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Werk maken van werkbaar werk

Johan Van Overtveldt: 
“De belastingdruk daalt”

Vlaanderen staat sterk
en zelfbewust in de wereld



Nou moe
“Een contract is een contract.” Met die boutade snoerde Bart Caron (Groen), voorzitter van de Cultuurcommissie in het Vlaams

Parlement, Karl Vanlouwe (N-VA) de mond. Die had het immers gewaagd om kritiek te uiten op Daarkom, het Vlaams-Marokkaans

Culturenhuis in Brussel. Sinds de toenmalige minister van Cultuur Bert Anciaux (sp.a) in 2006 een huurovereenkomst voor

vijftien jaar voor dat prestigieuze gebouw aanging, kostte het de Vlaamse belastingbetaler al meer dan 7 miljoen euro terwijl

het nog niet één dag open is geweest. In elk ander dossier had Groen dit staaltje van slecht bestuur zonder pardon zelf aan-

geklaagd. En terecht! Maar het ene contract is blijkbaar het andere niet: Bart Caron nam zijn toevlucht tot goedkope verwijten

van racisme aan het adres van Karl Vanlouwe.

“Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft

geprobeerd om water en vuur te verzoenen

in het dossier van het Offerfeest. Een redelijk compro-

mis was in de maak, maar dat is binnen de Vlaamse

Regering tegengehouden door CD&V. Zij is verantwoor-

delijk voor de huidige chaos.”

Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch 
Knack, 10/06/2015
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1 procent 
Slechts één procent van de buitenlandse

investeerders laat zich negatief uit over het

herstelbeleid van de regering-Michel. Dat

toont onderzoek van het consultancy -

bedrijf EY aan. Zestig procent of twee op

de drie ondervraagden kijken er positief

tot zeer positief tegenaan. 

Arbeidsmarktspecialist Jan Denys
@DenysJan op 20/05/2015
200 000 bijkomende jobs voorspellen

stuit op heel wat kritiek. Voorspellen dat

45 % van de jobs verdwijnt dan weer

bijna niet.

Goed bezig
Bijna de helft (46 procent) van alle medewerkers op een

Vlaams N-VA-kabinet zijn vrouwen, zo blijkt uit onderzoek

van Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA). Daarmee

stellen de Vlaamse N-VA-ministers met voorsprong de

meeste vrouwen tewerk. Bij Open Vld en CD&V is dat ver-

schil merkelijk groter: zij hebben dubbel zoveel mannen als

vrouwen in dienst. Voor de N-VA is het alvast duidelijk:

vrouwen met capaciteiten moeten dezelfde kansen krijgen

als mannen … en daar zijn geen quota voor nodig.

In het kader van de #Helfie-campagne boden bijna zeven-

tig N-VA-mandatarissen een voorwerp of activiteit aan op

onze veiling voor Kom op tegen Kanker. Vlaams Parle-

mentslid Koen Daniëls ‘verkocht’ zichzelf als hulp in de

kleuterklas. Het hoogste bod kwam uit de Kempen. Op

maandag 8 juni danste, speelde, vertelde, boetseerde

Koen mee in de kleuterklassen van basisschool Millekemol

in Mol. De veiling bracht in totaal meer dan 14 000 euro op.
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Met de vakantie in zicht blik ik tevreden terug op de afgelopen maanden. We konden een

aantal zaken ten goede keren. Veiligheid is nu een absolute prioriteit, net als een streng en

rechtvaardig migratiebeleid.

De pensioenhervorming is het begin van een nieuw arbeidssysteem. Werkbaar werk maakt

het mogelijk dat we langer aan de slag blijven. De bankentaks, de kaaimantaks en de 

diamanttaks zijn de eerste stappen naar een rechtvaardige fiscaliteit. We hebben de belastingen

verminderd en gaan op dat pad verder. Er komen meer banen bij en werken wordt weer 

lonend.

Het Vlaams Banenpact vereenvoudigt het doelgroepenbeleid. Ondernemers kunnen nu ge-

makkelijker jobs creëren. En ondanks de moeilijke financiële omstandigheden investeert de

Vlaamse Regering in onderwijs, wonen en welzijn. En ook in Vlaanderen verlagen we de 

lasten. De verdeeltaks werd teruggebracht tot 1 procent en de schenkingsrechten voor onroe-

rende goederen daalden. Maar het maakte meteen ook duidelijk dat Vlaanderen zijn eigen

toekomst niet in handen heeft.

Autonomie
De sociaal-economische hefbomen blijven federaal. De huidige federale regering weerspiegelt

de Vlaamse verzuchtingen, maar dat is geen structurele oplossing. Die is er enkel als de deel-

staten hun eigen beleid bepalen, met eigen middelen en op eigen verantwoordelijkheid.

Fiscale autonomie is daarbij essentieel. Net als Baskenland en Catalonië moet ook Vlaanderen

beschikken over zijn eigen financiële middelen. De logica moet worden omgedraaid: de deel-

staten moeten de belastingen innen en een dotatie doorstorten naar de federale staat voor

haar werking.

Op die manier bepaalt Vlaanderen zelf de fiscale druk en de wijze waarop we de economie

een duwtje in de rug geven. In de aanloop naar 11 juli is het goed te beseffen dat de funda-

mentele problemen in dit land verre van opgelost zijn.

Ik wens u allen een deugddoende vakantie.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Heel wat jongeren experimente-
ren al voor hun zestiende verjaar-
dag met hun seksualiteit. Toch
vraagt Jong N-VA zich af of het
offi cieel verlagen van die wette-
lijke leeftijdsgrens zonder meer
een positieve zaak is.

13
Dankzij de opbrengst van de 

bankentaks, de kaaimantaks en

de karaattaks laat minister van

Financiën de belastingen dalen

voor burgers en bedrijven.

27
Stakingen zijn anno 2015 een bot
wapen geworden. “De bonden
hebben het afgelopen jaar storm
gelopen. Maar het resultaat is
pover, erg pover”, stelt Stefaan
Huysentruyt vast in zijn opinie-
stuk.

14
De Vlaamse tv-kijker mag niet
het slachtoffer worden van de be-
sparingsoefening van de VRT,
vinden Vlaams volksvertegen-
woordigers Wilfried Vandaele en
Manuela Van Werde.



Als reiziger zonder geldig vervoersbewijs geeft de NMBS je twee keuzes: je

betaalt het boordtarief van 7 euro bovenop de ticketprijs, of je krijgt een boete

van 75 euro. Vergat je je abonnement, dan kan je dat boordtarief of die boete

binnen de veertien dagen terugvorderen bij de klantendienst.

Uit cijfers van de bevoegde minister blijkt echter dat steeds meer boetes on -

betaald blijven, zowel voor als na het versturen van een herinneringsbrief.

De NMBS probeert die boetes in eerste instantie in der minne te regelen. Als

dat niet lukt, zet ze een gerechtsdeurwaarder in. In laatste instantie neemt de

NMBS gerechtelijke stappen.

4

Donorkinderen zullen er vanaf hun twaalfde terecht  kunnen voor de medische en niet-

identificeer bare gegevens van hun donor. En vanaf hun zestiende voor de identificeerba re

gegevens. Bij bezwaar van de donor zal het BBID de belangen afwegen, maar in principe

krijgt het kind altijd voorrang.

Niet minder maar ándere donoren
“Een van de bezorgdheden van de sector is dat het aantal donoren daalt wanneer de

anonimi teit vervalt. Maar cijfers uit het buitenland bewijzen dat dit niet het geval is”,

stelt Van Peel vast. “Wel krijg je een ander profiel van donoren: vaak hebben zij zelf al

kinderen en gaan ze veel bewuster om met zo’n donatie dan voorheen de studenten

bijvoorbeeld, die dikwijls zonder nadenken doneerden.”

HALFROND

Overkapping 
binnen de wet 

In 2013 slaagde de NMBS erin om 195 629 boetes succesvol te innen. 
Helaas steeg het totale aantal achterstallige boetes datzelfde jaar ook met
negen procent tot 342 287 en bedroeg het totale bedrag aan uitstaande
boetes liefst 71,5 miljoen euro. “Met dat geld zou de NMBS veel kunnen
doen”, stelt Kamerlid Inez De Coninck.

“Als wetgever hebben we de rechten van donorkinderen te lang genegeerd”, vindt
Kamer lid Valerie Van Peel, die een wetsvoorstel indiende om dat euvel recht te zetten.
Daarin voorziet zij onder meer in de oprichting van een Bewaar- en Beheersinstituut
voor Donorgegevens (BBID), dat alle gegevens van eicel- en spermadonoren centraal
zal bijhouden. Als onafhankelijke instantie zal het BBID bovendien bemiddelen tussen
alle betrokkenen. 

Donorouder niet langer anoniem

“Voor een grootschalige overkapping van de Ant-
werpse Ring bestaat er vandaag geen juridische
basis”, stelt Kamerlid Johan Klaps vast. Om zo’n
overkapping toch mogelijk te maken en tege lijk de
veiligheid in de lange ringtunnels te waarborgen,
dient hij een eigen wetsvoorstel in.

In 2007 werd de Europese tunnelrichtlijn in de Belgische

wet omgezet. Maar door de weinig doordachte, al te 

letterlijke manier waarop dat gebeurde, zijn over -

kappingen - en dus ook de plannen van Ringland - van-

daag geen optie.

Tiensecondenregel
“Het probleem zit hem in de zogenoemde tienseconden-

regel, die de veiligheid in Europese tunnels moet waar-

borgen”, verduidelijkt Klaps. “Die stelt dat het aantal

rijstroken niet mag veranderen in de tunnel zelf, maar

ook niet net ervoor en erna. Daarom zijn op- en afritten

daar niet toegelaten. Maar die regel is er pas gekomen

na enkele zware ongevallen in Alpentunnels. De werk-

baarheid in stedelijke gebieden werd daarbij uit het oog

verloren. Andere landen, zoals Nederland, bekijken bij

elke tunnel afzonderlijk hoe ze de veiligheid kunnen 

garanderen. Mijn wetsvoorstel laat toe om ook bij ons

zulke oplossingen op maat uit te werken, die perfect 

beantwoorden aan de Europese tunnelrichtlijn.”

NMBS: miljoenenberg 
aan ongeïnde boetes

©
 I
D
/B

en
oi
t 
D
e 
F
re
in
e

Valerie Van Peel: “De N-VA zet de rech-

ten van het donorkind centraal.”

©
 I
D
/L

ie
ve
n 
V
an

 A
ss
ch

e



5

Proefperiode:
terug van 
weggeweest?

Kamerlid Zuhal Demir wil de proef -
periode opnieuw invoeren, ook voor een
andere functie binnen dezelfde onder -
neming. Sinds 2014 was het niet meer
moge lijk om die voorwaarde op te nemen
in de arbeidsovereenkomst, omdat de
wetgeving hierover ongelijk was voor
arbei ders en bedienden.

Die proefperiode zou maximum één of twee

maanden bedragen en niet gelden voor con-

tracten van minder dan drie maanden. Werk-

gevers kunnen binnen die termijn nagaan of

de nieuwe werknemer voldoet aan hun ver-

wachtingen. Daarna aarzelen ze minder om

een contract van lange of bepaalde duur aan

te bieden. Zonder proeftijd zijn werkgevers

geneigd terug te vallen op uitzendarbeid of

kortlopende tijdelijke contracten. Werk -

nemers kunnen op hun beurt bovendien na-

gaan of de nieuwe job en werkomgeving hen

goed liggen.

Interne arbeidsmobiliteit
Nieuw is dat er een proeftijd wordt voorzien

als de werknemer een andere functie gaat

uitoefenen in hetzelfde bedrijf. Dat bevordert

de arbeidsmobiliteit, met jobflexibiliteit en

nieuwe competenties als voornaamste voor-

delen. Tijdens die proeftijd kan zowel werk-

gever als werknemer beslissen om terug te

keren naar de oude functie aan de vroegere

loon- en arbeidsvoorwaarden.

