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Jan Spooren: “Onze sociale zekerheid 
moet sociaal en zeker blijven”

Bouwstenen voor een 
daadkrachtig drugsbeleid

Een antiverdrinkingsplan 
voor de Middellandse Zee



Nou moe
“Liever IS-terreur dan taxlabeur. Liever opgeblazen dan leeggezogen.” Met

die slogan betoogden enkele ABVV-leden in Brussel tegen de regeringsher-

vormingen. Je kan hun spandoek smakeloos vinden, maar het lijkt toch

vooral tekenend voor vakbonden bij wie alle zin voor proportie al enige

tijd zoek lijkt.

“Ook op links zie je oerconservatieve reflexen. Maar als

we mensen echt tot de bedelstaf willen krijgen, moeten

we alles willen behouden. (…) Nu zijn we alleen aan het verdedigen

wat we hebben, terwijl de vloed opkomt. Maar we zijn geen dam-

men aan het bouwen, laat staan dat we nieuw land aan het ont -

ginnen zijn. Dat laatste kunnen we alleen doen als we onze

economie naar de toekomst tillen.”

Frans Timmermans, Europees Commissaris,

in De Standaard (03/05/2016)
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5,6
Zoveel procent bedroeg de werkloos-

heidsgraad eind vorig jaar in Vlaan-

deren. Dat is “bijna de structurele

werkloosheid”, om de nieuwssite

Newsmonkey te citeren. Of anders ge-

zegd: “Minder dan dat haal je nooit.”

Ter vergelijking: in Wallonië stond de

teller op 12 procent en in Brussel op

17,2 procent. Daar is dus wel nog

ruimte voor verbetering.

Karel Van Eetvelt (Unizo) 
@karelvaneetvelt op 3/05/2016
Politieke staking 3 vakbonden oktober

helemaal van de pot gerukt. Bedroevend

hoe zogenaamde verdedigers sociaal

overleg dit kelderen.

Jeroen Denaeghel (journalist) 
@JDenaeghel op 26/04/2016
Kritiek op Erdogan? Alleen als het geen

stemmen kost. @johncrombez en zijn

bende op hun best.

Goed bezig
In Vlaanderen kan je het theoretische rijexamen met behulp van een tolk

afleggen in liefst 28 talen. “Dat is echt van het goede te veel”, vindt Vlaams

Parlementslid Lorin Parys. Temeer omdat slechts dertig procent van wie

het examen aflegt in een vreemde taal, ook effectief slaagt: beduidend

lager dan het algemeen gemiddelde. “Integratie betekent ook dat je onze

verkeersregels in het Nederlands begrijpt”, aldus Parys. Vlaams minister

van Mobiliteit Ben Weyts bekijkt alvast hoe we het aantal tolken drastisch

kunnen beperken.

Na jaren van onderhandelen is het akkoord

met Marokko over veiligheid en terrorisme-

bestrijding eindelijk rond. Een primeur in

Europa. “Het akkoord moet de uitwisseling

van vingerafdrukken vergemakkelijken, wat

tot een betere en snellere identificatie zal lei-

den. Niet alleen in veiligheids- maar ook in

migratiedossiers”, zegt staatssecretaris voor

Asiel en Migratie Theo Francken, die 18

maanden keihard werkte aan het dossier.
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Het hoofd van het katholiek onderwijs wil in zijn scholen ruimte maken voor de islam

‘om de katholieke identiteit te versterken’. Islamitische symbolen zoals de hoofddoek,

islamitische gebedsruimtes, vrijwillige islamlessen, … Het moet allemaal mogelijk zijn. 

Daarmee zet hij een stap achteruit. Vandaag staan de katholieke scholen al open voor

andere levensbeschouwingen en religies. En pluralistisch onderwijs vind je in het uit-

stekende en kwaliteitsvolle gemeenschapsonderwijs. 

Maar deze discussie gaat niet enkel over de identiteit van het katholiek onderwijs. Het

gaat ook over de plaats van religie in onze samenleving. Het christendom is geëvolueerd

van een machtsinstituut met een enorme impact op het publieke en politieke leven naar

het louter aanreiken van zingeving en een waardenkader. 

Religie
Vlaanderen is geen tweestromenland meer van een katholieke meerderheid en een vrij-

zinnige minderheid. Het is een lappendeken van verschillende religies en levens -

beschouwingen. Om dat in goede banen te leiden, moeten er duidelijke afspraken zijn.

De grondwettelijke vrijheid voor religies moeten wij koesteren. Maar ook beschermen. 

In de Kamer woedt een discussie over een preambule bij de Grondwet. Kamerleden

Hendrik Vuye en Veerle Wouters vinden dat onnodig en willen slechts een zinnetje toe-

voegen: ‘Niemand kan zich op basis van religieuze of levensbeschouwelijke motieven

onttrekken aan de wettelijke normen, noch de rechten en vrijheden van anderen 

beper ken.’

Dat is de essentie. Het is ook in die optiek dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts

duidelijk stelt dat er een totaalverbod moet komen op onverdoofd slachten. Het is nu

aan de meerderheidspartijen om daarvan werk te maken. 

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Onderwijs
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De Europese Unie en Turkije slo-
ten een akkoord om de asiel -
instroom naar Europa drastisch
te verminderen. Maar de deal
zorgt voor veel commotie. Ook
Sander Loones blijft kritisch.

13
Na Luxleaks en Swissleaks kwa-

men enkele weken geleden ook

de Panama Papers aan het licht.

Minister van Financiën Johan Van

Overtveldt tilt zwaar aan de feiten

en onderneemt actie.

25 
Op zondag 11 september is Plopsa-
land helemaal van de N-VA. Met
als klap op de vuurpijl een spette-
rend optreden van K3. U leest
meer over onze familiedag op
bladzijde 25.

17
In het nieuwe N-VA-dossier
‘Bouw stenen voor een daad-
krachtig drugsbeleid’ doen 
Sophie De Wit, Björn Anseeuw,
Koenraad Degroote en Valerie
Van Peel de visie van de partij op
de drugsproblematiek uit de 
doeken.
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Intussen lijkt de bevoegde staatssecretaris ook

werk van zo’n hervorming te willen maken. Al

was het maar om meer budgettaire ruimte te

creëren voor acties op het terrein. Vandaag be-

schikt elke dienst bijvoorbeeld nog over een

eigen management. Door in die structuren te

snoeien, besparen we dit en volgend jaar

alvast 75 miljoen euro.

Slagkracht versterken
Vorig jaar bracht de strijd tegen sociale

fraude 180 miljoen euro op. Dat is een pak

meer dan de jaren voordien. Een deel van

die meeropbrengst wordt nu opnieuw

geïnvesteerd in een versterking van de

inspectie diensten. Zo worden er honderd

extra inspecteurs aangeworven. “Een

goede zaak”, aldus Raskin. "Wij zijn dan

ook voorstander van sterke operationele

diensten. Daarnaast pleiten we ervoor om

de inspecteurs een ruimere controle -

bevoegdheid te geven.”

Vandaag worden ouders van levenloos geboren kinderen onvoldoende
erkend in hun verdriet. Een humanisering van de wetgeving dringt zich
op, vindt Kamerlid Goedele Uyttersprot. “Het verlangen naar het
nieuwe leven ontstaat niet pas vanaf dag 180, de zwangerschapsduur
die nu vereist is om officieel te worden erkend in je verdriet”, stelt zij.
“Ondersteun ouders door hen vanaf dag één de mogelijkheid te bieden
om aangifte te doen van hun kind.”

Pas vanaf 180 dagen zwangerschap geldt er momenteel een aangifteplicht:

het levenloos geboren kind wordt ingeschreven in het overlijdensregister,

enkel met een voornaam.

Geen geboorteregister,

geen familienaam. “Dat is

een zeer harde confronta-

tie met de pijnlijke reali-

teit. Een koppel dat hun

kind vóór die tijd verliest,

kan het zelfs geen 

voornaam geven”, merkt 

Uyttersprot op.

Volwaardige erkenning
Uyttersprot wil ouders de kans geven om hun levenloos geboren kind in te

schrijven in een specifiek geboorteregister in plaats van in het overlijdens-

register. Daarbij moeten zij de keuze krijgen om hun kind al dan niet met

voor- en/of familienaam in te schrijven, zonder daaraan rechtspersoonlijk-

heid te koppelen. “Zo wordt het ook mogelijk dat de vader het kind erkent,

wanneer de ouders niet gehuwd zijn. Zo geven we vaders ook de kans hun

verdriet een plaats te geven”, besluit Uyttersprot.

HALFROND

De huidige wetgeving legt ook op dat de beschuldigde

eigenaar moet zijn van het goed dat wordt verbeurd-

verklaard. Ook daarop zijn geen uitzonderingen toege-

staan voor terroristen. “Een voertuig dat bijvoorbeeld

wordt geleend aan terroristen om hen naar de plaats

van de aanslag te brengen of een safehouse dat aan

hen is verhuurd, moeten we ook kunnen verbeurd -

verklaren. Sympathisanten zullen daardoor ook minder

snel geneigd zijn om terroristen te hulp te schieten”,

meent De Wit.

Ook na verkoop
Omdat terroristen de goederen kunnen verkopen die

ze gebruiken voor hun misdaden, voorziet het wets-

voorstel dat de rechter eveneens de opbrengst uit die

verkoop nadien kan verbeurdverklaren. Ook dat staat

de wet nu al toe voor huisjesmelkerij, mensenhandel,

mensensmokkel en prostitutie.

België telt acht federale sociale inspectie -
diensten. Die versnippering is historisch zo ge-
groeid. “Maar een eengemaakte sociale
inspectiedienst is veel beter in staat om met de
realiteit van vandaag om te gaan”, zegt Kamer-
lid Wouter Raskin.

Wouter Raskin: “Ook de overheid
moet bereid zijn om in de eigen
structuren te snijden.”

