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Ben Weyts treedt
kordaat op tegen
dierenmishandeling
Word ook #Helfie:
geef bloed op onze Roodshow!

Eén jaar na de verkiezingen:
De Motor van Vooruitgang slaat aan

M AGAZINE VAN DE

KO RT GE KN IP T

7,8 miljard
Zoveel euro's stromen er jaarlijks van
Vlaanderen naar Wallonië (7,3 miljard
euro) en Brussel (513 miljoen euro). Dat
blijkt uit een recente studie van het
CERPE, een economisch onderzoeksinstituut van de universiteit van Namen.

Europarlementslid Sander Loones
@SanderLoones op 27/04/2015
Onderweg naar Straatsburg. Maandelijks verhuiscircus EU-parlement. Ramp
voor milieu. Schande in tijden van
besparingen.

Isabel Albers (De Tijd)
@italbers op 8/05/2015
Lap. Ze gaan nog maar onderzoeken hoe
er bij NMBS gewerkt wordt en het ACOD
vindt het al 'schandalig'.

Nou moe
De Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek zit na twee decennia van socialistisch wanbestuur zo diep in de rode cijfers dat het faillissement dreigt. Echt
verbazen doet dat niet, als je weet dat het personeel van dat vroegere
PS-bastion op zeven jaar tijd met meer dan de helft aangroeide, terwijl de
schuldenberg op amper drie jaar tijd verviervoudigde. Intussen pompte het
Brusselse Gewest ook al zo’n 24 miljoen euro in dit rode debacle. Een factuur
die uiteindelijk toch weer op het bord van de Brusselse belastingbetaler zal
belanden. Wedden?

“

“Wil Vlaanderen dit (het centrumrechtse
beleid op federaal niveau) verankeren, dan

is een zevende staatshervorming een must, want de
zesde biedt daarvoor geen enkele garantie.”

Daan Killemaes
Trends, 7/05/2015

© N-VA

Goed bezig
Elk jaar moet de RVA meer onterecht uitbetaalde uitkeringen
terugvorderen. En met steeds minder succes, zo lijkt het wel.
Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat Dachau, het eerste
grote concentratiekamp van nazi-Duitsland, werd bevrijd.
Ook veel Vlamingen lieten er het leven. Samen met overlevenden en hun familieleden nam minister-president
Bourgeois begin mei deel aan een herdenkingsplechtigheid in aanwezigheid van Duits bondskanselier Angela
Merkel. Ook een ruime parlementaire delegatie was erbij,
met voor onze partij onder meer Siegfried Bracke, Annick
De Ridder en Wilfried Vandaele.

Toen Kamerlid Zuhal Demir die financiële ontsporing aanklaagde, kreeg zij meteen de hele politieke linkerzijde over
zich heen. Zo zag sp.a-kopman John Crombez het probleem
net áfnemen. Helaas voor hem krijgt Demir uit onverdachte
hoek alsnog gelijk: het Rekenhof stelt immers “een sterke
toename aan terug te vorderen uitkeringen” vast en raamt
die put op liefst 363 miljoen euro. Een pak meer nog dan de
291 miljoen die Demir in het laatste jaarverslag van de RVA
terugvond.
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13
De afgelopen jaren zijn al heel
wat inspanningen geleverd om
sociale rechten automatisch toe te
kennen aan personen met een
beperking. Staatssecretaris Elke
Sleurs wil die inspanningen fors
opvoeren.

Balans

© Joost De Bock imagedesk

UI T GE S PROK EN

We zijn een jaar na de verkiezingen. Het moment om de balans op te maken. Waar staan we
een jaar later? Wat hebben we al verwezenlijkt? En wat moeten we nog doen?

14
De visie van de N-VA op de hervorming van het secundair
onderwijs blijft onveranderd: behoud wat goed is en stuur bij
waar nodig. Vlaams Parlementsleden Kris Van Dijck en Koen
Daniëls leggen uit.

Na zowat zeven maanden mogen we geen overspannen verwachtingen koesteren. Een tanker
verandert niet van koers zoals een speedboot. Een gezwinde ruk aan het roer doet het schip
niet op slag keren. Maar de ommekeer is wel ingezet. De pensioenhervorming halveert de vergrijzingskost tegen 2060. De private jobgroei compenseert de afbouw van overheidsbanen.
De economie groeit, niet door overheidsconsumptie – zoals vroeger – maar door private consumptie. Echte groei dus, en geen groei ‘op de pof’. En ondertussen zetten we onze financiën
op orde.
Hebben we daarmee onze doelen bereikt? Nee. Nu moeten wij bewijzen dat de verandering
ook daadwerkelijk vooruitgang is.

5 pijlers

15
“Als we het oude beleid voortzetten, worden de pensioenen op
termijn onbetaalbaar”, zegt
Kamerlid Peter De Roover. De
structurele hervormingen van de
regering zetten orde op zaken.

Die vooruitgang is gebouwd op 5 pijlers. Er moeten meer jobs komen door lagere loonlasten.
Want meer mensen aan de slag betekent meer koopkracht en minder overheidsuitgaven. Maar
de mensen moeten dat ook in hun portemonnee voelen. De nettolonen moeten stijgen door
minder belastingen.
Daarnaast gaan we voluit voor meer veiligheid, met een uitgebreide terrorismewetgeving en
een performante politie. En we kiezen voor een humane migratie, rechtvaardig voor de echte
vluchtelingen en streng voor illegale criminelen.
En ten slotte moeten we in 2019 in een warme toekomst leven. In een Vlaanderen waar
iedereen zich thuis voelt. Daarom investeren wij in scholenbouw, in wonen, in welzijn, in
werk. We verhogen de laagste lonen en trekken de laagste uitkeringen en pensioenen op.

20
Jongerenvoorzitter Tomas Roggeman breekt een lans voor de gemeentelijke jeugdraden: “Een
gedroomde leerschool voor vrije
discussie en de omgang met
andere meningen.”

Op ons familiefeest in de Schorre in Boom, nu zaterdag 30 mei, hoop ik samen met u die stand
van zaken op te maken. Een jaar na 25 mei slaat de motor weer aan. We zijn vertrokken. Maar
we zijn er nog niet. We hebben nog een lange weg af te leggen.
Tot in Boom!
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Communautair gehakketak
schaadt gezondheid
Via een wetgevend initiatief wil Brussels parlementslid Liesbet Dhaene alle misverstanden over de toepassing van de taalwetgeving binnen de Brusselse OCMW-ziekenhuizen
uit de wereld helpen.
© Thinkstock

Volgens de taalwetgeving
moeten de Brusselse
gemeenten en OCMW’s alle
benoemings- en bevorderingsbeslissingen bezorgen
aan de vicegouverneur. Zo
kan die controleren of hun
instellingen effectief tweetalig functioneren. Maar de
Brusselse beleidsmakers
onttrokken de OCMW- In de praktijk is tweetaligheid in de Brusselse ziekenziekenhuizen aan het toe- huizen ver te zoeken.
zicht van de OCMW’s en
brachten ze onder in een
‘IRIS-koepel’. Volgens hen is de vicegouverneur niet bevoegd over die koepel. “Dat is een
politieke keuze, geen juridische”, stelt Liesbet Dhaene. “Veel rechtsgeleerden zijn van mening
dat de vicegouverneur nog steeds bevoegd is.”

Patiënt centraal
Open Vld, CD&V, sp.a en Groen weigerden daarover in het parlement te debatteren. “Politieke
spitsvondigheden en onwil verhinderen zo elk toezicht op de naleving van de tweetaligheidsregels”, constateert Dhaene. “Nochtans hebben Nederlandstalige patiënten in Brussel recht
op zorg in hun eigen taal. In dat debat moeten de belangen van de patiënt centraal staan,
geen politieke spelletjes.”

Betere
screening
bij militaire
risico-operaties
Defensie start een proefproject om
militairen die deelnamen aan
risicovolle operaties beter te screenen op psychische aandoeningen.
Wie daarbij een uitzonderlijk
stressvolle of gevaarlijke situatie
meemaakte, wordt na zijn terugkeer ook individueel onderzocht.
Dat vernam Kamerlid Karolien
Grosemans van federaal minister
van Defensie Steven Vandeput.
“Militairen lopen een verhoogd risico
op posttraumatische stress”, stelt
Karolien Grosemans vast. “Het is
niet abnormaal dat symptomen pas
jaren later opduiken. Daarom is het zo
belangrijk dat militairen die deelnemen aan risicovolle operaties ook
de nodige zorg krijgen. Voor, tijdens,
maar zeker ook na de missie. Defensie voerde tot nog toe geen volwaardig beleid op dat vlak. Het is goed dat
minister Vandeput dat nu wel gaat
doen.”

Alle gevangenen gelijk
Een wetsvoorstel van Kamerlid Jan Spooren moet het verschil wegwerken tussen
gevangenen die werken en zij die een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid
ontvangen.
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Onlogisch en inconsistent
“Je kan het doorbetalen van die ziekteuitkering niet verantwoorden tegenover
werkenden of andere uitkeringsgerechtigden, die samen met hun vrijheid dus
ook hun inkomen verliezen”, meent
Spooren. “Bovendien gaat het jaarlijks
om een aanzienlijk bedrag van om en
bij de zes miljoen euro: geld dat beter
kan worden aangewend voor mensen
die het meer nodig hebben.”

© Dreamstime

“Je loon, werkloosheidsvergoeding, leefloon of tegemoetkoming voor personen
met een beperking: het valt allemaal
weg zodra je in de gevangenis belandt”,
legt Jan Spooren uit. “Maar krijg je een
uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, dan behoud je die. Heb je personen ten laste, dan behoud je die zelfs
volledig”, constateert Spooren. “Anders
verlies je de helft. Nochtans voorziet de
gevangenis op dat moment in je levensonderhoud en gezondheidszorg.”

Ziekte-uitkeringen blijven betalen aan gevangenen is onverantwoord, vindt Kamerlid Jan
Spooren.

HAL F RO ND

Geen symboolstrijd
over kernwapens
Zowel het Vlaams Parlement als de Kamer heeft een resolutie goedgekeurd
waarin ze de federale regering vragen om de terugtrekking van alle massavernietigingswapens uit ons land aan te kaarten bij onze militaire bondgenoten.
Al sinds de jaren zestig liggen er kernwapens opgeslagen op de militaire basis
van Kleine Brogel in Limburg.

Videoverhoor:
veiliger én
goedkoper

© Miel Pieters

© ID/Lieven Van Assche

Het Vlaams Parlement stemde zo goed als unaniem voor het resolutievoorstel, dat
onder andere werd ingediend door Wilfried Vandaele. Enkel het Vlaams Belang onthield zich. In de Kamer werd, meerderheid tegen minderheid, een gelijkaardige resolutie goedgekeurd. Daar pleitte de rood-groene oppositie voor een eenzijdige opzegging
van het akkoord over de kernwapens. “Maar voor ons is het net essentieel dat dit in
overleg met de EU- en NAVO-partners gebeurt”,
werpt Kamerlid Peter Luykx tegen, die de oppositie profileringsdrang verwijt.

Realistische benadering
Zijn collega Vandaele sluit zich daarbij aan:
“Wij kiezen voor een realistische, redelijke
benadering, in de overtuiging dat we op die
manier de beste resultaten kunnen boeken. Dat
betekent dat wij belang hechten aan een internationale, multilaterale aanpak. Wij hebben nu
Wilfried Vandaele: “We mogen eenmaal afspraken binnen de NAVO en binnen
onze bondgenoten niet voor vol- Europa, en het is dan ook in die context dat wij
het gesprek moeten voeren”, besluit hij.
dongen feiten stellen.”

