedereen spreekt ook altijd over

asielzoekers,” geeft Francken tot be-

sluit nog mee, “maar uiteindelijk blijft

gezinshereniging bij ons het grootste

migratiekanaal. Vooral met het oog op

een betere integratie van die grote

groep van nieuwkomers is deze extra

verblijfsvoorwaarde een belangrijke

stap voorwaarts.”

Met de invoering van een nieuwkomersverklaring wordt een
oude verzuchting van de N-VA eindelijk realiteit: wie geen
redelij ke inspanning levert om zich in onze gemeenschap te
inte greren, kan niet langer aanspraak maken op enig officieel
verblijfsrecht.

Nieuwkomersverklaring: het laatste
stuk van de integratiepuzzel

De koppeling van het verblijfsrecht aan de wil tot integratie is revolutionair.
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De nieuwkomersverklaring 
is een duidelijke koppeling 
van het verblijfsrecht aan 

de wil tot integratie.“
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Jan Peumans en Wilfried Vandaele zijn

respectievelijk voorzitter en N-VA-trek-

ker van de tijdelijke Klimaatcommissie

in het Vlaams Parlement. “De commis-

sie moet tegen de zomer onderzoeken

welke langetermijnmaatregelen er in

Vlaanderen nodig zijn om de doelstel-

lingen van de klimaatconferentie van

Parijs te halen”, legt commissievoor -

zitter Jan Peumans uit. “Terwijl de

Vlaamse Regering een klimaattop

organi seert om op korte termijn oplos-

singen te formuleren, proberen wij met

het parlement voorstellen op lange ter-

mijn aan te reiken.”

Opwarming van de aarde 
beperken
In Parijs werd overeengekomen om de

opwarming van de aarde te beperken

tot minder dan twee graden Celsius.

“Broeikasgassen zoals kool stof dio -

xide (CO2) en methaan zorgen ervoor

dat de temperatuur op aarde stijgt.

Sinds 1950 is vijftig procent van de

poolkappen weggesmolten. En de zee-

spiegel stijgt bij ons met meer dan tien

centimeter in een halve eeuw”, illus-

treert Wilfried Vandaele. “Als er niets

verandert, zullen er tegen 2050 150

miljoen klimaatvluchtelingen zijn.”

“De focus van de Vlaamse Klimaat-

commissie zal liggen op vijf sectoren:

landbouw, industrie en innovatie,

mobiliteit, wonen en energie”, zegt

Jan Peumans. In Vlaanderen is 26 pro-

cent van de broeikasgassen afkomstig

van de industrie, 25 procent van de

energiesector en 19 procent van de

verwarming van gebouwen. Die drie

sectoren laten de jongste jaren op het

vlak van uitstoot wel een verbetering

optekenen. Maar dat is minder het

geval voor de landbouw (12 procent

van de uitstoot) en al helemaal niet

voor verkeer en transport (18 procent).

Internationale afspraken
maken
“We kunnen de doelstellingen van 

Parijs enkel halen als zoveel mogelijk

landen meedoen”, waarschuwt Wilfried

Vandaele. “Als alleen Vlaanderen zijn

nek uitsteekt, lost dat weinig of niets

op. Stel dat wij de normen voor de

indus trie verstrengen en andere lan-

den doen dat niet, dan verhuizen

onze bedrijven naar landen waar de

normen lager zijn.” Het resultaat is

dan twee keer negatief: in Vlaanderen

gaat werkgelegenheid verloren en

ook het milieu wint er niets bij.

Daarom zijn internationale afspraken

zo belangrijk. “Vlaanderen moet zijn

verantwoordelijkheid nemen”, vult

Jan Peumans aan. “Want ook wij wor-

den vandaag al geconfronteerd met

de gevolgen van de opwarming van

de aarde. We investeren bijvoorbeeld

honderden miljoenen in de verhoging

van onze zee dijken om overstromin-

gen in het binnen land te beperken.”

De beste manier om de gevolgen te

bestrijden, blijft natuurlijk om de oor-

zaken aan te pakken. “Wij hebben

innovatie ve bedrijven die een voor-

trekkersrol kunnen spelen”, besluit

Wilfried Vandaele. “Zij kunnen hun

technologie tevens buiten onze gren-

zen aan de man brengen. Ook die

kans moeten we zeker grijpen.”

VINGER AAN DE POLS

Vlaanderen heeft een energie-intensieve industrie, is een logis-

tiek knooppunt en een dichtbevolkte regio. De zon schijnt wei-

nig en waterkracht hebben we al helemaal niet. Daardoor zijn

de internationale klimaatafspraken die eind vorig jaar in Parijs

werden gemaakt een harde noot om kraken. “Maar we hebben geen

andere keuze”, zeggen Jan Peumans en Wilfried Vandaele.

Klimaatafspraken
Parijs worden
harde noot

- Wij hebben innovatieve
bedrijven die een 

voortrekkersrol kunnen spelen.“
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De commissie zal in de eerste plaats

de gebeurtenissen van 22 maart zelf

onderzoeken. Ze zal een chronologi-

sche en historische reconstructie

maken van alle feiten die hebben 

geleid tot de aanslagen op de 

lucht haven van Zaventem en in het

Brus selse metrostation Maalbeek. 