Hervorming sociale inspectie 
is slimme besparing

Levenloos geboren kinderen:
nood aan humanere wet

Terroristen gebruiken vaak (on)roerende goederen om
hun misdrijven voor te bereiden en te plegen. Een rech-
ter kan die niet verbeurdverklaren, zelfs al is dat soms
noodzakelijk om een terroristische groepering defini-
tief te ontmantelen. “Vandaag kan dat wel al bij mis-
drijven als mensenhandel, mensensmokkel of
prostitutie”, constateert Kamerlid Sophie De Wit. Met
een eigen wetsvoorstel wil zij daaraan nu een mouw
passen.

Ook goederen 
van terroristen 
verbeurdverklaren

Goedele Uyttersprot: “Het verdriet van de
ouders overstijgt de zwangerschapsduur.”
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“Het is zeker niet zo dat wij veiligheid onbelangrijk vinden”,

zegt Vanlouwe. “Maar het getuigt niet van efficiëntie en een

goed beheer van overheidsmiddelen om te investeren in de

renovatie en de beveiliging van een ingang die amper wordt

gebruikt.” Hij wijst erop dat de ingang aan de Wetstraat, die

dienstdoet voor officiële ontvangsten, ook reeds wordt gedeeld

door Kamer en Senaat. “Ook de andere ingangen voegen we

het best samen. Bovendien is de veiligheid beter gegarandeerd

met één ingang dan met meerdere ingangen”, besluit Van-

louwe.

HALFROND

De ingang van de Senaat aan de Leuvenseweg wordt ge-
renoveerd en beter beveiligd. Prijskaartje: 126 000 euro.
“Nutteloze uitgaven”, vindt deelstaatsenator Karl Van-
louwe. “De Senaat telt minder dan honderd bezoekers
per week, of minder dan twintig per dag. We zouden
beter de ingang van de Kamer gebruiken en zo die kosten
uitsparen.”

De Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) heeft de gemengde
jeugdploegen in het waterpolo afgeschaft. “Daardoor kunnen een
goeie 170, meestal Vlaamse, meisjes hun geliefkoosde sport niet
langer beoefenen”, zegt Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw,
die de kat meteen de bel aanbond. Zowel Vlaams minister van
Sport Philippe Muyters als staatssecretaris voor Gelijke Kansen
Elke Sleurs laat de beslissing van de Zwembond onderzoeken.

Jeugdploegen in de waterpolocompe-

titie zijn al bijna een kwarteeuw ge-

mengd. Maar nu draait de Belgische

Zwembond de klok ineens terug. Hun

motivering: van zodra de waterpolo-

meisjes elf jaar zijn, worden de ‘fysi-

ologische verschillen’ zogezegd te

groot, waardoor ‘de integriteit van de

meisjes in het gedrang komt’. In 

ande re sporten, zoals voetbal, korfbal en zelfs rugby, vormen 

gemeng de jeugdcompetities nochtans geen enkel probleem.

Gemengde Vlaamse jeugdcompetitie
“Meisjes zijn ook heus niet de mindere in die jeugdreeksen, ook fysiek

niet”, weet Anseeuw. “Ze zijn wel in de minderheid. En door 

gemengde jeugdcompetities nu te verbieden, maak je die meisjes het

sporten onmogelijk. Er zijn immers te weinig jonge waterpolospeel-

sters om een aparte competitie in te richten.” Anseeuw pleit daarom

voor een eigen gemengde jeugdcompetitie op Vlaams niveau.
Karl Vanlouwe: “Veiligheid is geen excuus voor geld-
verspilling.”

Beveiliging Senaat: 
duur en overbodig

Poetshulp met dienstencheques veralgemenen

Als alle poetshulp bij zorgbehoevenden door ‘dienstenchequers’ zou ge-
beuren, levert dat een besparing op van 30 miljoen euro op jaarbasis.
“Dat bedrag kan je herinvesteren in bijkomende thuiszorg voor zorg -
behoevenden”, zegt Vlaams Parlementslid Peter Persyn. “Maar het ACV
ligt dwars.”

De christelijke vakbond vraagt dat poetshulp bij zorgbehoevenden enkel nog

door de duurdere poetshulpen van de aanvullende thuiszorg zou gebeuren.

Kostprijs: 50 miljoen euro extra per jaar. “Dat geld is er niet. En als het er al

zou zijn, kan het veel beter aan andere zaken worden besteed”, benadrukt

Persyn. “Want poetsen blijft poetsen, ook bij zorgbehoevenden.” 

Preken voor eigen parochie
“Dat het ACV hiervoor op de barricade staat, hoeft geenszins te verwonderen”, meent Persyn. “De verzuilde diensten voor gezinszorg,

waarvan het katholieke Familiehulp met voorsprong de grootste is, hebben alle belang bij een uitbreiding van het voor hen lucratieve

systeem van poetshulpen in de aanvullende thuiszorg.”

Peter Persyn wil uitdoofscenario voor poetshulpen
in de algemene thuiszorg.

Koude douche voor 
Vlaamse waterpolomeisjes
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STAAT VAN ZAKEN

Minister van Defensie Steven Vandeput gaat fors inves-
teren in een zogenoemde cyberdivisie binnen het
leger. Die moet onze kritieke infrastructuur, militair én
civiel, beschermen tegen aanvallen van buitenaf. “In
de toekomst moeten wij bovendien zélf in staat zijn
om via een cyberaanval terug te slaan als we worden
aangevallen”, verklaart de minister. Defensie zal
daarom volop cyberprofielen rekruteren én investeren
in computers en software.

“Net als de samenleving wordt ook het leger steeds meer

afhankelijk van technologie. Die maakt ons leven en werk

meestal aangenamer en makkelijker, maar houdt ook dui-

delijke risico’s in. Individuen, organisaties of staten met

kwade bedoelingen kunnen onze kritieke infrastructuur

nu ook ontregelen door online in te breken en schade aan

te brengen. Beeld je bijvoorbeeld maar eens in dat een vij-

and controle verwerft over onze drones”, aldus minister

Vandeput.

Steun van en aan NAVO
Ook de NAVO heeft ‘cyber’ hoog op de agenda geplaatst.

In Estland bestaat er nu al een centrum dat studiewerk uit-

voert en expertise bundelt rond cyberbedreigingen voor

alle NAVO-partners. Minister Vandeput zal dat centrum

finan cieel ondersteunen en ook zelf een officier afvaar -

digen die ons daar permanent zal vertegenwoordigen.

Kiezen voor de fiets, 
ook in de week

“Dat sport gezond is, weten we intussen. Maar toch zijn we nog steeds niet
allemaal aan het sporten”, beseft Vlaams minister van Sport Muyters. Een
nieuwe campagne van het agentschap Sport Vlaanderen moet daarin ver-
andering brengen. “We willen iedereen laten voelen hoe leuk sport is.”

“In de weinige vrije tijd die ons rest na een

harde dagtaak, willen we vooral ontspan-

nen. En dan gaan we liever een pintje pak-

ken. Of gamen. Of een gezinsuitstap

maken”, stelt de minister vast. Met de cam-

pagne #sportersbelevenmeer van Sport

Vlaanderen wil hij aantonen dat ook sport

thuishoort in dat rijtje van leuke vrijetijds-

bestedingen. “Sporten is méér dan enkel

inspanning”, weet Muyters uit eigen erva-

ring. “Het is ook: lachen, vrienden

zien, je keihard amuseren.” 

Ervaringen delen 
“Om iedereen te overtuigen, zetten wij dui-

zenden ambassadeurs in: alle sportende

Vlamingen die op sociale media hun erva-

ringen delen met de hashtag #sporters-

belevenmeer. Samen met de Vlaamse

sportclubs werken we bovendien een reeks

opvallende initiatieven uit waardoor ieder-

een zelf zal vaststellen dat sporten onnoe-

melijk plezant is. En dat sporters altijd

meer beleven”, lacht Muyters.

https://sportersbelevenmeer.sport.vlaanderen

Sporters beleven meer

Defensie investeert
in cyberdivisie

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de komende jaren nog
forser investeren in een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur.
“Fietsen is beter voor mens, milieu en economie. Maar dat zijn zachte
of abstracte argumenten. Ik wil de Vlaming ook harde en tastbare
argumenten aanreiken om te kiezen voor de fiets, óók in het woon-
werkverkeer”, sprak de minister bij de voorstelling van zijn alles -
omvattende Fietsbeleidsplan, een primeur voor Vlaanderen.

“Vlaanderen is nu al een fietsland tijdens het weekend. Het is tijd om ook

een fietsland te worden tijdens de werkweek”, vindt de minister. Daarom

voert hij een ambitieus investeringsbeleid: tot nu toe werden de fiets -

budgetten ondanks de besparingen zelfs

licht verhoogd. Tegen het einde van de

legislatuur wil Weyts de magische kaap

van honderd miljoen euro per jaar ron-

den.

Vlaams Fietsbeleidsplan
De inhoudelijke krachtlijnen voor dat

investerings beleid staan nu ook officieel

gebundeld in het eerste Vlaamse Fiets-

beleidsplan. Dat werkt met drie trappen: fietsbeleid, fietsinfrastructuur en

fietscultuur. Er komen ook meer investeringen in netwerken voor woon-

werkverkeer. “Een vlotte doorstroming van het fietsverkeer is daarbij cru-

ciaal”, stelt Weyts, die tegelijk mikt op een uitbreiding van de

deelfietssystemen. Een communicatieplan voor bedrijven rondt het plan

af.

Philippe Muyters: “Door hun ervaringen te
delen, overtuigen sporters ook anderen.”



De strijd tegen radicalisering wordt al hard gevoerd, maar we mis-
sen nog een aantal cruciale elementen. Het aanpassen van het
beroeps geheim om informatie zo efficiënt mogelijk te delen, is er
een van. Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans, die de
Vlaamse aanpak van de radicalisering coördineert, roept minister
van Justitie Koen Geens (CD&V) op om dringend werk te maken
van die aanpassing.
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Minister Homans ging meteen bij de start van deze regeerperiode

over tot actie. Intussen lopen al haar geplande acties die radica-

lisme in Vlaanderen moeten voorkomen. “Maar het beroeps -

geheim blijft een groot probleem, omdat het de verschillende

diensten verhin-

dert om informa-

tie uit te wisselen.