Springplank naar duurzame
handel
Lorin Parys en Jos Lantmeeters hebben in het Vlaams Parlement een conceptnota
ingediend om een nieuwe huurvorm voor tijdelijke winkelconcepten toe te
laten. “Pop-uphuur verlaagt de drempel voor startende ondernemers en geeft
eigenaars van winkelpanden de zekerheid die ze zoeken”, stelt Parys. “Bovendien ondersteunt pop-uphuur de lokale besturen in hun beleid tegen leegstand”,
vult Lantmeeters aan.
In een kwart van de Vlaamse steden en gemeenten sprongen de afgelopen twee jaar
al tijdelijke handelszaken uit de grond. Zestien procent van de lokale besturen ondersteunt hen financieel of materieel. Toch kampen veel lokale besturen met eigenaars
van winkelpanden die weigeren hun vastgoed voor een korte termijn te verhuren.
“Dat heeft te maken met de rechtsonzekerheid die er nog bestaat rond kortetermijnhuurcontracten”, verduidelijkt Lantmeeters. “Ons voorstel neemt al die juridische onzekerheid weg, met afspraken over de contractbeëindiging, lasten en mogelijkheden
tot verbouwing. Daarbij streven we naar de laagst mogelijke administratieve kost voor
alle partijen.” Alle andere voorwaarden om een zaak te beginnen, zoals het verkrijgen
van een vergunning, blijven uiteraard wel gelden.

Videoconferenties: succesvol als technologie,
maar nu nog onwettig bij strafzaken.

Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh wil
dat onze rechtbanken en parketten een
verdachte via videoconferentie kunnen
verhoren. Nu is dat nog niet mogelijk bij
strafzaken. Een verhoor op afstand vermijdt dure en risicovolle transporten van
de gevangenis naar de rechtbank.
De begeleiding van verdachten is volledig
voor rekening van de agenten van het veiligheidskorps. Daardoor ontbreekt het hen aan
de nodige tijd voor de beveiliging van de gerechtsgebouwen. Het jaarlijkse budget voor
dat veiligheidskorps bedraagt vandaag twintig miljoen euro. Ter vergelijking: het invoeren van verhoren via videoconferentie vergt
een investering van 90 000 euro per systeem.

Wetgever hinkt achterop
De huidige wetgeving laat helaas niet toe om
beklaagden of personen in voorlopige hechtenis te verhoren via video. “Er zijn maar
twee manieren om te verschijnen voor de
raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling: persoonlijk of vertegenwoordigd
door een advocaat”, verduidelijkt Kristien
Van Vaerenbergh. “Mijn wetsvoorstel maakt
ook het verhoor op afstand mogelijk.”
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Minister van Financiën Johan Van Overtveldt
pakt uit met een fiscaal voordeel om investeringen in startende ondernemingen aan te moedigen, zodat die vlotter toegang krijgen tot
financiering. “Via belastingverminderingen
maakt deze regering het interessant om te investeren in start-ups of in te stappen in crowdfunding”, stelt hij.
Het fiscale voordeel bestaat uit een vermindering van
30 of 45 procent in de personenbelasting, die je ontvangt wanneer je investeert in een jonge ondernemer. Om die vermindering volledig te kunnen
genieten, moet je de aangeschafte aandelen wel vier
jaar bijhouden. Het fiscaal aantrekkelijker maken
van crowdfunding biedt extra ondersteuning voor
starters. “Dat doen we respectievelijk via een vermindering van 30 of 45 procent in de personenbelasting op de investering in kapitaal en via een
vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten
van de leningen”, verduidelijkt Van Overtveldt.

Lagere loonkost
Ten slotte verlaagt deze regering ook de loonkost
voor startende ondernemingen. De eerste jaren moeten zij 10 of 20 procent van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op lonen niet doorstorten.

Ook nieuwkomers die Brussel en Wallonië binnen de
vijf jaar verlaten en in Vlaanderen komen wonen, moeten een inburgeringstraject
volgen. Vlaams minister van
Inburgering Liesbeth Homans
wil die nieuwe regeling, die
ook in het Vlaams regeerakkoord staat opgenomen,
volgend jaar in werking
laten treden.

© Anne Deknock

Geen ontsnappen
aan inburgering

Extra duwtje
bij de start

Een nieuwkomer die zich vandaag vanuit een niet-EU-land in
Vlaanderen vestigt, is verplicht
om een inburgeringstraject te
volgen. In Franstalig België is
zo’n traject niet verplicht. Ge- Liesbeth Homans: “Inburgeren is en blijft voor
volg: wie zich eerst in Brussel iedereen een positief verhaal.”
of Wallonië inschrijft en een
jaar later naar Vlaanderen verkast, ontsnapt aan die Vlaamse inburgeringscursus.
“Dat kan niet langer”, vindt minister Homans, die de inburgeringsplicht wil invoeren
voor nieuwkomers die binnen de vijf jaar vanuit Brussel of Wallonië naar Vlaanderen verhuizen. “Dat betekent dat zij lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie moeten volgen. Net zoals alle andere nieuwkomers”, besluit Homans.

Goedkope overuren in horeca
Goed nieuws voor de horeca: de federale regering heeft het aantal goedkope overuren op jaarbasis uitgebreid tot maximaal 300 per voltijdse werknemer. Voor horecazaken met een witte kassa is er zelfs een extra uitbreiding, tot 360 overuren. “Dat
betekent een belangrijke lastenverlaging voor de vaste werknemers in die sector”,
zegt Elke Sleurs.

De overuren zijn niet alleen goedkoper voor
de werkgever, die er geen RSZ-bijdrage op
moet betalen, maar ook financieel gunstig
voor de werknemer. Die betaalt immers
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evenmin een RSZ-bijdrage, geen personenbelasting (bruto is netto) en bouwt toch volledige sociale rechten op.

Flexi-jobs
De regering keurde ook de invoering van
flexi-jobs goed. Wie minimaal een viervijfdejob heeft bij een andere werkgever,
kan voortaan in de horeca bijverdienen
aan een nettoloon, aangevuld met 25 procent werkgeversbijdragen.

© Kris Snoeck

“Met beide maatregelen, die ingaan op 1 oktober, zorgen we ervoor dat de invoering van
de witte kassa in 2016 de sector niet nodeloos
in de problemen brengt”, aldus Sleurs. Zo
kunnen vele zwarte (over)uren gemakkelijker
officieel of ‘wit’ worden gemaakt.

De overuren worden goedkoper voor werkgevers
en financieel gunstiger voor werknemers.

STAAT VAN ZAK E N

Meer mankracht
voor veiligheid
Op vraag van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Jan Jambon heeft de federale regering bij de jongste budgetcontrole 200 miljoen euro vrijgemaakt voor verdere investeringen in onze politie, veiligheid en justitie. Een eerste schijf
van bijna 15 miljoen euro gaat naar de Speciale Eenheden van
de federale politie. Die elitegroep krijgt een vijftigtal nieuwe
collega’s erbij. Ook voor de bestrijding van cybercriminaliteit
staan dit jaar vijftig à zestig extra aanwervingen gepland.

© Thinkstock

Vandaag zijn ongeveer 500 politiemensen aan het werk binnen de
verschillende diensten waaruit de Speciale Eenheden zijn samen-

Er worden vijftig tot zestig bijkomende onderzoekers aangeworven in de strijd tegen georganiseerde ICT-criminaliteit.

gesteld. Zij bieden gespecialiseerde steun in allerlei crisissituaties en
bij gerechtelijke onderzoeken. Naast investeringen om hun bestaande
infrastructuur te moderniseren en verbeteren, worden dit jaar ook
nieuwe uitrustingen en materialen besteld en/of geleverd: van
wapens, munitie en voertuigen tot beschermings- en communicatiemateriaal.
Daarnaast worden de Speciale Eenheden versterkt met een vijftigtal
politiemensen, verdeeld over verschillende disciplines: observatie,
interventie, afluistering en logistieke ondersteuning. “Al die investeringen zijn meer dan zomaar een signaal”, volgens Jambon. “Ze zijn
absoluut noodzakelijk voor onze elitetroepen, die elke dag over onze
veiligheid waken.”

Duidelijke nieuwe taakverdeling
In de strijd tegen terrorisme en met name cybercriminaliteit vormen
ook de Computer Crime Units (CCU) een belangrijke schakel. Voor
dit jaar werd daarom budget voorzien om vijftig tot zestig bijkomende onderzoekers aan te werven voor die federale politiedienst.
“Die gaan we in de regionale CCU’s plaatsen, die belast zijn met de
gespecialiseerde onderzoeken naar ernstige en georganiseerde ICTcriminaliteit”, verduidelijkt Jambon.
“De federale CCU zal zich daardoor meer kunnen toespitsen op het
ondersteunen van die regionale CCU’s met expertise en ontwikkeling. Daarnaast willen we die onderzoeksteams laten bijstaan door
externe specialisten. Tegen het einde van de legislatuur zullen we zo
121 bijkomende leden hebben aangenomen voor de verschillende
CCU’s.”

Vlaanderen breekt exportrecord
Vlaanderen exporteerde in 2014 voor 293,5 miljard euro. Dat is een stijging met een
half procent in vergelijking met 2013. Maar vooral: het hoogste exportbedrag ooit.

Nieuwe groeimarkten
Het agentschap Flanders Investment &
Trade (FIT) stimuleert Vlaamse bedrijven
om hun exportmarkten voldoende te diversifiëren en nieuwe groeimarkten aan te

boren. Die inspanningen wierpen in 2014
alvast hun vruchten af: de toegang tot
nieuwe groeimarkten werd dat jaar opvallend groter. De export naar onze buurlanden en belangrijkste exportpartners Duitsland, Nederland en Frankrijk - kende
dan weer een lichte terugval. “Het is positief
dat we meer toegang krijgen tot nieuwe
groeimarkten in het Midden-Oosten en SubSahara-Afrika”, verklaart Geert Bourgeois.
“Anderzijds hoop ik dat we ook voor de
export naar onze buurlanden volgend jaar
weer kunnen aanknopen met een stijging.”

© Anne Deknock

“Ook als de economische omstandigheden
minder gunstig zijn, blijft de Vlaamse uitvoer groeien”, stelt minister-president Geert
Bourgeois tevreden vast. Het Vlaamse aandeel in de totale Belgische export was in
2014 goed voor 82,4 procent, het Waalse
voor 15,3 procent en het Brusselse voor 2,3
procent.