Daarnaast zal de onderzoekscom-

missie zich buigen over onder meer:

• een analyse van de hulpverlening

aan de slachtoffers;

• het gebruik van de informatie en

name van radicalisme en extre-

misme onderzoeken, en de eventuele

verbanden met de aanslagen in Brus-

sel. “Het is van belang dat we de oor-

zaken van deze toename achter-

halen”, aldus Peter De Roover. “En

we moeten de verbanden onderzoe-

ken tussen deze fenomenen en de

verschrikkelijke gebeurtenissen die

ons hebben getroffen. Zowel wat 

betreft de aanslag in het Joods 

Museum en in de Thalys als die in de

luchthaven van Zaventem en de Brus-

selse metro.”

Daarnaast zal de onderzoekscommis-

sie de veiligheidscultuur tegen het

licht houden. “We moeten onze straf-

wetgeving rond terrorisme onderzoe-

ken. Denk maar aan de voor -

waardelijke invrijheidsstelling, de

financie ring van terrorisme, de

wapen handel en de strijd tegen

radicali sering in de gevangenissen”,

illus treert De Roover. “Ook onze vei-

ligheidsdiensten moeten we onder de

loep nemen.”

De commissie mag zo ver teruggaan

in de tijd als nodig. “Alleen zo kun-

nen we alles onderzoeken wat rele-

vant is. Ook het (buitenland)beleid

van vorige regeringen, bijvoorbeeld”,

zegt De Roover. Het eindverslag moet

klaar zijn voor 31 december 2016. 

de databanken; 

• de samenwerking tussen de 

diverse Belgische en de buiten-

landse diensten en overheden; 

• hoe men de crisis had kunnen 

voorzien en het beheer ervan, 

zowel operationeel als 

communicatief; 

• de opvolging van de betrokken 

geradicaliseerde individuen.

Radicalisme en veiligheid
onder de loep
De commissie zal bovendien de toe-

In het federale parlement raakten meerderheid en opposi-

tie het eens over de opdracht van de parlementaire onder-

zoekscommissie naar de aanslagen in Brussel. “Er komt

een reconstructie van de feiten, een onderzoek naar de werking

van de veiligheidsstructuur en een analyse van de radicalise-

ring", legt Kamerfractievoorzitter Peter De Roover uit.

Onderzoeks-
commissie naar 
terreuraanslagen
gaat breed en diep 

VINGER AAN DE POLS

Commissie Terrorismebestrijding:
eerste wetsontwerp goedgekeurd
Onder het voorzitterschap van Koen Metsu keurde de Kamercommissie 

Terrorismebestrijding intussen unaniem haar eerste wetsontwerp goed. De

tekst van ministers Jan Jambon en Koen Geens opent de deur voor nachte-

lijke huiszoekingen in terreurdossiers. Vroeger waren die niet mogelijk tus-

sen 21 uur en 5 uur ’s morgens. Daarnaast worden telefoontaps mogelijk in

dossiers van illegale wapenhandel en komen er nieuwe databanken rond

foreign fighters en organisaties zoals Sharia4Belgium. 



Johan, waarom moeten de politie-
zones volgens jou fusioneren?
Johan Van den Driessche: “Naast

eenheid van leiding, laat een fusie

eerst en vooral meer specialisatie toe

rond belangrijke veiligheids- en cri-

minaliteitsthema’s. Daardoor neemt

de slagkracht van de politiediensten

toe bij drugsbestrijding, internet-

fraude, prostitutie of wapenhandel.

Maar ook de wijkwerking, de illegale

economie en de bestrijding van ter-

rorisme kan men op die manier beter

aanpakken. 

Bovendien leidt een fusie tot meer

efficiën tie. Zes korpschefs, zes

politie colleges, zes politieraden, zes

ondersteunende diensten en zes dis-

patchings: dat is toch niet meer van

deze tijd. Hoeveel extra middelen

komen er bij een fusie wel niet vrij

om te investeren in veiligheid?”

Tegenstanders vrezen dat de ‘na-
bijheidsfunctie’ van de politie met
een fusie verloren gaat.
“Het argument dat door een fusie de

‘nabijheidsfunctie’ van de politie zou

wegvallen, is gewoon fout. De mis-

vatting is dat ‘nabijheid’ enkel lokaal

kan worden aangestuurd. Maar de

waarheid is dat dit, net als bijvoor-

beeld wapenhandel, een echte speci-

alisatie is waarrond men alle kennis

en expertise moet samenbrengen. Op

die manier kan wijkwerking op de

meest effectieve wijze de ogen en

oren van de politie zijn. Als kleine

politiezone kan je onmogelijk die-

zelfde expertise opbouwen en kan je

onmogelijk even slagkrachtig wer-

ken. Trouwens, wie kent vandaag in

Brussel zijn wijkagent?”