Om die uitwisse-

ling te laten sla-

gen, is een aan -

passing van de

strafwet nodig,

een bevoegdheid

van minister van

Justitie Geens. Hij

moet daarvoor

dan ook dringend de nodige stappen zetten. Het beroepsgeheim

kan geen alibi zijn om zaken te verzwijgen”, besluit Homans.

STAAT VAN ZAKEN

Migratiefraude strenger aanpakken

Vreemdelingen van buiten de Europese Unie moeten voort-
aan vijf in plaats van drie jaar wachten op een verblijfsver-
gunning van onbeperkte duur bij gezinshereniging. En
migratiefraude kan niet langer verjaren. Met die belangrijke
wijzigingen aan de vreemdelingenwet geeft staatssecretaris
voor Asiel en Migratie Theo Francken verder invulling aan de
kracht van verandering.

Vandaag kunnen vreemdelingen uit zoge-

heten derde landen na drie jaar al een ver-

blijfsvergunning van onbeperkte duur

krijgen, mits ze voldoen aan bepaalde

voorwaarden. EU-onderdanen moeten vijf

jaar op zo’n vergunning wachten, wat vol-

gens het Grondwettelijk Hof discrimine-

rend is. Daarom trekt de regering die

termijn nu voor

iedereen op tot

vijf jaar. “De ver-

lenging van de controleperiode is van

groot belang in de strijd tegen schijnhuwe-

lijken en -partnerschap, aangezien die vor-

men van migratiefraude daardoor minder

aantrekkelijk worden”, stelt Francken.

Ook de verjaring na tien jaar bij migratie-

fraude schaft de regering af. "Nu kunnen

we migratiefraude permanent sanctione-

ren met een verlies van het verblijfsrecht”,

aldus een tevreden Francken.

Beroepsgeheim dringend
aanpassen

Liesbeth Homans: “Beroepsgeheim kan
geen alibi zijn om zaken te verzwijgen.”

Theo Francken: “Migratiefraude wordt een pak minder aan-
trekkelijk.”

“De beveiliging in musea is voor mij een prioriteit”,
zegt staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke
Sleurs. Binnen het voorziene budget neemt zij
daarom extra beveiligingsmaatregelen die de fede-
rale musea in Brussel ten goede komen. Tegelijk
maakt ze 170 000 euro vrij voor de promotie van
drie van die musea en het Planetarium.

Na het tijdelijk optrekken van het dreigingsgevaar naar

niveau 4 als gevolg van de aanslagen in Parijs, had

Sleurs al een eerste keer geld vrijgemaakt voor externe

bewakingsagenten en detectiepoortjes in de musea. Het

tijdelijke contract met dat externe bewakingspersoneel

werd intussen verlengd én het aantal bewakingsagen-

ten opgetrokken. Ook kwamen er extra detectiepoort-

jes. Maar de beveiliging van de musea moet ook

structureel worden aangepakt, vindt Sleurs. “Ik heb de

directeurs daarom de opdracht gegeven om werk te

maken van de opleiding van hun personeel, zodat zij

op termijn zelf de poortjes kunnen bedienen. Elk 

museum moet ook een veiligheidsplan uitwerken.”

Door de terreurdreiging liepen de bezoekersaantallen

in de federale musea en het Planetarium sterk terug.

“Met gerichte promotiecampagnes maken we het 

publiek opnieuw warm voor de musea”, belooft Sleurs.

Musea beveiligen en
beter promoten
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BREEDBEELD

Jan, jij bent de man van de sociale
zeker heid in de Kamerfractie. De
bonden reageerden buitengewoon
fors op de begrotingscontrole: ‘een
onmenselijk akkoord’, ‘een histori-
sche stap achteruit’, ‘we zijn ge-
pakt en bedrogen’. Hebben ze een
punt?
Jan Spooren: “Natuurlijk niet. De vak-

bonden hangen constant een verhaal

op van sociale afbraak en achteruit-

gang. Maar voor wie de cijfers kent,

klinkt dat toch nogal vreemd in de

oren. Wij geven dit jaar al goed 100

miljard uit aan onze sociale zeker-

heid. En tegen het einde van de legi-

slatuur zal dat nog 12,5 miljard meer

zijn. Dat is het totale budget van het

Vlaamse onderwijs dat we méér gaan

uitgeven in de sociale zeker heid. Dan

van sociale afbraak durven spreken

is niet ernstig.”

De kritiek luidt dat er besparingen
zijn ‘op kap van de zieken en de
ambtenaren’.
“Wie de geldstromen van de sociale

zeker heid een beetje kent, weet 

gewoon dat de pensioenen en de 

arbeidsongeschiktheid twee grote knel -

punten zijn. De pensioenuitgaven stij-

gen met 6,5 miljard naar het

duizelingwekkende bedrag van 52 mil-

jard euro. De ambtenarenpensioenen

zijn daarbij goed voor een derde van

de totale pensioenmassa. Ook het aan-

tal mensen in de arbeids ongeschiktheid

groeit schrikbarend snel. Om onze 

sociale zekerheid betaalbaar en zeker

te houden moeten we wel zorgen dat

meer mensen langer aan de slag blijven

Twee algemene stakingen en drie grote betogingen. Dat is de

voorlopige tussenstand van het vakbondsprotest na de begro-

tingscontrole van april. De vakbonden vinden dat de regering

de zieken en de ambtenaren viseert. Kamerlid Jan Spooren reageert

op de kritiek.

Werk maken van een sociale en zekere soc   



“In een eerste fase is beslist om de

diploma bonificatie af te schaffen voor

wie vervroegd pensioen aanvraagt,

om zo de ambtenarenloopbaan te kun-

nen verlengen. Tegen 2029 zal het sys-

teem volledig zijn uitgedoofd. De

vakbonden hebben daarover een rap-

port gevraagd aan het Planbureau. En

wat blijkt: de ambtenarenpensioenen

zullen nog aanzienlijk stijgen door die

maatregel. Door de studiejaren niet

meer te laten meetellen in de bereke-

ning temper je gewoon die stijging.

Wat je geleidelijk verliest aan diploma-

bonificatie – de eerste fase van de

maatregel is gespreid over 15 jaar – zal

je dus langer moeten werken. Dat de

vakbonden daarop hebben gevraagd

om dit rapport geheim te houden, be-

vestigt enkel dat ze het spel communi-

catief niet altijd even eerlijk spelen.” 

De tantièmes dan. Wat is dat juist en
wie geniet ervan? 
“Dankzij de tantièmes hebben som-

mige beroepsgroepen al na een car-

rière van 36 of 40 jaar een maximum-

pensioen in plaats van na 45 jaar zoals

de algemene regel is. Het gevolg is dat

ambtenaren met gunstige tantièmes

vaak hogere pensioenen hebben én

minder lang hebben gewerkt. Erg eer-

lijk is dat niet. Het is de bedoeling om

de gunstige tantiè mes alleen te behou-

den voor wie echt een zwaar beroep

heeft, en dat mogen de sociale part-

ners mee beslissen. Ik denk niet dat

pastoors, universiteitsprofessoren of

provincie  gouver- neurs zware beroe-

pen zijn, maar de socia le partners

moeten alle ruimte hebben. Het is 

alleen jammer dat ze onrust zaaien ter-

wijl ze goed genoeg weten dat zij de

keuzes mogen maken.”
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of weer aan de slag raken na een ziekte.

Daarnaast is het ook voor de langdurig

zieken zelf levensbelangrijk dat ze niet

aan hun lot worden over gelaten, en dat

ze actief worden geholpen. We nemen

juist zeer sociale maatregelen. Neem nu

de zieke ambtenaren: vandaag zijn er

die na een bepaalde tijd ziekte verplicht

op pensioen worden gesteld, dikwijls

met een pensioen van een paar hon-

derd euro in plaats van met een ziekte-

uitkering van 65 procent van het laatste

loon. Dat levert al jaren schrijnende 

verhalen op. Dat lost deze regering nu

eindelijk op.”

Laat ons beginnen met de ambte -
narenpensioenen. De vakbonden 

rekenen een verlaging tot 20 pro-
cent voor door de combinatie van
maatregelen.
“Dat is complete onzin. Maar laat me

eerst vertellen wat we hebben gedaan,

en waarom we het doen. Vandaag is

de loopbaan van de meeste ambtena-

ren gemiddeld vijf jaar korter dan in

de privé sector. Drie op de vier ambte-

naren stoppen op hun zestigste. Het is

de overheid zelf die die vervroegde uit-

trede heeft aangemoedigd en excessen

zoals het ‘opsparen’ van ziektedagen

heeft toegestaan. Maar dat is vandaag

onhoudbaar en niet rechtvaardig. De

redenering dat het hogere pensioen

compenseert voor een vlakkere loop-

baan is gedeeltelijk correct, maar dat

verhaal gaat niet meer op als men dan

ook nog eens minder lang moet wer-

ken. Over de verlenging van de loop-

baan zijn bij de begrotingscontrole

twee maatregelen beslist: het stoppen

met meetellen van de studiejaren in de

pensioenberekening, en het afschaffen

van de zogenaamde ‘preferentiële tan-

tièmes’ tenzij voor zware beroepen.

De maatregel die het meeste door-

weegt in de scenario’s van de vakbon-

den is het berekenen van het pensioen

op basis van het gemiddelde loon van

de ganse loopbaan in plaats van op

basis van de laatste tien jaar. Maar

daarover is met geen woord gerept!

Dat systeem komt er ten vroegste

tegen 2030 als het puntensysteem

wordt ingevoerd, en dan nog staat er

expliciet in het regeerakkoord dat de

ambtenarenpensioenen daardoor

gemid deld niet zullen dalen. Daar-

naast verzwijgen de vakbonden en de

oppositie stelselmatig dat bij al deze

hervormingen reeds opgebouwde 

pensioenrechten volledig worden 

gerespecteerd.”

Was de diplomabonificatie - het
meetellen van de studiejaren - al
niet afgeschaft?

BREEDBEELD

       iale zekerheid 

We gaan langer moeten 
werken, maar al de 
rest is bangmakerij.“



ven op de werkvloer willen mogelijk

maken. De regelgeving moet vooral

meer flexibiliteit en opportuniteiten

creëren, terwijl we de autonomie van

de werknemer moeten versterken. In de

praktijk is dat minder planlast voor de

leerkracht, minder papierwerk voor de

politieagent, en aangepaste taken.”