Geert Bourgeois: “De toegang tot nieuwe groeimarkten werd in 2014 opvallend groter.”
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Bart De Wever één jaar na de verkiezingen:
“De Motor van Vooruitgang slaat aan”
“Word ook #Helfie” is de opvallende slogan die de N-VA op
22 april lanceerde in een nieuwe campagne. Die wil iedereen
aanzetten om een steentje bij te dragen aan de Vooruitgang.
We vroegen voorzitter Bart De Wever hoe dat nu precies zit met
die #Helfies.
“Waarom voert de N-VA campagne buiten
verkiezingstijd?” vroegen velen zich af.
Bart De Wever: “De N-VA heeft in haar bijna
14-jarige bestaan een hele weg afgelegd. We
waren voortdurend in beweging. In 2001
groeide onze partij uit de Volksunie. In de
jaren die daarop volgden, bouwden we de
8

partij steeds verder uit. Met de Vlaamse verkiezingen van 2009 kwam de grote doorbraak, en in 2010 werden we zelfs de
grootste partij van het land. Een positie die
we in 2014 bevestigden. Deze campagne
markeert het begin van een nieuwe fase in
dat proces. Exact een jaar geleden, op 25

mei 2014, koos de Vlaming voor Verandering. De N-VA nam daarop haar verantwoordelijkheid in de Vlaamse Regering én
in de federale regering. En die regeringen
zijn nu zowat zeven maanden aan de slag.
Op een dergelijke korte periode kan je geen
volledige omslag verwachten. Maar ik denk
dat we al een mooi palmares kunnen voorleggen. En dat willen wij ook aan de mensen communiceren.”
De campagne gaat nochtans niet in op
het beleid van de regering. Welke boodschap wil de N-VA dan precies brengen?

BRE ED BEE L D
En die mensen, die #Helfies, zijn de helpende helden die het heft in eigen handen
nemen om de problemen op te lossen.
Want bij de pakken blijven zitten en toekijken, dat helpt niemand vooruit. Dat is de
kernboodschap die de N-VA als gemeenschapspartij wil uitdragen. Iedereen draagt
de verantwoordelijkheid om op zijn of haar
eigen manier en binnen de eigen mogelijkheden mee te ‘duwen’ aan de Vooruitgang.”
Met een paar grote #Helfie-acties steunden de N-VA en de lokale afdelingen alvast enkele goede doelen. Daarnaast
deelden heel wat afdelingen bloemen
uit op moederdag en stapte de N-VA ook
dit jaar mee op in de Pride. Wat kunnen
wij zelf doen om #Helfie te worden?

“Dat kan van alles zijn. Leiding geven in
de jeugdbeweging, een eigen bedrijf runnen of investeren in een start-up, de straat
proper houden, bloed geven op onze
Roodshow en daarmee levens redden …
Het gaat om al die kleine en grote concrete
daden die concrete gevolgen hebben voor
concrete mensen. Iedereen kan op zijn of
haar manier een #Helfie zijn. Vandaar dat
we aan het V-teken het logo van een
duwende hand hebben toegevoegd. Die
staat niet alleen symbool voor de handen
uit de mouwen steken of een helpende
hand reiken. Maar ook voor de vele handen die licht werk maken. Als we er allen
samen de schouders onder zetten, krijgen
we de zaken weer op gang.”

De N-VA wil het land weer in beweging krijgen. Daarom moeten
we moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken. Keuzes met
resultaat. Stilletjes aan zien we
dat de motor terug aanslaat. De
Kracht van Verandering werd de
Motor van Vooruitgang, met een
#Helfie-beleid dat steunt op 5
pijlers:

© Anne Deknock

5 pijlers van een #Helfie-beleid

1. Meer jobs
Dankzij een verlaging van de
loonlasten kunnen onze bedrijven voor meer jobs zorgen. En meer jobs, dat betekent
meer koopkracht voor de gezinnen en minder uitgaven voor de overheid.
“We willen duidelijk maken dat de N-VA
de brede gemeenschapspartij is die werkt
aan de Verandering en Vooruitgang voor
álle Vlamingen. Dat wij de Kracht van Verandering zijn. Maar vooral: dat we de Motor
van Vooruitgang zijn en dat we ook effectief
vooruitgaan. Het filmpje dat we lanceerden
vertelt eigenlijk het hele verhaal. Wie het
nog niet heeft bekeken, nodig ik uit om dat
zeker eens te doen (op www.n-va.be/
vooruitgang, red.). Dankzij de inzet en het
initiatief van de mensen die in het filmpje
de handen in elkaar slaan, krijgen we de
motor van Vooruitgang weer aan de praat.

2. Minder belastingen
Dankzij een verlaging van de belastingen stijgen de nettolonen. We gaan er met z’n allen
op vooruit. Mensen kunnen weer geloven in de toekomst.
3. Meer veiligheid
Er is weer een echt veiligheidsbeleid. Dankzij de uitbreiding van de terrorismewetgeving
en meer politie op straat, kunnen we onze gemeenschap beter beschermen.
4. Humane migratie
Met een streng maar rechtvaardig migratiebeleid beschermen we de échte vluchtelingen.
Maar criminelen die illegaal in het land verblijven, worden zonder pardon uitgewezen.
5. Warme toekomst: wonen, welzijn, werk
Als gemeenschapspartij laten we niemand achter. We investeren in de bouw van meer
scholen. De pensioenen worden hervormd om ze betaalbaar te houden. En we trekken
de laagste uitkeringen en pensioenen op.
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Bezoek de campagnewebsite op
www.n-va.be/vooruitgang.
Meer informatie over de Roodshow en
de familiedag in Boom vindt u op blz. 24
en 25.

#Helfie is meer dan een slogan!
1000 km op de fiets voor
Kom op tegen Kanker
Dit jaar sponsorde de N-VA liefst
vier teams die in het Hemelvaartsweekend elk 1000 km fietsten voor
Kom op tegen Kanker. Daarvoor
organiseerde de partij een veiling,
waarop bijna zeventig N-VA-mandatarissen een voorwerp of activiteit te koop aanboden.
© N-VA

Het klinkt mooi: met z’n allen de
hand aan de ploeg slaan, de sterkste
schouders die de sterkste lasten dragen, niemand achterlaten. Vertaalt
zich dat ook in het beleid dat de N-VA
op Vlaams en federaal niveau voert?
“Stilletjes aan zien we dat de motor
terug aanslaat. Om die nu ook verder
vooruit te duwen, voeren we een beleid
dat steunt op vijf pijlers die de verandering én de vooruitgang duidelijk in zich
dragen: meer jobs, minder belastingen,
meer veiligheid, rechtvaardige migratie
en een warme toekomst met een sociaal
beleid dat niemand achterlaat. Om het
eens niet in het Latijn te zeggen: the
proof of the pudding is in the eating,
maar ik heb er alle vertrouwen in dat we
met onze ministers het land tegen 2019
weer volop in beweging krijgen. De keuzes zijn soms moeilijk, maar noodzakelijk. En ze hebben al resultaat. Dat is ook
de reden waarom we 1 jaar Vooruitgang
gerust mogen vieren, zaterdag in De
Schorre in Boom. Ik hoop u daar allen
talrijk te mogen verwelkomen.”

Bij het afsluiten van de veiling op
zondagavond 3 mei stond er meer
Meer dan 60 N-VA-#Helfies liepen 26 397 euro bij elkaar
dan 14 300 euro op de teller. “Onze
voor peuter Sterre op de ‘Antwerp 10 Miles’.
dank gaat dubbel en dik uit naar
de vele #Helfies die een bod uitbrachten en ook van deze actie ten voordele van het kankeronderzoek een doorslaand succes
maakten”, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Een duwtje in de rug voor peuter Sterre
Samen met een zestigtal N-VA-collega’s liep Bart De Wever als Antwerps burgemeester eind
april op de Antwerp 10 Miles al meer dan 26 300 euro bij elkaar ten voordele van peuter
Sterre. Eind vorig jaar werd het toen anderhalf jaar oude meisje door een geestelijk gestoorde
man aangevallen met een schroevendraaier in een supermarkt.
“Het #Helfie-symbool is dus geenszins een vrijblijvende vondst”, zegt Bart De Wever. “We
reiken die ‘helpende hand’ al jaren aan velen die haar nodig hebben. Het engagement dat we
van anderen vragen, brengen we zo zelf ook consequent in de praktijk.”
Benieuwd naar de korte reportages die onze Gele Handreporters maakten van deze en
andere #Helfie-activiteiten? U vindt ze allemaal terug op www.n-va.be/vooruitgang en
op het YouTube-kanaal van de N-VA.

N-VA reikt helpende hand aan Nepal
Nepal werd eind april en half mei getroffen door zware aardbevingen die een enorme ravage aanrichtten en
ontelbare slachtoffers eisten.
“Naast directe financiële steun rekenen we ook op allerlei initiatieven van #Helfies”, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. “De N-VA voert
solidariteit met andere gemeenschappen hoog in het vaandel. Zeker als die in hoge nood verkeren en een helpende hand maar al te
goed kunnen gebruiken.”
Lokale afdelingen in de bres voor Nepal
N-VA Stad Antwerpen stak de Nepalese gemeenschap alvast een hart onder de riem door massaal de benefietavond voor de getroffenen
van de aardbeving bij te wonen. En ook de N-VA van Brugge organiseerde een solidariteitsactie onder het motto ‘Brugse bouwstenen
voor Nepal’. Bekijk de foto’s van deze acties op onze Facebookpagina in het album #Helfies in actie.
Ook u kan een figuurlijk steentje bijdragen door een gift te storten aan
• Rode Kruis-Vlaanderen - BE53 0000 0000 5353
• Artsen Zonder Grenzen - BE73 0000 0000 6060
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#Helfies in actie

© Leon Al
ders

#Helfies zijn de helpende helden die het heft in eigen handen nemen. Die op hún manier de handen uit de mouwen steken om
een bijdrage te leveren aan de Vooruitgang. Benieuwd wie ze zijn? Bekijk dan zeker het #Helfie-fotoalbum op onze Facebookpagina en vind hun foto leuk! We pikten er alvast enkele leuke uit.
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Ben Weyts wil dierenmishandeling
zelfs in het kleinste dorp bestrijden
Ben Weyts is de eerste Vlaamse minister van Dierenwelzijn en dat
zal iedereen geweten hebben! In enkele korte maanden verzette
hij al veel werk. Denk maar aan het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren, het uitdoofscenario voor de nertskweek en de strijd tegen de broodfok van honden. Nu gaat de
minister-dierenvriend op zoek naar lokale bondgenoten.
Dierenwelzijn klinkt misschien als een
knuffel-bevoegdheid, maar ook hier
staat een N-VA-minister garant voor
een kordaat en correct beleid. Ben
Weyts haalde al vaak het nieuws met
zijn krachtdadige optreden tegen wie
dieren verwaarloost of mishandelt.
Vanwaar die stevige aanpak?
Ben Weyts: “Ik kan dierenmishandeling niet verdragen. Ik kan het zelfs niet
begrijpen. Hoe kan je een dier
nu bewust pijn doen, voedsel
onthouden, laten leven in zijn
eigen vuil? Er passeren heel
wat
dossiers
op
mijn
bureau. Ik lees soms echt
schrijnende dingen. Sinds ik
minister ben, zijn er al veel dieren in beslag genomen. Soms is
het echt noodzakelijk om dieren te redden uit de klauwen
van hun eigenaars. Handhaving is ook hier het sluitstuk
van het beleid. Ik wil krachtdadig optreden tegen wie de
regels aan zijn laars lapt.”
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“

Vroeger waren er enkel
controles na een klacht.
Ik wil ook proactief
controleren.

Wat kunnen gemeenten concreet
doen?
“Door het GAS-reglement aan te passen, kunnen er op lokaal niveau boetes komen voor
dierenmishandeling. Zeker kleine inbreuken, zoals dieren die
geen beschutting of water hebben, kunnen zo toch worden
aangepakt. Voor parketten is
‘kleine’ dierenmishandeling
niet altijd een prioriteit. Toch
moet er direct worden opgetreden, voordat de situatie verder uit de hand loopt.”

