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De Vlaamse Regering verzet bakens 

Geert Bourgeois: historisch akkoord
over kinderbijslag, onderwijs 
en provincies

Liesbeth Homans: “De partijdotatie
via de provincies moet omlaag”



Nou moe
De ratten verlaten het zinkende schip, luidt een oud gezegde. Geen idee

of het ook opgaat voor de socialistische oud-minister Luc Van den 

Bossche, vader van Freya. Maar de timing van zijn ontslag bij de finan-

ciële dienstverlener Optima is op zijn minst opmerkelijk. Het 68-jarige

sp.a-kopstuk gaf er immers de brui aan, net op het moment dat de

banklicentie van Optima - die hij zelf nog had helpen binnenhalen -

werd ingetrokken wegens “onregelmatigheden in het beheer”.

“Wie durft te denken, ziet dat we twee kanten uit

kunnen. Ofwel proberen we, mits het opgeven van

een aantal privileges uit betere tijden, de essentie van de West-

Europese sociale welvaartsstaat te redden. Ofwel laten we de

welvaartsstaat tot in zijn diepste meanders intact, en zullen we

hem in zijn geheel verliezen.”

Rik Torfs, Rector KU Leuven,

in De Morgen (30/05/2016)
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50 000
Zoveel dieren worden er elk jaar nog

gedumpt in onze Vlaamse asielen,

waaronder 21 000 katten en 10 000

honden. Dat zijn gemiddeld 137 dieren

per dag. Een beschaafd land onwaar-

dig, vindt Vlaams minister van

Dieren welzijn Ben Weyts. Daarom

lan   ceerde hij in de aanloop naar de

vakantie maanden een sensibilise-

ringscampagne gericht op kandidaat-

baasjes.

Geert Noels (Econopolis) 
@GeertNoels op 12/06/2016

Geld drukken en op duurzame groei

hopen, is zoals diploma's drukken en

uitdelen en dan op meer kennis rekenen.

#geldillusie

Staatssecretaris Elke Sleurs 
@ElkeSleurs op 14/06/2016

In onze samenleving past geen trans- 

of homofoob gedrag. We moeten onze 

fundamentele waarden blijven verdedigen.

Goed bezig
Moord en brand schreeuwde de rode maar vooral de groene oppositie,

toen de Vlaamse Regering besliste om de maximumbedragen voor de

lokale verkiezingscampagne anders te berekenen en een aantal beper-

kingen tijdens de sperperiode te schrappen. Nochtans heeft die beslis-

sing geen enkele impact op de partijfinanciering: de N-VA krijgt, net

als alle andere partijen, geen eurocent erbij. Dat was wel even anders

tijdens de vorige regeerperiode. Toen misbruikte de meerderheid - met

de volle steun van de groenen - de hervorming van de Senaat om de

eigen partijfinanciering met 4,1 miljoen euro te doen toenemen. 

Minister van Veiligheid en Binnenlandse

Zaken Jan Jambon liet zich tijdens een be-

zoek aan New York inspireren door de aan-

pak van de NYPD. Die New Yorkse politie

voerde zelf belangrijke hervormingen door

na de aanslagen van 11 september 2001. De

minister kreeg van hen een pak nuttige tips

om de eigen veiligheidsdiensten te verster-

ken.
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We maken ongeziene taferelen mee. Twee weken na de aanslagen gaat de luchthaven plat,

stakers slaan een kabinet kort en klein, wilde stakingen voor kredietdagen, zieke gevange -

nen krijgen geen medicijnen, een politiecommissaris wordt haast doodgeslagen, …

Mensen zijn ongerust en bezorgd. We staan voor een zware opdracht en vragen inspan-

ningen. Maar vakbonden en oppositie jagen de mensen angst aan. ‘We gaan terug naar

de tijd van Daens’, ‘een regering van rotzakjes’, ‘sociale horror’, ‘fascisten’, … Ze hebben

daarmee krachten opgeroepen die ze niet onder controle hebben.

Maar hebben ze gelijk? Is het sociale horror? Daarvoor kijken we best eens naar het beleid

van Di Rupo en naar de realisaties van de regering.

Hervormen
Met de PS groeide de loonkostenhandicap elk jaar, wij hebben de loonkostenhandicap

sinds 1996 gedicht. Di Rupo brak de faillissementsrecords, vandaag daalt het aantal fail-

lissementen en stijgt het aantal starters. De handelsbalans is weer positief, we exporteren

meer dan ooit en trekken buitenlandse investeringen aan.

Dat vertaalt zich in jobs. Op het einde van Di Rupo was de werkloosheidsgraad het hoogst

sinds 1998 en viel de private jobcreatie stil. Jobs kwamen er enkel door gesubsidieerde

tewerk stelling. Vandaag is de werkloosheid spectaculair gedaald en compenseren de pri-

vate jobs ruimschoots het dalende aantal overheidsbanen. 

We hebben de belastingen voor werkende mensen verlaagd, waardoor het nettoloon en

de koopkracht stijgen. Ondanks de prijsstijgingen realiseren we de grootste netto inko-

mensstijging in vijf jaar, terwijl de Nationale Bank het inkomen de volgende jaren met 5,3

procent ziet toenemen.

Dat is de realiteit. En dat is niet vanzelf gebeurd. We hebben hervormd. En op dat pad

moeten we verdergaan. De begrotingsopmaak in juli wordt cruciaal. Als we verder willen

hervormen, moet het nu gebeuren.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Ongezien
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Nieuwe spelers zoals AirBnb en
Uber krijgen vaak te maken met
rechtszaken en hoge boetes om -
dat ze niet passen in het be-
staande wetgevende kader. De
Europese Commissie wil lid -
staten aanmoedigen om flexibe-
ler om te gaan met die bedrijven.

13
De kentering is ingezet. De in-

stroom van asielzoekers is terug-

gevallen tot op het laagste niveau

in acht jaar. En het aantal crimi-

nele illegalen dat het land werd

uitgezet, is nog nooit zo hoog ge-

weest.

28 
Op zondag 11 september is Plopsa-
land helemaal van de N-VA. Met
als klap op de vuurpijl een spette-
rend optreden van K3. Lees meer
op bladzijde 28.

17
Een grondige hervorming van de
NMBS is nodig om een Sabena-
scenario te vermijden. “Maar de
spoorvakbonden willen geen
verandering”, stelt Kamerlid Inez
De Coninck vast.
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“Hoewel het om een prijsregulering gaat, voeren

we met de gereglementeerde boekenprijs geen

economische maar een cultuurpolitiek”, zegt

Mere mans. “We beschermen het boek als cul-

tuurproduct, verstevigen de positie van de onaf-

hankelijke boekhandels én consolideren mins -

tens de diversiteit binnen het boekenaan-

bod.”

Gelijker speelveld 
Veel mensen gaan ten onrechte ervan uit

dat je met zo’n maatregel alle prijsconcur-

rentie uitsluit. In tegenstelling tot andere

Europese systemen gaat het hier echter om

een gereglementeerde prijs. Dat wil zeggen

dat er het eerste halfjaar sprake is van een

maximaal kortingsplafond van tien pro-

cent op de vastgestelde boekenprijs. “De

maatregel sluit prijsconcurrentie tussen

verschillende aanbieders dus niet volledig

uit, maar maakt het speelveld wel op-

nieuw wat gelijker”, besluit Meremans.

Volgens De Wit blijkt uit de houding

van de Franstalige cipiers dat de

Waalse vakbonden hun eigen ach-

terban niet meer in de hand heb-

ben. “Dit is duidelijk een politieke

staking. Dat werd ook zo toegege-

ven door enkele vooraanstaande

Franstalige vakbondslui. Daarom

moet de minister van Justitie zo snel

mogelijk de stakende cipiers opvor-

deren en verplichten terug aan het

werk te gaan”, aldus De Wit. Door

de staking, die al meer dan een

maand duurt, leven heel wat gede-

tineerden in erbarmelijke omstan-

digheden. “Het stakingsrecht staat

niet boven hun mensenrechten”,

stelt De Wit. “Sommige gedetineer-

den krijgen geen levens nood zake -

lijke medicatie meer. Als het zo

door gaat, vallen er nog doden. Het

is bovendien onaanvaardbaar dat

cipiers in tijden van terreurdreiging

moeten worden vervangen door

eenheden van het leger en de poli-

tie.”

HALFROND

“De oorspronkelijke aankondiging van de minister

maakte de cultureel-erfgoedsector zeer ongerust”,

zegt Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser. Die sector

heeft namelijk al jaren te weinig middelen. Daarbij

hecht ook de N-VA veel belang aan de aankoop van

topstukken die zeldzaam en onmisbaar zijn voor de

Vlaamse Gemeenschap. “Wij willen het Topstukken-

fonds zelfs versterken door publiek-private samen-

werking en de mogelijkheden van sponsoring te

onderzoeken”, aldus Coudyser.

Complementair beleid
Dat de minister extra geld vrijmaakt voor de aankoop

van jonge, hedendaagse kunst is eveneens een goede

zaak. In 2017 staat daarvoor 100 000 euro ingeschre-

ven. Het aankoopbudget van het MUHKA verdubbelt

dit jaar bovendien. “Dat past perfect in het beleid dat

wij voor ogen hebben: Vlaamse topstukken in het

publieke domein houden én belangwekkend werk

aankopen van hedendaagse kunstenaars”, besluit

Coudyser.

De Vlaamse Regering gaat een gereglemen-
teerde boekenprijs (GBP) invoeren. “Zo geven
we onze boekensector meer ademruimte om te
blijven investeren in een rijk en divers boeken-
aanbod”, zegt Vlaams Parlementslid Marius
Meremans.