Over aanpassingen van het statuut
gesproken, Jan. Hoe zit het eigenlijk
met het pensioen van de parlements-
leden?
“Ik vind het eerlijk gezegd de evidentie

zelve dat de pensioenregeling van de

parlementsleden dezelfde is als die van

iedereen. Gelijke behandeling is net de

essentie van deze pensioenhervorming.

Tegen eind mei legt Kamervoorzitter

Siegfried Bracke zijn voorstel voor aan

de andere parlementsvoorzitters. Ik ben

benieuwd of we de Franstaligen aan

boord gaan krijgen. Zo niet gaan Sieg-

fried en Jan Peumans gewoon zelf door

om dat nu eens eindelijk op te lossen.”

Wat vind je van de kritiek dat de
rege ring meer haalt bij de zieken en
de ambtenaren dan bij de Panama -
fraudeurs?
“Ik vind die stelling eerlijk gezegd nogal

onkies. Johan Van Overtveldt levert

goed werk in de strijd tegen de fiscale

fraude. Hij doet wat men van de poli-

tiek verwacht: de instrumenten van de

diensten in de strijd tegen fiscale fraude

uitbreiden. Er is de kaaimantaks, de

onderzoeks termijnen zullen worden

verlengd, de meldingsplicht voor de

banken uitgebreid … Maar het is een

leugen te doen alsof we daarmee alle

hervormingen in de sociale zekerheid

kunnen vermijden.

De 45 miljard die wij aan pensioenen

uitgeven moet ieder jaar opnieuw wor-

den opgebracht door de werkende

genera ties, hé. Dat kan alleen als we er-

voor zorgen dat er zo’n breed mogelijke

actieve basis is. Tijdens de campagne

van 2014 zijn sommigen van deur tot

deur gegaan om te zeggen dat de 

N-VA de mensen hun pensioen ging af-

pakken. Maar de waarheid is dat er

onder deze regering al meer is gedaan

om de pensioenen betaalbaar te hou-

den dan in vijfentwintig jaar met socia-

listen. Ja, we gaan langer moeten

werken. Maar al de rest is bangmakerij.

En van het verwijt dat de regering het

geld afpakt van de langdurig zieken

word ik echt kwaad. De ziekte- en inva-

liditeitsuitkeringen worden met geen

eurocent verlaagd, en de mensen die we

Alle maatregelen kunnen dus wor-
den gecompenseerd door langer te
werken?
“Absoluut. De ambtenaren gaan ook

morgen nog altijd zeer goeie pensioe-

nen hebben. Ze gaan er alleen geleide-

lijk aan langer voor moeten werken.

Van een gemiddelde van 37 à 38 jaar

vandaag naar een effectieve loopbaan

van minstens 42 jaar. Het stoort mij

trouwens enorm dat men dit voorstelt

als een aanval op de publieke sector:

het tegendeel is verdorie waar! Als de

vakbonden van de cipiers klagen over

personeelstekort is deze hervorming al

een deel van de oplossing.”

Maar, zeggen de vakbonden dan, het
statuut wordt eenzijdig aangepast en
er wordt niets gezegd over werkbaar
werk.
“Kijk, niemand van ons zal toch tegen-

spreken dat leerkrachten en politiemen-

sen gigantische toegevoegde waarde

creëren voor de samenleving? Uiteraard

moeten we goeie mensen kunnen aan-

trekken voor onze veiligheidsdiensten

of ons onderwijs. Dat betekent dat je ze

een goed loon geeft en een modern

loopbaanbeleid voert. Maar we gaan

toch nooit de beste mensen aantrekken

voor ons onderwijs als we ze moeten

lokken met de belofte dat ze niet zo

lang zullen moeten werken als in de

privé sector?

Je houdt mensen aan de slag door hen

zinvol werk te laten doen, waarbij ze

hun capaciteiten kunnen gebruiken en

een zekere autonomie genieten. Daar-

naast moet de jobinhoud meer op maat

worden uitgetekend zodat het fysisch

en psychisch beter haalbaar wordt.

Werkbaar werk bij de overheid betekent

dus niet dat we grote centrale plannen

uitwerken, maar dat we meer initiatie-

BREEDBEELD
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Jan Spooren: “Het is de evidentie zelve dat de pensioenregeling van de parlementsleden

dezelfde is als die van iedereen.”

De vakbonden verzwijgen 
stelselmatig dat reeds 

opgebouwde pensioenrechten 
volledig worden gerespecteerd.“



Een jaar geleden al diende

Kamer lid Zuhal Demir een voor-

stel in om het recht op een werk-

loosheidsuitkering voor niet-

Europese buitenlanders te be-

perken. Tijdens de begrotings-

controle haalde Jan Jambon de

maatregel binnen. “Vroeger kon

je hier als buitenlander één dag

werken en dan een uitkering

krijgen op basis van arbeids-

prestaties die waar ook ter we-

reld werden verricht”, legt

Demir uit. “Voortaan is dat pas

mogelijk na drie maanden te

hebben gewerkt in België.”

Oplichting eindelijk 
onmogelijk gemaakt
“In mijn eerste jaren in het parlement ge-

tuigde het Antwerpse arbeidsauditoraat

hoe fraudeurs spookbedrijven opzetten

om buitenlanders voor één dag aan te

nemen en vervolgens de sociale zeker-

heid op te lichten”, herinnert Demir zich.

“Yvan Mayeur van de PS hoonde de

magistra ten die kwamen getuigen toen

gewoon weg. Maar nu, vijf jaar later,

maken we dergelijke fraude eindelijk on-

mogelijk.” Zelf had Zuhal Demir liever

een termijn van zes maanden ge-

zien, zoals ook David Cameron dat

eist om het sociale shoppen in de

EU onmogelijk te maken. “Maar

drie maanden is al een grote stap in

de goede richting. We maken ons

systeem rechtvaardiger door het

verzekeringsprincipe te versterken.”

Werkloosheids-
uitkering beperken 
in de tijd
Tot slot hamert Demir ook nog

eens op haar standpunt over de

beperking van de werkloosheids-

uitkeringen in de tijd. “Helaas is

het nog altijd zo dat je in België

kan genieten van een werkloos-

heids uitkering die onbeperkt is in

de tijd. Het blijft voor ons logisch

en rechtvaardig om ook daar de band tus-

sen wat je krijgt en wat je hebt bijge -

dragen te versterken.”
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Niet langer werkloosheidsuitkering na één werkdag

opnieuw aan werk helpen gaan er zowel

financieel als sociaal sterk op vooruit.” 

Hoe kunnen we hen weer aan de slag
krijgen?
“Het regeerakkoord voorziet dat we bin-

nen de drie maanden een reïntegratie-

plan opstellen voor iedereen die uitvalt.

We proberen via een vragenlijst of een

persoonlijk gesprek te achterhalen wat

de exacte situatie is en hoe die mensen

hun mogelijkheden nog zien. Daarna krij-

gen ze begeleiding om opnieuw aan de

slag te gaan bij hun vorige werkgever of

ergens anders. In landen zoals Nederland

en Noorwegen werkt die aanpak. Het

probleem is dat dit dossier nu al twee

jaar vastzit bij de ministers Peeters en De

Block. Iedereen weet wat er moet gebeu-

ren. Maar sommige excellenties hebben

blijkbaar schrik om aan heilige huisjes te

raken. Daarenboven pleiten we voor een

zekere responsabilisering van werkgevers

en werknemers. Maar ook dat stelt de op-

positie bewust verkeerd voor. De N-VA

pleit niét voor het straffen van langdurig

zieken die niet kunnen werken of die

geen aangepast werk krijgen aangebo-

den. Hen laat men meer dan terecht on-

gemoeid. Wij hebben het enkel over

mensen waarbij een onafhankelijk,

multi-disciplinair team van artsen en

arbeids deskundigen vaststelt dat ze nog

kunnen werken. Als die mensen via een

integratieplan deskundige begeleiding

krijgen, en men slaagt erin een passende

job aan te bieden, mogen we toch ver-

wachten dat men daar op ingaat. Als

men dan weigert mee te werken, is een

zekere sanctionering toch niet onmense-

lijk of asociaal? Trouwens, studies wijzen

uit dat de overgrote meerderheid van de

langdurig zieken wel degelijk terug aan

de slag wil en met veel plezier zal mee-

werken.”

Moeten we ook niet nauwlettender
toezien op de aanpak van artsen en
ziekenfondsen?
“Dat spreekt voor zich. Sommige zieken-

fondsen springen nogal creatief om met

de regels en verwijzen substantieel meer

door naar de arbeidsongeschiktheid dan

vergelijkbare mutualiteiten. Op basis van

statistische analyses gaan we nu gericht

herkeuringen laten uitvoeren. Dat ge-

beurde vroeger nooit. Als daaruit blijkt

dat artsen of ziekenfondsen onterecht

mensen arbeidsongeschikt verklaren, zal

ook daartegen worden opgetreden.”

Ook in de werkloosheidsuitkering kwam de regering tijdens de begrotingscon-
trole met grondige hervormingen. Zo moet je voortaan minstens drie maanden
in België hebben gewerkt voor je aanspraak kan maken op een werkloosheids-
uitkering. Voorheen was dat één dag.

Voortaan moet je minstens drie maanden in België

hebben gewerkt om aanspraak te kunnen maken op

een werkloosheidsuitkering.
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Vlaanderen exporteerde in 2015 voor

het eerst voor meer dan 300 miljard

euro. Dat is het hoogste bedrag ooit

en een stijging van bijna 2,2 procent

ten opzichte van 2014. Het aandeel

van Vlaanderen in de Belgische uit-

voer bedraagt 83,1 procent. “Vlaande-

ren leeft van de export”, verklaart

minister-president Geert Bourgeois.

“De uitvoer is een van de belangrijk-

ste fundamenten van onze welvaart.”

Kansen en uitdagingen
In 2014 werd de Vlaamse toegang

naar nieuwe groeimarkten in het 

Midden-Oosten en sub-Sahara-Afrika

groter. In 2015 scoorde vooral de 

export naar Noord- en Centraal-Ame-

rika erg goed, net zoals naar belang-

rijke EU-landen. De uitvoer naar de

Verenigde Staten klom zelfs met 11,8

procent. 