Wat houdt die fusie dan nog
tegen?
“Minister-president Rudi Vervoort

stelde dat die verschillende niveaus

in het DNA zitten van de Brusselaar.

Maar welke Brusselaar zit er nu te

wachten op versnippering en een

kakofo nie tussen al die niveaus? Dat

is een alibi, net zoals het belachelijke

argument dat een fusie ten koste zou

gaan van de ‘nabijheid’. Die alibi’s

verbergen de echte reden: het eigen-

belang van de Franstalige particratie,

die tegen een verschuiving van de

macht is. De MR-burgemeesters wil-

len niet dat de leiding over veiligheid

in handen komt van een PS-minister-

president. En binnen de PS ziet bij-

voorbeeld burgemeester Yvan

Mayeur een machtsoverdracht aan

Rudi Vervoort niet zitten.”

Volgens RTBF-journalist Alain Ger-
lach is de fusie een verboden
debat geworden.
“Als Vlaming, zelfs een die geboren

is in Brussel en er woont en werkt,

kan je dat fusievoorstel blijkbaar

maar beter niet doen. Minister-presi-

dent Vervoort beschouwt het als on-

fatsoenlijk. En daardoor is het

inderdaad een ‘verboden debat’ ge-

worden. Maar omwille van de veilig-

heid van de Brusselaars en het hele

land weiger ik mij daarbij neer te leg-

gen.”

EUROPA

De aanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel hebben de

nood aan samenwerking en veiligheid en de fusie van de zes

Brusselse politiezones uitdrukkelijk op de agenda gezet. Is het

toeval dat de aanslagen werden voorbereid in Vorst, Molenbeek en

Schaarbeek - drie verschillende politiezones? Brussels N-VA-fractie-

voorzitter Johan Van den Driessche gelooft van niet. 

Het verboden debat: een fusie van
de Brusselse politiezones 

Johan Van den Driessche: “Het eigenbelang van de Franstalige partijen is de echte reden
waarom men geen fusie wil.”
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VERREKIJKER

In 1923 wees Jozef Stalin de regio met

één pennentrek toe aan de Sovjetrepu-

bliek Azerbeidzjan. Met het uiteenvallen

van de Sovjet-Unie in 1991 en het ont-

staan van de onafhankelijke staten

Arme nië en Azerbeidzjan escaleerde

het conflict over Nagorno-Karabach in

een openlijke en bloedige oorlog tussen

Armenië en Azerbeidzjan. In 1994

maakte een wapenstilstand daaraan

een einde.

‘Frozen conflict’
Maar het politieke conflict sleept sinds-

dien aan. Het is een zogenaamd frozen

conflict (bevroren conflict) waarvoor al

jaren een oplossing wordt gezocht onder

auspiciën van de Organisatie voor

Veilig heid en Samenwerking in Europa

(OVSE). Dat gebeurt in de Minskgroep,

waarin behalve Armenië en Azer-

beidzjan ook Rusland, de Verenigde Sta-

ten en Frankrijk zijn vertegenwoordigd.

Vorige maand laaide het geweld in

Nagor no-Karabach echter opnieuw op.

Azerbeidzjan schond de wapenstil-

stand, waarop het conflict escaleerde.

Er volgden vier dagen van zwaar ge-

weld, waarbij minstens 64 mensen om

het leven kwamen. Een staakt-het-vuren

voorkwam een nieuwe oorlog. 

Samenwerking met Vlaanderen
Nauwelijks enkele weken voor het op-

flakkeren van de oorlog bezochten de

N-VA-parlementsleden Karim Van 

Overmeire, Karl Vanlouwe en Marc 

Hendrickx Nagorno-Karabach. De

parlements leden spraken het parle-

ment in de hoofdstad Stepanakert toe

en hadden een ontmoeting met de

president van Nagorno-Karabach.

Maar bovenal bezochten ze lokale

ngo’s en verenigingen met het oog op

concrete samen werking. “De samen-

werking tussen scholen en verenigin-

gen in Nagorno-Karabach en

Vlaanderen kan de regio uit zijn iso-

lement halen”, vertelt Karim Van

Overmeire. “Op het vlak van onder-

wijs, hulp aan vluchtelingen en het

uitbouwen van een democratische

samen leving willen wij concrete ini-

tiatieven ondersteunen en zo de

levens omstandig heden verbeteren.” 

“Met dergelijke initiatieven vanuit

Vlaanderen kunnen we mensen hel-

pen zonder tussen te komen in het po-

litieke proces”, zegt Marc Hendrickx.

Hendrickx is naast Vlaams Parle-

mentslid ook schepen van Diversiteit

in Mechelen, waar een omvangrijke

Armeense gemeenschap woont. 