Vlaams Parlementslid Bert Maertens ijvert ervoor om de succesvolle Vlaamse
steunmaatregel voor goederenvervoer via binnenschepen verder uit te breiden:
“Dat is goed voor het milieu en zorgt voor minder files op onze wegen.” Minister
van Mobiliteit Ben Weyts maakt dit jaar daartoe alvast één miljoen euro vrij.

Binnenvaart kan een grote rol spelen in het transport van producten die meestal op

palletten worden vervoerd, zoals frisdrank en bouwmaterialen. “Een binnenschip kan

300 tot 1 200 van die palletten in een keer vervoeren, een vrachtwagen slechts 20 tot

33. Toch aarzelen ondernemingen vaak nog om de overstap te maken, bijvoorbeeld

omdat ze eerst moeten investeren in aangepaste schepen, kades of kranen”, legt 

Maertens uit. “De steunmaatregel

pallet vervoer van de Vlaamse overheid

geeft hen een stevig duwtje in de rug.”

Uitbreiding steunmaatregel
“Die steunmaatregel levert uitstekende

resultaten op”, zegt Maertens. Dankzij

de subsidies uit 2012 en 2013 worden nu

jaarlijks 241 000 palletten via onze

binnenwate ren vervoerd. Dat zijn meer

dan 12 000 vrachtwagenritten uit -

gespaard. Een uitbreiding van die finan-

ciële steun zal hopelijk nog meer

ondernemers overtuigen om hun goe-

deren over het water te transporteren.

“Minder drukke en kapotgereden wegen,

meer verkeersveiligheid en een schoner

milieu, dat is de doelstelling”, besluit

Maertens.

Meer binnenschepen, 
minder vrachtwagens

HALFROND

©
 T
hi
nk

st
oc

k

Brandveilige jeugdhuizen 
zijn stilaan de norm

Vandaag is brandveiligheid slechts bij een minderheid van onze Vlaamse jeugd-
huizen nog een probleem. “Toch moet er blijvende aandacht zijn voor die kleine
groep”, waarschuwt Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde.

Doordat brandveiligheid voorrang kreeg in de lokale jeugdbeleidsplanning is er de

laatste jaren heel wat geïnvesteerd in het veiliger maken van jeugdlokalen. “Dat was

ook broodnodig,” aldus Van Eetvelde, “want vele lokalen waren niet in orde met de

voorschriften en vormden een gevaar voor onze jongeren.” Verschillende hulpmidde-

len werden ingezet om de problematische situatie om te buigen. Zo is er een Lokalen-

map ontworpen die als leidraad fungeert voor de Vlaamse jeugdhuizen.

Toch zijn nog niet alle problemen verholpen. “Eén op de tien jeugdhuisverantwoor-

delijken gaf bij een onderzoek in 2014 nog aan niet in orde te zijn met de brandveilig-

heid. Blijvende aandacht is dus een noodzaak”, concludeert Van Eetvelde.

Een proeftijd is een goede zaak voor werk -

gever én werknemer.

Bert Maertens: “Elk transport op het

water haalt een pak vrachtwagens

van onze wegen.”
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Door het aangaan van opeenvolgende aan-

vragen en beroepen proberen vreemdelin-

gen hun verblijf vaak nodeloos te rekken.

“Met ons wetsontwerp willen we dat soort

misbruiken bestrijden, snelle en efficiënte

procedures garanderen, maar ook de ach-

terstand van de dossiers bij de RVV weg-

werken”, stelt Francken. Herhaalde regula-

risatieaanvragen om humanitaire of medi-

sche reden en het instellen van opeen -

volgende beroepen tegen een negatieve

beslissing zorgen immers voor logge

proce dures en verhogen de werklast van

de verschillende diensten. 

“Die hoeven zich nu niet langer te bui-

gen over achterhaalde dossiers. Daar-

door kunnen zij efficiënter werken en

komt er meer tijd vrij voor de behande-

ling van de inhoudelijk relevante dos-

siers”, besluit Francken.

Europa laat onverdoofd slachten om reli-

gieuze redenen toe, maar enkel binnen de

muren van een erkend slachthuis. Vorige

federale regeringen hebben die Europese

regelgeving jarenlang omzeild op de tijde-

lijke slachtvloeren. Maar die beantwoor-

den geenszins aan de strenge vereisten die

worden gesteld aan echte slachthuizen.

Dierenwelzijn ernstig nemen
Minister Weyts organiseerde verschillende

overlegmomenten met vertegenwoor -

digers van alle betrokkenen. Maar over

een overgangsperiode kon geen vergelijk

worden gevonden. “Vlaanderen wil die-

renwelzijn ernstig nemen”, geeft Weyts te

kennen. “Er bestaan voldoende alternatie-

ven voor het onverdoofd slachten op een

tijdelijke slachtvloer. We kunnen ons ook

niet laten chanteren door wie ermee dreigt

dan maar illegaal te gaan slachten.

Waarom hebben we nog regels als we ze

onder druk aan de kant zouden schui-

ven?”

STAAT VAN ZAKEN
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Ben Weyts komt zijn belofte als eerste Vlaamse minister van Dierenwelzijn na: vanaf
dit jaar is onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren verboden. “Het is onze plicht
om vermijdbaar leed ook maximaal te vermijden”, vindt Weyts.

Meer doen 
met minder

Minister van Ambtenarenzaken Steven
Vandeput heeft een efficiëntie -
programma voor de federale overheid
opgestart. Daarmee zet de federale 
rege ring een eerste belangrijke stap in
de evolutie naar een moderne, innova-
tieve en klantgerichte administratie. 

In het regeerakkoord hebben de coalitie -

partners zich ertoe verbonden meer efficiëntie

te creëren en tegelijkertijd een betere dienst -

verlening aan burgers en ondernemingen te

verzekeren. “Wij willen een verandering waar

iedereen beter van wordt: de burger, de

onder nemingen én de ambtenaren”, aldus 

Vandeput.

Geen ‘superproject’
Het verschil met vorige moderniserings -

trajecten is dat dit keer niet wordt gestart met

één groot en allesomvattend plan, maar dat

wél een eenduidige aanpak wordt gevolgd

voor zes concrete projecten. Minister Vandeput

verwacht dat die op korte termijn tastbare

resulta ten zullen opleveren om meer te doen

met minder. “Eerst optimaliseren we enkele 

cruciale processen”, verduidelijkt hij. “En op

basis daarvan pakken we in een tweede fase

de structurele organisatie aan, via een

substan tiële vermindering van het aantal

federa le entiteiten.”

De ministerraad heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waarmee staatssecretaris voor
Asiel en Migratie Theo Francken en vicepremier Jan Jambon misbruiken bij regulari-
satieaanvragen willen tegengaan. Bij herhaalde regularisatieaanvragen zal voortaan
enkel rekening worden gehouden met de laatst ingediende aanvraag. Dat geldt ook
voor meervoudige beroepen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV).

Onverdoofd slachten op 
tijdelijke slachtvoeren 
voortaan taboe
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Ben Weyts wil met het verbod veel dierenleed voorkomen.

Meervoudige regularisatieaanvragen aan banden



STAAT VAN ZAKEN
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Vrouwen 
verdienen
meer

“Die maatregelen maken deel uit van

een allesomvattend armoedebeleid

met heel wat bijkomende initiatieven”,

verduidelijkt de minister. “Zo maak ik

vanuit de bevoegdheid Wonen ook

werk van de renovatie van sociale

wonin gen. Daardoor stijgt niet alleen

de woonkwaliteit maar daalt tegelijk

de energiefactuur.“

Volgens Homans werd er de afgelopen

legislaturen te veel ingezet op talloze

kleine projectjes die te duur en te 

weinig efficiënt zijn. “De armoede -

cijfers zijn de afgelopen jaren alleen

maar gestegen. Ik kies dan ook voluit

voor een structureel armoedebeleid.”

Vooral in vakbondsmiddens weer -
klinkt nogal eens het verwijt dat
de federale regering een vrouw -
onvriendelijk beleid voert. Staats -
secretaris voor Gelijke Kansen
Elke Sleurs weerlegt die on terechte
kritiek met gemak.

Neem nu de stelling dat vrouwen,

die nu al gemiddeld minder verdie-

nen dan mannen, door de index-

sprong nog zwaarder worden

getroffen. Die klopt gewoon niet. “De

laagste lonen krijgen een extra belas-

tingverlaging, waardoor hun netto-

loon net stijgt en hun koopkracht

toeneemt”, legt Sleurs uit. “De index-

sprong is bovendien sociaal gecorri-

geerd en dient om onze loon -

handicap te verkleinen. Dat zorgt

voor economische groei en dus meer

jobs. En meer jobs staat gelijk aan

minder armoede.”

De staatssecretaris geeft toe dat er

een historische achterstand is in de

opbouw van pensioenrechten voor

vrouwen. “Maar de gemiddelde

duur van de loopbaan van vrouwen

gaat wel in stijgende lijn. We zitten

in een overgangsfase. In de globale

pensioenhervorming waaraan de

rege ring werkt, zal dit element zeker

worden meegenomen.”

Meer gemotiveerd 
tijdskrediet
Dat tijdskrediet zonder motief niet

langer wordt meegeteld voor de pen-

sioenberekening, vindt de staats -

secretaris niet meer dan logisch,

omdat het vaak wordt gebruikt voor

vrije tijd of om te reizen. “De federale

rege ring breidt wel het gemotiveerd

tijdskrediet uit. Wie tijdskrediet

neemt om bijvoorbeeld voor de

kinde ren te zorgen, krijgt dus net

méér mogelijkheden dan vroeger.”
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Minister van Defensie Steven Vandeput (rechts op de foto) bracht begin juni in alle discretie een

blitzbezoek aan de 18 Belgische militairen in Bagdad. Ze trainden daar de voorbije drie maanden

al meer dan 1 500 Irakezen voor de strijd tegen IS.

Blitzbezoek aan Bagdad

Midden juli wordt het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding voorgelegd aan de Vlaamse
Regering. In afwachting daarvan stipte Vlaams minister van Armoede bestrijding Liesbeth
Homans alvast drie concrete maatregelen aan: de veralgemening van de maaltijden voor
één euro in sociale restaurants, de gratis verdeling van voedsel overschotten uit de
distributie sector en participatieprojecten voor jongeren.

Armoede structureel bestrijden

Liesbeth Homans: “Renovatie 
van sociale woningen doet 

energiefactuur dalen.”
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BREEDBEELD

Waarom legt de Vlaamse Regering zo-
veel nadruk op het buitenland? 
Geert Bourgeois: “Vlaanderen is een zeer

welvarende deelstaat die leeft van de ex-

port. Op Ierland na zijn wij de meest

geglobaliseer de regio ter wereld. Onze

open economie is per definitie gericht op 

ande re landen en regio’s. Zowel voor de

export - in 2014 goed voor niet minder dan

293,5 miljard euro - als voor de invoer en

distributie van goederen en diensten.”

Ben Weyts: “Deze regering kiest voor een

geïntegreerde aanpak om onze buiten-

landse belangen en relaties te behartigen.

Toerisme, met inbegrip van de horeca,

speelt daarin een belangrijke rol en heeft

ook een grote toegevoegde waarde.

Buiten landse bezoekers die voor hun

vakan tie of voor zaken naar Vlaanderen

komen, betekenen een belangrijke meer-

waarde voor ons bruto binnenlands pro-

duct én voor onze kmo’s. Daarnaast zorgt

de promotie van Vlaanderen in het

buiten land voor een sterk, professioneel

en vooral kwaliteitsvol imago en merk.”

Geert: “Directe investeringen uit het bui-

Met zijn open samenleving en economie is Vlaanderen van

oudsher sterk gericht op het buitenland. Met de bevoegd -

heden Buitenlandse Handel en Toerisme heeft de N-VA met

Geert Bourgeois en Ben Weyts de belangrijkste touwtjes in handen

om Vlaanderen internationaal te laten scoren.