Die cijfers tonen alvast aan dat de

Vlaamse Regering het bij het rechte

eind heeft door Vlaanderen verder uit

te bouwen als logistieke hub en ons

industrieel weefsel te versterken.

“Deze Vlaamse Regering zet Vlaamse

bedrijven ertoe aan om hun export-

markten voldoende te diversifiëren

en om nieuwe groeimarkten aan te

boren”, bevestigt ook Bourgeois.  

Vlaanderen in de kijker
Vlaanderen voert een sterk buiten-

landsehandelsbeleid. Het Vlaams

Agentschap voor Internationaal On-

dernemen FIT (Flanders Investment

& Trade) bezit de knowhow, de ex-

pertise en de mensen op het terrein

om daaraan mee vorm te geven. De

negentig kantoren van FIT in het bui-

tenland zijn de ideale voelsprieten

van de Vlaamse economie over de

hele wereld.  

“En de Vlaamse economische zendin-

gen zijn een unieke opportuniteit om

onze bedrijven in contact te brengen

met buitenlandse partners”, vult de

minister-president aan. Bourgeois

keerde net terug van zo’n economi-

sche zending naar India. Met een op

maat gemaakt programma van the-

matische seminaries, individuele

zake lijke afspraken en netwerk - 

momenten zette hij Vlaanderen daar

in de kijker. En dat blijft hij doen.

“Eerder dit jaar waren we al in Cuba,

met de grootste Vlaamse economi-

sche zending ooit. En in het najaar

volgt nog Iran.” 

“Vlaanderen heeft enorm veel erva-

ring met technologieën van de toe-

komst”, besluit Geert Bourgeois.

“Recyclage, waterwerken, voedings-

technologie, chemie, farma, slimme

verkeersbegeleiding, noem maar op.

Omwille van de toenemende verste-

delijking is het dan ook niet vreemd

dat men in die groeimarkten interesse

heeft in onze Vlaamse bedrijven om

samen oplossingen uit te werken.”

De Vlaamse export is succesvoller dan ooit en steeg in 2015 al-
weer. “De internationalisering is de levenslijn van de Vlaamse
economie en dus van onze welvaart. De stijgende uitvoercijfers
zijn daarom zeer goed nieuws”, stelt Vlaams minister-president

Geert Bourgeois tevreden vast.

Vlaamse export verbetert alle records
GEMANDATEERD

Geert Bourgeois en Claire Tillekaerts, CEO van FIT: “Vlaamse appels veroveren de Indische

markt. De uitvoer steeg vorig jaar met 330 procent.”
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De zogenaamde Panama Papers zijn

11,5 miljoen gelekte documenten van

het Panamese advocatenkantoor 

Mossack Fonseca over meer dan 

200 000 offshoreconstructies. Daar-

van zijn er 1 144 gelinkt aan ongeveer

732 Belgen. De reactie van minister

Van Overtveldt liet niet lang op zich

wachten. En ze was niet mis te ver-

staan: “Wat mij betreft is de tijd voor-

bij dat het manifest ontwijken van

belastingen, laat staan het plegen van

fraude, stilzwijgend wordt getole-

reerd. De publieke opinie pikt dit niet

meer en ze heeft gelijk.”

Kaaimantaks
De minister gaf daarom meteen op-

dracht aan zijn administratie (BBI, de

Bijzondere Belastinginspectie) om een

onderzoek te starten. Daaruit zal blij-

ken of er in de onderzochte dossiers

sprake is van strafbare fiscale fraude

dan wel van fiscale ontwijking. Hoe-

wel niet strafbaar, is fiscale ontwij-

king niet rechtvaardig. En het is net

om onrechtvaardige fiscale ontwij-

king tegen te gaan dat Van Overtveldt

eerder al de kaaimantaks introdu-

ceerde. Die kwam er niet enkel voor-

dat er sprake was van de Panama

Papers, het is ook de eerste keer dat

een regering op die manier fiscale ont-

wijking aanpakt. 

“Het is exact dit soort van financiële

wanpraktijken dat we met het invoe-

ren van de kaaimantaks willen ver-

mijden”, zei minister Van Overtveldt

naar aanleiding van de onthullingen.

“De kaaimantaks moet precies die

constructies ontmantelen die er tot nu

toe in slaagden de sociale billijkheid

te ontlopen.” Buitenlandse voorbeel-

den, zoals Nederland en het Verenigd

Koninkrijk, hebben al aangetoond dat

een dergelijke doorkijkbelasting goed

blijkt te werken.

13 concrete maatregelen 
tegen fiscale fraude
Het blijft niet bij de kaaimantaks in

de strijd voor een rechtvaardigere fis-

caliteit. Minister Van Overtveldt nam

dertien heel concrete maatregelen om

de strijd tegen fiscale fraude op te

voeren. De FOD Financiën krijgt in de

eerste plaats meer personeel. Naast

het reeds voorziene budget om 100

extra mensen aan te stellen bij de BBI,

verdubbelt ook het aantal fiscale

ambtenaren dat de FOD Financiën ter

beschikking stelt van Justitie van 15

naar 30. 

Om meer tijd te krijgen om fraudedos-

siers uit te spitten, worden de onder-

zoeks- en aanslagtermijnen boven -

dien verlengd tot 24 maanden. Verder

komt er onder andere een betere 

informatie-uitwisseling met Panama.

En experten van Financiën en Justitie

moeten de problematiek rond de

belastingcon structies monitoren en

verdere beleidsopties aanreiken.

Na Luxleaks en Swissleaks kwamen enkele weken geleden ook
de Panama Papers aan het licht. Het gaat om onthullingen over
fiscale constructies in fiscale paradijzen. Minister van Financiën
Johan Van Overtveldt tilt zwaar aan de feiten.

Evolueren naar een 
rechtvaardigere fiscaliteit
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Panama Papers: 
de publieke opinie pikt 

dit niet meer en ze heeft gelijk.“
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Om aangesteld te worden als leer-

kracht islam gelden specifieke diplo-

mavereisten. Die worden vastgelegd

door de moslimexecutieve, die haar

onderwijsbevoegdheid heeft gedele-

geerd aan het Centrum voor Islam -

onderwijs (CIO). Iemand die islam -

onderricht wil geven, moet worden

voorgedragen door het CIO. Het zijn

dus niet de scholen die bepalen of 

iemand geschikt is om islam te onder-

wijzen. 

16 procent van de islamleerkrachten in

het basisonderwijs beschikt over het

diploma dat het CIO vereist. In het 

secundair onderwijs is dat 37,9 pro-

cent, nog altijd maar iets meer dan één

op de drie. Naast leerkrachten met het

vereiste diploma kunnen ook leer-

krachten met een ‘voldoende geacht’

bekwaamheidsbewijs het vak islam

geven. Het gaat hier, zeg maar, om een

tweede beste keuze. Ten slotte, of

derde keuze, zijn er de leerkrachten

met ‘een ander diploma’. Zij kunnen

maar islamonderricht geven als er geen

leerkrachten met een vereist of vol-

doende geacht diploma worden gevon-

den. In totaal heeft ongeveer een kwart

van de islamleerkrachten een ander 

diploma. 

Weerwerk tegen 
extremistische propaganda
Iedereen is het erover eens dat er een

grote nood is aan meer professionali-

sering bij de islamleerkrachten. Ook de

leerplannen voor het vak islamitische

godsdienst staan ter discussie en de

controle laat te wensen over. Slechts

drie inspecteurs zijn bevoegd om 740

islamleerkrachten te evalueren.

“Het is onbegrijpelijk dat men zo wei-

nig eisen stelt aan de islamleerkrach-

ten”, zegt Vlaams Parlementslid Nadia

Sminate. “Ik reken op het onderwijs

om met een tegenboodschap weer-

werk te bieden aan een extremistische

propagandamachine. Maar we rekenen

op leerkrachten waarop we blijkbaar

weinig controle hebben. Ik kan dat echt

niet vatten.”

Modernisering van het 
islamonderwijs
CD&V-onderwijsminister Crevits gaf in

het Vlaams Parlement toe zelf ver-

baasd te zijn dat zo weinig islamleer-

krachten de vereiste bekwaam-

heidsbewijzen hebben. De parlemen-

taire tussenkomsten van Nadia Smina te

hebben er alvast toe geleid dat de

minis ter intussen met de moslimexecu-

tieve een overleg is opgestart over de

verbetering van het lesmateriaal en

een modernisering van het islamonder-

wijs. En ook de hoge scholen zijn wak-

ker geschoten. Meer en meer hoge -

scholen bieden binnen hun leraren -

opleiding het vak islam aan. Dat moet

ertoe leiden dat het aantal leerkrachten

dat islamonderricht geeft met het ver-

eiste diploma in de toekomst langzaam

maar zeker toeneemt.

“Ik wil dat ons onderwijs kwaliteit biedt.

Voor elk vak. Maar vandaag heb ik mijn

grootste twijfels over de kwaliteit van het

islamonderricht. Ik zal het dossier van

dichtbij blijven opvolgen”, besluit Smi-

nate. “Want in de strijd tegen radicalise-

ring kan het belang van goed islam -

onderricht moeilijk worden overschat.”

VINGER AAN DE POLS

Nauwelijks 16 procent van de islamleerkrachten in het basis-

onderwijs beschikt over het vereiste diploma. Bij de leerkrach-

ten katholieke godsdienst ligt dat aantal op meer dan 70

procent. “Er schort duidelijk iets met de opleiding, doorstro-

ming en selectie van moslimleerkrachten”, zegt Vlaams volksverte-

genwoordiger Nadia Sminate.

Weinig 
islamleerkrachten
hebben juiste 
diploma

In de strijd tegen 
radicalisering is goed 

islamonderricht van erg 
groot belang. “
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Wat is voor de N-VA essentieel voor
een multidisciplinair en doordacht
drugsbeleid? 
Björn: “In dit land kampen we in ons

drugsbeleid, net als in veel andere dos-

siers, met een handicap. De bevoegd-

heden en de middelen zijn versnipperd

over het federale, Vlaamse en lokale 

niveau. Daardoor is een strategische

visie maar al te vaak zoek en worden

middelen verkeerd en inefficiënt inge-

zet. Vlaanderen moet de regie in han-

den krijgen. Alleen zo kunnen we

samen met de lokale besturen een

samen hangend drugsbeleid uitbouwen.”