Hoe komt het dat veel gemeenten dit nog niet doen?
“Niet elke gemeente weet wat
er allemaal mogelijk is. Daarom roep ik alle lokale schepenen van Dierenwelzijn bij
elkaar voor een eerste groot
overleg. Door betere informatie
en het uitwisselen van concrete
tips willen we de bevoegdheid
Dierenwelzijn ook lokaal verankeren. En dierenmishandeling
Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts: “Voor parketten is ‘kleine’ wil ik zelfs in het kleinste dorp
dierenmishandeling niet altijd een prioriteit. Toch moet er direct bestrijden.”
worden opgetreden.”
© ID/Bas Bogaerts

Hoe loopt de handhaving?
“Zodra ik de bevoegdheid
Dierenwelzijn onder mijn
hoede kreeg, heb ik de opdracht gegeven om de inspectie
aan te scherpen. Ik wil dat de
inspectie grondiger verloopt.
Vroeger waren er bovendien alleen controles na een concrete
klacht. Ik wil ook proactief
controleren.”

Maar?
“Maar er zijn veel dieren in Vlaanderen, en een pak minder inspecteurs.
Grondige controles duren ook langer,
en dan kan je het aantal niet zo snel
opdrijven. Mijn diensten doen wat ze
kunnen, maar het zijn ook maar mensen natuurlijk. Gelukkig is er een oplossing: lokale besturen kunnen veel
doen om mee te waken over het welzijn van dieren.”

Hoe kunnen gemeenten helpen?
“Gemeenten kunnen korter op de bal
spelen, zonder dat het allemaal door
de administratieve mallemolen in
Brussel moet. Vandaag blijven heel
wat gevallen van dierenmishandeling
onbestraft omdat de aanpak lang
duurt. Dat kan veranderen, met de
hulp van de gemeenten.”

GEM ANDAT EER D

Automatische toekenning
sociale rechten: iedereen wint
De afgelopen jaren zijn al heel wat inspanningen geleverd om
sociale rechten automatisch toe te kennen aan personen met een
beperking. Staatssecretaris Elke Sleurs wil die inspanningen op
korte termijn fors opvoeren.

Snelle en automatische
belastingkorting
Ben je door de Directie-Generaal Personen met een Handicap (DGPH) officieel erkend als persoon met een
beperking? Dan kan je allerlei sociale
en fiscale maatregelen aanvragen bij
andere overheidsinstanties, van een
voordelig tarief genieten bij de energieleveranciers, en zo meer. Vandaag
moet je daarvoor in veel gevallen eerst
nog een papieren attest voorleggen.
“Zo’n procedure via papier is niet meer
van deze tijd”, vindt staatssecretaris
Sleurs. “De komende jaren gaan wij
dan ook resoluut voor een uitbreiding
van de automatische rechtentoekenning. En dat voor méér mensen
met een beperking.”

Zo zal de FOD Financiën vanaf dit jaar
automatisch een belastingkorting toekennen aan iedere persoon van wie de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid doorgeeft dat die er recht op heeft.
Met de stad Antwerpen wil de staatssecretaris bovendien een proefproject
opzetten om de belastingkorting automatisch in de bedrijfsvoorheffing te verrekenen voor werknemers die een persoon met een beperking in het gezin
hebben. “Mensen krijgen daardoor
altijd meteen de korting”, belooft Sleurs,
“en hoeven niet te
wachten op de afrekening van de belastingen.”

De staatssecretaris wijst er ten slotte
ook op dat de persoon met een beperking daarbij altijd zelf de regie behoudt
en op eenvoudig verzoek de automatische gegevensuitwisseling kan stopzetten.

Positieve impact
voor personen
met een
beperking
Door die doorgedreven automatisering
kunnen meer personen met een beperking van bepaalde
maatregelen genieten. Ze hoeven immers niet meer zelf
uit te zoeken voor
welke maatregelen ze
allemaal in aanmerking komen, noch
zelf stappen te ondernemen om die aan te
vragen. “De impact
in de praktijk is
enorm”, stelt Sleurs Personen met een beperking hoeven niet meer zelf uit te
vast. “Een concreet zoeken voor welke maatregelen ze in aanmerking komen.

© Thinkstock

“Personen met een beperking hebben
net als iedere andere burger recht op
een efficiënte dienstverlening van de
overheid”, stelt Elke Sleurs. “Daarom
maken we ook steeds meer werk van
elektronische gegevensuitwisseling
met en tussen onze overheidsdiensten.
Daarbij wint iedereen. In de eerste
plaats de burger zelf. Die ziet het vele
papierwerk sterk verminderen en
krijgt nu automatisch waar hij of zij
recht op heeft. Ook de instanties die de
gegevens bijhouden en beheren, varen
daar wel bij. Zij worden niet langer
gecontacteerd om allerlei bewijzen en
attesten af te leveren. En ten derde is
het ook efficiënter voor de instanties
die de gegevens in kwestie nodig hebben. Want digitale gegevens zijn nu
eenmaal sneller en makkelijker te verwerken dan papieren dragers."

voorbeeld: terwijl de CREG (de federale
regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt, red.) in 2009 aangaf dat er
256 000 personen van het sociale tarief
voor elektriciteit en aardgas genoten,
waren dat er in 2012, na de automatisering van datzelfde recht, ongeveer
350 000. Het delen van gegevens biedt
dus bijzonder veel opportuniteiten”,
besluit Sleurs.
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VI NGER AAN DE POLS

In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement werd de
screening van de 29 studiegebieden in het voltijds secundair
onderwijs voorgesteld. Die bevestigt de visie van de N-VA op de
hervorming van het secundair onderwijs: behoud wat goed is, en
stuur bij waar nodig.
De voorbije maanden zijn alle studierichtingen van de tweede en de derde graad
van het secundair onderwijs gescreend,
zoals dat - in slecht Nederlands - in het
onderwijsjargon heet. Voor elke richting is
in kaart gebracht hoeveel leerlingen bepaalde studierichtingen hebben gevolgd,
welke evolutie er is in het aantal leerlingen,
welke finaliteit de richting heeft (doorstroom naar hoger onderwijs en/of arbeidsmarktgericht), wat de effectieve doorstroom
is naar de arbeidsmarkt en/of het hoger
onderwijs én de slaagkansen daar.

Betere afstemming op
arbeidsmarkt
“De resultaten bevestigen dat een aantal
richtingen in het algemeen secundair
onderwijs (aso), maar ook in het technisch
(tso) en beroepssecundair onderwijs (bso),
goed voorbereiden op de arbeidsmarkt
en/of het hoger onderwijs”, bevestigt
Vlaams Parlementslid Koen Daniëls. “Maar
tegelijk blijkt dat er ruimte is voor een
inhoudelijke verbetering en rationalisering
van het studieaanbod.” En dat is precies
wat de N-VA met de onderwijshervorming
14

voor ogen heeft: behouden wat goed is, en
verbeteren waar nodig. “Een betere afstemming van de studierichtingen in het secundair onderwijs op de arbeidsmarkt én op
het hoger onderwijs is een van de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan”,
vult Kris Van Dijck aan.

Sleutelen aan inhoud,
niet aan structuren
“Bovendien is het huidige studieaanbod
met 256 studierichtingen een onoverzichtelijk kluwen geworden voor ouders, leerlingen en ook leerkrachten”, vindt Daniëls.
“Er zijn studierichtingen die amper perspectief bieden. Het zijn de zogenaamde

© N-VA

Screening bevestigt
N-VA-visie op
hervorming
secundair onderwijs

‘doodlopende straatjes’, die vaak rechtstreeks leiden naar werkloosheid of niet
slagen in het hoger onderwijs. De screening toont aan dat het voor sommige richtingen nodig is om de inhoud aan te passen
of samen te brengen op basis van de
beroepskwalificaties. Opnieuw het bewijs
dat in de eerste plaats niet aan de structuren van het onderwijs moet worden gesleuteld, maar wel aan de inhoud.”
“Al is zeker niet alles kommer en kwel”,
besluit Kris Van Dijck. “Zo bevestigt de
screening dat het aso grotendeels voldoet
aan zijn doelstelling, al moet er voor een
paar studierichtingen wel een bijsturing
komen. De klassieke studierichtingen en
de sterke wiskunderichtingen kunnen uitstekende resultaten voorleggen qua participatiegraad en studierendement in het
hoger onderwijs. Daarnaast voldoen ook
heel wat tso- en bso-richtingen aan de verwachtingen.”

Hervorming krijgt vorm
De doorlichting van de tweede en derde graad in het secundair onderwijs is een belangrijke tussenstap naar een definitief akkoord over de onderwijshervorming. Binnenkort
komt het departement Onderwijs ook met de resultaten van een screening van de eerste
graad. Ook die zal worden besproken in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Daarna volgt een conceptnota. In de tekst zouden nog geen duidelijke keuzes
worden gemaakt over de richtingen die moeten verdwijnen of fuseren. Die discussie is
voer voor een nieuwe ronde politiek overleg, allicht in het najaar.

VI NGER AAN DE PO L S

De hand gaat aan de ploeg in het pensioendossier. Volgens
het Planbureau zorgen de hervormingen van de regering voor
een halvering van de geschatte vergrijzingskost. “Eindelijk
beweegt het,” zegt Peter De Roover, “maar we mogen niet op onze
lauweren rusten.”
Het rapport van het Planbureau is een
meevaller voor de federale regering.
Dankzij de structurele hervormingen
daalt de geschatte vergrijzingskost
met 1,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of 8 miljard in
euro van vandaag. Het tijdschrift
Trends noemt dat “ronduit indrukwekkend” en “een groot verschil met
de hervormingen van de regering-Di
Rupo.”

Naar de buik van het peloton
Kamerlid Peter De Roover is blij met
de bevindingen van het Planbureau.
“De duurzaamheid van ons pensioenstelsel is voor ons de absolute prioriteit. In een land met onze
belastingdruk en staatsschuld hangt
de vergrijzingskost als een zwaard
van Damocles boven onze welvaart.
Om u een idee te geven: de gewonnen
1,9 procent van het bbp is meer dan
het volledige veiligheidsbudget van de
federale overheid. Laat de ministers
Jambon, Vandeput en Geens hun
departementen helemaal opdoeken

en de opbrengst voor de begroting is
nog lager dan deze hervorming.”
Als we het oude beleid voortzetten,
worden de pensioenen op termijn onbetaalbaar. “Wij verlagen de pensioenen niet”, verduidelijkt De Roover.
“Maar qua loopbaanduur en pensioenleeftijd schuiven we op van de Europese staart naar de buik van het peloton.”
De Kamer keurde onlangs ook de hervorming van de overheidspensioenen
goed. “Alle gepensioneerden verdienen een gelijke behandeling. Nu telt
de studietijd voor ambtenaren mee
als gewerkte jaren. Dat systeem zal
langzaam uitdoven”, verklaart De
Roover. “En alle gepensioneerden
kunnen ook eindelijk onbeperkt bijverdienen.”