Naar aanleiding van de aanhoudende staking door de Franstalige cipiers
pleitte Kamerlid Sophie De Wit dringend voor een nieuwe wet op de
minimale dienstverlening.

Marius Meremans: “Klemtoon bij
concurrentie ligt meer op kwaliteit
en minder op prijs.”

Gereglementeerde boekenprijs:
niet langer fictie

Half mei sloegen betogende cipiers het kabinet van de minister van
Justitie kort en klein.

Minimale dienstverlening
voor cipiers

Het budget dat Vlaanderen elk jaar opzijzet voor de
aankoop van Vlaamse topkunstwerken blijft intact.
Dat Topstukkenfonds wordt dus niet aangeboord om
ook werk van jonge, hedendaagse kunstenaars te
verwerven, zoals minister van Cultuur Sven Gatz
(Open Vld) aanvankelijk opperde. 

Investeren in oude
én jonge meesters
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De Planningscommissie, die de quota voor de studenten geneeskunde moet
vastleggen op basis van de reële noden in de sector, wil de verdeling tussen
Vlaanderen en Wallonië wijzigen in het voordeel van Wallonië. Onaanvaard-
baar, vindt Kamerlid Valerie Van Peel.

De verdeling van het aantal artsen tussen Vlaanderen en de Franse Gemeenschap

ligt sinds jaar en dag vast in een 60/40-verhouding. Maar nu blijkt de Plannings-

commissie aan die verde-

ling te tornen. “Na de cen-

nia van non-beleid aan

Waalse kant en federale

toegevingen onder PS-

beleid, met een overschot

aan artsen in Wallonië tot

gevolg, getuigt zo’n voor-

stel van een onwaarschijn-

lijke wereldvreemdheid”,

stelt Van Peel.  

Overconsumptie
“Voor de duizenden Vlaamse studenten die niet aan hun studies zijn kunnen begin-

nen, is dit een heuse kaakslag. Het is bovendien een kaakslag voor iedere Vlaming

die de Waalse overconsumptie moet meebetalen omdat de PS altijd heeft geweigerd

om een ingangsexamen in te voeren. We praten in dit dossier hoe dan ook pas verder

als de bevoegde Waalse minister Marcourt eindelijk voor een effectieve filter in de

opleiding zorgt. En als de overtallen uit het verleden van de nieuwe quota worden af-

getrokken”, besluit Van Peel.

HALFROND

“Een waarborgregeling voor financiële co-
operatieven zoals Arco is in strijd met de
grondregels van de Europese Unie.” Zo
luidt het advies van de advocaat-generaal
van het Europees Hof van Justitie. Dat 
advies is weliswaar niet bindend, maar
wordt doorgaans wel gevolgd door het 
Europees Hof, dat de definitieve beslissing
neemt.

Voor Kamerlid Peter Dedecker komt het advies

allerminst als een verrassing: “Ik heb steeds

gezegd dat de waarborgregeling van de vorige

rege ring onhoudbaar was. Dat wordt nu op-

nieuw bevestigd.”

Niet alleen de Europese Commissie, ook gedu-

peerden van andere financiële instellingen be-

twisten de vergoeding van de Arcocoöperan-

ten met belastinggeld. “De enige vergoeding

die het Europees Hof niet zal betwisten, is deze

die de verantwoordelijken zelf betalen, met

name het ACW - vandaag beweging.net - en

aanverwante instellingen”, meent Dedecker.

Zonevreemde bossen beter beschermd

Wilfried Vandaele is blij met de beslissing van de Vlaamse Regering om
ruim 12 000 hectare zonevreemde bossen beter te beschermen. Het gaat
om zeer waardevolle bossen die in een woonzone, industrie- of land-
bouwgebied liggen. Daardoor konden zij in het verleden zonder grote
problemen worden gekapt.

Het was Vandaele die van de bescherming een breekpunt maakte bij de

regerings onderhandelingen en die in het Vlaams Parlement een wijziging af-

dwong van het bosdecreet. Als gevolg daarvan keurt de Vlaamse Regering

nu principieel een reeks criteria goed, evenals kaarten waarop deskundigen

de meest waardevolle zonevreemde bossen aanduiden. 

Stokpaardjes 
De Vlaamse Regering gaat daarbij op dezelfde manier te werk als voor dat andere stokpaardje van Vandaele: de historisch permanente

poldergraslanden, die vorig jaar al een betere bescherming kregen. Zij keurt de kaarten voorlopig goed na advies van de Raad van State,

waarna een openbaar onderzoek volgt en de betrokken eigenaars nog kunnen reageren. Vervolgens legt de regering de kaarten definitief

vast. “Een belangrijk verschil met de poldergraslanden is dat de bescherming van het bos al ingaat op het ogenblik van de voorlopige

vastlegging van de kaart”, merkt Vandaele op.

Wilfried Vandaele: “De bescherming van de bos-
sen gaat meteen in.”

Nieuwe artsenquota 
onaanvaardbaar

Arco: verant-
woordelijken 
moeten betalen

Valerie Van Peel: “Dit voorstel is een kaakslag
voor iedere Vlaming.”



6

STAAT VAN ZAKEN

De regering heeft een wetsontwerp goedgekeurd waarmee
onder meer het Zilverfonds wordt opgedoekt: een oude eis
van de N-VA, die een jaarlijkse besparing aan werkingskos-
ten oplevert.

“Deze regering kiest ervoor om de vergrijzingskosten op een

structurele manier aan te pakken, met een pensioenhervorming

die de pensioenen ook in de toekomst veiligstelt. En met her-

vormingen die de sociale zekerheid opnieuw sociaal en zeker

maken”, verklaart minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Lege doos
De afschaffing van het Zilverfonds maakt deel uit van het regeer-

akkoord en wordt nu dus een feit. “Daarmee komt er een einde

aan een fonds dat nooit een fonds was, maar van meet af aan

een lege doos.  Het Zilverfonds was immers niet meer dan een

pot die gevuld werd met overheidsschuld”, aldus Van Overtveldt.

Verder investeren 
in zwembaden

Vlaanderen is een aantrekkelijke toeristische bestemming die haar troeven met de
wereld wil delen. Ook na de aanslagen van 22 maart. Samen met de toeristische
sector is een herstelbeleid voor de sector klaargestoomd. Met aangepaste acties in
het buitenland en een welkomcampagne die bezoekers aanzet om onze gastvrijheid
te delen: ‘Share our smile’. “We hebben in Vlaanderen veel te delen omdat we veel
te bieden hebben”, stelt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts.

Blikvanger van het toeristische herstel- 

beleid is een welkomcampagne die deze

maand wordt gelanceerd. Onder het motto

‘We share our smile’ wordt een gemeen-

schappelijk promotieconcept gelanceerd

met de glimlach als centraal beeld, waarop

de hele toeristische keten kan inpikken. “Er

is dringend nood aan een gemeenschappe-

lijke boodschap”, meent de minister.

“Daarom werkten we dit concept uit,

samen met de hele toeristische sector.

Daarbij blijft er ook ruimte voor regionale

en andere variatie.”

Extra gastvrij onthaal 
“Dit is ook een gelegenheid om ons vrien-

delijke onthaal aan de wereld te tonen”,

aldus Weyts. Aan de campagne zijn

daarom ook infosessies verbonden voor 

iedereen die toeristen ontvangt, met tips

voor een extra gastvrij onthaal.

Deel uw lach via 

www.shareoursmile.be

Vlaanderen deelt zijn glimlach

Doek valt definitief
over Zilverfonds

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters blijft verder in-
vesteren in Vlaamse zwembaden. Nadat in 2015 een eerste 
selectie van 19 projecten op ondersteuning kon rekenen, trekt
hij ook dit jaar 10 miljoen euro uit voor een nieuwe subsidie-
ronde.

“Vlaanderen kampt met een tekort aan kwaliteitsvol zwemwater”,

zegt Muyters. “Een groot deel van de huidige zwembaden dateert

bovendien van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Veel van die

infrastructuur is verouderd en sluit niet meer aan bij onze visie op

milieu en duurzaamheid of op de verwachtingen van de zwem-

mende Vlaming. Om tege-

moet te komen aan de

acute problemen, lanceer

ik een nieuwe project -

oproep voor de bouw en

renovatie van zwembaden.”

Niet-financiële 
impuls
De subsidie voor nieuw-

bouwprojecten bedraagt maximaal 10 procent van het investerings-

bedrag, met een maximum van 1,2 miljoen euro. Voor renovatie

gaat het om 30 procent, met een plafond van 500 000 euro. Nieuw

is dat de openbare besturen en instellingen die intekenen op de op-

roep ook kunnen rekenen op een intensief begeleidingstraject bij

het ontwikkelen van hun project.

Ben Weyts: “Een gastvrije campagne
versterkt ons toeristisch imago.”

Johan Van Overtveldt: “Deze regering pakt de vergrij-
zingskosten structureel aan.”



Uit een audit bleek dat er heel wat
tekortkomingen waren bij de taal-
examens die Selor, het selectie- 
bureau van de federale overheid,
organiseert bij selectieprocedures.
“Daarom gaan we opnieuw contro-
les invoeren”, vertelt minister
van Ambtenarenzaken Steven
Vandeput. De voorzitters van
Selor en de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht (VCT) teken-
den daartoe een protocolover-
eenkomst in aanwezigheid van
de minister.