Vlaanderen in de wereld: zelfbewust en o



de wereld en het groeiritme van onze 

export in zijn geheel verhogen. De 

groeiende export naar niet-traditionele

landen en niet-buurlanden toont het be-

lang daarvan aan: zij vormen niet alleen

een nieuwe markt maar ook een nieuwe

bron van investeringen. Zo zien we een

sterke opkomst van het Midden-Oosten

en meer bepaald de Verenigde Arabische

Emiraten in onze exportportefeuille. Met

een groei van 11,3 procent in 2014 is dat

land opgeklommen tot de zestiende

plaats als Vlaamse exportbestemming.

Het belang van die nieuwe markten

wordt groter. En ik wil onze Vlaamse on-

dernemers daarin blijven ondersteunen.”

Hoe ziet die ondersteuning er con-
creet uit? 
Geert: “Met het exportplan stimuleren

we Vlaamse bedrijven om actiever te

zijn in opkomende economieën. FIT doet

dat bijvoorbeeld door investerings -

seminaries en ministeriële bezoeken te

organiseren, en door aanwezig te zijn op

beurzen. Met meer dan 25 dergelijke

initia tieven per jaar richten we ons op

landen die over een periode van vijf jaar

gemiddeld meer dan vier procent

groeien. Zo kunnen onze ondernemin-

gen flexibel inspelen op snelle evoluties

en opportuniteiten in die landen. Voor

2015 gaat het onder meer om Marokko,

Ghana en Turkije.” 

Wat is de rode draad doorheen het
Vlaamse toeristische beleid? 
Ben: “Ik heb in mijn beleid gekozen om

met gerichte subsidies hefboomprojecten

te ondersteunen die een sterke toeristi-

sche meerwaarde hebben. Die over-

heidssteun moet dienen om onze

Vlaamse attracties nog beter uit te wer-

ken en te promoten. Zo zet ik in op onze

Vlaamse Meesters. Die schilders zijn al

honderden jaren de beste ambassadeurs.

9

tenland in Vlaanderen en de export uit

onze eigen regio zijn bovendien commu-

nicerende vaten. Laat ons vooral niet ver-

geten dat het Vlaamse aandeel goed is

voor 82 procent van de totale Belgische

export en voor 70 procent van de in -

komende investeringen. Die cijfers tonen

nog meer het belang aan van de inter -

nationalisering van onze economie. Ik

hecht daar als minister-president heel veel

waarde aan.”

Wat onderneemt de Vlaamse Regering om
Vlaanderen op de wereldkaart te zetten?

Ben: “Een goed voorbeeld is het topkok-

beleid, waarmee ik de Vlaamse gastro-

nomie wil laten floreren op wereld-

 niveau. Tegelijk zijn die topkoks belang-

rijke ambassadeurs voor onze rijke

horeca cultuur. Ze helpen bezoekers aan-

trekken die genieten van onze culinaire

specialiteiten en bovenal gezellig tafelen

in al onze eetgelegenheden, of het nu

gaat om een sterrenrestaurant of een

brasserie. Iedereen geniet mee van die

toeristen die graag en veel consumeren.

We moeten die dus warm verwel -

komen.”

Geert: “De Vlaamse economie moet vol-

doende flexibel en innovatief zijn om in

te spelen op internationale tendensen.

Die veranderen in sneltempo. Daarom is

Vlaanderen altijd aanwezig op alle grote,

belangrijke evenementen waar onze 

ondernemingen zich kunnen profileren.

Een mooi voorbeeld daarvan is de

Vlaamse week tijdens de expo in Milaan,

waar het Vlaamse bedrijfsleven sterk

was vertegenwoordigd. De eigen volwas-

sen Vlaamse koers in het handelsbeleid

en bij het aantrekken van investeringen

is sinds de vierde staatshervorming ge-

regeld en stelt ons in staat om onze

onder nemingen volop te ondersteunen.

We werken daarvoor nauw samen met

FIT (Flanders Investment & Trade).”

Wat zijn de speerpunten van dat
Vlaamse handelsbeleid? 
Geert: “Ik heb ervoor gekozen een sterk

en ambitieus Vlaams buitenlands beleid

uit te bouwen: een eigen en gerichte pro-

filering in het buitenland, internationale

investeringen en export, een sterke stem

in de Europese Unie, een actief buurlan-

denbeleid en een multilaterale aanpak.

Meer dan ooit verbinden we Vlaanderen

met het buitenland. Vlaanderen moet

zowel op economisch als op politiek vlak

sterk en zelfbewust in de wereld staan. 

Ik zet met deze regering bovendien in op

een spreiding van onze exportmarkten.

We moeten inspelen op een veranderen -

BREEDBEELD
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Vlaanderen exporteerde 
in 2014 voor liefst 293,5 miljard
euro: het hoogste bedrag ooit.“



Hoe maken we van Vlaanderen dé
erfgoedbestemming van Europa?
Ben: “We moeten onze troeven nog

beter durven uitspelen en uitwerken.

Zeker op een interactieve manier, want

belevingstoerisme is een belangrijke

trend. De Vlaamse Meesters zijn méér

dan de sterfdagherdenking van Bruegel

in 2019. Ik trek dat open naar de andere

Vlaamse Meesters van vroeger, maar

evenzeer naar die van nu. Bovendien is

erfgoed niets elitairs. Ik doe er in mijn

beleid alles aan om erfgoedtoerisme zo

toegankelijk mogelijk te maken, ook

voor gezinnen en families.”

‘Alle Vlamingen met vakantie’, past
dat ook in dit plaatje?
Ben: “Vakantieparticipatie - iedereen

een reiservaring bieden - was van meet

af aan belangrijk. Onze maatschappij is

veranderd en er zijn nieuwe hindernis-

sen waardoor mensen niet met vakantie

kunnen gaan. Die drempels werk ik

samen met onze bedrijven en sociale

ondernemers weg. De samenwerking

met de sector is belangrijk om gericht en

snel resultaat te boeken. Daartoe heb ik

het budget verdubbeld: een belangrijke

vooruitgang.”

Valt vakantieparticipatie niet moeilijk
te rijmen met Vlaanderen als erf-
goedbestemming?
Ben: “We werken drempels weg. En

zoals ik al zei: erfgoed is niets elitairs.

Bovendien is mijn focus op gezins- en

familie vriendelijkheid een thema dat

mijn gehele beleid doorkruist. Ik hecht

er bijzonder veel belang aan. Ook toe-

ristisch Vlaanderen moet zich aanpas-

sen aan een veranderende maat -

schappij. Het komt bijvoorbeeld steeds

vaker voor dat grootouders er met hun

kleinkinderen op uit trekken. We ont-

wikkelen daarvoor de juiste kaders.”

Leidt die veranderende maat-
schappij ook tot veranderin-
gen in wat we exporteren,
Geert?
Geert: “Net als de geografische

veranderingen in ons export -

beleid, zien we inderdaad ook

verschuivingen in de export-

producten. Chemie en farma

blijven weliswaar de lijst van

sectoren in onze exportporte-

feuille aanvoeren. Maar ik trek

bijvoorbeeld de innovatieve

focus van het Vlaam se beleid

van collega-minister Muyters

ook door in ons buitenlands 

beleid. Meer dan ooit bouwen

we samen aan ons industriële

weefsel. We mogen de boot van

de Vierde Industriële Revolutie

niet missen.”

Zal innovatie dan ook de rode
draad worden in de Vlaams-
Nederlandse missie naar
Atlan ta later dit jaar?
Geert: “Dat klopt. Al jaren zijn

Maar ook op de ontwikkeling van

zaken toerisme in erfgoedlocaties, bij-

voorbeeld.”

Hoe zorgen we ervoor dat de kmo’s
in de toeristische sector meegenie-
ten van het Vlaamse succes? 
Ben: “Thema’s en toeristische investe-

ringen die het lokale ondernemerschap

bevorderen, krijgen mijn prioriteit. We

stelden bijvoorbeeld vast dat veertig

procent van de buitenlandse bezoekers

fietst of wandelt in onze regio, net als

de Vlamingen zelf. Het lag dus voor de

hand om die beleving met het onder -

nemerschap te linken. Daarom lanceer

ik een project om de ontbrekende

schakels in onze Vlaamse fiets- en

wandelroutes op te vullen. Rond die

fiets- en wandelnetwerken ontstaan

immers leven dige toeristische econo-

mieën. Want na een stevige tocht op

een uit gebouwd fietsnetwerk, stap je

van de fiets met flinke honger

of dorst. Niet enkel onze hore -

ca, maar ook bijvoorbeeld

fietsverhuurders of logiesuit -

baters kunnen hun voordeel

doen met de verdere uitbouw

van onze fiets- en wandelnet-

werken.

Daarnaast wil elke toerist, net

zoals ikzelf, op beide oren kun-

nen slapen. Elk hotel, camping

of ander verblijf moet minstens

een basiskwaliteit en voldoen -

de brandveiligheid bieden. We

passen het logiesdecreet aan

de snel veranderende toeris -

tische realiteit aan en verlagen

drempels voor ondernemers

om op die nieuwe trends in te

spelen. Ik werk daarom samen

met het parlement aan een

innova tief logiesdecreet dat in-

speelt op de huidige wensen.

Daarbij hecht ik veel belang

aan het parlement en de dis-

cussie over hoe we die rol als

overheid het best invullen.”

BREEDBEELD
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Ben Weyts: “Ik geeft prioriteit aan toeristische investeringen

die het lokale ondernemerschap bevorderen.”
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de Verenigde Staten een enorm

belangrijke handelspartner

voor zowel Vlaanderen als

Neder land, voor export én

investerin gen in onze regio. De

keuze voor Atlanta is ook niet

vreemd: die stad is een belang-

rijke hub voor ICT-bedrijven,

naast New York en San Francis -

co. Tijdens de missie zullen

sectoren als financiële tech -

nologie en cybersecurity de

rode draad zijn. Het zijn

belangrij ke sectoren waarin

ook Vlaanderen een ongelo -

felijk sterke internationale 

positie inneemt. 

Met Vlaanderen hebben we bo-

vendien een stevige positie ver-

worven in de toelevering aan

de lucht- en ruimtevaartindus-

trie. Onze sterke aanwezigheid

op de jaarlijkse luchtvaartexpo

Le Bourget heeft deuren ge-

opend voor onze Vlaamse

hooginnovatieve kmo’s.”

Welke mooie resultaten kan de
nieuwe Vlaamse Regering al voor -
leggen? 
Geert: “De exponentiële stijging van

onze export naar het Verenigd Konink-

rijk en Italië maakte vorig jaar de stag-

nerende exportmarkten van onze

buurlanden goed. Vlaanderen expor-

teerde in 2014 voor liefst 293,5 miljard

euro: het hoogste bedrag ooit. Daarnaast

haalden we dit jaar na heel intens werk

van FIT al een investering van het 

Japan se Nippon Shokubai binnen van

liefst 350 miljoen euro. Die investering

is een opsteker voor de haven van 

Antwerpen én voor de rest van 

Vlaanderen. Ze versterkt ons industriële

weefsel en dan vooral de chemische

cluster. Dit toont eens te meer aan hoe

noodzakelijk het is om in te zetten op 

innovatieve export producten en clusters

van ondernemingen die investeringen

aan trekken.” 

De attractiviteitsbarometer van EY
was kritisch voor België en het aan-
trekken van investeringen.
Geert: “Het is correct dat de concurren-

tiepositie van Vlaanderen nu moet wor-

den versterkt als we onze huidige

welvaart willen behouden. Wat de

federa le regering met de verlaging van

onze lasten op arbeid heeft gedaan, is

prima en was dringend nodig. Maar het

is slechts een eerste stap. De N-VA heeft

met haar ministers op federaal niveau

de hefbomen in handen om daar blij-

vend aan te werken. Er is absoluut nood

aan een bijkomende substantiële ver -

laging van onze loonkosten, zodat toe-

komstige buitenlandse investeringen

ook meer tewerkstelling creëren. We

focus sen daarbij op arbeidskansen voor

jonge werkzoekenden en 55-plussers.