Zwarte lijst
Het bezoek van de parlementsleden

viel bij Azerbeidzjan alleszins in

slechte aarde. Kort na hun bezoek

aan Nagorno-Karabach zette het land

hen op de zwarte lijst. Volgens het

ministerie van Buitenlandse Zaken

zijn de parlementsleden voortaan

personae non grata omdat zij het 

gebied hebben bezocht zonder toe-

stemming van Azerbeidzjan. “In een

democratie heeft iedereen het recht

om zich te informeren en zijn me-

ning te verkondigen”, reageert Karl

Vanlouwe op de verbanning. “Wat

denkt Azerbeidzjan, een land met

een bedroevend slechte mensen -

rechtensituatie, te bereiken met deze

intimidatie van parlementsleden?

Wij zijn in elk geval niet onder de in-

druk.” Van Overmeire, Vanlouwe en

Hendrickx drukken intussen hun

diepe bezorgdheid uit over de recen -

te ontwikkelingen in de regio. “Wij

veroordelen ten stelligste de schen-

dingen van de wapenstilstand, en

hopen dat het Minskproces versneld

tot een oplossing kan leiden.”

Na meer dan 20 jaar relatieve rust flakkerde het geweld in en
rond Nagorno-Karabach begin april weer op. Nagorno-Karabach
is een de facto onafhankelijke republiek in de zuidelijke Kaukasus
waar voornamelijk Armeniërs wonen.

Vlaamse Parlementsleden in Nagorno-Karabach: Karim Van Overmeire, Marc Hendrickx en Karl Vanlouwe.

Nagorno-Karabach:
kruitvat in de Kaukasus
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“Klimaatproblemen als luchtvervuiling en fijn stof, en 

berichten over een dreigend energietekort zijn vandaag

schering en inslag”, verklaart nationaal jongerenvoorzitter

Tomas Roggeman. “Bovendien blijven we voor onze

energie toevoer afhankelijk van probleemgebieden als het

Midden-Oosten en Rusland. Als jongeren trekken wij aan

de alarmbel. Natuur en milieu worden al jarenlang mis-

bruikt om een linkse politieke agenda te dienen. Dat moet

stoppen. Met het ecorealisme kiezen we voor een groen en

rechts verhaal.”

Met andere woorden: ecorea-

lisme is het huwelijk tussen

de vrije markt en ecologie.

“We beantwoorden de kli-

maatuitdagingen vanuit ratio

en wetenschap, niet vanuit

sentiment”, aldus Tomas. “De

commissie Duurzaamheid

nam op het congres verschil-

lende standpunten in die

daarbij aansluiten.”

Verlaging loonkosten via ecotaxshift
De energieprijs moet transparanter tot stand komen. De

(over)subsidiëring van energieproductie moet naar bene-

den, zodat privé- en publiek-private investeringen mogelijk

zijn. En daarnaast pleit Jong N-VA voor een ecotaxshift: via

hogere lasten op vervuiling moeten de loonkosten naar

bene den. “Zo kunnen salariswagens bijvoorbeeld worden

vervangen door een lagere personenbelasting, inclusief

overgangsmaatregelen die vermijden dat werknemers de

dupe worden”, legt Tomas uit.

Kern- en hernieuwbare energie
Onze energieproductie moet anders. Momenteel zorgt nu-

cleaire energie voor meer dan de helft van de binnenlandse

energie productie. “Ze is dus zeer belangrijk voor de bevoor-

radingszekerheid”, zegt Thomas Villa, voorzitter van de con-

grescommissie Duurzaamheid. “Daarnaast is de CO2-uit -

JONGE LEEUWEN
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Tijdens haar congres #Voorsprong lanceerde Jong N-VA het ecorealisme. Het is hun derde pijler, naast

het streven naar een onafhankelijk Vlaanderen en de vrijemarkteconomie als basis voor welvaart en 

beleid. Maar wat ís dat ecorealisme precies?

Ecorealisme is een groen 
én een rechts verhaal

In
 d
e 
ru
br
ie
k 
Jo
ng

e 
Le
eu
w
en
 k
om

t J
on

g 
N
-V
A
 a
an

 h
et
 w

oo
rd
.

stoot van kernenergie zeer laag en vergelijkbaar met wind-

molenparken en zonnepanelen. Met de bouw van nieuwe

moderne centrales verkleint het veiligheidsrisico en is er

minder radioactief afval.” 

De overheid moet bovendien investeringen in innovatieve

technologie voor energie stimuleren. “Zo wordt onze ener-

gievoorziening een mix van nucleaire energie en hernieuw-

bare energiebronnen. Dat zorgt voor een stabiele

energiemarkt, met lagere

energieprijzen en een dras-

tisch kleinere impact op het

milieu”, somt Thomas Villa

op. 

Natuur is kerntaak 
van overheid
Jong N-VA vindt dat Vlaande-

ren het boscompensatiefonds

moet gebruiken voor de uit-

bouw van grotere, solide

natuur gebieden om zo de

biodiver siteit te verbeteren.

Bescherm de natuurgebieden moeten ook effectief bescher-

ming genieten. En de subsidies voor een gemengd ruimte-

gebruik moeten naar beneden, want die zorgen vooral voor

kosten en papierwerk voor de landbouwsector en niet voor

meer biodiversiteit. 