Globale pensioenvisie
In een Nationaal Pensioencomité zullen de sociale partners samen met de
regering de volgende stappen in de

© Thinkstock

Eindelijk beweging
in de hervorming
van de pensioenen

pensioenhervorming voorbereiden.
“De nieuwe Academische Raad zorgt
voor ondersteuning door experten. Zo
krijgen Frank Vandenbroucke en zijn
ploeg formeel speelruimte als lastpak
en klokkenluider,” zegt De Roover,
“en zo hoort het ook.”
Volgens ‘lastpak’ Vandenbroucke mag
de regering zich niet blindstaren op
het kostenplaatje maar moet ze een
globale pensioenvisie ontwikkelen.
Anders dreigt de pensioenhervorming
‘bricolage’ te worden. Peter De Roover
vindt dat Vandenbroucke een punt
heeft: “De rekening moet kloppen,
maar de vraag is hoe. Het doel mag
niet meer zijn om de arbeidsmarkt zo
snel mogelijk te verlaten, zoals met
het brugpensioen, maar om er zinvol
in te blijven functioneren. Inzetten op
werkbaar werk, deeltijds pensioen en
een flexibele uitstapleeftijd met een
duidelijk afgesproken correctiemechanisme kunnen helpen.”
“In haar verkiezingsprogramma koos
de N-VA voor flexibiliteit en beslissingsrecht van de gepensioneerde. Het
regeerakkoord bevat daar de kiemen
van. Die moeten tot bloei komen. Ons
moet Vandenbroucke eigenlijk niet
meer overtuigen”, besluit het Kamerlid.
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VRAGEN( V) UUR
Renate Hufkens:

“Verouderde wetgeving voedingsstoffen
leidt tot economische schade”
In de rubriek Vragen(v)uur vertellen we het verhaal achter een van de vele vragen die onze volksvertegenwoordigers elke week stellen aan de Vlaamse en federale beleidsmakers. In dit nummer klaagt
Kamerlid Renate Hufkens de beperkingen aan van het bestaande ‘Koninklijk Besluit (KB) betreffende
de fabricage van en de handel in bereid vlees en vleesbereidingen’, dat dateert uit 1983. Zij wees ook de
bevoegde minister Kris Peeters (CD&V) op de kwalijke gevolgen van die beperkingen.
De sector voor bereid vlees en vleesbereidingen doet zijn best om te innoveren en zich aan te passen aan nieuwe
gezondheidsrichtlijnen. Zo heeft men de
laatste jaren de hoeveelheid zout in ons
vlees al met 15 procent verminderd. De

Vanwaar deze vraag, Renate?
“De voedingsstoffen die zijn toegelaten in bereid vlees en vleesbereidingen worden geregeld in twee KB’s.
Maar die wetgeving is zo gedateerd
dat ze schade berokkent aan de Belgische voedingssector. De vleesverwerkende nijverheid wil bijvoorbeeld
graag het zoutpercentage in haar producten verder verminderen, evenals
de hoeveelheid verzadigde vetten. De
KB’s laten echter maar een heel beperkt aantal voedingsstoffen toe en
werken daardoor innovatie tegen. Terwijl Belgische producenten geen
andere voedingsstoffen mogen gebruiken dan die opgesomd in beide KB’s,
kunnen Europese producenten die
vleeswaren invoeren, wél gebruikmaken van zoutvervangers, aroma’s
en smaakversterkers. Dat zorgt voor
een oneerlijke concurrentie. Neem nu
ham van Herta. Die Franse fabrikant
brengt hier ham op de markt met de
16

sector zelf wil nog verder gaan maar
wordt helaas belemmerd door een verouderde wetgeving, die bij ons slechts
een beperkt aantal zoutvervangende
producten toelaat. Bij vetreductie stelt
zich bovendien hetzelfde probleem:

plantaardige alternatieven als olijfolie,
bijvoorbeeld, zijn in België bij wet verboden. Intussen evolueert de Europese
wetgeving natuurlijk wel, wat veel verwarring en foute toepassingen veroorzaakt.

(30)
• Renate Hufkens
Lo)
• Leuven (Kesselentslid
• Federaal parlem
• Gemeenteraadslid

melding ‘-25 % zout’. Zoiets is onmogelijk voor onze eigen producenten.”
Wat hoop je met je vraag te bereiken?
“Ik hoop dat de wetgeving wordt aangepast aan de hedendaagse noden
van de voedingssector en de consument. Met dien verstande uiteraard
dat de toevoeging van ingrediënten de
volksgezondheid niet mag schaden.
Alleen zo kan de sector bij ons op een
eerlijke manier innoveren en concurreren met Europese producenten. De
minister zal naar eigen zeggen alvast
alles in het werk stellen om de KB’s
aan te passen.”

Is je vraag hiermee afgehandeld?
“Nee, want ik zal er zeker over waken
dat de KB’s effectief worden aangepast. Bovendien is het belangrijk te
weten over welke voedingsstoffen het
zal gaan. Er zou nu een overleg
komen tussen de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie. Ik kijk uit
naar het resultaat.”

DO RP SSTRA AT
Schepen van Cultuur, Sport, Jeugd, Toerisme, Integratie en Festiviteiten

Gerda Verhulst
Londerzeel is in beweging. Als toegewijde schepen zet Gerda Verhulst zich met enthousiasme in
om haar gemeente als toeristische en sportieve
trekpleister te promoten.
“Londerzeel is een landelijke gemeente met ruim 18 000
inwoners. Het bestuur was sinds mensenheugenis in handen
van CD&V. De intrede van de N-VA in het schepencollege
deed Londerzeel op zijn grondvesten daveren. Die verandering was vooral voelbaar in de gemeentelijke administratie.
Die moest echt wennen aan een andere aanpak.
Ook voor mij was het aanpassen. Toch heb ik met elk van
mijn bevoegdheden een link: ik doe aan sport, was lid van
jeugdbewegingen, was speelpleinmonitor en ondernemer in
de reissector, volgde een opleiding tot reisgids en nam
toneellessen. Desondanks voelde ik me de eerste maanden
als nieuwkomer in de gemeentepolitiek wat onwennig.
Gelukkig ben ik in de fase van mijn leven dat ik mij maximaal kan focussen op mijn mandaat.

Walschap, wiens geboortewieg in Londerzeel stond. Ik vind
dat onze gemeente gerust mag uitpakken met deze figuur.

Sport- en Gordelgemeente
Ik kreeg de kans om voor de regionale televisie onze toeristische troeven te promoten. Dat was plezierig om te doen. Bovendien was het fijn om veel positieve reacties van inwoners en
niet-inwoners te krijgen. Op zulke momenten kriebelt het om
nog eens een toneelrol op te nemen. Maar daar heb ik helaas
geen tijd meer voor. Dat is de mindere kant van de job.
Ook als sportgemeente kunnen we ons profileren. Zo groepeerden we vijf verschillende jogginginitiatieven onder één
loopcriterium dat sporters van ver buiten de gemeente aantrekt. Verder is Londerzeel focusgemeente van het Gordelfestival. Naast de klassieke fiets- en wandelroutes kan men
deelnemen aan tal van activiteiten op het prachtige kasteeldomein Diepensteyn. We leggen ook de laatste hand aan een
nieuw BLOSO-mountainbikeparcours dat we die dag officieel
openen. Genoeg redenen dus om naar onze Brabantse parel
af te zakken.”

Mensen warm maken
Mijn eerste jaar als schepen omschrijf ik als mijn ‘tour-jaar’,
waarin ik alle verenigingen bezocht. Een nieuwe dynamiek
in verzuilde structuren brengen was niet gemakkelijk, maar
wel leerrijk. Bovendien kwam ik niet met een goednieuwsshow. Termen als ‘snoeien’ en ‘besparen’ kunnen niet altijd
rekenen op begrip. Vooral niet omdat mijn voorgangers het
omgekeerde beloofden. Maar ik heb me altijd rechtlijnig opgesteld en gezegd hoe de kaarten lagen. Gelukkig hebben we
toch ook enkele nieuwe initiatieven en projecten kunnen opstarten. Maar wel nadat er eerst werd nagedacht over het bijhorende kostenplaatje. Mensen warm maken om samen aan
iets te werken is voor mij de meest plezierige kant van de
job.

Gerda Verhulst: “Het was niet gemakkelijk
om een nieuwe dynamiek te brengen
in verzuilde structuren, maar wel leerrijk.”

© N-VA

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Londerzeel heel wat te
bieden heeft op vlak van toerisme. Onze gemeente is het
toonbeeld van de Bourgondische levensstijl: lekkere streekproducten en lokaal gebrouwen bier. Bovendien kunnen we
pronken met bekende inwoners, zoals de schrijver Gerard
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EUROPA

Bootvluchtelingen: elke lidstaat moet
zijn verantwoordelijkheid nemen
Dit jaar alleen al zijn niet minder dan 1 750 bootvluchtelingen verdronken in de Middellandse Zee, in een poging om Europa te
bereiken. Nu het weer ook op zee stilaan beter wordt, dreigen
nog veel meer mensen de levensgevaarlijke oversteek te wagen. Europees parlementslid Helga Stevens reikt vanuit de LIBE-commissie
(burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken) realistische,
duurzame oplossingen aan.
Zo verhoogden we al sterk het aantal
opgevangen en hervestigde vluchtelingen. Maar wij zijn zeker bereid nog
meer te doen, als dat in overleg met de
andere lidstaten gebeurt en de inspanningen evenwichtig worden verdeeld.
Mensen die lijden onder geweld en vervolging hebben onze hulp het meest
nodig en krijgen ook effectief bescherming: laat daar vooral geen twijfel over
bestaan. Meer dan 98 procent van de
Syriërs die in België asiel aanvragen,
krijgt een positieve beslissing. Een

© ID/ Frank Bahnmüller

Er bestaan duidelijk geen snelle,
pasklare oplossingen voor dit complexe probleem?
Helga Stevens: “Jammer genoeg niet.
(zucht) Dat neemt niet weg dat we
dringend nood hebben aan een aanpak waarmee we zoveel mogelijk mensenlevens kunnen redden. Niemand
kan onbewogen blijven bij het zien
van al dat menselijke leed aan de grenzen van ons continent. Onder leiding
van staatssecretaris voor Asiel en
Migratie Theo Francken levert ons land
weliswaar al heel wat inspanningen.

Europarlementslid Helga Stevens: “Europa moet zijn humanitaire inspanningen in
het Midden-Oosten volhouden.”
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groot deel van de overstekers die per
boot in Griekenland en Italië stranden
zijn echter geen oorlogsvluchtelingen,
maar migranten die om economische
redenen hun geluk in Europa zoeken.”
Is een verdeling van erkende vluchtelingen op basis van quota een
goede oplossing?
“Verplichte quota zijn een interessante
piste als er een eerlijke spreiding van
de vluchtelingen komt én als de Europese Unie geen opengrenzenbeleid
voert. Het kan niet dat landen als
Duitsland, Zweden en België nog meer
inspanningen moeten leveren terwijl
de rest achterblijft. Alle Europese lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, zowel in de registratie
als de opvang van vluchtelingen.
Bovendien kijk ik ook naar de rijke
Arabische Golfstaten. Zij wakkeren bepaalde conflicten in de regio aan en
tonen vrijwel geen enkel initiatief wat
betreft de opvang van vluchtelingen.
Bovendien laten ze de mensensmokkelaars vrij spel.”
Wat moet er in de getroffen regio
zelf dan precies gebeuren?
“Eerst en vooral moet er in Libië zo
snel mogelijk een stabiele regering aan
de macht komen, die onder meer de
mensensmokkelaars moet opjagen en
opsluiten. Die misdadigers maken op
een erg cynische manier misbruik van
de wanhoop van tienduizenden mensen. Ten slotte moeten we verder werk
maken van conflictbeheersing en
wederopbouw, zodat de lokale bevolking opnieuw een toekomstperspectief
krijgt. Europa levert al enorm veel
humanitair werk in de regio en moet
die inspanningen volhouden. We moeten ons humane gezicht ook buiten
onze grenzen blijven tonen.”