Overigens was het rapport van EY wél

lovend over de aanpak van de

files door de Vlaamse Regering.

De eerste stappen zijn gezet om

Vlaanderen voldoende aantrek-

kelijk te houden als investerings-

haven.”

En de Russische peren?
Geert: “De terugval van Rusland

als exportmarkt is een spijtige

zaak, die een gevolg is van ver-

anderingen op het geo politieke 

toneel. De Russische import-

markt daalde overigens over de

hele lijn en niet alleen bij die

producenten die werden gevi-

seerd door de sancties. Het ver-

lies aan uitvoer van peren en

appels hebben we deels op -

gevangen door gerichte promo-

campagnes in India en Canada.

En ondanks de afblokacties van

Rusland blijft de Vlaamse export

groeien. Doordat deze regering

nieuwe groeimarkten aanboort,

verwachten we voor 2015 een

exportgroei van 3,7 procent

wereld wijd.”

Moeten er nog prinselijke missies
zijn? Of is het federale departement
dat die organiseert overbodig?
Geert: “Dankzij de zelfbewuste koers

van Vlaanderen om onze bedrijven

inter nationaal te promoten, maken de

prinselijke missies vandaag slechts een

klein deel uit van alle missies. FIT ver-

tegenwoordigt dag in, dag uit en vanuit

meer dan zeventig lokale kantoren onze

Vlaamse economie. Die sterk uit- 

gebouwde zakenkantoren zijn dus van

enorm belang. Ze beschikken over ken-

nis en expertise die het federale niveau

niet heeft. Je mag niet vergeten dat

Buitenland se Handel en het aantrekken

van investeringen bevoegdheden zijn

van de deelstaten. De federale overheid

kan daarin een ondersteunende rol 

spelen, maar dan wel in samenspraak

met ons, zoals dat ook in het regeer -

akkoord is opgenomen.”

BREEDBEELD

11

©
 I
D
/K

ri
s 
V
an

 E
xe
l

Geert Bourgeois: “Vlaanderen moet zowel op economisch

als op politiek vlak sterk en zelfbewust in de wereld staan.”

Meer dan ooit verbinden 
we Vlaanderen met 

het buitenland. “
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Eind mei telde Vlaanderen 220 189

zoge naamde ‘niet-werkende werkzoe-

kenden’ (NWWZ). “Dat zijn er effectief

2 378 - of 1,1 procent - meer dan vorig

jaar”, rekent de minister voor. “En toch

ben ik gematigd tevreden. Want in

weerwil van dat cijfer hebben we eerder

aanwijzingen dat de Vlaamse arbeids -

markt zich aan het herstellen is.”

Positieve tendens
Vooral voor jongeren waait de wind in

de juiste richting. “De werkloosheid

daalt bij de min-25-jarigen met liefst

4,9 procent ten opzichte van vorig jaar.

Dat is echt wel significant”, vindt 

Philippe Muyters. “Maar ook bij de

middengroep – tussen 25 en 50 jaar –

is er een positieve tendens en daalt de

werkloosheid met 2,2 procent. En zelfs

in de groep 50- tot 55-jarigen daalt de

werkloosheid met 2,1 procent. Globaal

gezien nemen zowel de kortdurende

(minder dan 1 jaar) als de langdurige

werkloosheid (1 tot 2 jaar) af met res-

pectievelijk 3 procent en 2,2 procent.

Enkel de zeer langdurige werkloosheid

van meer dan 2 jaar neemt toe.”

Langer werken
De toename van die zeer langdurige

werkloosheid is in hoofdzaak te wijten

aan een statistische stijging bij de 55-

plussers. En toch is zelfs dat niet per se

een negatief gegeven volgens minister

Muyters. “De toename van de werk-

loosheid bij de 55-plussers is eigenlijk

een gevolg van de federale maatregelen

om mensen langer aan het werk te hou-

den. Daardoor moeten bijvoorbeeld

bruggepensioneerden zich langer be-

schikbaar houden voor de arbeids-

markt en verschijnen ze – in tegen -

stelling tot vroeger – nu ook in onze 

statistieken. De groei van de werkloos-

heid bij de 55-plussers is dus eerder een

statistisch dan een reëel gegeven.”

Statistisch gegeven of niet, Vlaams

minis ter Philippe Muyters blijft van-

zelfsprekend niet bij de pakken neer-

zitten. Ook de komende jaren blijft hij

werk maken van de aanpak van de

ouderen werkloosheid. “De voorbije

periode heb ik het doelgroepenbeleid

grondig hervormd. Ik heb het aantal

doelgroepen gereduceerd van meer

dan dertig tot drie. Eén van die drie is

heel specifiek de groep van oudere

werkzoekenden. Ik ben er dan ook van

overtuigd dat mede door die maatregel

de kansen van 55-plussers op de

arbeids markt in de toekomst zullen

toenemen.”

In vergelijking met vorig jaar gaan de Vlaamse werkloosheids -
cijfers de hoogte in. Maar Vlaams minister van Werk Philippe Muyters
is desondanks tevreden: “Het aantal werkzoekenden is puur 
statistisch gestegen. Toch wijzen de cijfers op een duidelijk herstel

van onze Vlaamse economie.”

Hoopvolle signalen voor 
de Vlaamse arbeidsmarkt

Vlaams minister Muyters: “Doordat bruggepensioneerden langer beschikbaar zijn voor de

arbeidsmarkt verschijnen ze nu ook in onze statistieken.”

GEMANDATEERD
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GEMANDATEERD

Wat wilt u met die tien maatregelen
bereiken?
Johan Van Overtveldt: “Het zijn stuk

voor stuk maatregelen die zorgen voor

meer fiscale rechtvaardigheid. Banken,

buitenlandse constructies en de

diamant sector zullen meer belasting

betalen. Op die manier kunnen we de

belastingen voor burgers en bedrijven

laten dalen.”

Zowaar een tax shift? 
“Dat klopt. Er wordt al eens vergeten

dat deze eerste tax shift al aan het

gebeu ren is. Ze is goed voor een ver-

schuiving van belastingen weg van 

arbeid en bedrijven en vertegenwoor-

digt ruim 2 miljard euro. Bedrijven en

burgers zullen onmiddellijk een loon -

lasten verlaging en een verlaging van

de per sonen belasting voelen.”

Wat betekent dat concreet voor de
gewone burger?
“Het resultaat is zeer tastbaar in het

loonzakje. Iemand met een gemiddeld

inkomen zal tegen het einde van de

legisla tuur tot 30 euro netto per maand

extra overhouden. Voor de wat lagere

inkomens is de bonus zelfs nog groter:

mensen met een minimumloon zullen

tot 60 euro per maand netto extra ver-

dienen. Dat zijn geen borrelnootjes, het

is een aanzienlijke belastingverlaging.

Stap na stap dringen we de lasten op

arbeid terug en zorgen we ervoor dat

werken aantrekkelijker wordt. De afge-

lopen decennia hebben diverse rege-

ringen goed hun best gedaan om ons

land aan de top te houden qua belas-

tingdruk. Daar maken wij komaf mee.

Na amper een half jaar bevestigde de

Europese Commissie al dat de belas-

tingdruk eindelijk daalt.”

Geldt dat ook voor ondernemers en
bedrijven?
“Uiteraard. Zij zijn de motor van onze

economie, zij creëren jobs. Voor hen

laten we de loonkosten dalen met on-

geveer 5 procent. Zo werken we tegen

het einde van de legisla-

tuur de handicap weg die

sinds 1996 werd opge-

bouwd. Daarnaast nemen

we ook tal van maatrege-

len om de belasting op

startende ondernemingen

te verlagen en om crowd-

funding te stimuleren.”

Die maatregelen kosten
de overheid toch geld?
Hoe realiseert men dat
zonder de begroting te
laten ontsporen?
“Dat is net de essentie van

de eerste tax shift. We

laten banken, buiten-

landse constructies en de

diamantsector mee beta-

len om de belastingen

voor burgers en bedrijven

te laten dalen. Dat is fair

en billijk. De begroting zit

overigens op koers. België

is nu de beste leerling van

de Europese klas wat de

verbetering van het begro-

tingssaldo betreft.”

Veel mensen storen zich aan de
complexiteit van ons belasting -
systeem. 
“Ook op het vlak van vereenvoudiging

hebben we al enkele belangrijke stap-

pen gezet. Zo hebben we kleine onder-

nemingen en verenigingen met een

jaaromzet van minder dan 25 000 euro

vrijgesteld van btw. Dat betekent een

serieuze verlaging van de administra-

tieve en fiscale druk. Een volgende

belang rijke werf is de hervorming van

de btw-boetes. Die zijn op dit moment

vaak te streng en buiten proportie. We

werken aan een systeem dat uitgaat

van de goede trouw van belasting-

plichtigen.”

Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt
heeft niet stilgezeten. Op zijn initiatief keurde de regering onder
meer een lijvige Programmawet goed die tien grote nieuwe fiscale
maatregelen bevat, zoals de bankentaks, de doorkijkbelasting

(kaaimantaks) en de karaattaks.

Johan Van Overtveldt: 
“De belastingdruk daalt eindelijk”
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Minister Van Overtveldt: “Iemand met een gemid-

deld inkomen zal tot 30 euro netto per maand extra

overhouden.”
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Recent kwam heel wat mooi volk langs

in de commissie Media van het Vlaams

Parlement. VTM, Vier, Telenet, profes-

soren, maar ook de VRT zelf: allemaal

kwamen ze hun visie toelichten. Wat

wil de N-VA in de nieuwe beheersover-

eenkomst zeker terugvinden? We vroe-

gen het aan Wilfried Vandaele en

Manuela Van Werde, onze media -

specialisten in het Vlaams Parlement.

Vlaamse cultuur en identiteit
“Onze partij is voorstander van een

sterke, brede openbare omroep waarin

elke Vlaming zich herkent en die ga-

rant staat voor een divers programma-

aanbod. De VRT hoort de drager te zijn

van de Vlaamse cultuur en identiteit

en van de Nederlandse taal”, bena-

drukt Wilfried Vandaele. “Daarom ver-

wachten wij dat de openbare omroep

investeert in kwaliteitsvolle Vlaamse

programma’s, die ze zo veel mogelijk

bij onafhankelijke productiehuizen be-

stelt. Zo ondersteunt de VRT de hele

audiovisuele sector en krijgt de Vla-

ming waar hij dol op is. De quota voor

Vlaamse en Nederlandstalige muziek,

als ondersteuning voor de eigen

muziek sector, passen ook volledig in

dat verhaal.”

Kerntaken: nieuws, informatie
en cultuur
“Ook moet de VRT meer focussen op

haar kerntaken, namelijk nieuws,

informa tie en cultuur, en daarin voort-

durend de hoogste kwaliteit na -

streven”, vult Manuela Van Werde aan.

“Daarenboven verwachten we cor-

recte, objectie ve en kwaliteitsvolle

bericht geving. De VRT is het belang-

rijkste cultuur instrument van Vlaande-

ren en dient garant te staan voor een

ruim en divers aanbod aan kunst en

cultuur. Al is er uiteraard ook plaats

voor sport en ontspanning, als onder-

deel van een goede programmamix.”

Sectorversterkend werken
Voor beide parlementsleden moet de

openbare omroep zich sterker bewust

zijn van zijn sleutelrol in het Vlaamse

medialandschap en marktverstoring te

allen tijde vermijden. Vandaele: “Een

voorbeeld. De VRT moet haar online-

activitei ten (op internet) brengen op een

evenwichtige manier, waarbij ze ook

zuurstof geeft aan de schrijvende pers.