Waar schiet het huidige beleid dan
concreet tekort? 
Sophie: “De overheid slaagt er niet in

om een duidelijk en transparant beleid

uit te stippelen. Is occasioneel gebruik

van cannabis nu toegelaten of niet? De

mensen weten het op dit moment niet

meer. Laten we daarom voor eens en

voor altijd zeer duidelijk zijn: drugs -

gebruik wordt niet getolereerd. Een

gedoog beleid staat haaks op ontrading.

Björn: “De N-VA kiest ervoor om meer

budget vrij te maken voor preventie en

repressie, in plaats van alle middelen te

besteden aan de curatieve aanpak zoals

vandaag het geval is. Elke gram drugs

die in beslag wordt genomen, kan niet

meer worden verkocht of gebruikt. Hoe

meer mensen we kunnen ontraden om

drugs te gebruiken, des te minder mid-

delen moeten we uitgeven aan de

behande ling van drugsgebruikers.”

Sophie: “De eerste resultaten van de

Antwerpse aanpak zijn alvast veel -

belovend. Drugsdealers worden aan

een hoog tempo gearresteerd, het par-

ket wijst problematische gebruikers

door naar de hulpverlening en drugs-

panden worden consequent gesloten.”

U kan de brochure downloaden en be-

stellen op www.n-va.be/brochuredrugs

Het verandert niks aan de structurele

oorzaken van het drugsprobleem.”

Björn: “Wat we zien met tabak en alco-

hol maakt pijnlijk duidelijk dat legalise -

ring geen oplossing is. De verslaving

blijft daardoor langer onder de radar.

Dat maakt de maatschappelijke kost,

en de individuele schade, des te groter.

Het debat over legaliseren of gedogen

vormt een deel van het probleem en

niet van de oplossing.”

Moeten we dan niet volop inzetten
op repressie?
Sophie: “Een daadkrachtig drugsbeleid

bestaat uit drie essentiële bouwstenen:

preventie, behandeling en repressie.

Een goede aanpak moet inzetten op die

drie elementen, rekening houdend met

de beschikbare middelen. Dat betekent

keuzes maken in plaats van in alles een

beetje te investeren. Van iedere honderd

euro die naar drugsbeleid gaat, wordt

er maar goed één euro besteed aan pre-

ventie. Dat is verhoudingsgewijs veel te

weinig.”

In het nieuwe N-VA-dossier ‘Bouwstenen voor een daad-

krachtig drugsbeleid’ doen Sophie De Wit, Björn Anseeuw,

Koenraad Degroote en Valerie Van Peel de visie van de par-

tij op de drugsproblematiek uit de doeken. We vroegen Kamer-

lid Sophie De Wit en Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw om

tekst en uitleg.

Naar een daadkrachtig drugsbeleid

Voorkomen is beter
én goedkoper dan
genezen

VINGER AAN DE POLS



Sander, hoe sta je tegenover de
resulta ten van de deal?
“Het is zuur kersen eten met Turks pre-

mier Erdogan. Het akkoord zal nooit

een schoonheidsprijs winnen. Tegelijk

zorgt de asieldeal wel voor resultaten.

Het aantal asielzoekers dat naar 

Europa komt is drastisch teruggedron-

gen. In de winter kwamen er elke dag

opnieuw 2 000 nieuwkomers Europa

binnen. De voorbije dertig dagen

waren er dat in totaal 6 000. Op drie

dagen ontvingen we dus evenveel

nieuwkomers als nu in een

maand. Gezinnen stappen niet

meer massaal in gammele bootjes.

Want wie in een bootje illegaal

naar Europa wil komen, wordt

zonder pardon teruggestuurd naar

Turkije. De door ons al lang ge-

vraagde pushbacks zijn dus een

feit. Mensen verdrinken niet meer

langs de Turkije-route. Bovendien

is er nu eindelijk ook een maxi-

mumlimiet voor het aantal Syri-

sche asielzoekers dat in de EU kan

worden opgevangen.

Maar toch: eigenlijk is het een

schande dat we een akkoord

moesten sluiten met de Turkse

president Erdogan. Door Merkels

Wir schaffen das is de EU afhan-

kelijk geworden van Turkije. Op-

recht beschamend.”

Toch pleit je ervoor om een
gelijk aardig akkoord met de

andere landen rond de Middel-
landse Zee af te sluiten?
“Asielzoekers moeten in de eerste

plaats hun toekomst in de eigen regio

opbouwen. Om dat mogelijk te maken,

zullen we akkoorden moeten afsluiten

met álle landen rond de Middellandse

Zee. Daarbij moeten we zorgen voor

een harde aanpak van mensensmok-

kelaars, push backs, een strikte maxi-

mumlimiet op het aantal asielzoekers

dat in de EU kan worden hervestigd,

en meer investeringen in vluchtelin-

genkampen in de regio. Een asielplan,

maar tegelijk een antiverdrinkingsplan

dus. Want in bootjes probeert men nu

via Italië de Europese kust te bereiken.

Levensgevaarlijk. De Middellandse Zee

mag niet langer een massagraf zijn.”

Moet de Europese Unie dan hele-
maal niemand opvangen?
“De wereldvreemde dromerij moeten

we achter ons laten. Het is tijd om rea-

listisch te zijn. Ook aan het draagvlak

van onze samenleving zijn gren-

zen. Ja, we moeten meewerken

aan de hervestiging van echte

vluchtelingen in de EU. Maar niet

onbeperkt. Net daarom is een

maximumlimiet zo belangrijk.

Want een massale instroom heeft

directe gevolgen voor ons sociaal

weefsel, vooral in onze steden.

Een fier Europa weigert zich te

laten chanteren, maar durft een

duidelijke grens te trekken. 

We moeten in elk geval waak-

zaam blijven. De Europese Com-

missie wil bijvoorbeeld een

visumvrijstelling toekennen aan

Turkije, zonder dat het aan alle

afgesproken voorwaarden vol-

doet. Voor ons kan dit niet. Geen

speciallekes voor Turkije. Meer

nog, we moeten ook een sterkere

noodrem invoeren, zodat we stop

kunnen zeggen wanneer te veel

nieuwkomers naar Europa ko men.”

EUROPA

De Europese Unie en Turkije sloten midden maart een fel 

gecon testeerd asielakkoord. Eerste doelstelling: een drastische

vermindering van de asielinstroom naar Europa. Anderhalve

maand later blijft de deal voor veel commotie zorgen. Ook Europees

Parlementslid Sander Loones blijft kritisch.

Een antiverdrinkingsplan 
voor de Middellandse Zee 

Europarlementslid Sander Loones: “We zullen 
akkoorden moeten afsluiten met álle landen rond de
Middellandse Zee.”
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Een fier Europa weigert 
zich te laten chanteren, 

maar durft een duidelijke 
grens te trekken.“



VERREKIJKER

Telkens Recep Tayyip Erdogan een

stapje zet in de richting van een

eenpartijstaat en het secularisme

omruilt voor een islamitische auto-

cratie, krijgen enkele Vlaamse

partij voorzitters klamme handjes.

Want elke keer opnieuw blijkt hoe

moeilijk veel Turks-Belgische poli-

tici het hebben om het beleid van

de Turkse president op de korrel te

nemen. 

Daar zijn nochtans redenen genoeg

voor. Al wie zich in Turkije ook

maar enigszins kritisch uitlaat over

de politiek van Erdogan, riskeert

vervolging. Academici worden ont-

slagen, journalisten belanden ach-

ter de tralies, media worden aan

banden gelegd. 

Reisadvies voor Turkije:
‘Zwijg’
Maar ook buiten Turkije schopt

Erdo gan om zich heen. De buiging

die hij Angela Merkel liet maken

naar aanleiding van Jan Böhmer-

mann – de Duitse komiek dreigde in

eigen land te worden vervolgd voor

het beledigen van Erdogan – is pijn-

lijk. En sinds de arrestatie van de

Turks-Nederlandse journaliste Ebru

Umar acht de Nederlandse minister

van Buitenlandse Zaken Koenders

het zelfs nodig reizigers naar Turkije

te waarschuwen: “Opgelet met kri-

tische uitlatingen!”

Dat vraagt om straffe reacties. N-VA-

politica Zuhal Demir, zelf van Turks-

Koerdische origine, wond er geen

doekjes om: “Op deze manier kan

Turkije nooit tot de Europese Unie

toetreden. De persvrijheid is heilig.”

Dat de vurige politica daarmee

moge lijke kiezers van Turkse origi ne

in haar Genkse achtertuin op stang

jaagt, deert haar niet: “Ik ga me niet

prostitueren voor stemmen en zeg

duidelijk: dit kan niet.” En het mag

gezegd, ook Groen-voorzitster 

Meyrem Almaci sprak duidelijke

taal tégen Erdogan. 

In andere politieke families klonk

het enigszins anders. “De persvrij-

heid is er in Turkije zelfs op voor-

uitgegaan”, zei de Genkse CD&V-

schepen Ali Caglar.

Sp.a-provincieraadslid Ahmet Koç

maakte het nog bonter: “Ik vind

niet dat Erdogan de persvrijheid

beknot. Hij spant processen aan

tegen mensen die hem beledigen.

Dat vind ik gerechtvaardigd.” 

Voorgekauwde tweets
Wouter Beke en John Crombez

verslikten zich wellicht in hun

koffie na het lezen van de week-

endkrant waarin de reacties van

hun Turks-Belgische partijgenoten

werden opgetekend. Algauw

werd de partijlijn getrokken. U

kent die ondertussen wel: “We

mogen niet raken aan persvrij-

heid en vrije meningsuiting.” Het

regende de dag erop tweets van

de meeste Turks-Belgische poli-

tici, met haast krak dezelfde

boodschap. Waren we van slechte

wil, we zouden nog durven ver-

moeden dat ze voorgekauwd

waren. Eén woord ontbrak wel in

álle reacties: ‘Erdogan’. 