VERRE KI J KER

Kir & co en de Armeense genocide:
zwijgen is goud?
De ene genocide is de andere niet, dat is duidelijk. Waar
Laurette Onkelinx het moeilijk heeft om over de N-VA te praten zónder te verwijzen naar de jaren dertig, is het voor enkele
PS-collega’s van Turkse origine blijkbaar geen probleem om
de herdenking van de Armeense genocide doelbewust te negeren.
alles aan om een officiële herdenking
te dwarsbomen en kregen daar op
Turkse internetfora zelfs felicitaties
voor. Gelukkig was daar parlementsvoorzitter Charles Picqué, die zijn PScollega’s een handje hielp door ook
de omgekomen bootvluchtelingen te

© ID/Lieven Van Assche

De Kamer van Volksvertegenwoordigers, 30 april: alle Kamerleden houden
een minuut stilte om de Armeense
genocide te herdenken. Álle Kamerleden? Toch niet. Ontbrak onder
meer op het appel: PS-Kamerlid Emir
Kir. En dat is geen toeval. De promi-

In het Vlaamse, federale en Brusselse parlement werd de Armeense genocide
herdacht. Maar veel Turks-Belgische parlementsleden stuurden hun kat.

nente PS’er met Turkse roots blijft
manifest weigeren de Armeense volkerenmoord als een genocide te bestempelen.

herdenken bij de minuut stilte.
Parlementsleden konden als het
ware kiezen voor wie ze eventjes stil
wilden zijn.

Met een beetje hulp van de
PS-vrienden

Op naar het Vlaamse Parlement dan,
dat ook een minuutje stilstond bij de
herdenking. Geen spoor te bekennen
van het Turks-Belgische parlementslid Güler Turan van de sp.a. Ont-

In het Brusselse parlement maakten
enkele PS-mandatarissen van Turkse
origine het nog gortiger. Zij deden er

waren we hier een rood patroon?
Wel, het kan anders: ook Groenvoorzitster Meyrem Almaci ontbrak
in het federale halfrond tijdens de
herdenking – zij ‘moest dringend
weg’. En pak vast: ook in geen velden te bespeuren was CD&V-Kamerlid Veli Yüksel.

Zuhal Demir prominent
aanwezig
Het moet gezegd: niet alle politici
met Turkse roots lieten de herdenking links liggen. Er waren er zelfs
bij van PS-signatuur. Ook prominent aanwezig in de Kamer: Zuhal
Demir. U weet wel, van die partij
die bij Laurette Onkelinx het geluid
van marcherende laarzen oproept.
Toch liet die laatste optekenen dat
ze niet te spreken is over het gedrag
van de Brusselse PS-parlementsleden. Misschien ingegeven door
voorouderlijk advies? Ook nationaal PS-voorzitter Di Rupo verklaarde dat hij tekst en uitleg
verwachtte. Al bleek dat maar
stoere praat: Kir blijft ongestraft.

“

Wel prominent
aanwezig op de
herdenking van de
Armeense genocide:
Zuhal Demir.

Het toont de enorme tweespalt van
de PS. Want in haar rangen lopen
nog heel wat parlementsleden rond
die vinden dat, om het met de
woorden van Emir Kir zelf te omschrijven, “het woord genocide
voorzichtig moet worden benaderd
door historici”. Dan had hij beter
gewoon een minuut gezwegen.

19

Nationaal jongerenvoorzitter Tomas Roggeman:

“Garandeer de jeugdraad”
“Meer dan ooit is het belangrijk dat onze jeugd de meerwaarde van
vrij burgerschap en democratische participatie kan ervaren.
Gemeentelijke jeugdraden zijn daarvoor het ideale forum”, stelt
Tomas Roggeman, voorzitter van Jong N-VA.
“Je kan toch niks veranderen.” De
kans is groot dat maatschappelijk geïnteresseerde jongeren dit antwoorden
op de vraag waarom ze niet politiek
actief zijn. En geef hen maar eens ongelijk! Zelfs breed gedragen ideeën
worden in dit land verpletterd tussen
plompe procedures en een versplinterde besluitvorming. Nochtans is
democratische betrokkenheid een
noodzaak. Niet alleen omdat onze
generatie de rekening krijgt gepresenteerd voor de politieke keuzes van vandaag, maar ook omdat de democratie
als politiek systeem steeds meer in
vraag wordt gesteld.
Het is van cruciaal belang dat Vlaamse
jongeren de voeling bewaren met de
meerwaarde van democratische vrijheid. Meer nog dan daarvan een doelstelling te maken in het onderwijs,
moeten jongeren in de praktijk ervaren
wat burgerschap betekent. Een van de
weinige instrumenten daartoe zijn de
jeugdraden die je vandaag in elke
gemeente vindt. In laagdrempelige
adviesorganen leren adolescenten verantwoordelijkheid te nemen, zaken in
beweging te zetten en beargumenteerd
hun mening te ventileren.

Het Vlaams regeerakkoord erkent het
belang van politieke participatie bij
jongeren. Toch duiken vragen op over
de toekomstige werking van de jeugdraad. Door de planlastvermindering,
die overigens hoognodig is, is men
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Laagdrempelig forum
Kortom, de overheid moet er alles aan
doen om dergelijke waardevolle fora in
stand te houden. Het nieuwe jeugdbeleid biedt dan ook de opportuniteit
om niet enkel jeugdraden te laten in-

Tomas Roggeman: “Het is meer dan ooit belangrijk dat onze jeugd de meerwaarde
van vrij burgerschap en democratische participatie zélf kan ervaren.”

immers niet meer verplicht de raden te
consulteren. De vraag is dan ook wat
de Vlaamse overheid kan doen om
deze waardevolle organen in stand te
houden.

Zonder betutteling
Dat kan allemaal zonder betutteling van
overheidswege. Zelfs wanneer een
gemeentelijke jeugdraad weinig proactief werkt en leden er enkel de belangen van de eigen jeugdbeweging
verdedigen, blijft dit orgaan een gedroomde leerschool voor vrije discussie
en de omgang met andere meningen.

actief trekken. Of het nu gaat om een
pleidooi voor een fuifzaal of de lancering van een jeugdenquête: niet belastinggeld is doorslaggevend maar wel
de gedrevenheid van de leden.

© N-VA

In de rubriek Jonge Leeuwen komt Jong N-VA aan het woord.

J O NGE L EEU WEN

Een blijvende actieve werking hoeft alvast niet duur te zijn. Dat een jeugdraad staat of valt met subsidies of een
grote jeugddienst, zoals de linkse
oppositiepartijen graag beweren, is onjuist. Dit gaat over de jeugd die zich engageert. Een actieve jeugdraad staat of
valt met enkele jongeren die de boel

richten ‘omdat het moet’, maar omdat
er stevige incentives voor bestaan. Het
nieuwe Steunpunt VVJ-Karuur kan de
gemeenten hierbij monitoren. Zo biedt
de herwerking van het lokaal jeugdbeleid een kans om nieuwe initiatieven van jeugdraden te ondersteunen.
Meer dan ooit is het belangrijk dat
onze jeugd de meerwaarde van vrij
burgerschap en democratische participatie kan ervaren. Dat doe je het best
door hen dicht bij huis een laagdrempelig forum aan te bieden.

Maarten Boudry: “Geen enkele
mening moet worden verboden”
In het maatschappelijke debat kunnen de emoties hoog oplaaien, zeker bij gevoelige thema’s die de mensen persoonlijk
raken. Gelukkig zijn er opiniemakers die ook dan consequent
de stem van de rede laten weerklinken. Wetenschapsfilosoof Maarten
Boudry (UGent) is zo’n nuchtere geest.
Na de aanslag op de redactie van
Charlie Hebdo in Parijs stond het
recht op vrije meningsuiting plots
weer even ter discussie. Hoe kijkt u
als professioneel vrijdenker tegen
die oproepen tot terughoudendheid
aan?
“Geen enkel recht is absoluut, maar de
vrije meningsuiting houdt pas op wanneer iemand expliciet aanzet tot geweld. Daarbinnen is alles voor mij
toegelaten, ook seksistische en racistische uitlatingen, zelfs ontkenning van
genocides. Geen enkele mening, hoe
verwerpelijk en walgelijk ook, moet
worden verboden. Ik volg daarin de
filosoof John Stuart Mill. Maar de cartoons van Charlie Hebdo kwamen in
de verste verte niet in de buurt van die
limiet van de vrije meningsuiting. Er
werd de spot gedreven met Mohammed, zoals met alle andere religieuze
figuren. In de Arabische wereld verschijnen cartoons over Joden die veel
grover en haatdragender zijn, en hen
als personen viseren, in plaats van
hun geloof. Dat komt al dichter in de
buurt van die limiet. Maar ook dat
moet voor mij kunnen, zolang je niet
oproept tot een nieuwe Holocaust,
zoals in de leuze “Hamas! Joden aan
het gas!”, gescandeerd op pro-Hamasbetogingen in onze contreien. Die mensen roepen op tot moord, dus moeten
ze worden vervolgd. Zo simpel is het.”

Zelf bent u ook heel scherp en consequent in uw kritiek op het geloof.
Vreest u op die manier zelf niet in
dogmatisch denken te vervallen?
“De voornaamste kritiek op religie is
precies dat ze geloof hecht aan dogma’s. Als een seculiere ideologie - zoals
het communisme - dogma’s aanhangt,
zal ik die net zo goed verwerpen en bekritiseren. Zelf huldig ik geen enkel
dogma, en ik beweer ook niet dat religie altijd en overal slecht is. Er zijn altijd
gradaties en sommige vormen van religieus geloof zijn onschuldig, of kunnen
mensen zelfs aanzetten tot nobele
daden. Maar de kern van religie - geloof
zonder rationele argumenten - is ge-

vaarlijk. Niemand is daarentegen ooit
slechter geworden van meer kritisch
denken en wetenschap.”
U plaatst zichzelf naar eigen zeggen
nog altijd links in het politieke spectrum. Toch schuwt u de kritiek op de
politieke linkerzijde niet.
“Ik stel helaas vast dat de bijna blinde
sympathie die vele linkse stemmen
koesteren voor al dan niet onderdrukte
minderheden, hen vaak verhindert om
de waarheid te zeggen. Dat zie je heel
goed in het debat over moslimradicalisme, waar links de neiging heeft om
de mobiliserende rol van de islam te
ontkennen of minimaliseren. Dat ze
daarbij met twee maten en gewichten
meten, maakt het alleen maar erger. Zo
luid als het linkse protest weerklinkt
tegen pakweg de afkeuring van het
homohuwelijk door de Kerk, zo stil
blijft het immers als de homohaat
onder jonge moslims ter sprake komt.”