Door de taalwetgeving is de VCT

verplicht om toezicht te houden

op de taalexamens van Selor. Zo

moet zij oordelen of die overeen-

stemmen met de aard van de functie

die de kandidaat zal opnemen. Sinds

enkele jaren deed de VCT dat enkel

nog voor de taalexamens in de taal-

grensgemeenten. “Er waren echter

steeds meer vragen bij de kwaliteit en

objectiviteit van de leden van de com-

missie die instaat voor de examens, bij

de controlestappen en bij het proces

van de testen”, aldus Vandeput.

VTC controleert én adviseert 
In de praktijk zal Selor aan de VCT

de geplande mondelinge taalexa-

mens vooraf meedelen. Op basis

daarvan zal de VCT haar deel-

name eraan bevestigen en een

waarnemer sturen. De resultaten

van die controles worden jaarlijks

gerapporteerd aan de Kamer en de

bevoegde minister. Verder moet

Selor bij elke aanpassing van de

inhoud en/of moeilijkheidsgraad

van een taalexamen vooraf het ad-

vies van de VCT vragen.
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Eén Nationaal Veiligheidsplan

De regering heeft de prioriteiten voor onze politie- en veiligheidsdiensten vastgelegd
in een nieuw Nationaal Veiligheidsplan. Het vorige dateerde reeds van 2004. “Voor
het eerst in twaalf jaar zorgt deze regering ervoor dat alle neuzen weer in dezelfde
richting staan”, zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon. 

“Cruciaal om zo’n globaal veiligheidsplan

te doen slagen, is een goede samenwer-

king en coördinatie tussen het federale 

niveau en de deelstaten”, vult Vlaams 

minister-president Geert Bourgeois aan. In

het document staat dan ook duidelijk aan-

gegeven wie waarvoor verantwoordelijk

is in ons complexe, versnipperde veilig-

heidsbeleid.

Tien prioriteiten
Het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan ver-

trekt van tien veiligheidswerven die de

komen de vier jaar prioriteit krijgen. Alle

andere plannen, zoals het Nationaal Vei-

ligheidsplan van de politie, moeten zich

enten op de belangrijkste krijtlijnen uit dat

globale plan. Zo kan de regering vlot de

volledige keten coördineren van preventie,

repressie en nazorg tussen gewesten,

gemeen schappen en de federale overheid.

Gemeenschappelijke aandachtspunten

zijn informatie-uitwisseling, het gebruik

van ICT en internet, internationale samen-

werking, identiteitsfraude, en een dader-

en buitgerichte aanpak.

Preventief beleid
Zowel voor Jambon als voor Bourgeois

gaat de eerste aandacht naar de strijd

tegen terrorisme en radicalisering. Dat

resul teert op Vlaams niveau in een preven-

tief beleid, gericht op het wegnemen van

de voedingsbodem voor radicalisering en

een vroege signalering van probleem -

situaties. “Collega Liesbeth Homans speelt

daarin een coördinerende rol tussen

onder wijs, welzijn, jeugd, integratie en in-

burgering en binnenlands bestuur”, aldus

Bourgeois. “Maar er zijn nog andere vei-

ligheidsdomeinen waarin wij een belang-

rijke rol moeten vervullen. Voor verkeers -

veiligheid is een sensibiliserende en

repressie ve aanpak cruciaal. Minister Ben

Weyts zet zeer sterk daarop in.”

Er komen opnieuw controles op de taalexamens van
Selor.

Jan Jambon: “De tien nieuwe veilig-
heidswerven zijn allemaal even be-
langrijk.”

Opnieuw controle op taalexamens Selor

STAAT VAN ZAKEN
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BREEDBEELD

De Vlaamse Regering is van drie
grote dossiers bevallen. Die mee-
valler kon u gebruiken, als we de
commentatoren mogen geloven.
Geert Bourgeois: “Ach, ik zit al lang

genoeg in de politiek om me niet

meer te storen aan het hijgerige ka-

rakter van sommige opiniëring. De

voorbije twee jaar hebben we met

deze Vlaamse Regering bakens verzet,

onder heel moeilijke omstandig -

heden. Door de zesde staatshervor-

ming hebben we twee miljard euro

moeten besparen. Toch zijn we als

enige regering in dit land op weg naar

een begroting in evenwicht in 2017.

Maar belangrijker nog: we creëren

perspectief. Vanaf dit jaar investeren

we 400 miljoen euro bijkomend in

onder meer onderzoek en ontwikke-

ling, scholenbouw, zorginstellingen

en sociale woningen.

Daarnaast verlagen we de belastin-

gen, bijvoorbeeld de belasting op de

schenking van onroerende goederen.

Vlaanderen betaalt ook 26 procent

van de verlaging van de personen -

belasting. En met Philippe Muyters

voeren we een gerichte loonlasten-

verlaging in via het doelgroepen -

beleid. Afgelopen vrijdag (10 juni,

n.v.d.r.) hebben we de grote RSZ-

kortin gen goedgekeurd om de kansen

op terwerkstelling van jongeren, 55-

plussers en mensen met een arbeids-

handicap te verhogen. 

Maar laten we ook zeker de andere

hervormingen die we hebben doorge-

voerd niet uit het oog verliezen. We

Vlaams minister-president Geert Bourgeois is een tevreden

man. De Vlaamse Regering hakt knopen door: de verbetering

van het onderwijs, de hervorming van de kinderbijslag, de af-

slanking van de provincies. “Met deze regering maken we Vlaande-

ren klaar voor morgen.”

“Met deze regering maken we Vlaanderen klaar   



Kinderbijslag wordt eenvoudi-
ger, socialer en rechtvaardiger

Hoe zal het nieuwe systeem van
kinderbijslag eruit zien?
“Vandaag hebben we in totaal meer

dan 600 verschillende mogelijke be-

dragen door een combinatie van ver-

schillende toeslagen voor de rang in

het gezin, de leeftijd of het sociale sta-

tuut. In het nieuwe systeem vereen-

voudigen we dat drastisch: elk kind

is een kind, met één basisbedrag van

160 euro. 

De Vlaamse Regering heeft daarmee

een duidelijke keuze gemaakt om

jonge, startende gezinnen een duwtje

in de rug te geven. Daarnaast onder-

steunen we jonge gezinnen ook met

de startpremie van 1 100 euro bij de

geboorte. 

Het nieuwe systeem zal ook een pak

rechtvaardiger zijn. We zorgen ervoor

dat de sociale toeslagen gelden voor

alle gezinnen onder een bepaalde in-

komensgrens, en niet enkel voor wie

werkloos of arbeidsongeschikt is. Wie

werkt, gaat er dus op vooruit!”
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hebben de woonbonus hervormd zon-

der nefast effect op de vastgoedmarkt.

We hebben de verkeersfiscaliteit ver-

groend en de kilometerheffing op de

vrachtwagens ingevoerd. De resultaten

merken we vandaag al: de Vlaming

ontdieselt. En na jaren stilstand is het

Oosterweeldossier eindelijk in bewe-

ging gebracht. In de zomer van 2017

moet de spade in de grond. Dus: de be-

wering van de oppositie dat dit een 

regering van de stilstand was, is ge-

woonweg niet correct.”

Toch noemt u het akkoord van 28
mei ‘historisch’. Waarom? 
“De drie akkoorden omvatten beslis-

singen die deze regeerperiode over-

stijgen. Daarom hebben we ook de

tijd genomen om dergelijke cruciale

hervormingen voor te bereiden. Ik

ben heel tevreden over het resultaat,

in élk van deze drie dossiers. Met

deze regering maken we Vlaanderen

klaar voor morgen. 

We gaan de kinderbijslag eenvoudiger,

efficiënter, socialer en rechtvaardiger

maken. De verbetering van ons onder-

wijs zal ervoor zorgen dat we bij de

besten ter wereld blijven. De persoons-

gebonden bevoegdheden van de pro-

vincies, en vooral het aantal politieke

mandaten, bouwen we af.” 

BREEDBEELD

       voor morgen” 

Een job is nog altijd de
beste bescherming 

tegen armoede.“

In het nieuwe systeem krijgen ook werkende mensen met een lager inkomen een extra. Zo vermijden we dat de sociale
toeslag een werkloosheidsval creëert. 



fondsen naar vijf gaan. Dat zal trou-

wens leiden tot een vermindering van

de administratieve kosten. Daarnaast

moet er tijd zijn om een goed geïnfor-

matiseerd systeem uit te bouwen. Elk

kind geboren na 1 januari 2019 valt

onder het nieuwe systeem. Dat bete-

kent ook dat niemand die vandaag al

kinderen heeft iets verliest.” 

Modernisering van het 
onderwijs gaat om inhoud

De andere grote werf van de
Vlaamse Regering is de modernise-
ring van het onderwijs. In de Frans-
talige Gemeenschap is daarmee
niet gewacht. Volgens de pedago-
gen zijn ze daar ambitieuzer: een
brede graad tot het vierde middel-
baar, geen zittenblijven meer, lan-
gere schooldagen.
“Franstalig België heeft onder invloed

van Joëlle Milquet inderdaad de klas-

sieke aanbevelingen van de onder-

wijssociologen en pedagogen in de

praktijk gebracht. Voor hen is de

équité – de gelijkheid – het aller -

belangrijkste: “Laat iedereen tot zijn

16de dezelfde lessen volgen.” Dat is

de brede graad als zogezegde dam

tegen ongelijkheid. Wij gaan ervanuit

dat niet alle leerlingen gelijk zijn. Wel

dat ze gelijkwaardig zijn. Ze hebben

allemaal andere talenten, maar ook

evenveel recht op het best mogelijke

onderwijs. Ze hebben recht op gelijke

kansen.” 