“2019 wordt een scharniermoment”, besluit Tomas Rogge-

man. “Dan is het exact dertig jaar dat de bevoegdheden 

klimaat, milieu en natuur in handen zijn van CD&V, sp.a of

Groen. Partijen die ofwel de agenda van specifieke belang-

hebbenden ofwel een linkse agenda nastreven. De ecorea-

listische visie van Jong N-VA stelt innovatie, marktwerking

en logisch denken boven regelneverij, marktverstorende

subsidies of extra overheidsstructuren. Een verstandig groen

beleid is enkel mogelijk als het vrij is van ideologische dog-

ma’s. Daarom zouden die bevoegdheden in 2019 best bij

een N-VA-minister komen.”

Ecorealisme is het huwelijk tussen de vrije markt en ecologie.



“Wat opvalt is dat de ongevallen -

cijfers de laatste jaren eerder stag-

neren of opnieuw toenemen, in heel

Europa trouwens. We boeken nau-

welijks nog vooruitgang op het vlak

van verkeersveiligheid. Ook zorg-

wekkend is dat de ernst van de

onge vallen opnieuw toeneemt.

Moge lijk omdat bestuurders weer

wat sneller rijden. Maar ook de toe-

nemende vergrijzing is een pro-

bleem dat op ons afkomt. Daarom

moeten we ons beleid meer toespit-

sen op ouderen. Met opfrissings -

cursussen, bijvoorbeeld. Niet alleen

om hun kennis van de wegcode te

testen, maar eveneens om hun vaar-

digheden en reflexen actief te houden.”

Doen jongeren het dan beter in
het verkeer?
“Jongeren kampen vooral met een

gebrek aan rijervaring. Daarnaast

zijn ze vaak overmoedig. Ze kennen

hun eigen limieten nog niet en

nemen meer risico’s. Het gebruik

van smartphones is bij hen ook

beter ingeburgerd dan bij ouderen.

Afleiding door die smartphones is,

net zoals overdreven snelheid of rij-

den onder invloed, een belangrijke

factor bij het veroorzaken van onge-

vallen. Jongeren moeten daarom

vooral beter worden opgeleid. De

hervorming van de rijopleiding

onder impuls van Vlaams minister

Ben Weyts is zeker een stap in de

goede richting.”

Minister Weyts wijst op het ge-
brek aan een verkeersveiligheids-
cultuur in Vlaanderen. Terecht?
“Autorijden is meer dan je voertuig

kunnen beheersen, dat klopt. Zeker

zo belangrijk is dat je leert omgaan

met én aandacht hebben voor de

ande re weggebruikers in het verkeer.

Dat vergt een goede verkeersopvoe-

ding en ook wel een verandering in

mentaliteit. We zijn nog te tolerant.

De sociale norm over wat aanvaard-

baar is in het verkeer moet verande-

ren. Een verkeersveiligheidscultuur

ontwikkel je dan ook

het best van kinds af

aan. We moeten onze

kinderen wegwijs

maken in het verkeer

en daarnaast zelf ons

gedrag wijzigen. Hoe

hardnekkig oude ge-

woontes ook zijn.”

Minister Weyts in-
vesteert in de eerste
plaats in structurele
maatregelen, zoals
de hervorming van
de rijopleiding en
strengere controles. 

Kan u zich in die aanpak terug-
vinden?
“Waar we absoluut op moeten blij-

ven inzetten is een verhoogde hand-

having, zeker voor snelheid. Meer

trajectcontroles kunnen daarbij van

groot nut zijn. Maar we moeten niet

alleen controleren op die plaatsen

waar snel wordt gereden. Het is ook

belangrijk dat de subjectieve pak-

kans omhoog gaat. Mensen moeten

het gevoel krijgen dat ze overal en

altijd op snelheid kunnen worden

gecontroleerd. Ook het rijden onder

invloed van alcohol en drugs moe-

ten we blijven aanpakken. Ten

slotte valt er ook enig heil te ver-

wachten van nieuwe technologie

die op komst is. Denk aan slimme

verkeersborden of wagens die met

elkaar interageren. Al zijn die maat-

regelen vooral weer toegespitst op

de wagen en kunnen zij hun nut

enkel bewijzen als er ook een echte

gedragswijziging komt.”
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BUITENWACHT

Op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in maart presen-

teerde minister van Mobiliteit Ben Weyts de ongevallencijfers

van 2015. Hoe kijkt Karin Genoe, gedelegeerd bestuurder van

het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), tegen die

nieuwe cijfers aan?

Karin Genoe: “Strengere controles zijn nodig, maar wat we
echt nodig hebben is een gedragswijziging.”

Karin Genoe: “We zijn nog te tolerant”
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Pendelbus 
na aanslagen 
22 maart

Ook gemeentes profiteren van 

btw-verlaging scholenbouw

Afdelingssecretaris van N-VA Zulte Nicolas Cuypers legde

op dinsdag 22 maart een bus in om pendelende Zulte-

naars op te halen in Brussel na de aanslagen. “Ik vond

dat ik iets moest ondernemen en heb dan maar een bus

gehuurd”, vertelt Nicolas. “Kort na de middag kondigde

ik mijn initiatief aan op Facebook en op drie uur tijd

werd het bericht liefst 608 keer gedeeld.” De bus vertrok

’s avonds vanuit Brussel richting Zulte met 15 van Nico-

las’ dorpsgenoten aan boord.