Wat ons betreft, betekent dit dat 

deredactie.be niet mag uitgroeien tot

een online krant, maar dat het de focus

moet leggen op geluidsfragmenten en

filmpjes.” 

“En nog een blijvend aandachtspunt

voor ons: het toegankelijk maken van

het VRT-aanbod voor mensen met een

beperking, bijvoorbeeld voor gehoor -

gestoorden”, vult Van Werde aan.

Aanbod primeert
De N-VA is van oordeel dat voor de

VRT kwaliteit  voorop moet staan. “De

Vlaamse tv-kijker mag zeker niet het

slachtoffer worden van de besparings-

oefening die de VRT moet verwerken.

Een zoveelste herhaling van FC De

Kampioenen, daar passen wij voor. De

VRT moet een slank, efficiënt werkend

overheidsbedrijf worden, dat een uit-

stekende kwaliteit levert met een klei-

ner budget”, besluiten beide volks -

vertegenwoordigers.

VINGER AAN DE POLS

Dezer dagen wordt volop gewerkt aan een nieuwe beheersover-
eenkomst voor de VRT. Dat is het contract tussen de openbare
omroep en de Vlaamse overheid. Voor de Vlaams Parlements -
leden Wilfried Vandaele en Manuela Van Werde is het alvast dui-

delijk: in de nieuwe beheersovereenkomst moet de kwaliteit centraal
staan. 

N-VA wil 
sterke 
én slanke 
VRT 

Op de kwaliteit kan 
niet worden afgedongen. 

We passen voor een zoveelste 
herhaling van FC De Kampioenen.“

©
 A

nn
 D

ek
no

ck



15

Om mensen tot hun pensioen gezond en

gemotiveerd aan de slag te houden, moe-

ten we maatregelen nemen. N-VA-Kamer-

lid Jan Spooren heeft samen met zijn

collega’s Zuhal Demir, Peter De Roover en

Wouter Raskin de aanzet gegeven met een

resolutie over ‘werkbaar werk’. De reso -

lutie bevat tien maatregelen. De krachtlij-

nen: meer autonomie voor de werknemer,

meer maatwerk en meer arbeidsmobiliteit. 

Meer werk op maat
“Werkbaar werk begint al aan het begin

van je loopbaan. In plaats van strikte voor-

waarden op te leggen over tijdstip, duur en

beeld perfect denkbaar dat iemand ouder-

schapsverlof maximaal opneemt of rond

zijn veertigste zijn loopbaan onderbreekt

om zich een half jaar professioneel te her-

oriënteren.” 

Van ‘zware beroepen’ 
naar ‘haalbare taken’
De term ‘zware beroepen’ is ondertussen

voorbijgestreefd. Elk beroep bestaat uit

zware en minder zware taken. Door taken

te verschuiven zal het perfect mogelijk

zijn om zware beroepen weer werkbaar

te maken. Bovendien ervaren werk -

nemers die zichzelf kunnen ontwikkelen

hun job als minder zwaar. Wie over een

diversiteit aan competenties beschikt, is

mobieler op de arbeidsmarkt en multi-

inzetbaar. Een duurzaam opleidingsbeleid

mag dus niet gericht zijn op opleiding

voor een specifieke job maar moet aan-

dacht hebben voor creativiteit en innove-

rend initiatief. 

Zoals verwacht reageren de vakbonden

terughoudend. “Wij denken dat deze con-

servatieve houding onnodig is en zelfs

contraproductief”, zegt Jan Spooren. “De

rode draad in onze resolutie is net méér

maatwerk en autonomie voor de indivi-

duele werknemer. En dat in het belang

van werknemer en werkgever. In onze

resolu tie benadrukken we keer op keer

dat meer flexibiliteit geen afbreuk mag

doen aan de basisbescherming van werk -

nemers.”

plaats van tewerkstelling moeten werk -

nemer en werkgever meer vrijheid krijgen

om in onderling overleg tot een goed werk-

ritme te komen”, zegt Jan Spooren. 

De loopbaanrekening laat bovendien toe

verworven rechten op te sparen om ze op

een ander moment op te nemen. “Werk-

nemers moeten zelf overuren, vakantie-

dagen, feestdagen en thematisch verlof

kunnen beheren”, verduidelijkt Spooren.

“Dat kan op jaarbasis, maar ook over de

hele loopbaan. Want een jonge dertiger

heeft andere noden dan een vijftiger,

jonge ouders of een starter. Het is bijvoor-

Om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden, moeten

meer mensen langer aan het werk. Maar alleen de pensioen-

leeftijd verhogen is niet voldoende. Als we langer aan de slag

willen blijven, moet het werk ‘werkbaar’ zijn.

Werkbaar werk 
voor iedereen

VINGER AAN DE POLS
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Ondertussen in het Vlaams Parlement
“Over werkbaar werk wordt ook in het Vlaams Parlement gedebatteerd”, zegt

Vlaams volksvertegenwoordiger Grete Remen. “Denk maar aan de Vlaamse

initiatie ven rond opleiding (onder meer via de VDAB) en loopbaanbegeleiding (via

het systeem van loopbaancheques). Dergelijke initiatieven moeten een loopbaan

werkbaar houden op lange termijn.”

“Maar ‘werk’ staat niet op zich”, vult Remen aan. “Voor veel tweeverdieners -

gezinnen is de combinatie van arbeid en gezin best een zware dobber. Daarom

behoudt de Vlaamse Regering de prijs en de fiscale aftrek van de dienstencheques.

Ze breidt de kinderopvang verder uit en geeft daarbij absolute voorrang aan 

kinderen van ouders die werken of een opleiding volgen.”



Vanwaar je vraag, Marius?
“Onze contreien kennen een rijke

stripcultuur. De klassieke Vlaamse

reeksen zoals Nero, Jommeke en Kie-

keboe werden in de eerste plaats ont-

wikkeld voor de lokale afzetmarkt,

waar zij van oudsher ook hoge ver-

koopcijfers laten optekenen. Maar in

tegenstelling tot het Franstalige strip -

legioen loopt de verkoop van de

Neder landstalige strips in het buiten-

land veel minder vlot. Nederland

heeft net als Vlaanderen weliswaar

een grote stripcultuur, maar ook bij

onze noorderburen blijft de internatio-

nale aandacht achterwege. Een ge-

richte, goed onderbouwde inter -

nationale promotiecampagne kan

onze stripauteurs en hun uitgeverijen

net dat duwtje extra geven dat ze

nodig hebben én verdienen. De uit -

gelezen gelegenheid daartoe is de

Frankfurter Buchmesse, een van de

grootste boekenbeurzen ter wereld.”

Wat hoop je met je vraag te berei-
ken?
“Om de Vlaamse strip sterker in de

internationa le etalage te zetten, heb ik

minister Gatz voorgesteld om een

Vlaamse stripcanon te ontwikkelen.

Zo’n topstukkenlijst van baan -

brekende Vlaamse strips is één ma-

nier om een staalkaart van ons rijke

striptalent te presenteren. En dat kan

meteen al volgend jaar op de Frank-

furter Buchmesse, waar wij samen

met Nederland gastland zijn. Een

samen werking met onze noorder -

buren voor een gezamenlijke Neder-

landstalige stripcanon is daarom

aangewezen, als aanzet tot internatio-

nale promotie.”

Ben je tevreden met het antwoord
van de minister?
“De minister vindt zo’n stripcanon

een waardevolle suggestie, die hij

nader gaat onderzoeken. Ook heeft hij

beloofd om met diverse partners een

actieplan uit te werken ter promotie

van de Vlaamse strip. Ten slotte kon

hij ook al kwijt dat er op de volgende

editie van de Frankfurter Buchmesse

een grote tentoonstelling komt over de

Nederlandstalige strip.”

Op dit ogenblik kent de hele wereld

Hergé, de geestelijke vader van Kuifje,

en Franquin, uit wiens tekenpen figuren

als Robbedoes, Guust Flater en de Mar-

supilami zijn gevloeid. Heel wat talent-

volle tekenaars uit de Franstalige

stripwereld werden in het commerciële

kielzog van die pioniers meegezogen.

Tegelijk zorgde de band met de Frans-

talige wereld voor een snelle en brede

artistieke erkenning. Niet zo voor de

Vlaamse stripauteurs en hun helden:

met uitzondering van Morris, de teke-

naar van Lucky Luke, en Willy Vander-

steens geesteskinderen Suske en Wiske,

bleef de internationalisering bij ons lang

uit, net als in Nederland trouwens. “On-

dertussen is er voldoende momentum

ontstaan om de Vlaamse stripcultuur

voluit internationaal te gaan promoten”,

vindt Meremans. “Zo heeft een nieuwe

generatie Vlaamse striptekenaars naam

weten te maken binnen het moderne

genre van de graphic novel.”

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

tegenwoordigers elke week stellen aan de Vlaamse en federale beleidsmakers. In dit nummer pleit

Vlaams Parlementslid Marius Meremans voor een betere promotie van de Vlaamse strip in het buiten -

land. Daarom vroeg hij de bevoegde minister Sven Gatz (Open Vld) om een Vlaamse stripcanon op te

stellen, naar analogie met andere literatuur.

Marius Meremans:

“Vlaamse strip verdient betere 
internationale promotie”
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• Marius Meremans (48)

• Dendermonde

• Vlaams volksvertegenwoordiger

• Gehuwd, drie kinderen
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DORPSSTRAAT

“In Diksmuide is er een meerderheid van dertien zetels

(CD&V en sp.a) en telt de oppositie twaalf leden, van wie

zeven in onze eigen N-VA-fractie. Slechts één van ons had bij

aanvang ervaring in de gemeenteraad. Maar dat belette ons

niet om vol moed en vertrouwen onze rol van oppositiepartij

vorm te geven. Bij het begin van de legislatuur besloten we

al dat iets realiseren, invloed hebben en wegen op het beleid

veel belangrijker zijn dan pure afbraakpolitiek. Dat laatste

kan dan wel een hoge sensatiefactor hebben en scoren in de

pers, maar wij gaan voor inhoud en pleiten voor kwaliteit.

Onze oppositieplaats in de gemeenteraad van Diksmuide

blijft na 2,5 jaar nog steeds een boeiende uitdaging. De meer-

derheid volgt onze argumenten en tussenkomsten soms en

dat leidt dan bijvoorbeeld tot een aanpassing van een ruim-

telijk uitvoeringsplan of een reglement. Er werd ook al een

N-VA-voorstel goedgekeurd en uitgevoerd. Zo zijn we trots

dat er in Diksmuide studieruimtes worden voorzien tijdens

de examenperiodes van de studenten, en we pakken daar

graag mee uit. 

Mobiliteit is groot knelpunt
Sommige initiatieven worden door de meerderheid helaas

op minder enthousiasme onthaald. Naast de problemen die

zowat elke plattelandsgemeente kent, is mobiliteit het groot-

ste knelpunt in Diksmuide. Doorgaand verkeer moet door de

binnenstad, en dat leidt tot files en stilstand. Het N-VA-

bestuur lanceerde daarom een eigen mobiliteitsplan, Mobi-

dik. Met dit mooie plan wilden we door middel van verkeers-

lussen en minimale investeringen het verkeer vlot trekken.

Later zou dan ook een parkeerplan volgen. Zowel de inwo-

ners als de pers waren enthousiast.

Maar jammer genoeg bleek de meerderheid minder overtuigd

van de kwaliteiten van Mobidik. Zij namen het initiatief om

een mobiliteitsstudie uit te besteden, waarbij ons plan over

het hoofd werd gezien. Ze hebben ook andere prioriteiten,

zoals de verfraaiingswerken aan de Grote Markt. De N-VA

wil constructief blijven en meegaan in deze plannen, maar

we vragen dan wel dat er een onderzoek komt naar de 

mogelijkheden van een ondergrondse parking. 