En dus komt er geen brede graad,
zoals in Wallonië of in de plannen
van Pascal Smet?
“Er komt geen grote structuurhervor-

ming, nee. Voor ons gaat het om de

inhoud: we gaan de plaats van weten-

schap en techniek weer versterken

door ze in te voeren als apart vak in

het basisonderwijs en in de eerste

graad van het secundair onderwijs,

en door vakleerkrachten op te leiden.

We versterken ook de talenkennis

want we dreigden die langzaam kwijt

te spelen. Nochtans is dat een gigan-

tisch troef voor de Vlamingen.” 

En dus komt er geen einde aan het
watervalsysteem, zeggen de critici
dan. 
“Men probeert hardnekkig het beeld

in stand te houden dat ‘iets technisch’

nog altijd minderwaardig zou zijn aan

het algemeen secundair onderwijs

(aso). Daarom geven we techniek en

wetenschap juist een volwaardige

plaats in het basisonderwijs en in de

eerste graad van het secundair onder-

wijs. 

Nergens ter wereld zijn er zoveel leer-

lingen uit de meest kwetsbare sociale

groep die toch zo hoog scoren qua in-

tellectuele resultaten. Cognitieve psy-

chologen benadrukken hoe groot de

‘veerkracht’ van leerlingen in ons sys-

teem is. Moet dat dan radicaal op de

schop in de naam van de gelijkheid?

We moeten sterke leerlingen uitdagen

en zwakke leerlingen motiveren. On-

geacht de sociale en economische

situa tie.”

Hoe kijkt u naar de recente sta-
kingsgolf?
“In navolging van wat in Frankrijk ge-

beurde, wilde men staken tot de rege-

ring valt. Een ideologische staking

dus. Maar in Vlaanderen was het

draagvlak voor de stakingen volledig

verdwenen. Het wordt nog maar eens

duidelijk dat het noorden en het zui-

den twee andere werelden zijn. De

Vlaamse Regering saneert in haar uit-

gaven, brengt haar begroting in even-

(lees verder op blz. 12)

Maar zal de nieuwe kinderbijslag
ook socialer zijn?
“In het oude federale systeem ging 3,4

procent van het budget naar sociale

toeslagen. In het nieuwe systeem is

dat meer dan tien procent. Zo krijgen

meer gezinnen sociale toeslagen. We

doen dus méér om kinderarmoede te

bestrijden. Maar ook méér om wer-

ken lonender te maken. Wij leven in

het meest herverdelende land van

Euro pa, maar armoede los je nooit op

met herverdeling alleen. We gaan de

schoolpremies en studiebeurzen trou-

wens ook automatisch toekennen aan

wie er recht op heeft.” 

Hadden we niet nog verder moeten
gaan?
“In de toekomst zullen de sociale toe-

slagen afhankelijk zijn van het in -

komen. Daardoor wordt het interes -

santer om te gaan werken. Critici hou-

den daarmee vaak geen rekening.

Nochtans, laten we eerlijk zijn: een

job is nog altijd de beste bescherming

tegen armoede. Een commentator for-

muleerde het als volgt: “Belangrijker

zijn extra jobs, jobs, jobs, die meer

ouders aan het werk zetten en op die

manier minder kinderen veroordelen

tot een kansarme jeugd.” Ik kan dat

alleen maar beamen. 

Ik weet dat sommigen graag nog meer

herverdeling hadden gezien. Maar

dan moet men ook durven erkennen

dat men pleit voor een lager basis -

bedrag. Wij hebben bewust gekozen

voor een hoog basisbedrag, omdat

kinderbijslag voor élk kind moet bij-

dragen in de opvoeding. Ongeacht de

situatie van de ouders.” 

De nieuwe regeling gaat pas in
vanaf 2019. Waarom duurt het nog
zo lang?
“Er moet natuurlijk een overgang zijn.

De omschakeling vraagt ook tijd: we

moeten van dertien kinderbijslag-

BREEDBEELD
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Er komt geen grote 
structuurhervorming in 

het onderwijs. “



Wat is er over de afslanking
van de provincies precies be-
slist op de superminister-
raad?
Liesbeth Homans: “Het aantal

provincieraadsleden halveren

we, er mogen nog maximaal

vier gedeputeerden zijn en de

provincies verliezen de per-

soonsgebonden bevoegdheden.

Dat wil zeggen dat er vanaf

janua ri 2018 nog maximaal

twee bestuursniveaus betrok-

ken zijn bij het sport-, cultuur-,

jeugd- of welzijnsbeleid: Vlaan-

deren, en de gemeenten en steden. Dat is

een pak efficiënter. En het kost ook min-

der. Uiteraard gebeurt die hele operatie

met het nodige respect voor de betrokken

personeelsleden. Maar vandaag zijn bij-

voorbeeld Vlaanderen, de provincies én

de gemeenten allemaal bezig met een

eigen bibliotheekbeleid.” 

Voor de verhoging van de uitgaven -
plafonds bij de gemeente- en provin-
cieraadsverkiezingen kreeg u van de
oppositie weinig applaus. Ze lieten uit-
schijnen dat politieke partijen meer
geld krijgen.
“Met de zesde staatshervorming hebben

Groen en sp.a de partijen meer dan vier

miljoen euro extra dotatie per jaar gege-

ven. In tegenstelling tot wat zij nu bewe-

ren, krijgen de partijen vandaag geen

eurocent extra. Door de verlenging van de

sperperiode kan men het uitgavenplafond

niet langer berekenen op basis van het

aantal kiezers maar moet men dat doen

op basis van het aantal inwoners. Anders

kennen de kandidaten veel te

laat het bedrag dat ze maxi-

maal mogen uitgeven. Daar-

door kan het zijn dat men in

sommige gemeenten een iets

groter aandeel van de midde-

len die de partijen hebben, kan

besteden aan campagnevoe-

ren.

In Antwerpen stijgt het maxi-

mumbedrag van 0,24 naar

0,28 euro per inwoner; in Gent

gaan we van 0,42 naar 0,45

euro. Die bedragen zijn niet

van dien aard dat we ‘Amerikaanse toe-

standen’ gaan krijgen. Laat staan dat par-

tijen daarmee televisiespotjes kunnen

financieren.” 

Heeft de vermindering van het aantal
provincieraadsleden gevolgen voor
het geld van de partijen?
“Het lijkt me evident dat de partijdotatie

via de provincies moet verminderen als

er minder verkozenen zijn. De partijen die

nu aan stemmingmakerij doen over de

uitgavenplafonds zijn wel diegene die

zich het sterkst hebben verzet tegen een

afslanking van de provincies. 

Die afslanking is geen perfecte oplossing.

Wij wilden een volledige afschaffing.

Maar het is een compromis dat ons op

weg zet om de partijfinanciering via de

provincie fors terug te dringen. Dat is een

totaal andere aanpak dan die van de tra-

ditionele partijen en de groenen bij de

zesde staatshervorming enkele jaren ge-

leden.”
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Liesbeth Homans haalt slag thuis 
met afslanking provincies 
Naast de modernisering van het onderwijs en de nieuwe kinderbijslag,
lag ook de hervorming van de provincies op de tafel van de Vlaamse
Rege  ring. Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands bestuur,
haalde haar slag thuis.

Liesbeth Homans: “De partijen die nu aan stemmingmakerij doen over de uitgaven-

plafonds zijn diegene die zich het sterkst hebben verzet tegen een afslanking van de

provincies.”
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wicht en investeert in de toekomst.

Vlaanderen werkt en doet wat nodig

is. We tonen iedere dag dat alleen een

sterke en open economie de beste

socia le resultaten kan boeken. Wallo-

nië heeft al het potentieel om de

komen de jaren te groeien. Maar als je

voor stakingen kiest, en niet voor her-

vormingen, zal de kloof tussen Vlaan-

deren en Wallonië aan het einde van

de rit nog groter worden.”

Vreest u dat dit gevolgen zal heb-
ben voor het imago van Vlaande-
ren? 
“Na de aanslagen van 22 maart in het

centrum van Brussel en op de lucht-

haven van Zaventem is het alle hens

aan dek. Met de Vlaamse Regering

werken we daar ook aan. Philippe

Muyters, Ben Weyts en ikzelf trekken

aan de kar met onze bevoegdheden

economie, toerisme en buitenlandse

handel. Met de campagne Share our

smile willen we het toerisme een im-

puls geven, nog voor het hoogseizoen

in de zomermaanden. Op langere ter-

mijn proberen we met Event Flanders

ook grote evenementen naar Vlaande-

ren te lokken. 

We zijn een open economie, een van

de meest geglobaliseerde ter wereld.

Bij wijze van boutade zeg ik wel eens

dat wij leven van de export. En dat

klopt ook: wij voeren per hoofd van

de bevolking drie keer zoveel uit als

exportreus Duitsland. In 2015 hebben

we voor het eerst de kaap van 300

miljard euro aan export bereikt. En

we trekken nieuwe investeringen aan,

die op hun beurt jobs met zich mee-

brengen.”

Wat is de volgende grote uitdaging
voor Vlaanderen? 
“In het najaar organiseren we het

tweede luik van onze Klimaattop. De

eerste top – in april – was slechts een

startschot. In de herfst moeten de ver-

schillende actoren – de industrie, de

landbouw, het middenveld, onder-

zoek en ontwikkeling – met concrete

engagementen komen zodat Vlaande-

ren zijn doelstellingen voor het terug-

dringen van CO2 en ons aandeel

hernieuwbare energie haalt. Tegen

2020, maar ook daarna. De meest

recent e prognoses tonen aan dat de

doelstelling om de uitstoot van broei-

kasgassen te verminderen met 15,7

procent tegen 2020 binnen bereik ligt.

Maar we moeten ons aandeel her-

nieuwbare energie tegen 2020 ver-

dubbelen, van 5 procent naar meer

dan 10 procent.”