Begin dit jaar kwam er op

voorstel van minister van 

Financiën Johan Van Overt-

veldt een btw-verlaging van

21 naar 6 procent voor de

bouw en renovatie van scho-

len. Onder andere Overijse en

Lubbeek verzilveren die btw-

verlaging al meteen.

Ateliers en kinder-

opvang in Overijse

In de ‘Markthalle’ van Overijse

komen er nieuwe ateliers voor

het Gemeentelijk Instituut voor

Technisch Onderwijs (GITO). Daar-

naast onderzoekt de gemeente de

mogelijkheid om naast de school

ook kinderopvang te organiseren.

N-VA-gemeenteraadslid Joke Lense-

claes: “Wij zijn heel blij dat onze

gemeente dankzij de btw-verlaging

heel wat euro’s zal besparen.”

Veiligere schoolomgeving 

in Lubbeek
Dankzij de btw-verlaging dalen de

uitgaven voor de vernieuwing van

de gemeenteschool van Pellenberg

(Lubbeek) met liefst 175 000 euro.

“Dat geld investeren we in een vei-

ligere schoolomgeving, met een 

betere afbakening van

de fiets- en voetpaden

ter hoogte van de school-

gebouwen”, aldus N-VA-

fractievoorzitter Raf De

Canck. “En er is ook

goed nieuws voor de

nieuwe school in Bin-

kom. Dankzij de btw-

verlaging kan die nu

zonne panelen installe-

ren.”

Ook staatssecretaris

voor Asiel en Migratie

Theo Francken, die titelvoerend

burgemeester is van Lubbeek, liet

zich tevreden uit: “De maatregel

van collega Van Overtveldt toont

aan dat het werk van de federale

regering een rechtstreekse impact

heeft op de gemeenten en hun 

inwoners.”
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De gemeente Rumst heeft de personenbelas-

ting verlaagd. Zestien jaar lang al bedroeg

die 6,8 procent, nu gaat ze naar 6,5 procent.

“Elk gezin betaalt vanaf volgend jaar 36

euro minder”, zegt schepen van Financiën

Jurgen Callaerts.

“We voelen die verlaging niet in de gemeen-

tekas omdat we ze elders compenseren,

onder meer via een nieuwe belasting op

masten en pylonen en dankzij de GAS-boe-

tes die we innen via de ANPR-camera’s in

onze gemeente.”

Walter Van Hove neemt afscheid 
van café De Faam

Een goede wegmarkering is van levensbelang voor fietsers en

automo bilisten. N-VA Peer diende daarom vanuit de oppositie een

voorstel in om op de gevaarlijke Deusterstraat een doorlopende

witte lijn te schilderen tussen de rijbaan en het fietspad. De meer-

derheid stemde helaas tegen.
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Café De Faam in de Antwerpse Grote Pieter Potstraat zal het straks zonder 
Walter Van Hove moeten stellen. Kanker velde een hard verdict.

De 57-jarige Walter werd in 2012 voor de N-VA verkozen in de Antwerpse districts-

raad. Toen hij in de zomer van vorig jaar hoorde dat de kanker was uitgezaaid, gaf

hij zijn mandaat op. En na 34 jaar achter de toog van De Faam tapt hij straks ook

zijn laatste pinten. Levensmoe is Walter in geen geval. Hij beloofde zijn vrouw dat

ze samen nog volop gaan genieten van de tijd die hem rest. Het ga je goed, Walter!

© Het Nieuwsblad, 26 maart 2016

N-VA Peer schildert
buiten de lijntjes

Rumst verlaagt 
personen-
belasting

© Gazet van Antwerpen, 18 maart 2016



De moedige fietsers van de vier N-VA-teams die deelnemen aan de 1000
km voor Kom op tegen Kanker hebben intussen hopelijk al wat trainings-
kilometers in de benen. Want vanaf 5 mei trekt de 1000 km-karavaan
weer door het Vlaamse land.

Het enthousiasme om mee te rijden in

de bekendste fietstocht van Vlaanderen

is groot bij de N-VA. Want de strijd

tegen kanker is nog lang. Initiatieven

zoals de 1000 km, die het wetenschap-

pelijke onderzoek naar kankerpreventie

en -bestrijding onder steunen, kunnen

op onze actieve steun rekenen.

Veiling voor
Kom op tegen Kanker
Met haar deelname aan de 1000 km

engageert de N-VA zich om minstens

20 000 euro in te zamelen. Waarom

niet uw steun combineren met een ori-
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Steun de strijd tegen kanker en bied mee!

De Ebbenhouten Spoor gaat dit jaar naar de Iraans-Belgische vrou-
wenrechtenactiviste en tandarts Darya Safai. Met die prijs zet de N-VA
elk jaar een verdienstelijke nieuwe Vlaming in de kijker.