Blik op de toekomst
Hoe dan ook blijven we hameren op Verandering voor Voor-

uitgang. We willen de eerder conservatieve tendens van de

CD&V-meerderheid kritisch evalueren met het oog op de toe-

komst en in het belang van onze inwoners. Wij pleiten voor

betere beslissingen, ook al vragen die moed en doorzettings-

vermogen omdat je soms minder populaire keuzes moet

maken. 

Ondanks de typische frustraties die elke oppositiepartij wel

kent, bekijken we ons verhaal positief. Dat motiveert ons om

100 procent in te zetten op de volgende verkiezingen. We

gaan resoluut voor een plaats in de meerderheid. Dan 

kunnen we onze stempel nog meer drukken op het beleid.”

Koen Coupillie leidt in het West-Vlaamse Diks-

muide een zevenkoppige oppositiefractie. De 

N-VA-mandatarissen combineren volop eigen

plannen en voorstellen met heel wat vragen en

tussen komsten op de gemeenteraad. 

Koen Coupillie: “Iets realiseren, invloed hebben en 

wegen op het beleid zijn veel belangrijker 

dan pure afbraakpolitiek.”

Fractievoorzitter in Diksmuide

Koen Coupillie
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de

stad Brussel en projectontwikkelaar

Ghelamco hopen eind juni het contract

te tekenen voor de bouw van een

nieuw ‘nationaal’ stadion op parking

C van de Heizel. Dat terrein is gelegen

in het Vlaamse Grimbergen maar is 

eigendom van de stad Brussel. 

De twee voortrekkers van het project

zijn Brussels minister Guy Vanhengel

(Open Vld) en Brussels schepen Alain

Courtois (MR). Zij hebben steeds ver-

klaard dat de renovatie van het Koning

Boudewijnstadion technisch onhaal-

baar was, dat het nieuwe stadion geen

geld zou kosten aan de gemeenschap,

en dat er een oplossing zou komen

voor de Memorial Van Damme, de be-

langrijkste eendaagse atletiekmeeting

ter wereld. Die vindt momenteel jaar-

lijks plaats in het bestaande stadion.

De centen van anderen
“Door te blijven inbeuken op die drie

verklaringen werd al gauw duidelijk

dat ze niet meer zijn dan gemiste doel-

kansen”, weet Brussels volksvertegen-

woordiger Johan Van den Driessche,

die zich vastbijt in het dossier. “Zo

moest Vanhengel al toegeven dat de

belastingbetaler moet opdraaien voor

de omgevingswerken van circa 250

miljoen euro.” 

Bovendien weigerde het Brussels Hoofd-

stedelijk Parlement om op vraag van de

N-VA een oproep te doen om het Koning

Boudewijnstadion niet af te breken voor-

aleer een geschikt ander stadion beschik-

baar is. “Die weigering is veel beteke-

nend, want Vanhengel had inmiddels ver-

klaard dat de gemeenschappen zouden

moeten tussenkomen in de kost van een

nieuw atletiekstadion voor de Memorial

Van Damme. Het is natuurlijk makkelijker

om de centen van anderen uit te geven”,

verzucht Van den Driessche.

Goedkoper, sneller en ecologischer
Intussen kwam het architectenbureau

Goedefroo + Goedefroo, dat ervaring

heeft met zulke projecten, op de proppen

met een studie die stelt dat renovatie van

het bestaande stadion wel degelijk tech-

nisch mogelijk is. “Bovendien zou reno-

veren slechts een derde kosten van de

bouw van een nieuw stadion én zou het

ecologischer zijn”, weet het parlements-

lid. “Renovatie gaat ook een stuk sneller

en dat is belangrijk: voor de organisatie

van het Europees kampioenschap voet-

bal in 2020 moet het stadion immers

klaar zijn tegen midden 2018. Dat laat

niet veel tijd. Toen ik de minister daar-

over ondervroeg in het parlement danste

die rond de hete brij. Echte antwoorden

heeft hij niet.” 

“Het is zeker niet onze bedoeling om het

Europese voetbalkampioenschap stok-

ken in de wielen te steken”, verzekert

Van den Driessche. “Maar als experten

beweren dat een renovatie goedkoper en

sneller kan én ook nog andere voordelen

biedt, dan moet die optie ernstig worden

bekeken. Zeker als er geld van de belas-

tingbetaler mee gemoeid is.” 

BRUSSEL

“De onderhandelingen over de bouw van een nieuw stadion moe-

ten wachten tot er een onafhankelijke vergelijking is gemaakt tus-

sen dat nieuwe stadion en de renovatie van het bestaande Koning

Boudewijnstadion”, vindt Johan Van den Driessche, fractievoorzitter in

het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
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Bevolking driemaal gedribbeld 
in stadiondossier 

Johan Van den Driessche: “De N-VA vraagt een onafhankelijk onderzoek dat de bouw
van een nieuw stadion vergelijkt met de renovatie van het Koning Boudewijnstadion.”



VERREKIJKER

De wereldgoal van Messi en de 3-1

overwinning voor de Barcelonezen zijn

goed voor de statistieken. Maar de

echte hoofdrollen waren weggelegd

voor de tienduizenden fervente Baski-

sche en Catalaanse fans. En voor Felipe

Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos

de Borbon y de Grecia, de onfortuin-

lijke Spaanse vorst. Zijn blik - onmach-

tig en onbewogen - tijdens het fluit -

concert dat de nationale hymne volle-

dig overstemde, ging de wereld rond.  

“Voor het ‘beledigen van het staats-

hoofd en ‘s lands symbolen’ zoekt de

Partido Popular-regering van Rajoy

naar een gepaste straf”, zegt Europees

Parlementslid Mark Demesmaeker. “En

dat vind ik best vreemd, want een fluit-

concert lag in de lijn der verwachtin-

gen, als een uiting van het Catalaanse

en Baskische onafhankelijkheids -

streven. Dat manifesteert zich niet 

alleen in de voetbalstadions maar ook

op straat én in het stemhokje.”

Traditionele partijen 
weggespoeld in Baskenland
Als een van de historische autonome

regio's op het Iberische schiereiland be-

schikt Baskenland over een uitgebreid

pakket aan bevoegdheden, met fiscale

autonomie als paradepaard. “Dat

hiermee het verhaal van het Baski-

sche autonomiestreven niet is afge-

rond, bewijzen de lokale verkiezingen

in de Baskische Autonome Regio en

de regionale parlementsverkiezingen

in het naburige Navarra”, weet Demes-

maeker.

In Navarra, met Iruña (Pamplona) als

hoofdstad, is de kans erg groot dat de

pro-Baskische partijen Geroa Bai (een

centrumpartij die erg lijkt op de Bas-

kische machtspartij PNV) en EH Bildu

(radicale Baskische nationalisten),

samen met Podemos en de eco-com-

munisten van Iz quierda Unida, een

pro-Baskische meerderheid zullen

vormen. Na zestien jaar verliest het

traditionele Union del Pueblo Navarro

de heerschappij in Navarra.

Zestig procent voor 
pro-Baskische partijen
De Baskische Autonome Regio kiest

pas volgend jaar een nieuw parle-

ment. “Maar de gemeenteraadsver-

kiezingen waren een goede baro-

meter: bijna zestig procent gaf een

stem aan een pro-Baskische partij”,

aldus Mark Demesmaeker. “En dat is

goed voor de burgemeesterssjerp in

de meeste Baskische gemeenten,

waaronder de grootsteden Bilbao en

Donostia (San Sebastian).” 

Middernacht, 30 mei 2015. Camp Nou, de voetbaltempel van
FC Barcelona, loopt langzaam leeg na een historische finale
van de Spaanse voetbalbeker, de Copa del Rey, tussen de
vedet ten van Barça en Athletic Bilbao.
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Het Catalaanse en Baskische onafhankelijkheidsstreven manifesteert zich niet
alleen in de voetbalstadions maar ook op straat én in het stemhokje.

Volksnationalisme van 
stembus tot tribune

19

“Verlies voor de traditionele par-
tijen en de doorbraak van burger-
bewegingen en -partijen.” Dat
was de al te eenzijdige conclusie
na de lokale Catalaanse verkiezin-
gen in mei.

Vooral het resultaat van Ada Colau

en haar protestpartij Barcelona en

Camu sprong in het oog. Onder de

leiding van Colau zal de stad een

nieuwe koers varen. Maar belangrij-

ker nog: ze bevestigde meteen ook

haar deelname aan de festiviteiten

van La Diada, de Catalaanse natio-

nale feestdag op 11 september. Barce-

lona zal dus independentistisch zijn!

Net als de rest van Catalonië overi-

gens. Catalaanse onafhankelijk-

heidspartijen liggen nog steeds in

polepositie voor de regionale verkie-

zingen in september van dit jaar.

Catalanisten blijven groeien



Dat heel wat jongeren vandaag al voor

hun zestiende verjaardag experimente-

ren met hun seksualiteit: je hoort het

ons niet ontkennen. De vraag is alleen

of het officieel verlagen van die wette-

lijke leeftijdsgrens zonder meer een

positie ve zaak is.

Eerst en vooral is het belangrijk om dui-

delijkheid te scheppen. Uiteraard moe-

ten seksuele betrekkingen van jongeren

onder de zestien uit het strafwetboek.

Het is absurd om een veertienjarige

strafrechtelijk te vervolgen omdat hij

zijn seksualiteit aan het ontdekken is. In

de praktijk gebeuren dergelijke vervol-

gingen ook gewoon niet. Het is dus een

logische stap.

Voortschrijdende evolutie
Toch moeten we ons ervan bewust zijn

dat het verlagen van de leeftijdsgrens

een impact heeft op onze gemeenschap-

pelijke kijk op seksualiteit. Anders ge-

zegd: de manier waarop wij met zijn

allen over seksualiteit

denken en hoe wij die

zelf ervaren, wordt door

zo’n maatregel beïn-

vloed. Die werkt in zeke -

re zin dus nor mali -

serend: wat vroeger de

uitzondering was, wordt

nu plots de norm of de

regel. Het recht dat we

vroeger niet hadden, is

nu net geen plicht. Wat

vroeger niet mocht, blijkt

nu ineens te moeten.

Daarbij kan je je onmid-

dellijk ook de vraag stel-

len waar die maatregel

ons op termijn heen zal

leiden. Maatschappelijke

veranderingen hebben

immers ook een impact

op de geestelijke en 

lichamelijke ontwikke-

ling van onze jongeren.

Dat sommige jongens en

meisjes op hun tiende

reeds de pubertijd in-

gaan, is niet eens zo uit-

zonderlijk meer. Het verlagen van onze

collectieve standaard voor seksuele

meerderjarigheid kan daar verder op in-

werken. Moeten we die leeftijdsgrens

over enkele jaren dan alweer verlagen

naar twaalf jaar? En vervolgens naar

tien? Enige voorzichtigheid is hier ge -

boden.

Tegenstrijdige boodschap
Bovendien geven we een verwarrend en

zelfs tegenstrijdig signaal aan jongeren

door die leeftijdsgrens voor seksueel

contact te verlagen, terwijl er tegelijk

steeds meer stemmen opgaan om de

leeftijdsgrens voor bijvoorbeeld alcohol-

gebruik net te verhogen. Nochtans ver-

gen beide heel wat verant woordelijk-

heid. In het ene geval verwachten we

dus van jongeren dat ze die kunnen

nemen, in het andere niet. Maken we de

wereld voor onze jongeren daarmee niet

nodeloos complex? Een ander belang-

rijk punt in het voorstel van de libera-

len is dat het leeftijdsverschil tussen

partners wel erg groot kan zijn. Een

veertienjarige puber kan seks hebben

met een negentienjarige dokwerker,

om het eventjes scherp te stellen. In

die concrete situatie kan er moeilijk

sprake zijn van gelijkwaardigheid tus-

sen beide partners. En net die gelijk-

waardigheid is van belang bij de

onzekere eerste seksuele ervaringen.