Op 6 juli wordt u 65. Wat mogen
we u nog wensen?
“Een goede gezondheid, en veel ge-

noegen in wat ik doe. Ik voel mij kip -

lekker, doe dit ontzettend graag en

kan nog perfect tegen de korte nach-

ten en stress. Ik wil ingaan tegen het

idee dat 65 oud is, en mijn geest

scherp houden. 60 is het nieuwe 40!” 

BREEDBEELD

Minister-president Geert Bourgeois: “Deze Vlaamse Regering heeft bakens verzet, onder

heel moeilijke omstandigheden.”



GEMANDATEERD

Het extra budget van 30 miljoen

euro zal de terugkeerdiensten van de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

en de beslissingscapaciteit van de

asielinstanties fors versterken.

“Daardoor kunnen we de asielproce-

dure inkorten en het aantal asielzoe-

kers in het opvangnetwerk doen

dalen”, zegt staatssecretaris voor

Asiel en Migratie Theo Francken.

“Mensen vergeten namelijk wel eens

dat meer dan de helft van alle asiel-

aanvragen uiteindelijk negatief

wordt afgesloten.”

Verdubbeling 
terugkeercapaciteit
Dit jaar zal het aantal afgewezen

asielzoekers nog flink hoger liggen.

“Onze terugkeercapaciteit moet even

fors naar omhoog”, vindt Francken.

Bij de terugkeerdiensten van de

Dienst Vreemdelingenzaken komen

er alvast 251 medewerkers bij. Daar-

naast komen er opnieuw 114 plaat-

sen bij in de gesloten centra,

bovenop de 158 die al eerder waren

bijgemaakt. “Zo evolueren we stap

voor stap naar een verdubbeling”,

aldus de staatssecretaris.

Ook het aantal criminele illegalen

dat het land werd uitgezet, is nog

nooit zo hoog geweest. In één

maand tijd werden liefst 168 illegale

gedetineerden teruggestuurd naar

hun land van herkomst. Vroeger lag

het maandgemiddelde op 50. “Een

bewijs dat het beleid werkt en dat

de verandering zich laat voelen”,

meent Francken. “Ook in onze ge-

vangenissen, waar het probleem van

de overbevolking onder deze rege-

ring eindelijk echt wordt aange-

pakt.”

Antiverdrinkingsplan werkt
Dat er nog steeds mensen sterven in

de golven tussen Afrika en Europa,

zit Theo Francken hoog. “Daarom is

de deal met Turkije zo belangrijk”,

legt hij uit. “Het is misschien niet de

mooiste deal, maar dit antiverdrin-

kingsplan redt levens. We moeten de

mensen blijven duidelijk maken dat

het zinloos is om op een bootje te

stappen.”

“De kentering is ingezet”, zegt staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie Theo Francken. De instroom van asielzoekers is terug-
gevallen tot op het laagste niveau in acht jaar. Nu de regering
een extra budget van dertig miljoen euro goedkeurde voor de
terugkeerdiensten van Vreemdelingenzaken, verwacht Francken
dat we tegen volgend jaar weer op het niveau zitten van voor
de asielcrisis.
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Theo Francken
opnieuw naar
Albanië om
asiel af te raden
“Ik blijf op dezelfde nagel
kloppen”, zegt Theo Francken
naar aanleiding van zijn be-
zoek aan Albanië. Francken
bezocht het land om poten -
tië le asielzoekers af te raden
naar België te komen. 

Een vorig bezoek, anderhalf

jaar geleden, had heel wat suc-

ces maar de gevolgen waren

niet duurzaam. Dus trok Theo

Francken nog eens naar het

Balkanland. “We zijn niet het

land van melk en honing. Dat

is de boodschap die ik daar

duidelijk ga verkondigen. Ik

wil potentiële asielzoekers erop

wijzen dat ze tijdens hun asiel-

procedure hier niet kunnen

werken. Dat is een misverstand

dat daar nog leeft. In theorie

kunnen ze na vier maanden

een arbeidskaart aanvragen,

maar we zorgen ervoor dat hun

procedure binnen de vier

maanden is afgerond. Albanië

is officieel een veilig land. Ze

maken dus zo goed als geen

kans op asiel.”

Meer budget voor meer terugkeer

Meer dan de helft van 
alle asielaanvragen 

wordt negtief afgesloten“
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De nieuwe regeling is van toepassing

op ondernemingen met minder dan

tien werknemers, die een activiteit uit-

oefenen die een rechtstreeks contact

met de klant vereist en die minstens

een maand lang ernstige hinder onder-

vinden van openbare werken. De

Vlaamse administratie zal hen pro -

actief op de hoogte brengen van hun

recht op een hinderpremie van 2 000

euro. Ze krijgen die ook automatisch

en zonder sluitingsverplichting uitge-

keerd voor de eerste twintig kalender-

dagen waarin zij hinder ondervinden. 

Ondernemingen die toch hun deuren

moeten sluiten, krijgen vanaf dag 21

per kalenderdag nog eens 80 euro

daarbovenop. Wie de hinderpremie

niet automatisch krijgt toegekend

maar denkt er recht op te hebben,

kan de premie nog altijd via een

manuel e procedure aanvragen. Voor

onder nemingen die zich niet in de

werfzone zelf bevinden, blijft de

bestaan de rege ling van toepassing:

vanaf de achtste sluitingsdag krijgen

zij 80 euro schadevergoeding per dag. 

Eén toelage, geen rompslomp
”De Vlaamse Regering, die vandaag ex-

clusief bevoegd is voor de compensatie

voor hinder bij openbare werken, heeft

voor de nieuwe premie een jaarlijks

budget van zes miljoen euro ingeschre-

ven”, aldus Vlaams volksvertegen-

woordiger Axel Ronse. De nieuwe

regeling vervangt vanaf midden 2017

zowel de bestaande inkomenscompen-

satievergoeding van 76 euro per dag als

de rentetoelage die men vandaag kan

bekomen. Beide vergoedingen brengen

heel wat administratieve rompslomp

met zich mee voor de aanvragende

onderne mer. De sluitingsverplichting

weer houdt bovendien nogal wat zelf-

standigen ervan om de inkomenscom-

pensatie aan te vragen. 

Daarom werd in het Vlaamse regeer -

akkoord opgenomen dat

beide uitkeringen tot één

toelage moeten worden

herleid en dat de slui-

tingsverplichting zal wor-

den geschrapt. “Met de

nieuwe, vereenvoudigde

hinderpremie trekken we

resoluut de kaart van de

zelfstandige handelaars,

die door openbare wer-

ken ook het zwaarst wor-

den getroffen”, besluit

Axel Ronse. 

VINGER AAN DE POLS

Zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor hun

deur, moeten binnenkort niet langer door de administratieve

mallemolen om een schadevergoeding te verkrijgen. “De

nieuwe hinderpremie moet op 1 juli 2017 een feit zijn”, zegt 

initiatiefnemer Axel Ronse.

Nieuwe hinder-
premie is hart
onder de riem 
voor zelfstandigen
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“Elke kilometer die een trein van de

NMBS rijdt, is gemiddeld 9,7 procent

duurder dan bij andere Europese

spooroperatoren. Enkel de Ierse

spoorwegen presteren slechter op het

vlak van dienstverlening aan de rei-

zigers”, waarschuwt Kamerlid Inez

De Coninck. En die kloof wordt jaar-

lijks groter. Om daar verandering in

te brengen, ontwikkelde de federale

regering een strategische visie voor de

spoorwegen. Een grondige hervor-

ming van de NMBS is nodig om een

Sabena-scenario te vermijden. “Maar

de spoorvakbonden willen geen ver-

andering”, stelt De Coninck vast. “Zo

staakten zij omdat men voortaan al-

leen nog vrije dagen zou krijgen voor

dagen waarop men effectief heeft ge-

werkt, en dus niet meer voor ziekte-

die gewoonlijk de taalgrens over -

steken, stopten in de laatste halte in

Vlaanderen of Brussel en keerden

terug. Daardoor werd Vlaanderen van

nog grotere hinder gespaard.”

Gegarandeerde 
dienstverlening
Maar daarmee zijn alle problemen

niet van de baan. Door de vele stakin-

gen is het eens te meer duidelijk dat

het treinverkeer een kritische dienst-

verlening is. Als de treinen niet rijden,

groeien de files zienderogen. De eco-

nomische schade is amper te vatten.

Daarom pakt deze regering spoorblok-

kades en wilde stakers nu strenger

aan dan vroeger. 

Voor de N-VA moet er op stakings -

dagen ook een gegarandeerde dienst-

verlening zijn. Inez De Coninck diende

daarover een wetsvoorstel in. Om er

vaart achter te zetten, vroeg ze de pri-

oritaire behandeling van haar voor-

stel. Daarom kwam de NMBS op 31

mei de mogelijke scenario’s toelichten

in het parlement. “Maar de coalitie-

partners vrezen de vakbonden nog

steeds. Ze gaan voortdurend op de

rem staan”, zegt De Coninck. “Weldra

moeten ze kleur bekennen: kiest men

voor de reizigers of voor de stakers?” 

of vakantie dagen. Veel absurder moet

het niet meer worden. ‘Deze staking

verdedigt het onverdedigbare’, zei

NMBS-topman Jo Cornu daarover.”