Darya Safai vluchtte in 1999 uit Iran nadat ze bij een studentenbetoging was

opgepakt en door het regime tot twee jaar gevangenis veroordeeld. In België

maakte Safai haar studies tandheelkunde af en samen met haar man richtte

ze praktijken op in Brussel en Antwerpen. Ze raakte bij het grote publiek

bekend toen ze stelling innam tegen Anderlechtvoetballer Mahmoud 

‘Trezeguet’ Hassan, die vrouwengezichten had gewist op een Facebookfoto.

Gewoon een gift geven kan ook! Maak uw gift rechtstreeks over aan ‘Kom op tegen Kanker’ op het rekening-
nummer 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!

In april 1996 stapte de pas afgestudeerde historicus Piet De 

Zaeger op het Barricadenplein het partijsecretariaat van de toen-

malige Volksunie binnen. Hij maakte de turbulente periode tot

aan de oprichting van de N-VA in 2001 mee. Drie jaar later werd

hij directeur van de partij en dat is hij vandaag nog altijd.

Twintig jaar trouwe dienst, twintig jaar engagement en inzet.

Dat verdiende een (verrassings)feestje! Proficiat! En op naar de

volgende twintig jaar, Piet.

Proficiat, Piet

gineel geschenk of een leuke uitstap,

vaak in gezelschap van een van onze

parlementsleden? Net zoals vorig jaar

veilen we enkele unieke activiteiten

met of bezittingen van bekende N-VA-

gezichten. 

Wat dacht u bijvoorbeeld van een

dagje zeilen met minister Steven Van-

deput, een helikoptervlucht met

Vlaams Parlementslid Annick De 

Ridder of een initiatie zeilwagenrijden

met Euro parlementslid Sander Loones?

Op www.n-va.be/veiling vindt u dit

en veel meer. De veilingen lopen tot

29 april. U weet dus wat u te doen

staat: bieden!

Ebbenhouten Spoor voor Darya Safai



• Hoe bestuur ik een N-VA-afdeling?
Op 16 en 23 april was er in elke provincie

een vormingsdag voor voorzitters, onder-

voorzitters en secretarissen. Ze kregen er tips

en praktijkvoorbeelden om de afdelingswer-

king verder te professionaliseren: van effi-

ciënt vergaderen en het opzetten van in het

oog springende acties tot het smeden van

een hechte bestuursploeg. Zodat zij goed

voorbereid kunnen verder werken aan de

Verandering voor Vooruitgang.

• Dag van de Communicatie
Op 28 mei en 4 juni vinden er twee Dagen

van de Communicatie plaats in respectieve-

lijk Berchem en Gent. Want wilt u met uw

afdeling gehoord, gelezen en gezien worden?

Bent u op zoek naar manieren om de Veran-

dering op de kaart te zetten in uw 

gemeente? Dan steekt u maar beter vol-

doende tijd en energie in het maken van

aantrekkelijke huis-aan-huisbladen, de uit-

bouw van professionele persrelaties, de 

directe dialoog via sociale media of via huis-

bezoeken.

Elke afdeling ontvangt tijdig een uit -

nodiging en alle praktische informatie.
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Op zondag 11 september verwachten we u en uw familie vanaf 10 uur voor een gezel-

lige familiedag in Plopsaland De Panne. Binnenkort leest u in ons magazine meer over

het programma en het leuks dat er te beleven valt!

OP DE BARRICADEN

N-VA-familiedag in Plopsaland De Panne

Hou zondag 11 september 2016 vrij!

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 organiseert
de N-VA een hele reeks vormingsdagen die de afdelingen goed voor-
bereid aan de startlijn brengen. De eerste twee vormingsmomenten uit
een lange rij staan nu in de startblokken.

Blijf op de hoogte 
met N-VA Vandaag
Geen enkele politieke partij in Vlaanderen is baan brekender
geweest op sociale media dan de N-VA. En we blijven inno-
veren! Half april doopte de partij haar Instagram-account om
tot N-VA Vandaag. Het werd een nieuwskanaal dat zeven
dagen op zeven interessante weetjes brengt, ondersteund
door sprekende beelden, met een Vlaamse invalshoek. Met
N-VA Vandaag heeft de N-VA trouwens een primeur te pak-
ken, want geen enkele andere politieke partij gebruikt Insta-
gram al op deze manier.

U vindt N-VA Vandaag op Instagram via @de_NVA.

Op zaterdag 28 mei viert de
Europese Unie feest in Brus-
sel. De Europese instellingen
zetten naar aanleiding van de
Dag van Europa (op 9 mei)
hun deuren wagenwijd open.

De N-VA-delegatie nodigt ieder-

een van harte uit om een kijkje

te komen nemen in het Euro-

pees Parlement. Naast verschil-

lende debatten, animatie en

infosessies is er van 12 tot 13 uur

het N-VA-evenement ‘Vlaande-

ren in Europa’. Aansluitend 

bieden we een hapje en drankje aan, waarna iedereen nog op eigen

houtje op verkenning kan gaan in de Europese wijk.