“Ahmet Koç staat achter de partijlijn.” Dat was de officiële reactie
van de sp.a nadat haar Limburgse provincieraadslid de fratsen
van Turks president Erdogan had goedgepraat. Die partijlijn – ‘aan
mensenrechten en vrije meningsuiting wordt niet getornd’ – is
van eigens. Maar één kritisch woord over Erdogan zelf bij de
Turkse Belgen in de politiek? Dat is minder van eigens. 

Zuhal Demir: “Ik ga me niet prostitueren voor stemmen en zeg duidelijk:
wat Erdogan doet, kan niet.”

De klamme handjes
van John Crombez

19



Met de lente en de zomer in het vooruitzicht, bezochten de

bestuursleden van Jong N-VA Zottegem de speelpleintjes in

hun stad. Wat ze te zien kregen, was ronduit bedroevend:

afgebroken speeltuigen, zwerfafval, overwoekerend on-

kruid, een vuilnisbak waar verroeste vijzen uitstaken, een

open riool, pleintjes zonder omheining … 

Heel wat werk aan de winkel dus voor het stadsbestuur.

Jong N-VA maakte het bestuur alvast duidelijk dat de toe-

stand onaanvaardbaar en vaak ronduit gevaarlijk is. “We

roepen het stadsbestuur op om snel actie te ondernemen”,

zegt Joke Rossel, de voorzitster van Jong N-VA Zottegem.

“Enkele speelpleintjes die we bezochten waren wel goed

onderhouden. Dat moet toch overal het geval kunnen zijn.”

De bevoegde schepen liet intussen weten dat ze ‘ermee

bezig’ is. “Jong N-VA Zottegem kan enkel maar besluiten dat

men een half jaar te laat is”, vindt Joke. “De pleintjes moe-

ten aan het begin van de lente speelklaar zijn. Nu pas star-

ten met de opknapwerken is veel te laat.”
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Wie denkt aan mooi weer, denkt aan buitenspelen. Op een speelpleintje, bijvoorbeeld. Maar niet in 

Zotte gem. De speelpleinen liggen er verloederd en onveilig bij. Daarom roept de lokale Jong N-VA-afdeling

het stadsbestuur op om de speelpleintjes weer kindvriendelijk en veilig te maken.

Jong N-VA Zottegem in actie:

“Opgeknapt staat netjes”
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Enkele bestuursleden van Jong N-VA Zottegem bezochten alle
speelpleintjes in de stad.

JONGE LEEUWEN

Verroeste vijzen aan een vuilnisbak: een inenting tegen
tetanus is hier geen overbodige luxe. 

De open riool op het speelveldje vraagt om ongelukken.

Veel speeltuigen zijn versleten, stuk, onbruikbaar of ronduit gevaarlijk.



“Op het vlak van preventie werken

we met een Vlaams Actieplan en ge-

zondheidsdoelstellingen voor tabak,

alcohol en drugs, en met beheers-

overeenkomsten van drie tot vijf

jaar. Dat geeft duidelijkheid en

maakt werken op lange termijn

moge lijk. Tegelijk kampen we nog

steeds met projectfinanciering. Die

is goed voor innoverende projecten,

maar moet binnen een redelijke ter-

mijn worden omgezet in reguliere

financie ring. Want onzekere project -

financiering leidt tot een braindrain

van ervaren en deskundige mede-

werkers. De investering in preventie

is ook ondermaats. Nog geen halve

procent van de kosten van de mid-

delenproblematiek gaat naar pre-

ventie. We moeten het continuïteits-

denken - van preventie tot hulpver-

lening - in beleid vertalen. Onze

leden willen geen versnippering van

bevoegdheden maar een vlotte

doorstroming en werking op maat.”

Zijn er blinde hoeken in het be-
leid: vormen van verslaving waar
we te weinig oog voor hebben?
“Er heerst een persoonlijk en maat-

schappelijk taboe op de alcohol- en

drugsproblematiek. ‘Een glas te veel

moet kunnen, maar misbruik ge-

tuigt van zwakte’: die dubbelzinnige

mentaliteit bemoeilijkt de bespreek-

baarheid en vroeginterventie. Daar-

naast worden jongeren té vaak als

dé grote drinkers en drugsgebrui-

kers neergezet, terwijl alcoholmis-

bruik ook en zelfs meer bij vol-

wassenen en senioren voorkomt.

Willen we geloofwaardig zijn in ons

beleid, dan moeten we alle risico-

groepen benoemen en niet enkel

jongeren. Verder blijft gokken een

miskend probleem. Er is onvol-

doende zicht op de omvang ervan,

terwijl het aanbod aan sportwed-

denschappen en onlinegokken stijgt

en de reclame ervoor ongelimiteerd

en agressief is. Psychoactieve medi-

catie wordt vaak niet

als genotsmiddel ge-

zien, maar als een

van de grootste pil-

lenslikkers ter we-

reld moeten we ook

die problematiek

hoger op de beleids-

agenda krijgen.”

Het cannabisdebat
laait regelmatig op,
en daarmee ook de
druk om te legali-
seren. Terecht?
“Cannabis is geen

onschuldig product.

Er zijn schadelijke

effecten op longen

en luchtwegen als gevolg van het

roken. En veelvuldig gebruik kan,

net zoals gebruik op jonge leeftijd,

tot psychische problemen leiden.

Cannabis heeft ook gevolgen voor

het functioneren en kan leiden tot

verminderde prestaties op het werk,

op school, in het verkeer. De meeste

mensen gebruiken geen cannabis en

dat moeten we zo houden. We moe-

ten investeren in preventie en niet-

gebruik als norm versterken. En we

moeten nog sterker inzetten op

vroegdetectie en -interventie, om zo

snel mogelijk op risicogebruik in te

spelen. Vanuit een gezondheidsper-

spectief moeten we cannabisgebruik

uit de criminele sfeer halen. De hui-

dige wetgeving draagt niet bij tot de

volksgezondheid, maar heeft een

negatief, stigmatiserend effect. Ver-

volging leidt zelden tot herstel.”
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BUITENWACHT

Marijs Geirnaert is directeur van de Vereniging voor Alcohol-

en andere Drugproblemen (VAD). Die vzw verenigt het gros van

de Vlaamse organisaties die werken rond drugs en verslaving.

Met onze eigen kersverse brochure over het drugsbeleid onder de

arm polsen we naar de verzuchtingen van de VAD-leden.

Marijs Geirnaert: “Onze leden willen geen 
versnippering van bevoegdheden.”

Marijs Geirnaert: “We moeten alle 
risicogroepen durven benoemen”
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N-VA Sint-Gillis-Waas legt zelf voetpad aan

West-Vlaams provincieraadslid Tijl Waelput en zijn

partner Maite Arjona renoveerden in Zerkegem een

historische hoeve tot een vakantieverblijf met vijf

vakantie woningen. Hoeve De Hagepoorter kreeg

begin april ook een nieuw Vlaams naambord. Het

eerste in Vlaanderen.

“Die borden zijn een traditie die al langer bestaat in

Frans-Vlaanderen”, legt Tijl uit. “Daar zijn ze best

trots op hun link met Vlaanderen. Je vindt er heel

wat Vlaamse namen én Vlaamse leeuwen terug.”

Bilzen kiest voor ecologisch bermbehee
r

Om de biodiversiteit te handhaven ma
ait de stad Bilzen

een aantal bermen voortaan op een 
meer ecologische 

manier. Het is de bedoeling dat de be
rmen bloemrijker

worden en tegelijk allerlei insecten, vog
els en zoogdieren

aantrekken. 

“Bilzen heeft al langer het imago van 
een groene stad”,

zegt burgemeester Frieda Brepoels. “D
enk maar aan de 

bebossingsprojecten tussen Martenslinde
 en Waltwilder en

in de Katteberg, het pesticidenvrij groen
onderhoud en de

bescherming van de bossen van Sch
oonbeek en het

Munster bos. Dit initiatief is een volgend
e stap in de goede

richting.”
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DORPSSTRAAT

© Krant van West-Vlaande
ren, 8 april 2016

Tijdens de eerste steenlegging van het nieuwe gemeente-

huis van Sint-Gillis-Waas legde de lokale N-VA-afdeling

symbolisch zelf een voetpad aan in de Samelstraat, waar

de inwoners al lang door de modder moeten ploeteren

omdat er nog altijd geen voetpad ligt.

“Er is nood aan investeringen in onze gemeente: in wegen,

voet- en fietspaden, rioleringen en water- en inbraak -

veiligheid. Maar niet in een grotesk nieuw gemeentehuis

dat bijna alle geld opslokt”, verduidelijkt ondervoorzitter

en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls. 



De gemeente Duffel haalde hier en daar vuilnis-

bakken weg omdat die sluikstorters aantrokken.

Maar op vijftien plaatsen waar mensen vaak met

de hond gaan wandelen, voorzien ze nu met ‘hondenpoep-

buizen’ een volwaardig alternatief. De speciale vuilnisbak-

ken voor hondenpoep hebben een kleine opening zodat je

er geen ander afval in kan deponeren. En een speciaal deksel

gaat geurhinder tegen. Goed gezien van schepen van Dieren-

welzijn Sofie Joosen!

In de kijker: Abdul Nassaj
Abdul Nassaj werd 27 jaar geleden in Vlaanderen geboren uit Syrische ouders.

In 2012 stond hij op de elfde plaats op de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsver-

kiezingen in Lokeren. En sinds 25 april vervangt hij in de gemeenteraad Annelies

Biard, die haar ontslag indiende. Voorheen zetelde Abdul al voor de N-VA in de

toezichtcommissie Jeugdtoerisme in Lokeren en werkte hij als vrijwilliger in de

jeugdclub T-Club. Dirk Van de Voorde, voorzitter van N-VA Lokeren, is blij met

het jonge bloed: “Abdul gaat vooral de belangen behartigen van de Lokerse

jeugd in de gemeenteraad.” Veel succes!
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DORPSSTRAAT

© Gazet van Antwerpen, 29 april 2016
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Na elektrische wagens en
fietsen: nu ook aardgasauto
in poldergemeente Stabroek

© Gazet van Antwerpen, 29 april 2016



N-VA Hasselt
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OP DE BARRICADEN

De leden van de partijraad van de N-VA hebben Marieke Vervoort
met grote voorsprong verkozen tot ‘Vlaamse Madam’ van het jaar.
Het is al de negende keer dat de N-VA-vrouwen naar aanleiding van
Internationale Vrouwendag de VlaM uitreiken.