Communautaire kloof
Weinig dossiers liggen communautair

zo gevoelig als dat van de spoor -

wegen. Dat werd ook pijnlijk duide-

lijk bij de voorbije stakingsgolven. In

Vlaanderen werd er amper gestaakt,

terwijl er in Wallonië vrijwel geen

enke le trein reed. Toch voelde ook

Vlaanderen de gevolgen van de wilde

stakingen in Wallonië. “Maar dat hun

staking duizenden arbeiders in de

Vlaamse havens, de staal- en chemie-

bedrijven technisch werkloos dreigde

te maken, liet de Waalse stakers on-

verschillig”, aldus De Coninck.

De N-VA stelde begin dit jaar voor om

bij stakingen over te stappen op een

Vlaams vervoersplan. “Dat gebeurde

effectief tijdens de afgelopen wilde

stakingen”, zegt De Coninck. “Treinen

Eind mei en midden in de examens toonden de vakbonden

bij de NMBS zich alweer van hun minst mooie kant. Tien

opeenvolgende dagen organiseerden de (Waalse) spoorvak-

bonden wilde stakingen. Kamerlid Inez De Coninck volgt het

dossier op voor de N-VA.

Hervormen om 
Sabena-scenario 
bij de NMBS te 
vermijden

VINGER AAN DE POLS

Dat hun staking 
duizenden arbeiders 

technisch werkloos dreigde te
maken, liet de Waalse 
stakers onverschillig.

“



Anneleen, wat is er nu zo speciaal
aan die deeleconomie?
Anneleen Van Bossuyt: “Bij deelecono-

mie staat delen en samen creëren, con-

sumeren, produceren, handelen en

distribueren centraal. Zo kan je via een

platform als AirBnb je appartement tij-

delijk verhuren aan iemand die op

vakan tie is. Een ander voorbeeld is het

Belgische Bsit, waarmee je op zoek

kan gaan naar een geschikte babysit.“

Kan de deeleconomie een positieve
bijdrage leveren aan onze eco-
nomie? 
“Zeker! De deeleconomie biedt

heel wat potentieel. De deelecono-

mie in de Europese Unie kende

vorig jaar een omzet van 27 mil-

jard euro, een verdubbeling in ver-

gelijking met 2014. We moeten die

nieuwe spelers dus zeker kansen

bieden. Die enorme omzet vertaalt

zich in groei en jobs. En ook als

consument worden wij erdoor

verwend: meer keuze en lagere

prijzen.” 

Waarom rijdt de deeleconomie
dan zo’n lastig parcours?
“De deeleconomie staat onder

druk en kent een heleboel uitda-

gingen. Sommige bedrijven slagen

er bijvoorbeeld niet in om zich te

vestigen. Ze worden geconfron-

teerd met rechtszaken en boetes,

en soms worden ze zelfs verbo-

den. Dat komt doordat vele van

die nieuwe dienstenaanbieders niet

passen binnen het bestaande wet -

gevende kader. En dat zorgt voor

moeilijk heden: voor de wetgever, voor

die nieuwe spelers maar zeker ook

voor de traditionele sectoren die vre-

zen voor oneerlijke concurrentie.” 

Hoe kunnen we daar dan het beste
mee omgaan? 
“Dat kan enkel met een slimme en toe-

komstgerichte aanpak. Occasionele

acti viteiten in de deeleconomie moeten

een volwaardige plaats krijgen in onze

economie. Activiteiten en inkomsten

die nu niet of niet correct worden aan-

gegeven, moeten we uit de grijze zone

halen. We moeten wel opletten dat we

de spelers die occasioneel diensten

aanbieden geen onnodige drempels

opleggen. Iemand die sporadisch een

eigen kamer verhuurt, kan je moeilijk

op dezelfde manier benaderen als een

hoteluitbater. Werken met zelfregule-

ring en responsabilisering kan bijdra-

gen tot een flexibelere aanpak.”

Houden jullie ook rekening met tra-
ditionele sectoren? 
“Jazeker, en die traditionele sectoren

zijn ook enorm belangrijk. Ook zij dra-

gen bij tot groei en jobs. We moeten

oneerlijke concurrentie vermijden. We

luisteren naar hun bezorgdheden

en houden daarmee rekening bij

het creëren van een onder -

nemingsvriendelijk kader waar-

bij alle bedrijven, oud én nieuw,

baat hebben.” 

Wat doet Europa in dit dossier?
“De meeste maatregelen worden

natuurlijk op nationaal of regio-

naal niveau genomen. Europa er-

kent de problemen die nieuwe

spelers ondervinden. Aan de

hand van richtsnoeren moedigt

de Europese Commissie de lid -

staten aan om flexibeler om te

gaan met die bedrijven. Ze vindt

bijvoorbeeld dat lidstaten duide-

lijker advies moeten geven aan

burgers over wat hun rechten en

plichten zijn. En ze wil verhinde-

ren dat de deelnemers aan de

deeleconomie aan overdreven 

regels en procedures worden 

onderworpen.”

EUROPA

Nieuwe spelers zoals AirBnb en Uber krijgen te maken met

rechtszaken, met hoge boetes en zelfs een regelrecht handels-

verbod. De Europese Commissie wil lidstaten aanmoedigen om

flexibeler om te gaan met die bedrijven. Europees Parlementslid

Anne leen Van Bossuyt is tevreden met die nieuwe richtsnoeren.

Europa geeft richtlijnen voor de 
ontwikkeling van de deeleconomie 

Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt: “We moe-
ten de nieuwe spelers in de deeleconomie alle kan-
sen bieden.”
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VERREKIJKER

De drie meerderheidspartijen druk-

ten toen hun steun uit voor de aan-

pak van minister-president Geert

Bourgeois. De minister-president

had geweigerd een vergunning te

geven voor de uitvoer van bescher-

mende kledij voor de Nationale

Garde van Saoedi-Arabië. Maar 

anders dan de oppositie willen de

meerderheidspartijen niet enkel op

Saoedi-Arabië focussen.

“Zowel de mensenrechtensituatie,

de betrokkenheid bij conflicten en

het gedogen of zelfs steunen van

terroristische organisaties zijn ele-

menten die we in rekening willen

brengen”, verklaart Van Esbroeck.

“Helaas komen er dan heel wat lan-

den in beeld. Ons idee van mensen-

rechten is minder universeel dan

we zouden willen.” De economi-

sche belangen moeten we dan weer

goed gaan afwegen. Er is een onder-

scheid tussen rechtstreekse wapen-

leveringen enerzijds, zoals de

Franstalige zusterpartijen van Groen

en sp.a die mogelijk maken, en het

leveren van ‘civiele’ goederen en

diensten anderzijds. Er is een ver-

schil tussen rechtstreeks zaken

doen met een overheid en handel

drijven met andere bedrijven.

Economische sancties
“Vlaanderen houdt zich nauwgezet

aan de regels voor export naar lan-

den die onder een VN-embargo val-

len, zoals dat met Iran het geval

was”, benadrukt Van Esbroeck. 

Vori ge zomer stemde Iran in met

controles op het hoogste niveau om

te vermijden dat het ooit een kern-

programma kan opstarten. “Het

handelsembargo is opgeheven en

we knopen weer economische rela-

ties aan. Hoewel het regime van de

Ayatollah nog steeds de mensen-

rechten schendt.”

Uiteindelijk duurde het tien jaar om

Iran met economische sancties op

de knieën te krijgen in het atoom-

dossier. Heel de internationale ge-

meenschap boycotte het land.

Vlaanderen nam mee zijn verant-

woordelijkheid op, als een loyale

partner voor een krachtig buiten-

“We moeten onze waarden asser-

tiever uitdragen, hier én in onze

buitenlandse politiek. Maar laat

ons niet, zoals sommigen willen,

op eigen houtje alle handelsrela-

ties verbreken met élk land dat de

mensenrechten schendt”, besluit

Van Esbroeck. “Want zo steken

we niet alleen een vinger in ons

eigen oog, we helpen daarmee de

jongeren niet die daar voor de

verandering moeten zorgen.”

lands beleid. “Maar vandaag ziet

Iran de Vlaamse bedrijven graag

komen”, zegt Jan Van Esbroeck. 

Handel verzacht de zeden
De verlichtingsdenkers wisten al

hoe handel de zeden verzacht. In

De l’esprit des lois beschrijft Mon-

tesquieu naast de scheiding der

machten ook de weldaden van le

doux commerce. “De miljoenen-

contracten voor onze exportkam-

pioenen betekenen betere jobs

voor de middenklasse in Iran. In

uitzichtloze economische isolatie

wordt een regime niet milder, in-

tegendeel. Jonge, slimme mensen

ontvluchten het land, en met hen

de hoop op verandering. Betere

jobs betekent dat ze blijven en

meer vrijheid en meer rechten op-

eisen”, aldus Van Esbroeck.

In februari van dit jaar keurde de commissie voor Buitenlands
Beleid van het Vlaams Parlement een resolutie goed over de han-
del in strategische goederen vanuit Vlaanderen naar het Midden-
Oosten. “Handel verzacht immers de zeden”, zegt Vlaams
volksvertegenwoordiger Jan Van Esbroeck.

Het einde van het handelsembargo zal de pistachenoot goedkoper maken.
Iran is wereldwijd de grootste producent. Vlaanderen exporteert vandaag
vooral medische apparatuur naar Iran.

Waarom handel 
de zeden verzacht
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In uitzichtloze 
economische isolatie 

wordt een regime niet 
milder, integendeel.“



Wie minder dan drie jaar zijn rij -

bewijs heeft en betrapt wordt op

alcohol gebruik achter het stuur, moet

zijn rijbewijs meteen afgeven. Toch

als het afhangt van federaal minister

van Mobiliteit François Bellot. Maar

voor Jong N-VA kan dit voorstel niet

door de beugel. “Een totaalverbod in

de eerste drie jaar is een verkeerd sig-

naal”, vindt Tomas Roggeman. “Alsof

je na die drie jaar wél mag drinken.”