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

BUI T ENWAC HT

Filosoof Maarten Boudry: “Blinde sympathie voor minderheden doet links met
twee maten en gewichten meten.”
21

I N FOG RA FI EK

22

ON VERGET EL IJ K

Albertkanaal in communautair vaarwater
Op 31 mei 1930, bij de viering van het honderdjarige
bestaan van België, gaf koning Albert I de eerste
symbolische spadesteek voor het kanaal dat ook
zijn naam zou dragen. Een jaar eerder pas had dit
project na veel politiek getouwtrek het groene licht
gekregen. Dat het daarbij meer dan eens ook door
communautair vaarwater moest, zal wel niet verbazen.

die strategische waterweg. Dat het debat een decennium
lang aansleepte, is deels te wijten aan de zware financiële
offers die een kanaal van die omvang nu eenmaal vergt.
Maar in 1928 was de crisis bezworen en werd een fonds
voor grote openbare werken opgericht. Daarmee was die
hindernis alvast van de baan.

© Thinkstock

Het debat over de aanleg van een rechtstreeks kanaal tussen Luik en Antwerpen lokte
Vandaag verbindt het Albertechter ook veel onenigheid uit
kanaal Luik via Limburg met de
tussen de verschillende belanAntwerpse haven. Oorspronkegengroepen, niet het minst de
lijk moest het kanaal de Schelde
Vlaamse en Waalse fracties in
rechtstreeks via de Maas met de
het parlement. De Luikse indusRijn verbinden, om een kortere
trie had immers al een verbindoorgang te hebben naar het
ding met Antwerpen, en kon
Rijngebied. Maar de verzuurde
evengoed via Rotterdam exporrelaties met Nederland en de criteren. Voor de Waalse industrisis na de Eerste Wereldoorlog Communautaire geschillen vertraagden de aanleg
elen was een nieuw kanaal dus
gooiden roet in het eten. Het van het Albertkanaal.
niet nodig, zeker niet tegen die
Schelde-Maas-Rijnkanaal zou er
zeer hoge kostprijs. Het waren
nooit komen.
Limburgse vertegenwoordigers die uiteindelijk de aanleg
Plannen voor kanalen tussen Schelde, Maas en Rijn waren
van het kanaal erdoor drukten, want Limburg had nood
er nochtans al in de Romeinse tijd. Toch zou de uitvoering
aan een kanaal dat de steenkoolmijnen zou ontsluiten. En
ervan nog tot 1929 op zich laten wachten. Na het Verdrag
ook na de sluiting van die mijnen blijft het Albertkanaal
van Versailles in 1919 debatteerde het parlement stevig over
vandaag een belangrijke vervoersader voor het land.

ME ERWA ARD E

De dodelijke cocktail in het Midden-Oosten
Nog niet zo lang geleden keek het
Westen vol hoop en verwachting
naar de Arabische Lente. Maar de
ontnuchtering kwam snel. De oprukkende Islamitische Staat overheerst het nieuws met afgehakte
hoofden, slavinnen en afgeslachte
sjiieten. Oliedollars, shariafundamentalisme, oorlogsvrijwilligers uit
de hele wereld en een machtsvacuüm maken van het Midden-Oosten een dodelijke cocktail.
Pieter Van Ostaeyen volgt sinds het begin de burgeroorlog in
Syrië en de Syriëstrijders op de voet. Door zijn activiteiten
op het internet is hij ondertussen internationaal gerenommeerd als kenner van het conflict met jihadfundamentalisten

in Syrië en Irak. Wie op zoek is naar een uniek referentiekader bij het bloederige gebeuren in het Midden-Oosten moet
dit boek ongetwijfeld lezen.
Pieter Van Ostaeyen, Van kruistochten tot kalifaat. Arabische
Lente - Jihad - Islamitische Staat. Uitgeverij Pelckmans, 160
blz. 17,50 euro.

5 x gratis
Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Van kruistochten tot kalifaat. Ze moeten wel het antwoord kennen op onze
wedstrijdvraag: “Hoe luidt de alternatieve naam voor IS
die vooral in Frankrijk wordt gebruikt en die de afkorting is van ‘al-Dawla al-Islamiya fi Iraq wal-Sham’?”
Stuur uw antwoord voor 12 juni naar magazine@n-va.be of
naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnaars van Het verloren koninkrijk: Kris Andries (Mechelen), Gert Donckers (Brecht) en Rita Laureyssens (Zoersel)
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OP DE BA RR ICADEN

Word ook #Helfie en geef bloed
tussen 18 mei en 10 juli
#Helfies nemen initiatief, zetten de dingen in beweging en reiken een
helpende hand. Ook in u zit er een #Helfie! Want u kan het leven van
iemand redden, gewoon door bloed te geven.

Roodshow
Om de enthousiaste opkomst van alle #Helfies in goede banen te leiden, voorziet Rode Kruis-Vlaanderen nog extra capaciteit op de volgende locaties. Een
N-VA-minister of -parlementslid zal er telkens het goede voorbeeld geven.
donderdag 28 mei
maandag 1 juni
donderdag 4 juni
dinsdag 9 juni
dinsdag 9 juni
vrijdag 12 juni
zaterdag 13 juni
zaterdag 13 juni
zaterdag 13 juni
zaterdag 13 juni
zaterdag 13 juni
zaterdag 13 juni
zaterdag 13 juni
zaterdag 13 juni
zaterdag 13 juni
zaterdag 13 juni
zondag 14 juni
maandag 15 juni
woensdag 17 juni
donderdag 18 juni
donderdag 25 juni
woensdag 1 juli
woensdag 1 juli
dinsdag 7 juli
vrijdag 10 juli

18 - 20.30 uur
17.30 - 20.30 uur
18 - 20.30 uur
18.30 - 21 uur
17 - 20 uur
18.30 - 21 uur
9 - 15 uur
9 - 15 uur
9 - 15 uur
9 - 15 uur
9 - 12 uur
9 - 15 uur
9 - 15 uur
9 - 15 uur
9 - 15 uur
9 - 15 uur
9.30 - 12.30 uur
18 - 20.30 uur
17 - 20 uur
17 - 20 uur
17 - 20 uur
18 - 20.30 uur
18 - 20.30 uur
17.30 - 20 uur
17 - 20 uur

Steenokkerzeel
Herentals
Oostmalle
Haaltert
Hasselt
Denderleeuw
Edegem
Mechelen
Geel
Gent
Aalst
Brugge
Kortrijk
Jette
Leuven
Genk
Lebbeke
Lier
Neerpelt-Overpelt
Zedelgem
Zedelgem
Tienen
Alken
Ieper
Roeselare

met Jan Spooren
met Tine Van der Vloet
met Kris Van Dijck
met Sarah Smeyers
met Jan Peumans
met Matthias Diependaele
met Philippe Muyters en Koen Metsu
met Johan Van Overtveldt
met Vera Celis
met Siegfried Bracke en Helga Stevens
met Christoph D'Haese
met Pol Van Den Driessche
met Axel Ronse
met Karl Vanlouwe en Johan Van den Driessche
met Renate Hufkens
met Jos Lantmeeters
met Goedele Uyttersprot
met Bert Wollants
met Werner Janssen
met Cathy Coudyser
met Sander Loones
met Hendrik Vuye
met Wouter Raskin
met Björn Anseeuw
met Brecht Vermeulen

Om alles vlot te laten verlopen, schrijft u zich op voorhand in op
www.n-va.be/roodshow. Op die website kan u eveneens alle adressen en meer
informatie terugvinden. Bent u niet zeker of u bloed mag geven?
U vindt er ook een link naar de zelftest van Rode Kruis-Vlaanderen.

Word #Helfie
Vraag aan de afnamearts op de bloedinzameling een
attest als bewijs van uw donatie. Bezorg dit attest zo
snel mogelijk aan het partijsecretariaat:
- via post aan N-VA Roodshow,
Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel
- of ingescand via mail aan roodshow@n-va.be
Enkel zo telt uw donatie mee in het kader van deze
actie. De N-VA engageert zich immers om zoveel mogelijk #Helfies te mobiliseren om bloed te geven. Op
die manier behalen we in 2015 ongetwijfeld het label
‘Organisatie met een hart’ van Rode Kruis-Vlaanderen.
Kan u zich helaas niet vrijmaken op een van deze data?
Of geeft u al regelmatig bloed op een andere locatie?
Geen probleem: ook daar kan u een attest vragen dat
u dan zo snel mogelijk bezorgt aan het partijsecretariaat.
Ontdek alle plaatsen en data op
www.n-va.be/roodshow en schrijf snel in.

Pluim voor arrondissement Ieper!

Op 22 april ontving partijvoorzitter en burgemeester van Antwerpen
Bart De Wever samen met de cel Lokaal Beleid van het partijsecretariaat liefst 37 burgemeesters van de N-VA voor een burgemeestersoverleg over de lokale impact van het Vlaamse en federale
regeringsbeleid.

In het kader van de ledenwervingswedstrijd lieten de leden van het
arrondissementeel bestuur van Ieper de kleinste stad van Vlaanderen, Mesen, niet links liggen. Hoewel de N-VA nog geen afdeling had
in deze stad met om en bij de duizend inwoners, mochten we er toch
heel wat nieuwe leden verwelkomen. Een pluim voor onze vrijwilligers uit het AB Ieper!

© N-VA

© N-VA

37 N-VA-burgemeesters te gast in Antwerpen
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Bent ú al ingeschreven voor de familiedag
op 30 mei in De Schorre in Boom?
Op zaterdag 30 mei vieren we samen met alle N-VA-toppers 1 jaar Vooruitgang. U bent
van 10.30 uur tot 18 uur van harte welkom in het provinciaal recreatiedomein De Schorre in
Boom. Bent u al ingeschreven voor deze gezellige familiedag?
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Een attractie waar u
echt niet naast kan
kijken is ons reuzenrad.
Laat u meevoeren naar
hogere sferen voor een
totaal andere kijk op het
domein De Schorre,
dat die dag
opvallend geel
zal kleuren.

De iets
oudere kinderen
kunnen zich uitleven op
springkastelen, klimmuren,
een hindernissen- en
een hoogteparcours.
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Ook voor
een portie plezier op
het water moet u op de
familiedag zijn. Naast een
pleziertochtje met de
waterfiets kunt u ook een
heuse vlottentocht
maken.
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Steltenlopers zullen
moeiteloos de
aandacht van de
allerkleinsten trekken. En
zeg nu zelf: welke kleuter
laat zich niet graag eens
schminken? Of geniet niet
van een ritje op
een pony?
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Geen feest zonder muziek! Om
11 uur treedt Band 4 Kids op
voor de allerkleinste én (iets)
minder kleine gasten. Mis ook
het spetterende optreden van
de Soulbrothers om 16 uur niet!
En op de stand van Jong N-VA
speelt tussen 13 en 16 uur een dj
de hipste muziek. Op het
festivalterrein van
Tomorrowland kan die toch
onmogelijk ontbreken?

tu

Om 12 uur houdt N-VA-voorzitter Bart De Wever
een feestelijke toespraak, waarna we samen
gezellig kunnen klinken op de Vooruitgang en
heerlijk smullen aan de verschillende
eetstandjes op de evenementenweide.

Kinderen
én volwassenen
laten zich misschien liever
helemaal gaan op de ‘death
ride’. En laten we ook
het karabijnschieten niet
vergeten: gegarandeerd
een voltreffer!

In de vriendschappelijke wedstrijden tussen tientallen afdelingsploegen laat de N-VA zich van haar sportiefste kant zien. En wie het
liever iets rustiger aan doet, kan zich wagen aan een spelletje minigolf.