Het palmares van Marieke Vervoort in de zogenoemde G-sport, sport voor

personen met een handicap, is zonder meer indrukwekkend. “Het zijn haar

doorzettingsvermogen en haar mentale kracht die haar zo bekend maken en een voorbeeld voor zovelen”, zo leidde initiatief-

neemster Sarah Smeyers de laureate in. Vlaams minister van Sport en supporter Philippe Muyters prees Marieke als de vrouw

die de G-sport in Vlaanderen op de kaart heeft gezet. “De manier waarop je – ondanks de pijn – de kracht blijft opbrengen om

steeds al glimlachend je grenzen te verleggen: dat geeft zoveel mensen hoop en maakt je een inspiratiebron voor velen.”

De Verandering waarmaken is één ding. Ze ook goed communiceren naar de inwoners is een

volgende stap. Om de afdelingen daarbij te ondersteunen, organiseert de N-VA twee keer een

Dag van de Communicatie: op zaterdag 28 mei in Berchem en op zaterdag 4 juni in Gent.

Eerder vonden er in elke provincie al vormingsdagen plaats voor alle afdelingsvoorzitters, -onder -

voorzitters en -secretarissen.

Naar goede gewoonte zetten de lokale afdelingen van de N-VA alle mama’s

op moederdag in de bloemetjes. En dat kon je deze keer weer helemaal 

letterlijk nemen!

Dag van de Communicatie

Rolstoelatlete Marieke Vervoort 
is onze nieuwe VlaM

Bloemen voor de liefste mama

N-VA Oostende

N-VA Avelgem

N-VA Mechelen

N-VA Oostduinkerke

N-VA Knokke-Heist



De zevende en zonnigste editie van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker
was memorabel. Niet alleen bracht de fietsvierdaagse dit jaar een totaal-
bedrag op van om en bij de 3,5 miljoen euro. Voor de N-VA was het ook
nog eens een jubileumeditie.

Voor de vijfde keer op rij al zetten onze collega’s hun beste

fietsbeentjes voor ter ondersteuning van het wetenschappe-

lijke onderzoek in de strijd tegen kanker. Om onze vier

wieler teams aan de start te krijgen, moest de N-VA ook dit

jaar minstens 20 000 euro zien in te zamelen. 

Een internetveiling

alleen al bracht

bijna 16 000 euro

op. Individuele gif-

ten en diverse 

acties van onze af-

delingen stuwden

het eindbedrag boven het vereiste minimum. ‘Dikke duim’

voor alle fietsers en iedereen die deze editie steunde!
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Op zondag 11 september, van 9.30 tot 18.30 uur, is Plopasaland in De Panne helemaal
van de N-VA. En dus ook van u en uw familie. Want zo hoort dat op een familiedag: 
iedereen die deel uitmaakt van de grote N-VA-familie is dan meer dan welkom!

In Plopsaland ontmoet u alle Studio 100-helden: Bumba, Kabouter Plop, Mega Mindy, Maya

De Bij, Samson en Gert … te veel om op te noemen! En het rijke aanbod aan topattracties
zal ook de volwassenen moeiteloos bekoren. Als klap op de vuurpijl is er in de namiddag,

na de toespraak van Bart De Wever, een spetterend optreden van K3. Marthe, Klaasje
en Hanne, de kersverse K3’tjes, staan alvast te popelen om de harten van alle N-VA-leden

te veroveren.

Het volledige programma van onze familiedag, met alle praktische details 

en informa tie over de bussen die elk arrondissement inlegt, vindt u op 

www.n-va.be/familiedagplopsaland. Volgende maand ontvangt u ook een uitnodiging

met alle nuttige informatie per post.

OP DE BARRICADEN
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Familiedag N-VA op zondag 11 september

Zing luidkeels mee met K3!
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1000 km voor Kom op tegen Kanker
Recordeditie ook jubileumeditie voor de N-VA

De vier N-VA teams stelden zichzelf
voor tijdens een gezond ontbijt op
het N-VA-partijsecretariaat. 

Mechelen, ontiegelijk vroeg in de ochtend. Het eerste team staat
klaar voor de eerste dagrit van 250 kilometer. 

Om Plopsaland op 11 september in te reizen, volstaat het om tickets te bestellen. Vooraf

inschrijven is immers verplicht. U kan zoveel mensen inschrijven als u wilt. Ook niet-

N-VA-leden zijn welkom! Breng gerust uw familie, buren en vrienden mee. Inschrijven
doet u via ons ledenportaal op https://mijn.n-va.be/familiedagplopsaland

De kostprijs voor de tickets is 5 euro (voor kinderen tot 12 jaar) of 10 euro. Die krijgt

u op de familiedag zelf terugbetaald in de vorm van drankbonnetjes. Tickets voor

kinderen jonger dan 3 jaar zijn gratis.

Problemen bij inschrijving? Contacteer ons via leden@n-va.be of 02 219 49 30.
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Vorig jaar vierde de Dodengang in Diksmuide zijn hon-

derdste verjaardag. In 1915 begon de bouw van het Bel-

gische loopgravencomplex. Na de slag aan de IJzer,

najaar 1914, werden langs heel het front stellingen uitge-

bouwd. Een helse job op de dras-

sige IJzervlakte. Loopgraven lopen steeds

vol water en worden onbruikbaar. Met

honderdduizenden zandzakken, houten

balken en materiaal uit stukgeschoten

hoeves leggen de soldaten bovengrondse

loopgraven aan.

Ten noorden van Diksmuide besteedt het

Belgische leger speciale aandacht aan

een van de plekken waar de Duitsers op

de linkeroever zitten. Daar, vanuit stukgeschoten petroleum-

tanks langs de IJzer, hebben de Duitsers een uitstekend zicht

op de Belgische stellingen en nemen ze hen ook regelmatig

onder vuur. Met een dijkbreuk in oktober 1915 stopt de genie

tijdelijk de Duitse aanvallen. En een nieuw bolwerk, de

‘Schans van de Ruiter’, moet aanvallen vanop de andere oever

verhinderen. Hoe dan ook blijft het een akelige plek, en dan

vooral de voorste loopgraaf, de Dodengang, die maar zeventien

meter van de Duitse stellingen is verwijderd. Meermaals

nemen de Duitsers hem in, telkens wordt hij vanuit de Ruiter-

stelling heroverd door de voornamelijk Vlaamse frontsoldaten.

Op dinsdag 2 mei 1916, om 4 uur ’s morgens, barst het kanon-

gebulder los. De Belgische frontlinie tussen Diksmuide en de

Dodengang ligt zwaar onder vuur. Drie weken houdt die Duitse

artilleriefurie aan. 

In zijn boek Het drama van de Doden -

gang schrijft Siegfried Debaeke:

“Eind mei 1916 komt er vanuit de

Doden gang een frappant signaal van

oorlogsmoeheid. Het front ligt er

weer rustig bij. Vanuit de Duitse

loopgraaf werpt men een steen met

een briefje: ‘Vlaamsche bloed,

Deutsche bloed’. De Belgen die voor-

aan in de Dodengang de wacht hou-

den, kijken er niet echt van op. Waar

de wachtposten op een boogscheut van elkaar liggen, gooit

men geregeld met zo’n ‘communiqués’. Wat later zien de Bel-

gen hoe een Duitser zijn twee handen omhoogsteekt. Het blijft

stil, en de Duitser waagt het om zijn hoofd boven de borst -

wering uit te steken. Een moment later richt een Belg zich op,

dan twee Duitsers, en weer twee Belgen. Uiteindelijk staan 20

soldaten oog in oog met elkaar. Ze trachten te converseren, in

het Vlaams, Frans en Duits. Lang duurt het allemaal niet.” Een

toegesnelde officier maakt een einde aan de verbroedering.

Dat was de toestand in de Dodengang te Diksmuide 100 jaar

geleden. De oorlog zou nog twee jaar duren.

Toen de Dodengang zijn lugubere naam ‘verdiende’

ONVERGETELIJK

MEERWAARDE

Overdag is Joachim Pohlmann

woordvoerder van de N-VA en

Bart De Wever. 's Nachts en op

zeldzame vakantiedagen schreef

hij zijn tweede roman, Een unie

van het eigen. Het boek leest als

een familiekroniek, maar is

boven al een ideeënroman.

Vier generaties worden opge-

zweept door het nationaalsocia-

lisme, het maoïsme en alle -ismes daartussen. Ideologieën

die desastreus eindigden. Het enige wat daarna rest, is ‘het

systeem’ dat efficiëntie eist. Een uitweg kan enkel nog wor-

den gevonden in een heruitvinding van het Avondland. Een

dwingend, confronterend en assertief boek.

Joachim Pohlmann, Een unie van het eigen, Uitgeverij Polis. 

Bestel met vermelding van de actiecode ‘N-VA’ één of meerdere

exemplaren via klantendienst@polis.be of telefonisch op het

nummer 03 660 27 20 en u krijgt het boek thuisbezorgd tegen

de winkelprijs van 22,50 euro (gratis verzending).

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Een unie

van het eigen. Ze moeten wel het juiste antwoord ken-

nen op volgende wedstrijdvraag: “Met welke roman
debuteerde Joachim Pohlmann in 2012?” Stuur uw
antwoord voor 8 juni naar magazine@n-va.be of naar

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

Een unie van het eigen

Winnaars De maat van de monarchie: J. Debrouwere (Heverlee), R. Eeman (Lede), R. Goemaere (Brugge), H. Segers (Bornem) en L. Sels (Diest)
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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,
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Het besef dat het 
einde toch menswaardig

zal zijn, geeft me de kracht
om blijven door te gaan.
“

Marieke ‘Wielemie’ Vervoort (37), 
meervoudig wereld- en olympisch
kampioen en VLaM 2016,
plukt élke dag de dag. 