Bovendien is er geen enkele reden om

aparte regels op te leggen voor jonge-

ren. Niemand mag drinken achter het

stuur, hoe oud of jong je ook bent.

Iede reen gelijk voor de wet. 

Verkeerde leeftijdscategorie
Jongeren worden al beschouwd als

risico groep voor de verzekering van

een auto. Vaak is een autoverzekering

extra duur voor een jongere of zijn er

voorwaarden aan verbonden. “Zij

worden dus al benadeeld”, zegt

Tomas. “Het zou verkeerd zijn om nu

ook parallelle verkeersregels te gaan

invoeren die deze benadeling nog ver-

der in de hand werken.” 

Het voorstel van Bellot viseert jonge-

ren, terwijl zij niet eens de voornaam-

ste risicogroep zijn voor alcohol  -

gebruik achter het stuur. “Niet jonge-

ren worden het vaakst betrapt op rij-

den onder invloed van alcohol, maar

wel veertigers”, aldus

Tomas. “Het heeft geen

enkele zin om één leef-

tijdsgroep te viseren en al

helemaal niet als het de

verkeerde leeftijdscatego-

rie is.”

Vlaamse 
coalitiepartners 
zijn tegen
Jong N-VA krijgt de steun

van de voorzitters van

Jong CD&V en Jong Vld.

Samen deden ze een

persmededeling waarin

ze de regeringspartijen

vragen om het voorstel

niet te steunen. Kamerlid

Daphné Dumery van de

N-VA sluit zich alvast aan

bij het protest. “Ik ben

verbouwereerd dat men

opnieuw de jongeren 

viseert”, liet Dumery op-

tekenen. “In de verkeers wetgeving

zijn er al genoeg verzwarende straffen

voor jonge chauffeurs waarvan het

beoogde effect niet is bewezen. Dit

voorstel staat niet in het regeer -

akkoord en zullen wij niet steunen.”
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Op 25 mei gaf kersvers federaal minister van Mobiliteit Bellot (MR)

te kennen dat hij een nultolerantie wil invoeren voor alcohol bij

jonge bestuurders. Jong N-VA vindt dat de minister daarmee een

verkeerd signaal geeft. “Jong of oud: niémand mag onder invloed achter

het stuur”, zegt jongerenvoorzitter Tomas Roggeman.
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Een totaalverbod op alcohol in de eerste drie jaar dat je een rijbewijs hebt is een verkeerd signaal.
Alsof je na die drie jaar wél mag drinken achter het stuur.

JONGE LEEUWEN

Jong N-VA verwerpt 
alcoholplan voor jongeren

Het heeft geen zin 
om één leeftijdsgroep 

te viseren en al helemaal 
niet als het de verkeerde is.“



Het traditionele gezin moet steeds
meer baan ruimen voor andere
gezinsvor men. Welke gevolgen
heeft dat voor ons gezinsbeleid en
meer in het bijzonder voor de
kinder bijslag?
“Niet alleen de waaier aan gezinsvor-

men, ook de evoluties op de arbeids-

markt en de superdiversiteit van burgers

met een migratieachtergrond zorgen

voor meer verscheidenheid dan ooit te-

voren. Dat vergt een gezinsbeleid op

maat, dat ouders ondersteunt en kinde-

ren kansen biedt in alle gezins- en

samenlevings vormen. Voor de kinder-  

bijslag betekent dat bijvoorbeeld het af-

schaffen van de rangtoeslagen, die zeker

voor nieuw samengestelde gezinnen

flink wat complexiteit met zich mee-

brengen. Bovendien moeten we gerich-

ter werken, waarbij we inzetten op

kwetsbare kinderen. In hén investeren

maakt niet enkel een wezenlijk verschil

voor hun levensloop, maar brengt op

termijn ook het meest op voor de

samen leving. Een geïntegreerd gezins -

beleid op maat gaat nog breder dan dat,

met onder meer ook kinderopvang met

openingsuren aangepast aan de nieuwe

arbeidsrealiteit, en een ouderschapsver-

lof dat  ouders meer vrijheid laat in het

hoe, wie en wanneer.”

Onze maatschappij lijkt veel te ver-
wachten van kinderbijslag in de strijd

tegen (kinder)armoede. Terecht? 
“Kinderbijslag is de financiële pijler

van ons gezinsbeleid, en kan een

wezen lijke rol spelen in de strijd tegen

kinderarmoede. Toch draait het finaal

om meer dan geld: bijna een kwart van

de Belgische kinderen leeft in kans -

armoede. Een gericht kinderbijslagstel-

sel is dan een belangrijke hefboom,

maar slechts een deel van het geheel.

Ook voor de puur monetaire armoede

is kinderbijslag op zich niet voldoende,

toch niet zonder de budgetten drastisch

- en vrijwel onrealistisch - te verhogen.

Bijna drie kwart van de kinderen in

werkarme gezinnen leven in armoede.

De nood aan gezinsbeleid is

hier een weerspiegeling van

een falende maatschappelijke

en economische participatie.

Zonder een ge ïntegreerd ge-

zinsbeleid, en een breder so -

ciaal beleid, is het huilen met

de pet op.”

Welke rol ziet u weggelegd
voor de kinderbijslagfond-
sen?
“Ze moeten een volwaardige

rol kunnen spelen in het land-

schap van gezinsbeleid. Mo-

menteel is het hen uitdruk-

kelijk verboden meer te doen

dan de uitbetaling van de kin-

derbijslag. Na de hervorming

zullen ze ook voor de school- en stu-

dietoelagen instaan. Toch kan hun ter-

reinkennis zoveel meer betekenen voor

gezinnen, bijvoorbeeld in het kader

van ouderschapsverlof. Naast een door

de overheid uitgevaardigde dienstver-

lening moeten ze ook een eigen dienst-

verlening kunnen uitwerken, zoals

kinderopvang of huishoudelijke dienst-

verlening. Zo kunnen ze evolueren van

uitbetalingsinstellingen - pure door-

geefluiken - naar familieloketten, waar

gezinnen terechtkunnen voor een

brede dienstverlening. Dat wordt des

te belangrijker wanneer gezinnen hun

eigen kinderbijslagfonds zullen mogen

kiezen. Een keuze tussen vrijwel iden-

tieke keuzemogelijkheden is nauwe-

lijks meer dan een illusie van keuze.”

Simon Ghiotto, De staat van het gezin,

uitgeverij Lannoo, 176 blz., 29,99 euro
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BUITENWACHT

Simon Ghiotto voert bij de denktank Itinera onderzoek naar

gezinsbeleid. Begin juli verschijnt over dat onderwerp ook een

boek van zijn hand: ‘De staat van het gezin’. Toeval bestaat

niet: net nu heeft de Vlaamse Regering een historische hervorming

van de kinderbijslag in de steigers staan. Tijd voor een gesprek!

Simon Ghiotto: “Onze diverse samenleving vergt een 
geïntegreerd gezinsbeleid op maat.”

Simon Ghiotto: “Ons gezinsbeleid is
nog geschoeid op 20ste-eeuwse leest”

21



22

DORPSSTRAAT

© Het Nieuwsblad, 11 mei 2016 

Al dertig jaar zoeken wetenschappers wereldwijd een middel dat hivpatiënten voorgoed 

geneest. Aan de KU Leuven ontwikkelden onderzoekers onder leiding van Zeger Debyser
een nieuwe aanpak om het virus onschadelijk te maken. Naast professor moleculaire virologie

en gentherapie is Zeger ook fractievoorzitter van de N-VA in Leuven.

“De stof die we ontwikkelden, blokkeert een eiwit dat het hivvirus naar de juiste plaats op

het DNA leidt”, legt Zeger uit. “Daardoor is het virus als het ware zijn gps kwijt.” Toch mogen

we niet te vroeg juichen. “De volgende stap is dat we bij muizen met hiv testen wat er gebeurt

als we de medicatie geven en vervolgens stopzetten. Pas daarna kunnen we overgaan tot 

studies bij hivpatiënten. ”

In Sint-Niklaas hoeven ouders niet langer alle

mogelijke adressen af te bellen om te horen

of er ergens een plaatsje vrij is in de kinder-

opvang. Sinds half mei kunnen zij terecht aan

een online loket. “Ouders kunnen vanaf nu

via de website hun voorkeuren ingeven - een

locatie in een bepaalde deelgemeente bij-

voorbeeld - en krijgen dan meteen een over-

zicht van wat beschikbaar is”, legt schepen

van Kinderopvang Marijke Henne uit. Ook

bij de kinderopvang zelf reageerde men posi-

tief op het gebruiksvriendelijke initiatief. 

www.sint-niklaas.be/kinderopvang

In de kijker: Zeger Debyser

Edegems schepen van Cultuu
r en

acteur Guy Van Sande (N
-VA)

stapte dinsdagmiddag in het huwe-

lijksbootje met zijn vriendin Natha-

lie Vergauwen. Een trouw die op

heel wat mediabelangstelling kon

rekenen.

• Het moet een vreemd gevoel zijn

geweest voor Guy Van Sande. Als

schepen van Burgerlijke Stand heeft

hij normaal gezien zelf de eer om

nieuwe Edegemse koppeltjes in de

echt te verbinden. Dinsdagmiddag

nam hij met zijn vriendin aan de

andere kant van de tafel plaats.

Burgemeester, partijgenoot en

vriend Koen Metsu nam de huwe-

lijksceremonie voor zijn rekening,

maar ook de andere Edegemse

schepenen waren present.