Ruimer plaatje
Jong N-VA ontkent niet dat er nood is

aan een nieuwe, realistische kijk op de

seksualiteit van onze jongeren. We

moeten ons er echter wel voor hoeden

om al te snel te willen gaan. Ook is het

van belang dat we blijven nadenken

over wat we van onze jongeren precies

verwachten, liefst in het totaalplaatje

van onze maatschappij. Alleen zo kun-

nen ze zich op een veilige manier tot

zelfstandige individuen ontpoppen. 
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Onlangs kwam op initiatief van Open Vld het voorstel op tafel om

de seksuele meerderjarigheid te verlagen van zestien naar veertien

jaar. Niet gegarandeerd een goed idee, als je het ons vraagt. Het voor-

stel bevat immers de nodige valkuilen, schrijft Tom Vanderschoot.
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Seks op veertien: 

“Wat als mogen moeten wordt?”
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Tom Vanderschoot: “De verlaging van de seksuele meer-

derjarigheid kan wel eens een hellend vlak worden.”



Begin mei werden de toeristische
cijfers van vorig jaar bekend- 
gemaakt. Tevreden met de resultaten?
“De cijfers waren ronduit schitterend.

Vlaanderen telde in 2014 liefst zes pro-

cent meer overnachtingen dan in 2013.

Dat is écht wel een opvallend groei -

cijfer, want gewoonlijk gaan we er zo’n

twee procent per jaar op vooruit, een

aantal economische crisisjaren niet te

na gesproken. Wat mij bijzonder blij

maakt, is dat alle Vlaamse deel -

bestemmingen erop vooruitgaan: onze

kust, onze regio’s én onze kunststeden.

Daarin schuilt meteen ook de kracht

van Vlaanderen: we zijn geen typische

zon-, zee- en strandbestemming, maar

we hebben wel voor elk wat wils in

ons toeristische aanbod. Wil je eens

lekker uitwaaien aan zee? Of geef je de

voorkeur aan een meer actieve fiets- of

wandelvakantie? Of loop je eerder

warm voor kunst en cultuur? Je vindt

het hier allemaal op een zeer compacte

oppervlakte en dus op een behapbare

afstand van elkaar.”

Ziet u nog kansen voor groei of 
promotie?
“Ik heb helaas geen glazen bol, maar

volgens onze deskundigen wijzen alle

indicatoren erop dat Vlaanderen ook

dit jaar nog verder zal groeien als 

vakantiebestemming. Het zal er dus op

aankomen om Vlaanderen en zijn toe-

ristische deelbestemmingen te blijven

ontwikkelen en internationaal te pro-

moten: niet voor niks twee basis -

opdrachten van Toerisme Vlaanderen.

Daarbij hanteren we het adagium: pro-

moot niet wat niet goed is ontwikkeld

en ontwikkel niet waar geen vraag

naar is.”

Op welke markten scoort Vlaande-
ren het best?
“We zien dat onze buurlanden - Neder-

land, Frankrijk, Duitsland en Groot-

Brittannië - goed zijn voor

zestig procent van alle bui-

tenlandse overnachtingen.

Voeg daar nog de Verenigde

Staten en Spanje aan toe,

en je hebt meteen de top

zes van onze buitenlandse

markten. Maar daarnaast

doen we het ook almaar

beter op een aantal verre

markten, zoals India en

Brazilië. Dat Vlaanderen in

dat laatste land echt ‘hot’ is

als reisbestemming, moch-

ten we in mei nog aan den

lijve ondervinden, toen we

op Tomorrowland Brasil

promotie voerden. Onze

stand werd er compleet

overrompeld door Brazilia-

nen die meer te weten wil-

den komen over Vlaande -

ren. En die tegelijk natuur-

lijk ook een van onze vele

karaktervolle biertjes kwamen proe-

ven.”

Om op een meer persoonlijke noot
te eindigen: wat is uw favoriete
vakantie bestemming in eigen land?
“Vlaanderen heeft zoveel moois te bie-

den dat ik er onmogelijk één kan uit-

pikken. Sta me dus toe de stad te

vermelden waar ik geboren en getogen

ben - en waar ik na elke werkdag ook

met alle plezier weer naar terugrijd:

Halle. Wanneer ik de prachtig gerestau-

reerde Sint-Martinusbasiliek ’s avonds

zie opdoemen aan de Halse horizon,

krijg ik heel dikwijls een instant

vakantie gevoel. Tot de wekker de vol-

gende dag weer veel te vroeg afloopt

natuurlijk. (lacht)”
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Met de zomervakantie voor de deur vroegen wij ons af hoe

Vlaanderen het zelf doet als vakantiebestemming. En aan wie

konden we die vraag beter voorleggen dan aan Stef Gits? Als

woordvoerder van Toerisme Vlaanderen kent hij als geen ander de

toeristische troeven van onze regio.

Stef Gits: “We promoten niet wat niet goed is ontwikkeld. 
En we ontwikkelen niet waar geen vraag naar is.” ID
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Stef Gits: “Vlaanderen
biedt voor elk wat wils”
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Zelfs twee eeuwen na de historische veldslag bij
Waterloo, die definitief een einde maakte aan het
keizerrijk van Napoleon Bonaparte, blijft ‘de kleine
korporaal’ de politieke gemoederen in Europa
beroe ren. Al was het maar omdat niet elk land
‘munt mag slaan’ uit de herdenking van die twee-
honderdste verjaardag.

Elk jaar wordt op 18 juni tradi-

tioneel de Slag bij Waterloo

herdacht. Dit jaar, bij de twee -

honderdste verjaardag, heeft

die herdenking nog net iets

meer om het lijf. Zo plande de

Koninklijke Munt speciaal voor

dit jubileumjaar de uitgave van

een herdenkingsmunt van twee

euro, waarmee je in de hele

euro zone zou kunnen betalen. 

Maar dat was buiten de Franse

waard gerekend. “Munten laten

circuleren waarop een symbool

staat dat voor een deel van de Europese bevolking kwet-

send is, komt ons als schadelijk voor”, heette het in een

brief aan de Europese Raad. De Franse president Hollande

zelf zou zijn volledige gewicht in de schaal hebben gegooid

om de munt vooral niet in omloop te brengen. Om maar te

zeggen dat de historische nederlaag bij Waterloo vandaag

nog steeds erg gevoelig ligt bij onze zuiderburen.

Helaas wonnen de Fransen deze monetaire slag wel: 

175 000 exemplaren van de speciale munt, die al waren ge-

slagen maar nog niet in om-

loop gebracht, werden stuk

voor stuk weer vernietigd. In

de plaats kwamen twee 

‘gewo ne’ herdenkingsmunten

zon der betaalwaarde: één van

2,5 euro in messing en één van

tien euro in zilver.

Daarbij getuigt de Franse hou-

ding van weinig consequentie.

Niet alleen biedt hun eigen

Franse Munt herdenkingsmun-

ten aan van diezelfde Slag bij

Waterloo, het land was vorig

jaar ook niet te beroerd om de landing bij Normandië met

een speciale munt te gedenken. Heeft u daar toen één Duit-

ser over horen klagen?

Waterloo: de nederlaag die maar niet verteerd raakt
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Minister van Financiën Johan Van Overtveldt stelde de
herdenkingsmunt van 2,5 euro begin juni voor. 

ONVERGETELIJK

MEERWAARDE
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Marc Brants is een levenskunste-

naar. Een gulle levenspartner,

liefhebbende papa en warme

kameraad. Vurig supporter van

Lierse SK. Geëngageerd. Ook als

trouw N-VA-lid en voorheen bij

de Volksunie. Met een passie

voor onderwijs, waar hij organi-

seert, coacht en vernieuwt.

Twee jaar geleden krijgt hij de

diagnose ALS: boem! Tegenslag! Het houdt hem niet tegen

verder te (be)leven. En te engageren, onder meer via zijn vzw

RaaR. Zijn hersenspinsels over zijn zoektocht naar verande-

ring en hoe hij nu zelf wordt gedwongen te veranderen, deelt

hij in dit boek. “Tranches de vie” noemt Marc ze, tijdsnedes

met ontroerende getuigenissen en evenveel humor, maar

altijd eerlijk. Vechtend met de tijd neemt hij de lezer mee in

zijn vaart. Of zoals hij het zelf omschrijft: “Ik ben gewoon

een takelwagen die vastzittende mensen lostrekt zodat ze

terug vol moed hun eigen boek, een verhaal kunnen schrij-

ven, meer niet. Pijn, verdriet of pech, Marc is onderweg!” Dit

boek sleept u mee.

Marc Brants, Ik verander. Uitgeverij Vrijdag, 215 blz., 17,90

euro (ook verkrijgbaar als e-boek: 9,99 euro)

Winnaars vanVan kruistochten tot kalifaat:D. Corten (Kapellen), Y. De Munck (Wijlrijk), M. Nuyttens (Kortrijk), H. van Craeyevelt (Erpe), H. Verreth (Schilde)

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van Ik verander.

Ze moeten wel het antwoord kennen op onze wedstrijd-

vraag: “Waarvoor staat de afkorting ALS?” Stuur uw ant-
woord voor 10 juli naar magazine@n-va.be of naar N-VM,

Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Ik verander
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OP DE BARRICADEN

Gezellig genieten op groot N-VA-familiefeest in Boom
Een jaar na de verkiezingsoverwinning van de N-VA in 2014 maakte voorzitter Bart De Wever 

de balans op van één jaar Vooruitgang. Hij deed dat op de familiedag van de partij in 

het recreatiedomein De Schorre in Boom op zaterdag 30 mei. 

De duizenden N-VA-leden en hun kinderen genoten er 

de hele dag lang van het vele lekkers aan de 

eetkraampjes, de swingende concerten 

en de gezellige en avontuurlijke 

animatie voor (heel) jong 

en wat ouder. 

Kijk snel of u iemand herkent op een van de vele foto’s in het fotoalbum op de Facebookpagina van de N-VA. Of
bekijk het sfeerverslag (video) op www-n-va.be/nieuws/familiefeest-boom. U vindt er ook de volledige toespraak
van voorzitter Bart De Wever.
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#Helfies in actie
Bloed geven doet leven
Dat er in veel van onze leden een ware #Helfie
zit, blijkt uit de enthousiaste opkomst 
tijdens de Roodshow die nog tot 10 juli plaats-
vindt in heel Vlaanderen. Nieuwsgierig naar
de foto’s? Neem dan een kijkje in ons foto -
album op Facebook!

70 procent van ons heeft ooit bloed nodig. Maar slechts drie procent
geeft ook bloed. Ook u kan het leven van iemand redden, gewoon door
bloed te geven! U bent daarvoor nog van harte welkom: 
• op woensdag 1 juli (18 tot 20.30 uur) in Tienen of in Alken
• op dinsdag 7 juli (17.30 tot 20 uur) in Ieper
• op vrijdag 10 juli (17 tot 20 uur) in Roeselare

Kan u zich helaas niet vrijmaken op een van deze data? Geen pro-
bleem: ook als u op een latere datum of in uw eigen gemeente
bloed geeft, kan u een attest vragen dat u dan zo snel mogelijk be-

zorgt aan het partijsecretariaat.

Meer informatie en inschrijven: www.n-va.be/roodshow

OP DE BARRICADEN

Autodelend 
naar het werk 

Tijdens de staking van 
de treinbestuurders op 28 mei 

boden verschillende mandatarissen 
en medewerkers van de N-VA via Twitter 

en Facebook spontaan een lift naar Brussel aan. 
Een gesmaakte #Helfie-actie!

Gordelfestival 2015: terug naar de bron
De Gordel begon als een sportief feest om het Nederlandstalige en groene karakter van de
Vlaamse Rand gezellig in de verf te zetten. Anno 2015 keert het Gordelfestival terug naar
die bron. 