Voor alle details en praktische informatie kan u terecht op www.n-va.be/1jaarvooruitgang. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk. Dat doet u via het ledenportaal op http://mijn.n-va.be of telefonisch op 02 219 49 30.
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N-VA
Wichelen
Wichelen wordt al jarenlang bestuurd door een lokale partij.
De N-VA kon er bij de verkiezingen van 2012 vijf zitjes in de
gemeenteraad bemachtigen en werd zo de grootste oppositiepartij. Meer nog: alhoewel de N-VA’ers in de oppositie zitten,
leveren ze wel de voorzitter van de gemeenteraad.
“Onze fractie volgt het beleid van de
meerderheid zeer kritisch op”, steekt afdelingsvoorzitter Willy Vermeulen van
wal. “De verkiezingsbelofte van de huidige burgemeester over een nieuwe
sporthal, bijvoorbeeld, is overduidelijk
gebakken lucht. Verder vindt N-VA
Wichelen dat het bestuur verkeerde prioriteiten legt door te kiezen voor een
wandelpromenade aan de Schelde - het
prestigeproject van de burgemeester eerder dan voor het onderhoud van de
landelijke wegen.”
De afdeling organiseert jaarlijks één
groot eetfestijn, waar steeds een vijfhonderdtal mensen op afkomt. Verder is de
N-VA actief in het gemeenschapsleven
in de gemeente. De bestuursleden willen als een hechte groep N-VA’ers naar
buiten komen en niet enkel binnen hun
vaste kennissenkring vertoeven. De

afdelingswerking verloopt dan ook erg
vlot. Dat bleek ook bij de ledenwervingswedstrijd ‘Win Bart De Wever’
eerder dit jaar. Het afdelingsbestuur is
erin geslaagd om een mooie derde
plaats te behalen in beide nationale
klassementen. “Het ledenaantal van de
N-VA in Wichelen is de voorbije maanden met meer dan 50 procent aangegroeid”, zegt de trotse voorzitter. “We
gaan al die nieuwe leden de komende
maanden vragen wat ze van de lokale
afdelingswerking vinden en verwachten.”

Tijd en geduld
Willy Vermeulen is ondertussen twee
jaar afdelingsvoorzitter van N-VA
Wichelen. Hij vat zijn taak niet licht op.
“Het werken met vrijwilligers is niet te
onderschatten”, weet Willy. “Ik probeer
onze mensen te motiveren en ervoor te

zorgen niemand te bruuskeren. Ieder
moet zijn ding kunnen doen en in zijn
waardigheid worden gelaten. Ook al
vergt dat soms tijd en geduld.”
De afdelingsvoorzitter koestert goede
herinneringen, vooral aan de lijstvorming in 2012, toen hij Jan Baeyens overhaalde om kandidaat te zijn. Jan was de
drijvende kracht achter het filmproject
Schellebelle 1919 en organisator van de
jaarlijkse aankomst van Sint-Maarten,
waar honderden kinderen op af komen.
Alhoewel Jan al jaren lid was van de
N-VA hield hij de boot af voor een politieke loopbaan. Maar door het enthousiasme van de groep bij de presentatie
van het verkiezingsprogramma ging Jan
- een fervent zeiler - toch overstag. “Ik
heb toen graag mijn plaats aan hem afgestaan”, zegt Willy. En de wissel bleek
een goede keuze: Jan Baeyens werd van
op de voorlaatste plaats verkozen in de
gemeenteraad, waar hij meteen zijn
waarde bewees. “Jammer genoeg is hij
een jaar later onverwacht overleden ...
Onze afdeling draagt de herinnering aan
Jan mee als inspiratie uit het verleden
voor de toekomst.”

Ligging: in de provincie Oost-Vlaanderen, ten zuiden van de Schelde in de
Denderstreek en het Scheldeland
Deelgemeenten: Wichelen, Schellebelle en Serskamp
Aantal inwoners: ruim 11 000
Bekende inwoners: Lady Linn (zangeres), Thomas Van den Spiegel (gewezen
basketter) en Sylvain Grysolle (gewezen wielrenner)
Bestuur: de partij SAMEN heeft de absolute meerderheid. N-VA Wichelen telt één provincieraadslid, vijf gemeenteraadsleden en
twee OCMW-raadsleden.
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Word ook #Helfie:
“Pour les francophones, la même chose?”

Op 22 april, een dag dat het
land door vakbondsacties
werd geplaagd, hadden de
meeste Franstalige kranten
het over de voorjaarscampagne
van de N-VA. Het bijhorende
filmpje werd wijd verspreid in
nieuwsuitzendingen en zondagse praatprogramma’s.

En dat zullen zij hoe dan ook goed onthouden. De Franse vertaling van vooruitgang, “progrès”, heeft trouwens een links
getinte connotatie. La Libre Belgique
pakte uit met de titel “De N-VA wil een
vriendelijk en open imago nastreven”. Le
Soir kopt “Bart De Wever voert campagne
als een barmhartige Samaritaan”.

De Franstalige journalisten waren daags
tevoren dan ook massaal aanwezig op de
persvoorstelling. Bart De Wever lichtte er
de krachtlijnen van de nieuwe campagne
kort toe. De journalisten haastten zich
vervolgens naar de voorzitter om hem te
interviewen. Want de meesten onder hen
waren verbouwereerd.

Wijsvinger

Barmhartig
De eerste commentaren gaan vreemd genoeg niet over wat is gezegd, maar over
wat niét is gezegd. “En dus … u spreekt
zelfs niet over de vakbonden?” vraagt
RTBF verbaasd. “We zijn een agressievere
toon van de N-VA gewoon. Wat is er aan
de hand?” vraagt dezelfde journalist zich
verder af. Het antwoord van de voorzitter
sust al snel de journalisten die de spot
drijven met de (on)gelukkige timing maar
die tegelijk het gebrek aan directe provocatie betreuren. “Het is moeilijk om niet
te struikelen op de vooravond van een
stakingsactie in België”, stelt De Wever.
Oef, de journalisten zijn gerustgesteld: de
N-VA is nog altijd dezelfde. De Franstalige
media begrijpen dat de N-VA zich van
haar zachte, meer sociale kant laat zien.

Maar de timing zorgde dus wel voor de
nodige commentaar. Op de vooravond
van een stakingsactie in de openbare sector, en net in de week waarin de indexsprong moest worden gestemd, stelt de
N-VA een nieuwe campagne voor met een
duwende hand. Kroll (tekenaar voor Le
Soir en voor het zondagse politieke praatprogramma op RTBF) lacht ermee en
voegt eraan toe dat er één vinger te veel
staat: de wijsvinger (l’index in het Frans).
De cartoonist van La Libre, Dubus, maakt
dezelfde satirische opmerking.
De hand roept veel vragen op maar is ook
voorwerp van vermaak. Betekent die
hand nu dat we mensen vooruit duwen,
of dient ze net om hen af te weren? Vervangt de hand het V-teken of vult ze het
aan? Sommigen houden ervan en klappen ‘in de handen’, anderen vinden dat
de boodschap niet duidelijk is.

Verbazing
Een dergelijke campagneactie buiten de
verkiezingsperiode blijkt voor iedereen
hoe dan ook een verrassing te zijn. Net

als het bedrag dat voor deze campagne
werd vrijgemaakt. De media zoeken naar
verklaringen om deze communicatie in
een, naar hun normen, logische context
te kaderen: moet de campagne het gekibbel met CD&V doen vergeten? Of dient ze
de achterban gerust te stellen door te
tonen dat ook Vlaamsgezinden comfortabel kunnen rondlopen met Zweedse
sneakers?
Er wordt over de campagne gepraat en ze
wekt verbazing. Een commentator vat
samen: “Slim gezien!” Het reactievermogen van de partij en de beslissing om een
nieuwe emotie los te weken, wordt door
RTL TVI zelfs als ‘meesterlijk’ bestempeld. En ongeacht of men de N-VA nu
leuk vindt of niet: men houdt haar in de
gaten en spaart de commentaren niet.
Men kan alleen maar besluiten dat onze
partij het anders en beter doet dan anderen op het vlak van politieke communicatie.

Anne Laure Mouligneaux

Anne Laure Mouligneaux is sinds
2014 de Franstalige woordvoerster van
de N-VA en van vicepremier Jan Jambon.
Op deze bladzijde schrijft zij - afwisselend met
Maurits van Liederkerke, Frieda Brepoels
en Stefaan Huysentruyt - over de sentimenten
aan de andere kant van de taalgrens.

België-Belgique
P.B. - P.P.
Gent X
BC 4238

OP STA P M ET

Vlaams Parlementslid
Tine Van der Vloet
Tine Van der Vloet kreeg na de verkiezingen van 2014 van De Standaard de titel
‘het witste konijn onder de witte konijnen’. Tine werd dan ook totaal onverwacht van op een 17de plaats verkozen.
Met haar ervaring als begeleidster van
personen met een beperking is ze vooral
actief in de commissie Welzijn.

8.15 uur
De kinderen vertrekken naar school. Ik
overloop de kranten en kijk in mijn
agenda wat er vandaag staat ingepland. Omdat ik het heel belangrijk
vind om de vinger aan de pols te houden, doe ik op maandag en vrijdag
vaak werkbezoeken die nuttig zijn
voor de commissies waarin ik zetel.

9.00 uur
Daarom vertrek ik meteen richting
Balen voor een werkbezoek. Ik kom
terecht bij een jonge onderneemster
die investeerde in haar eigen project,
Villa Piepin (www.villapiepin.be). Dat
is een zorgboerderij én inclusieve opvang voor 0- tot 12-jarigen. Met onder
meer een snoezelruimte, dieren,
natuur en rust heeft ze een prachtige
locatie samengesteld voor inclusieve
opvang. Origineel én inclusief, dat zijn
de sociale ondernemers die we nodig
hebben. Ik wens haar uit de grond van
mijn hart veel succes toe! Met haar opmerkingen en bevindingen kan ik aan
de slag in Brussel.
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V.u. & afzendadres:
Bart De Wever, VPRTI vzw,
Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel
Maandelijks behalve in juli en augustus.
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7.00 uur
De wekker loopt af. De werkweek
start, al blijf ik vandaag actief in de
Kempen. Het is maandag en ik hoef
niet naar Brussel. Ook de kinderen en
mijn man moeten eruit, want voor hen
staan school en werk te wachten. Als
elke brooddoos is gevuld en iedereen
klaar is om de dag te starten, lees ik al
enkele e-mails en beantwoord ik de
dringendste vragen.
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Colofon
13.00 uur
Terug thuis bereid ik de commissie
Welzijn voor, die op dinsdag en
woensdag plaatsvindt. Ik denk ook al
aan het weekend, want zondag ben ik
te gast op een aperitiefgesprek in Turnhout. Ik zal het er hebben over inclusief beleid en daar ga ik graag goed
voorbereid heen.

17.00 uur
Vanavond eet ik samen met mijn gezin.
Dit is de enige avond in de week dat dit
lukt. Ik geniet er telkens ten volle van.

18.30 uur
Naar Kasterlee, voor het dagelijks
bestuur van het arrondissement. Om
20 uur is het tijd voor de arrondissementele vergadering zelf. De afgevaardigden van onze 27 gemeentes komen
maandelijks samen en bespreken het
reilen en zeilen van de afdelingen. We
leren veel van elkaar en spelen ideeën
door. Ook de #Helfie-campagne komt
aan bod. Iedereen gaat met een pak affiches naar buiten. Enkele moedigen
zakken rond 23 uur nog even af naar
de toog om gezellig na te praten.
Omdat er nog vele drukke dagen volgen deze week, besluit ik wijselijk om
toch maar naar huis te gaan.
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