© Gazet van Antwerpen, 25 mei 2016 



N-VA Koksijde zet beste beentje voor
Bestuursleden, mandatarissen en leden van N-VA Koksijde stapten, liepen en/of wandelden in het
weekend van 28 mei gedurende 24 uur mee met de derde editie van Levensloop. 

“Met onze deelname zamelden we geld in voor het onder-

zoek naar en de bestrijding van kanker”, zegt schepen en
Kamerlid Rita Gantois. “Met de verkoop van onze alom ge-

kende verse garnaalsoep en van het welsmakende biertje

Vlaamsche Leeuw

kon de afdeling

een mooie som

inzamelen.”
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Onder het motto 
#GenoegGestaakt organiseerde N-VA Melle 
een carpoolactie voor studenten 



Voor de beste papa!
Liefst zestigduizend sleutelhangers deelden de lokale af-

delingen in het tweede weekend van juni uit. Daarmee

wenste de N-VA alle stoere, sterke, slimme en speelse pa-

pa’s een fijne en welverdiende Vaderdag.

N-VA Mechelen
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OP DE BARRICADEN

Na de verkiezingen gingen de meeste medewerkers van de
studie dienst aan de slag op een kabinet. Vandaag draait onze
studiedienst weer op volle toeren.

Onder leiding van directeur Edwin De Boeck en coördinator Lin Van

Poucke bouwt de studiedienst verder aan de langetermijnvisie van

de partij. De raadgevers economie, fiscaliteit, pensioenen, arbeids-

markt en gezondheidszorg versterken het socio-economische verhaal

van de N-VA. En de andere adviseurs richten zich op de maatschap-

pelijke uitdagingen op het vlak van justitie, mobiliteit, energie en cul-

tuur.
©
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Met de aankoop van het gebouw op de hoek van de Koningsstraat en de Staatsbladstraat
rondde de N-VA begin dit jaar de belangrijkste investering in haar partijgeschiedenis af. 

Sinds 2010 huist het partijsecretariaat van de N-VA in het kantoorgebouw aan de Koningsstraat 47.

Aanvankelijk volstonden verdiepingen 5 en 6, maar dit najaar worden ook de bovenste verdiepingen

7 en 8 ingenomen. “De partij ging niet over een nacht ijs”, licht algemeen directeur Piet De Zaeger

toe. “Aan de beslissing gingen een technische audit, een due diligence-onderzoek, prijsonderhan-

delingen en een vergelijkende leningsaanvraag vooraf. Gezien de gunstige rentevoorwaarden, de

afbetaling van de lening mede door huurinkomsten én de uitzonderlijke ligging van het gebouw

nam het partijbestuur de beslissing bij unanimiteit. Dit is gewoon goed huisvaderschap.” 

N-VA-studiedienst weer 
op volle kracht vooruit

N-VA Oostende

V.l.n.r.: directeur Edwin De Boeck, Pieter-Jan Holvoet,
coördinator Lin Van Poucke, Inge Moyson, Eline De-
langhe, Jan Verlaak, David Dessin, Sven Deferme,
Geert Jennes, Jeroen Poppe, Rien Hoeyberghs, Reinout
Van Meerbeek en Valerie Reekmans.
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N-VA investeert in eigen kantoorgebouw



Dag van de communicatie is voltreffer
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Op 12 mei nam de N-VA deel aan de jobbeurs van de faculteit Sociale

Wetenschappen van de KU Leuven, georganiseerd door Politika vzw.

De wervende kortfilm over de bedrijfscultuur en de professionele

werkomgeving van de N-VA werd er alvast zeer gesmaakt, terwijl er

nuttige contacten tot stand kwamen met de meest gedreven studenten.

Een unieke kans om de N-VA als moderne werkgever in de markt te

zetten!

Benieuwd naar onze vacatures? Of solliciteert u graag spontaan?

Meer info vindt u op www.n-va.be/vacatures

OP DE BARRICADEN

Jobs, jobs, jobs
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Met de regenboog hoog in het vaandel
Met 60 000 deelnemers was ook de jongste Pride
een meer dan geslaagde editie. En ook dit jaar was
de N-VA weer op het appel met een eigen delegatie
feestvierders. 

“Zo steken we de holebi- en transgendergemeenschap

een hart onder de riem”, zegt Vlaams Parlementslid

Piet De Bruyn, een van de drijvende krachten achter

de deelname van de partij aan de Gay Pride. Staats-

secretaris Elke Sleurs, bevoegd voor Gelijke Kansen,

liep eveneens mee in de feestelijke optocht, niet voor

het eerst trouwens. “De Pride is natuurlijk in de eerste

plaats een groot feest”, weet zij uit ervaring. “Tegelijk

is het een unieke gelegenheid om de holebi- en trans-

genderproblematiek blijvend onder de aandacht te

brengen. Ook in een internationale context.”

Onder anderen volksvertegenwoordigers Cieltje Van Achter, Jelle
Engelbosch, Helga Stevens en Piet De Bruyn stapten samen met
staatssecretaris Elke Sleurs op 14 mei mee op in de Gay Pride.
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Een vijfhonderdtal nieuwe en minder nieuwe bestuursleden volgde op 28 mei (Berchem) of 4 juni (Gent) tal van
boeiende vormingssessies op de ‘Dag van de communicatie’. 

Teksten schrijven die de lezer in beweging zetten, huis-aan-huisbladen die de Verandering in de verf zetten, correct omgaan

met de lokale pers, beïnvloeden via de sociale media, zich klaarstomen voor huisbezoeken: het kwam allemaal aan bod.

Met als doel: de lokale afdelingen ondersteunen in hun traject naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
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Op 1 juni 1191, aan het einde van de Derde Kruistocht,

stierf Filips van de Elzas. De graaf die Vlaanderen groot

maakte, groter zelfs dan het kroondomein van zijn

Franse leenheer, en die een tijdlang de voornaamste

raadgever was van de Franse kroon-

prins, overleed 825 jaar geleden ver

van huis, vermoedelijk aan de pest.

De ziekte werd Filips fataal tijdens de

belegering van Akko, de hoofdstad

van het toenmalige koninkrijk Jeruza-

lem en het laatste bolwerk van de

kruisvaarders. 

Naast het Gentse Gravensteen, de

zetel van zijn macht, die hij liet om-

bouwen naar het model van de Syri-

sche kruisvaardersburchten, is de

meest zichtbare en blijvende erfenis van Filips van de Elzas de

fiere, klauwende leeuw op het wapenschild van Vlaanderen.

Dat Filips dat leeuwensymbool meebracht uit het Midden-

Oosten is echter een mythe, zij het wel een zeer hardnekkige. 

Feit is dat Filips van de Elzas al in 1162 een leeuwachtig dier

op zijn zegelring had staan, dus lang voor hij in 1177 een eerste

keer op kruistocht trok. Datzelfde dier werd ook afgebeeld op

zijn helm, schild en banier. De oorsprong van onze Vlaamse

Leeuw moeten we dus niet in het 

Midden-Oosten zoeken. De leeuw was

overigens al lang voor de kruistochten

bekend in Europa, onder meer bij de

Romeinen. 

In werkelijkheid volgde de Vlaamse

graaf waarschijnlijk gewoon een West-

Europese mode: ongeveer in dezelfde

periode doken er immers ook leeuwen

op in de wapens van Brabant, Holland,

Limburg en andere vorstendommen. Al

die leeuwen zijn wellicht verre afstam-

melingen van de draak, een oud Europees symbool dat onder

invloed van het christendom veranderde in een minder fan-

tastisch en heidens dier.

Filips van de Elzas: 
een Vlaamse Leeuw in het Heilige Land

ONVERGETELIJK

MEERWAARDE

Het samenleven wordt op de proef

gesteld. En voor het eerst in lange tijd

beroepen we ons opnieuw op nor-

men en waarden en op de traditie

van de Verlichting. Maar weinigen

benoemen de beginselen van de

grote verlichte denkers en de beteke-

nis die ze vandaag hebben voor mo-

derne samenlevingen. Toch gaat het

om de grondslagen van een moderne

democratie die rust op juridisch ge-

ordend gezag dat vertrekt vanuit rechten en vrijheden, waarin

veel plaats is voor de fundamentele vrijheid van mening en van

godsdienst, maar ook op beperkingen. Dit boek bundelt essays

van Leo Neels, Tinneke Beeckman, Ivan Van de Cloot en Marc

De Vos. Zij duiden de basisbeginselen van onze samenleving en

tonen de meerwaarde ervan voor de maatschappij én voor de

burgers aan. 

Leo Neels, Tinneke Beeckman, Ivan Van de Cloot, Marc De Vos, De

Verlichting uit evenwicht? Uitgeverij Van Halewyck, 22,50 euro.

5 x gratis

Vijf lezers krijgen van ons een exemplaar van De Ver-

lichting uit evenwicht? Ze moeten wel het juiste ant-

woord kennen op volgende wedstrijdvraag: “Welke
Nederlandse 17de-eeuwse filosoof pleitte in de aan-
loop naar de Verlichting voor een radicale vrijheid
van denken?” Stuur uw antwoord voor 6 juli naar 

magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 

bus 6, 1000 Brussel.

Winnaars Een unie van het eigen: J. Anne (Wervik), G. De Noos (Gooik), J. Jansen (Lommel), J. Naessens (Wetteren) en G. Van Rysseghem (Lochristi)

Op het schild, de helm en de banier van 
Filips van de Elzas staat de oudst gekende
weergave van de klimmende leeuw.

Over normen en waarden, vrije meningsuiting 
en dominante religies 
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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
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Marieke ‘Wielemie’ Vervoort (37), 
meervoudig wereld- en olympisch
kampioen en VLaM 2016,
plukt élke dag de dag. 