Een massale opkomst van N-VA-leden zal de complexloos Vlaamse boodschap van het Gordel -

festival in de faciliteitengemeenten nog extra in de verf zetten. Minister Ben Weyts, bevoegd voor de

Vlaamse Rand, heet samen met de andere N-VA-ministers van de Vlaamse Regering iedereen van harte welkom. 

Het hoogtepunt van het Gordelfestival valt op zondag 6 september. Focusgemeente dit jaar is het Londerzeel van Vlaams

Parlementslid Nadia Sminate. Met tal van (rand)activiteiten, verrassingen en bezienswaardigheden is een dagje Gordelfestial

gegarandeerd genieten voor het hele gezin. 

Tot dan! www.gordelfestival.be
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SPOT OP . . .

Ligging: in het oosten van Oost-Vlaanderen, aan de Dender
Deelgemeenten: Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade,
Meldert, Moorsel, Nieuwerkerken

Aantal inwoners: ruim 83 000
Bekende Aalstenaars: Dirk Martens, Adolf Daens, Louis Paul Boon, ‘Keizer’ 
Kamiel Sergant, Jan De Nul, Steven Van Herreweghe en Intergalactic Lovers

Bestuur: coalitie van N-VA, CD&V en SD&P. De N-VA levert de burgemeester (Christoph D’Haese), 
de OCMW-voorzitter (Sarah Smeyers) en drie schepenen (Karim Van Overmeire, Caroline Verdoodt en Mia De Brouwer).

N-VA 
Aalst

“Ieder bestuurslid moet zich voldoende

betrokken en goed voelen bij onze afde-

lingswerking”, zegt voorzitter Guy Van Der

Streeck, die een sterk groepsgevoel enorm

belangrijk vindt. Liefst 44 bestuursleden,

aangevuld met een hele groep vrijwilli-

gers: dat moet je verdienen. “Gelukkig ben

ik geen mandataris”, lacht de trotse voor-

zitter. “Zo kan ik mij volop concentreren

op ons bestuur.” Onlangs organiseerde de

afdeling een quiz voor alle bestuursleden

en medewerkers, over Aalst en de Vlaam -

se zaak uiteraard. Het groepsgevoel stimu-

leren was die avond belangrijker dan

winnen. Een trappist drinken, plezier

maken, goed lachen: het zijn in Aalst de

recepten voor een hecht bestuur. 

“De inzet van de vele bestuursleden en

medewerkers belonen we ook graag eens

en dat wordt geapprecieerd”, vertelt Guy.

Dat het bestuur enthousiast is, bleek ook

tijdens het bubbelvoetbal op de gezinsdag.

“Toen ik opriep om een ploegje te vormen,

meldden zich in een mum van tijd elf geïn-

teresseerden aan.” Het hoeft niet te verba-

zen dat Aalst overtuigend won.

Jeugdige dynamiek
Van Der Streeck is ook trots op zijn jonge-

renafdeling. Naast vele andere activiteiten

organiseren zij vier keer per jaar een

avond ‘Met N-VA op café’. “Niet enkel 

N-VA’ers komen daarop af. Integendeel,

onder alle vrienden van onze jongeren die

begonnen mee te komen, wierven wij al

een pak nieuwe leden. Wist je trouwens

dat één op de twee van onze lokale ver-

kozenen in 2012 een jongere was? En je

voelt dat ook. Zij zorgen voor een bijzon-

dere dynamiek en frisheid.”

Politieke bestuursvergaderingen in Aalst

gaan echt over inhoud. De burgemeester en

zijn schepenen lichten hun beleid toe en er

wordt duchtig over en weer gediscussieerd

met de niet-mandatarissen. Dat versterkt de

betrokkenheid. “Wij zijn best trots op wat

we tot nu toe al hebben gerealiseerd”, gaat

Guy verder. “Zo heeft ons OCMW-bestuur

een einde kunnen maken aan het cliënte-

lisme van vroeger. Regels om steun te ge-

nieten worden nu toegepast zoals het hoort.

Zo komt hulp terecht bij wie er echt nood

aan heeft.” De aanpak van de drugsproble-

matiek, de nummerplaatregistratie aan de

grote invalswegen en binnenkort de invoe-

ring van een correct GAS-reglement: het zijn

maar enkele voorbeelden die illustreren

hoe de N-VA in Aalst werk maakt van vei-

ligheid. “En met een nieuw en uiterst

modern paviljoen staan we ook weer op

de toeristische kaart”, merkt Van Der

Streeck op. Ruimtelijke ordeningsplannen

en een ultramoderne bibliotheek staan

klaar voor uitvoering. “Het is fijn leven in

de charmantste stad van Vlaanderen”, 

besluit de Aalsterse voorzitter.

“Oilsjt ajoin en bier mee schoim.” Aan de boorden van de

Dender bestuurt burgemeester Christoph D’Haese samen met

zijn ploeg de carnavalsstad bij uitstek. Bovendien levert de

N-VA in Aalst drie parlementsleden. Ondertussen zit ook de lokale

afdeling van de partij niet stil. Reden genoeg om de spot deze

maand te richten op de winnaar van het bubbelvoetbal op onze

familiedag in Boom.



Het was het voorbije jaar op stakings-

vlak erg druk. En dus zou je verwachten

dat stakers de komende zomervakantie

meer dan ooit nodig zullen hebben om

de batterijen op te laden. Zodat ze in het

najaar met hernieuwde moed opnieuw

actie kunnen gaan voeren, liefst op een

vrijdag of maandag, of - nog beter - de

dag voor een verlengd weekend. Vol-

gens de aloude regel: vakantie voorbij,

stakers terug.

Maar zie, er zijn geen zekerheden meer.

Een kleine machinistenbond durft nu

zelfs de heilige zomerrust in vraag te

stellen en overweegt om tijdens de

zomer maanden elke zaterdag actie te

voeren. Het is tekenend dat vak -

verenigingen die slechts één beroeps-

groep vertegenwoordigen hun geringe

getalsterkte trachten te compenseren

met bovenmatig spierballengerol. 

Bot wapen
Ook centrales met rode vlaggen leggen

nogal gemakkelijk het werk neer, al te

gemakkelijk en alvast veel sneller en

vaker dan hun groene tegenhangers.

Terwijl de kameraden van het ABVV

blijven scanderen dat het hun verdomde
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Omdat staken ‘niks oplevert’
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ACV zich op militantencongressen meer

en meer vragen bij het huidige, inflatoire

gebruik van het stakingswapen.

Stakingen zijn anno 2015 een bot wapen

geworden. De bonden hebben het afge-

lopen jaar storm gelopen. Maar het

resul taat is pover, erg pover. De federale

regering is niet van de uitgestippelde

koers afgeweken. Precies omdat staken

‘niks oplevert’ heeft de kleine Neder-

landse vakbond De Unie het stakings-

wapen zelfs helemaal overboord

gegooid. “Nu de ontwikkelingen met 3D-

printing, automatisering, digitalisering

en robotisering sneller gaan dan we

kunnen bevatten, kunnen werknemers

niet langs de zijlijn blijven staan”, vindt

Unie-voorzitter Reinier Castelein. “Harde

acties of stakingen gaan niks opleveren.

Integendeel, er gaan in 2015 nog 100 000

banen verloren”, onderstreept hij nog.

Rooskleurig
Dan ziet het plaatje er voor ons in de

Zuidelijke Nederlanden stukken roos-

kleuriger uit. Het Belgische Planbureau

berekende onlangs dat er in eigen land

tegen 2020 meer dan 200 000 banen

bijkomen. In 2020 zal nog 11 procent van

de beroepsbevolking werkloos zijn. Dat

is het laagste cijfer sinds 1991. Het Plan-

bureau zegt het niet met zo veel woor-

den, maar tussen de regels valt te lezen

dat die extra banen er komen dankzij

het sociaal-economische beleid van de

regering. Het beleid waartegen de bon-

den hier te lande zo hard van leer trek-

ken. Wat een geluk dat staken ook hier

‘niks oplevert’. Was dat wel het geval ge-

weest, hadden we 200 000 banen min-

der gehad. 

Stefaan Huysentruyt

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

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

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

over de actualiteit.

plicht is te ageren tegen de afbraak, de

achteruitgang en de vernietiging van al

wat mooi is, stellen de vrienden van het

De bonden hebben het 
afgelopen jaar storm gelopen.
Maar het resultaat is pover. De 
federale regering is niet van de 
uitgestippelde koers afgeweken.

“

De komende weken en maanden gaan we met z’n allen genieten
van een welverdiende zomervakantie. Ook de stakers en beto-
gers van de voorbije maanden. Want er is niet alleen het recht
op staken, maar ook het recht op vakantie, ook voor stakers. En

dus is het de gewoonte dat er tijdens de zomermaanden niet wordt
gestaakt of betoogd. 

OPINIE
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Vlaams Parlementslid 
Caroline Croo

Caroline Croo kwam in oktober 2014 in het

Vlaams Parlement als opvolgster van Elke

Sleurs, die federaal staatssecretaris werd. Als

lid van de commissie voor Welzijn, Volks -

gezondheid, Gezin en Armoedebeleid is ze

intensief bezig met thema’s als vaccinatie,

mondzorg en ouderenzorg. Ze combineert haar

parlementaire werk met haar werk als tand-

arts. Want Caroline vindt het belangrijk de link

te behouden tussen politiek en praktijk.

6.15 uur
Maandagochtend, het begin van een

drukke werkweek. Om 7.45 uur staat de

eerste patiënt op de agenda en daarna vol-

gen er nog vijf voordat ik om 12.30 uur de

trein naar Brussel neem. Bij het ontbijt

neem ik snel kranten en mails door. 

7.15 uur
Snel nog enkele huiselijke taken, instru-

menten uit sterilisatie halen en tussendoor

mijn boekentas klaarmaken voor Brussel.

Ik overloop nog snel mijn nota over de

mondzorghygiënist. Die staat morgen op

de agenda van de fractie. Ik pleit al jaren

voor de erkenning van een opleiding tot

mondzorghygiënist. De mondzorg in

Vlaanderen moet op een hoger niveau

worden getild. Het belang van een correcte

preventieve mondverzorging voor de

volks gezondheid wordt hier schromelijk

onderschat. 

12.00 uur
Dankzij de hulp van onze jongste zoon

lukt het me om nog een - bovendien lekker

- middagmaal op tafel te zetten. We eten

snel maar slagen er toch in een moment

van samenzijn te creëren. Op weg naar het

station telefoneer ik mijn medewerkster

Lies de laatste aanpassingen door aan

mijn nota over de tandzorghygiëne, zodat

ze kan worden doorgestuurd naar de

fractie leden.

13.45 uur
In Brussel aangekomen overloop ik met Lies

de agenda voor de komende week. Deze

namiddag staat er een overleg op het pro-

gramma met enkele mensen uit de sector

van de ambulante revalidatie. We gaan luis-

teren naar hun ervaringen, hun bekommer-

nissen en hun suggesties.

16.00 uur
Terwijl Lies onze bezoekers naar de uitgang

begeleidt, verdiep ik me in een ander dos-

sier waarin we nog heel wat willen realise-

ren: dat van de vaccinaties. Voor ik het goed

en wel besef, is het alweer tijd om huis-

waarts te keren. Ik wil de piekuurtrein van

17.20 uur halen, want vanavond vergader 

ik met het provinciaal bestuur van de tand-

artsen over de Riziv-verkiezingen. 

19.30 uur
Ik zit in de wagen richting Meetjesland,

hoop dat de vergadering straks iets zal op-

leveren en op tijd zal afgelopen zijn, want

ik heb nog een hoop lectuur door te nemen

voor de vergaderingen van morgen. 

23.00 uur 
Terug thuis vat ik die berg lectuur nog aan.

Een uurtje later kruip ik in bed, moe maar

voldaan, en overtuigd dat we echt het ver-

schil gaan maken!
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