Voor deelname en info één adres: 

mark.demesmaeker-office2@europarl.europa.eu

Dag van Europa: 
‘Vlaanderen in Europa’

Goed begonnen is half gewonnen

Mark Demesmaeker, Anneleen Van
Bossuyt, Helga Stevens en Sander 
Loones ontvangen u hartelijk op 28
mei.
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Dat is het eerste vers van het bekende gedicht Easter,

1916 van William Yeats. Maar vooral de laatste regel

kent elke Ier uit het hoofd: A terrible beauty was

born. De paasopstand van

1916 wás ook een ‘terrible

beauty’: de opstand van enkele

honderden radicale Ierse nationalis-

ten tegen de Britse overheersing was

gedoemd om te mislukken. Meer

nog, de gemiddelde Ier moest niet

weten van de plotse actie. Want ter-

wijl vele duizenden Ieren voor het

Britse leger vochten in de Vlaamse

en Franse loopgraven, zochten de

republikeinse opstandelingen steun

bij … Duitsland. De eerste slachtof-

fers van de opstand waren dan ook

burgers die de barricaden van de

opstandelingen wilden bestormen. 

De verhoopte Duitse logistieke steun

bleek een illusie en de opstand

werd met grof geweld de kop inge-

drukt door het massaal toegesnelde Britse leger. Daarmee

leek ook de lont uit het vuur van de Ierse onafhankelijk-

heidsstrijd gehaald. Maar de Engelsen overspeelden op

brute manier hun hand: in de nasleep van het gebeuren

executeerden ze bijna alle leiders van de opstand, tot en

met de al zwaargewonde James

Connelly, die op een stoel moest zit-

ten bij zijn terechtstelling omdat hij

niet meer kon staan. 

Algemene verontwaardiging bij de

Ieren was het resultaat. De Ierse

zaak had haar martelaren, de paas-

opstand werd een symbool. De

gevol gen bleven niet uit. Bij de ver-

kiezingen van 1918 veroverde Sinn

Féin, de politieke vleugel van het

IRA, een massa zetels in het Britse

Lagerhuis (maar nam de zetels niet

in). Het bloed bleef lang vloeien in

Ierland, en een échte volledige Ierse

onafhankelijkheid is er nooit geko-

men. Londen hield vast aan het

overwegend protestante (en econo-

misch interessante) Noord-Ierland.

Ierland zelf kreeg in 1921 het statuut van ‘vrijstaat’. Pas in

1949 werd de Republiek Ierland uitgeroepen.

“I have met them at close of day”

ONVERGETELIJK

MEERWAARDE

In hun boek De maat

van de monarchie on-

derzoeken N-VA-Kamer-

leden Veerle Wou ters

en Hendrik Vuye de

macht en de middelen

van het Belgische vor-

stenhuis. Ze formuleren daarnaast 25 concrete voorstellen voor

een modern koningschap. Want monarchie rijmt nu eenmaal niet

op democratie. 

Wouters en Vuye beseffen dat er geen politieke meerderheid is

om de monarchie af te schaffen. Bovendien vereist dat een grond-

wetsherziening en dus een tweederdemeerderheid in Kamer en

Senaat. In afwachting is het wel de plicht om de monarchie zo

goed mogelijk in overeenstemming te brengen met de democra-

tie. Met hun 25 voorstellen willen Veerle Wouters en Hendrik

Vuye daarom de ‘republikeinse monarchie’ die het nationaal 

congres in 1831 voor ogen had, aanpassen aan de noden van een

moderne en sociale democratie.

Hendrik Vuye en Veerle Wouters, De maat van de monarchie,

Uitgeverij Vrijdag, 448 bladzijden, 29,95 euro.

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van De maat

van de monarchie. Ze moeten wel het juiste antwoord

kennen op volgende wedstrijdvraag: “Hoe heet het
studiecen trum van Hendrik Vuye en Veerle Wouters
dat de volgende staatshervorming voorbereidt?”
Stuur uw antwoord voor 6 mei naar magazine@n-va.be

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

Monarchie rijmt niet op democratie

‘Easter, 1916’ van de bekende dichter W.B.

Yeats werd een hymne.

Winnaars Het verlies van België:A. Cornelis (Kortrijk), F. Serré (Rotselaar), K. Tack (Vichte), A. Vanderslagmolen (Asse), C. Vanhoutte (Waregem)
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facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

volg @de_NVA op Twitter

volg N-VA Vandaag via 
@de_NVA op Instagram

Wenst u onze wekelijkse digitale 
nieuwsbrief te ontvangen? 
Schrijf u dan nu in via www.n-va.be/nieuws

V.u.: Bart De Wever, VPRTI vzw,
Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel

Dit nummer werd afgesloten op 15 april 2016.
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Dit land gaf me de
kans om een nieuw
leven uit te bouwen. 
Die heb ik met beide 

handen gegrepen.

“
Darya Safai (41), 
laureate van 
de Ebbenhouten Spoor, 
tandarts en fiere moeder


